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Editorialas Apie Lietuvos 
Likimą

Birželio 13 d. laidoje, 
Boston Traveler įsidėjo e- 
ditorialą apie Lietuvos li
kimą — “Symbol in Lith
uania”. Jame pasakoma, 
kad Lietuva nors teturi tik 
2,000,000 gyventojų (tik
renybėje apie 3,000,000) ir 
dabar sovietų okupuota, 
gali likti symboliu, įvykių 
ateity. Nežiūrint jos dy
džio, ji tampa bandymu 
(tęst) Atlanto Čarterio, 
kuriame pasakoma, kad 
Amerika ir Anglija “res
pektuoja teisę visiems 
žmonėms išsirinkti tokią 
valdžios formą po kokia 
jie norės gyventi”.

Tuom tarpu už Lietuvos • 
ribų nieko tikrai nežinia 
kas ten dedas. Bet žinios 
pasiekiančios Švediją pa-; 
reiškia, kad Baltijos kraš
tuose padėtis esanti “omi- 
nously ūgly”. Rusai netik 
rekvizuoją maistą, bet ir 
asmeninę nuosavybę. In
telektualai likviduojami 
be jokio teismo. Didelės 
dalys gyventojų deportuo
jamos vergų darbui. Kan
kinimai, egzekucijos ir už
gniaužimas demokratinių 
tendencijų esą plačiausiai 
praktikuojama.

Tie kaltinimai galį būti 
ir neteisingi. Bet jei yra 
teisingi, tai rusų nuolat 
vartojamas išsireiškimas 
“Lietuvos išlaisvinimas” 
tampąs žiauriu apjuokimu 
(cruel mockery). Jei mes 
stovime už išlaisvinimą 
mažųjų tautų, tai mes ku
rią dieną turime patikrinti 
faktus šalyje, kurioj lais
vės tradicija siekia net li
tą šimtmetį, — baigia savo 
editorialą Boston Trave
ler. A.

ALT Plečia Savo Įstaigas
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Patvirtina Spaudimų 
Švedijoje

New York (LAIC)
Prieš kiek laiko LAIC ko
respondentas iš Švedijos 
pranešė apie Sovietų daro
mą spaudimą “išduoti” 
Baltijos atbėgėlius. Gerai 
informuotas apie Rusijos 
politiką savaitraštis NEW 
LEADER dabar patvirti
na, kad Rusija daro pa
stangas priversti Švediją 
išduoti atbėgėlius iš “tota
litarinio rojaus”. Ypatin
gai Sovietai reikalauja iš
duoti NKVD “teisėjams” 
pabėgėlius iš Baltijos vals
tybių. NKVD metodus ge- 

įriausiai pavaizdavo Jugo-j 
slavijos delegatas San 
Franciscoje, atsakydamas j 
į paklausimą apie gen. Mi-: 
chailovičių: “Jis gaus fair 
trial ir bus sušaudytas”.

Vėl 1,700 Veteranų 
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Anglijos vaikučiai švenčia V for Victory party. Jie visi yra gimę Lon
done per karę. Jie didesnę dalį laiko gyveno požeminiuose tuneliuose, nes 
vokiečių rakietinės bombos grėsė mirtimi.

I Vartoja Girnos Spyruokles 
Naujiems Automobiliams

I
Ii
I
I

Akron, Ohio, birž. 14 — 
B. F. Goodrich kompanija

New York, birž. 14 —Va- sako, kad pokariniai auto- 
kar apie 1,700 veteranų su- mobiliai bus gaminami su 
grįžo laivais iš Persijos į- guminėmis spyruoklėmis 
lankos ir Kinijos - Bur- (springs), kurios negirgž-

TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENTS

J. V. Marinai Sunaikino Japonų 
Lizdus Oroku Pusiasalyj

Užmušė 3,500 Japonų

Pakrovimo 
uostuose Anglijoje vyko 
tragiškos scenos. Rusai 
verkė ir maldavo nevežti 
jų į Rusiją, nes ten jų lau
kia mirtis už “pasidavi
mą”.

Vėliau paaiškėjo, kad

Guam, birž. 14 — Jung. buvo atkelti į Angliją. Ne- 
Valstybių marinai sutriuš- senai, pagal susitarimą su 
kino visai japonų karo jė- Sovietų vyriausybe, tie bė
gas Oroku pusiasalyj piet- laisviai buvo išgabenti į 
vakarinėje Okinawa salos Murmanską, 
srityj.

Japonai atkakliai gina 
savo pozicijas, bet negali 
atsilaikyti prieš amerikie
čius. Dar jie kiek laikosi 
Yaeju-Dake kalne, pieti
niame salos pajūryj,

į Borneo saloj australie- Murmanske visi grąžintie- 
čiai eina pirmyn prieš ja- ji belaisviai buvo pasiųsti 
ponus. Australiečiai pasi- i koncentracijos stovyklas, 
varė 8 mylias link Brunei 
miesto. Beliko tik dvi my
lios. Labuan sala jau visai 
apvalyta nuo japonų. Pra
neša, kad japonai stato a- 
liejaus pastatus Borneo benta nauja rusų belaisvių 
saloj, kad besitraukdami partija.

vienymo Vykdomąją Tary- iš tos salos galėtų padegti. ----------------
bą, ypač sekretorių p. W. 
T. Kvetką ir dvasios vadą 
kun. J. F. Baltusevičių ir 
visus kitus, kurie gelbėjo,; 
kad Susivienymas būtų

Ten prasidėjo sijojimas ir 
"valymas”, kurio 
mėje daugelis buvo 
duota”.

Nesenai Anglijon

pasek- 
“likvi-

atga-

Trečiadienį, birželio 13 
d. “Darbininko” redakci
joj lankėsi Lietuvių Kata
likų Susivienymo dvasios 
vadas kun. J. F. Baltusevi- 
čius iš Scranton, Pa., ir se-

l kretorius W. T. Kvetkas iš pilnai legalizuotas Massa- ■
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mos-Indijos sričių, taipgi dės ir jų nereikės aliejuoti, 
ir iš Europos karo frontų, j Guminės spyruoklės jau

Dauguma iš sugrįžusių. yra išbandytos su karo 
yra buvę karo kaliniai. ' motoriniais vežimais.

Trijų Didžiųjų Susirinkimas
I

Tikslas - Paruošti Planą Taikos 
Konferencijai

Philippinuose amerikie- De Gaulle Atvyksiąs Į Jung. 
čiai vis laimi Luzon ir Min- VdlstvbcS
danao. J

d -m • r b •• Paryžius, birž. 14 — Ofi- 
Rusai Nenori Grįžti Rusijon Cialiai pranešama, kad 

----------- Prancūzijos vadas, gen.
London (LAIC) — Savo Charles de Gaulle lėktuvu 

kad galutinai Dabar tik reikia, kad vi- laiku sąjungininkai išlais- atvyks į Washingtoną pa- 
• • į Susivienymo kuopos vino iš vokiečių nagų dau- sitarimui su prez. Harry

i buvusių S. Truman Syrijos klausi- 
sovietinių karių. Belaisviai mu kitą savaitę.i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wilkes Barre, Pa. Jiedu chusetts ir kitose valsty- 
buvo atvykę Susivienymo bėse! 
reikalais, ] 
užbaigti Susivienymo re- sos ______ „_ ____ r_
gistracijos reikalus Mas- gyviau pradėtų veikti, bū tūkstančių
sachusetts valstybėje, tent, įrašytų daugiau nau- karm
Jiem tai pavyko padaryti, jų narių. L. K. Susivieny- 
nes turėjo viską taip su- mas finansiniai gerai sto- 
tvarkyta, kaip reikalavo vi, ką pripažįsta ir valsty- 
Massachusetts valstybės bių apdraudos departmen- 
apdraudos departmentas. tai. Bet jis būtų dar stip-j

Taigi dabar L. K. Susi- resnis ir galingesnis, jei- 
vėl įsigaliojo gu visi lietuviai katalikai 

reikalą apsi-

Pakvietė Dvylika Lenkų Vadų
|

Londonas,
Harry Hopkins, prez. Tru- 

. veikti kuopos šioje valsty- krinti pomirtinę savo or- man Specialio atstovo, ap- 
įbėje. i '

Sveikiname L. K. Susi- me.

VVashington, D. C., birž. susirinkimas paruoštas vienymas
14 _ Vakar prezidentas besilankant Harry L. Hop- Massachusetts valstybėje suprastų
Harry S. Truman pranešė, kins Maskvoj ir Joseph E. ir gali be jokių trukdymų drausti nuo ligos ir užsiti- 

w • • v • T Z 1.. X Z 1 _ -Z _ * — 1 — — ly m v 4- > i y y v»birž 13 d didžiųjų valsty- Davies Londone.
___  Tiivi/v T T 1 c«4-*rlG i t ______________________

Trečiadienio, 1------------ _ .
rytą, grįžęs iš New Yorko bllĮ — Jung. Valstybių, 
— L. K. Federacijos Cen- Britanijos ir Rusijos vadų 
tro Valdybos ir Amerikos ^į^imui yra numaty-j 
Lietuvių Tarybos suvažia
vimų kun. Pranciškus M. 
Juras, LDS Centro pirmi
ninkas, telefonu pranešė,

Alijantai Prarado 4,770 
Laivųta diena ir vieta. Tačiau 

laikas ir vieta laikoma 
slaptai. Gali būti įvyks _ „ „ . , .

_ iViennoj, kur bus disku- “^Suvienytos Tautos jr 
kad Federacijos Centrai suojama taikos konferen- 
nutarė pagyvinti veikimą clJa‘ 
lietuvių kolonijose.

Amerikos Lietuvių Tary- va^ prez. Truman, An-

Lietuvių Inform a c i j o s Rusijos maršalo Stalino giniai kare,

Washington, D. C., birž.

litika. Ji nieko gera nesiti
ki iš tos konferencijos 
Maskvoje.

Lenkijos vadų pasitari
mas Maskvoje įvyksta 

'penktadienį, birželio 15 d.
Londonas, Washingtonas 

iir Maskva praneša, kad jie

neitralės šalys nuo 1939 
metų prarado 4,770 laivų, 
sudėjus į vieną pasidaro 

Trijų didžiųjų valstybių 21,140,000 tonų.
______________ ____ Amerika prarado iš to 

ba nutarė padidinti Am. gii.1°s premiero Churchill skaičiaus 570 laivų tiesio- 
-_i_ .... ir taipgi 984

l laivus karo marinų nelai
mėse.

ganizacijoje — Susivieny- siiankymas Maskvoje ir 
pasitarimas su Rusijos vy- 
riausybe Lenkijos klausi
mu sudarė aplinkybes, kad! 
Maskvos valdžia pakvietė, 
aštuonius lenkų vadus iš,pilnai sutinka dėl pakvies- 
Lenkijos ir Londono daly
vauti konferencijoj dėl 
sudarymo Lenkijos vai- kų požemio vadų, kurie 
džios, kaip buvo numatyta

‘tųjų lenkų vadų. Pažymė
tina, kad nei vienas iš len-

Dievo apšviesti ir vado-Vatikanas, birž. 14 — Jo
Šventenybė, Popiežius Pi- vauti jiems ir jų kolegas, Jaltos konferencijoj, 
jus XII meldžiasi ir viliasi, kad jie “

buvo areštuoti Rusijoj, ne- 
Ta- pakviestas pasitarimui.

Nei vienas iš trijų di
džiųjų valstybių neužsimi-

Centro patalpas ir taip pat . _ . . , , .
personalą, įtraukiant nau- , * Organizuoti darbin.n- 
jas pajėgas; daugiau duoti kai 8neatai Paslsake. ,Per 
žinių spaudai apie paverg- atstovybes prieš jve-
tą Lietuvą ir jos kovą dėl dl,ma . . esl laxes • . .
nepriklausomybės ir lais- * Prles Pat nacių.kannes 
vės; sudarė Lietuvos trem- Įeg°s , sugriuvimui vokie
tintų gelbėjimui komisiją, cių rakeUemų bombų iS- 
į kurią įeina p. Alena De- dlrbeJai L.aiP buvo priėję 
venienė, Dr. P. Grigaitis, p. ?ne. ištobulinimo V-2 ra- 
Gabaliauskienė ir kiti; nu- 
tarė sudaryti Public Rela- ° ™ n
tions Committee įvairiose °
valstybėse; leisti Biuletenį, 
ir daug kitų nutarimų pra
vedė Lietuvos gerovei.

vadovaujant jų čiau nei vienas iš Lenkijos 
kad Jung. Valstybės pa- gabiam Prezidentui”, at- valdžios Londone nepa- 
gelbėtų įgyvendinti krikš- liktų tą svarbų darbą. Jo kviestas, o tik buvęs lenkų nF^kad 16 lenkų vadų*bū- 
čionišką taiką pasaulyj. l Šventenybė pareiškė: “Mes valdžios Londone premie- tų’paieįsti Rusijos kalė- 

D . .. Ižinome, kad toks yra jūsų ras Stanislaw Mikolajczyk -mo nežiflrint to_ kad
Popiežius Pijus XII kai- pačių pageidavimas ir šie- ir kiti buvę valdžioje pa- Ha Hopkins kaip buvo 

bėjo apie taiką dviem kįs”# kviesti. j u »
Jung. Valstybių Senatorių' ---------------- Iš Varšuvos valdžios ku-l

New York, birželio 14 - grapėm birželio 3 d. kada Ta||tw ^1^3 ri sudaryta Maskvoje pa-
Sugrjzusieji iš karo tarny- jie lankėsi Europoje ir bu- ., _ . , • . . . J . J r.!
bos veteranai patyria, kad vo priimti audiencijon. j IŠSltrflUkimO ICISIŲ 
yra civilių drabužių trūku- Kalbėjosi apie valandą lai- i -----------
mas, kada jie nueina pirkti ko su Senatoriais ir jiems San Francisco, Cal., bir- 

pareiškė, kad Jis prašo želio 14 — Mažosios tautos
------------------------------------------------------------------ ; daro spaudimą į didžia- 

SuvienytŲ Tduty Juristai Pdruošč įtraukus į p^ųiio saugų.
/ * v mo organizacijos carterį

priedas, kad jeigu koks 
nors nutarimas nepatiktų 

! kuriai tautai, kad ji galė- 
San Francisco, Cal., birž. mo statutas kiek skiriasi tų išsitraukti iš naujos ly-

14 — Suvienytų Tautų Ju- nuo seno pasaulio teismo ^os‘ 
ristų Komitetas jau galu- statuto, būtent, kad atme-1 
tinai paruošė statutą nau
jam pasaulio teismui. Da
bar šis statutas bus pa
lestas San Francisco kon-

i Šventenybė pareiškė: “Mes valdžios Londone premie-1 ' aleisti -lš Rusijos kaiė- 
iinArvia Iroy-l -t-rUj-r. irrn -iTie-li TU C SfanKhu.- vT 1 Ifrt IS ir* 7 VU r 1 .jimo, nežiūrint to, kad

Trūksta Drabužių

jo ovvu mylių tolumoj nu- 
tions Committee įvairiose 

ir dancr kitu nutarimu nra" lumu- T°ji nachJ Ubrika 
buvo 800 pėdų kalno Kohs- 
tei gilumoj, netoli Nord- 
hausen Vokietijoje.

★ Maskvos radio praneša, 
kad amerikiečių karo jė
gos pradėjo trauktis iš Vo
kietijos, kur turi apleisti 
30-ties mylių platumo ir 
12 mylių gilumo ruožą. Ki
tos žinios skelbia, kad a- 
merikiečių karo, jėgos atsi
sakė pasitraukti iš Čeko- ferencijai įtraukti jį į pa- 

! slovakijos, kur turi ūžė- šaulio saugumo organiza- 
•musios Škoda svarbias ka-j ei jos čarterį. 
ro išdirbystes. f”

I

ta “neitralių” šalių val
džias, kaip pavyzdžiui Is
panijos gen. Francisco 
Franco valdžią.

Priešas Prarado 4,072 
Lėktuvų

birž

kviesti keturi atstovai. 
Taigi viso bus dvylika len
kų vadų pasitarimuose ir 
susitarimui su Maskvos 
valdžia dėl sudarymo nau
jos Lenkijos valdžios.

Lenkijos valdžia Londo
ne nepatenkinta tokia po-

pranešta, gavęs Stalino su
tikimą tai padaryti. Kai- 
kurie lenkai tikisi, kad a- 
reštuotieji ir kalinami 
lenkų požemio vadai, kurie 
apgaulingai buvo iškviesti 
į Maskvą ir areštuoti, bus 
išlaisvinti, kaip tik atvyks 
lenkų delegacija iš Londo
no arba laike pasitarimų 
Maskvoje.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM -1230 KILOCYCLES

Washington, D. C.,
14 — Praneša, kad Japo
nija nuo kovo 18 d. š. m. 

statutas susideda iš ketu- prarado 4,072 lėktuvu kau- 
Šis naujas pasaulio teis- rių skyrių ir 70 straipsnių. Jtynėse Okinaua saloj.

Naujas pasaulio teismo

šeštadienį, birželio 16 d., 1:30 vai. po pietų iš 
WESX stoties, Salėm, vėl turėsime progą klausytis 
gražios lietuviškos radio programos TĖVŲ garbei. Per 
visą valandą, nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pietų, plauks oro 
bangomis liaudies dainelės, muzika, pranešimai, kal
bos. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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ĮVAIRINS žinios
Moteriai, KaroBomj Brigą* 
dos Generolui, Įteikiamos 

Keturios Žvaigždės

Washingtonas — Iždo 
Departamento pranešimu. 
Miami, Florida gali pasi
girti Mėlynosios žvaigž
dės Brigados pirmuoju sa
vanorių karo bonų platin
tojų Septintoje Karo Pas
koloje keturių žvaigždžių 
generolu. Generolas yra 
ponia Samuel T. Sapiro, iš 
Miami Beach. atstovau
janti Miami Hadassah Or- 
deną, kuri prieš oficialią 
Septintosios Karo Pasko
los pradžią gegužės 15 d., 
buvo išplatinusi bonų 215 
asmenų už 27 tūkstančius 
ir 500 dolerių E bonais ir 
už 5000 dolerių G bonais. 
vidutiniai už 151 dolerį.

Poniai Sapiro insignijas 
įteikė ponia Omar N. Bra- 
dley, žmona keturių žvaig
ždžių generolo, vadovau
jančio dvyliktajam pulkui, 
galingai žygiuojančiam 
Vokietijos laukais. Ponia 
Bradley taip pat apdova
nojo penkis leitenantus - 
generolus.
šimtą bonų šimtui trijų 
žvaigždžių laipsniu.

(OWI)

pardavusius

"Kritingi Metai Prieš Akis" 
— Sako Bowles

VVashingtonas — Ches- 
ter Bowles, Kainų Regu
liavimo Įstaigos adminis
tratorius, išleido šitokį pa
reiškimą:

"Mūsų šalies kainų ir ra- 
cijonavimo įstaigų ir vi
sos Kainų Reguliavimo Į- 
staigos personalo vardu 
siunčiu nuoširdų pasveiki
nimą karo pajėgoms. Da
bar mes galime atnaujintu 
pasitikėjimu atsisukti į li
kusį didžiulį karo meto 
darbą. Ateinantieji metai 
bus vieni iš kritingiausių 
mūsų istorijoje — kritin- 
gi mūšio lauke: kritingi. 
nes bus padėtas amžinos
taikos pagrindas, ir kritin-i 
gi kovoje su mūsų didžiau
siu namų fronto priešu — 
infliacijos nelaime ir ne-; 
žmoniškomis kainomis, i 
kurios sukėlė tokį sąmyšį 
tuo i po pirmojo pasaulinio! 
karo”. * (OWI).!

Sovietu Religinė Politika

f

2

NASHUA, N. H.

SODALIETĖS

»
i

gaites apie bažnyčią, giedoda
mi Marijos litaniją. Tas padarė 

! giliausį įspūdį visiems. Visiems 
■ priminė mylimą Lietuvą ir ten 

viso- tas iškilmingas procesijas. Visi

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

I
San Francisco (LAIC) — 

Vietinis rusų dienraštis 
“Novaja Zaria” praneša, 
kad redakcijoje lankėsi A- 
merikos "karpato rusų” 
neoficialės delegacijos na
rys. stačiatikių kunigas R. 
Samilc, kuris papasakojo 
apie tos delegacijos (Sa- 
miio, J. S. Russin ir I. M. 
Cap) pasikalbėjimą su 
Sov. Ukrainos oficialiu de
legatu D. Manuilskiu.

Manuilskis. žinomas Ko- 
minterno agentas, pat pra
džioje pasisakė: “Jūs ma
note, kad aš esu bedievis. 
Negalvokite taip, — mes 
gerbiame bažnyčią ir re
miame tyrąjį religinį judė
jimą. Rusiškoji pravosla
viškoji bažnyčia suvaidino 
didelę rolę tėvynės (Otie- 
čestvennaja) Kare ir nau
dojasi mūsų palankumu ir 
pasitikėjimu. Mes statome 
cerkves visur, kur tik rei
kia”. Jis pridėjo, kad vo
kiečiai sugriovė Kijevo Pe- 
čerskają Lavrą. o šv. Sofi
jos katedra (sobor) taiso
ma.

Kiek liečia katalikybę, 
Manuiiskis taip pasakė:, 
"Mes neketiname palaiky
ti katalikus, kurie pasi-Į 
reiškė esą fašistai, betgi 
mes remsime pravoslaviją, 
kaipo grynai tautinį reiš
kinį”.

Manuilskis pažadėjo pla
čiai paskleisti karpato ru
sų memorandumą, reika
laujantį prikergti jų gim
tinę prie Sov. Ukrainos, 
kad sujungus “visas ru
siškas žemes”. Karpato ru
sai taipgi pasisaką už savo 
bažnyčios Amerikoje “su
jungimą su Maskvos Pat
riarchatu”. Kun. Samilo 
nusiskundė, girdi, kad kai 
kas stačiatikiams primeta 
lojalumą sovietiškai val
džiai. “Mūsų lojalumas nė
ra naujiena, nes ir carų lai
kais kiekvienas stačiatikių 
kunigas Amerikoje turė
davo prisiekti rusiškai val
džiai.”

Tarp kitko, karpąto ru
sai aplankė Sov. Baltgudi- 
jos delegaciją, kur jiems 
buvo pareikšta, kad Sovie
tų Sąjungos ribose bus su
jungtos ir tos baltgudiškos 
žemės, kurios yra į vaka
rus nuo Curzono linijos. 
“Tas bus atlikta ne prie
vartos keliu, bet pasire
miant gyventojų valia.”

I

SUŽEISTIEJI KAREI
VIAI PERKA BONUS
VVashingtonas — Iždo 

Karo Finansų Skyrius bu
vo painformuotas. kad 
New Castle Armijos Oro 
Bazėje, netoli Wilmington. 
Delaware. į kurią sužeis
tieji atgabenami lėktuvais, 
visi atvykusieji ligoniai 
perka bonus arba mokė
dami grynais pinigais, ar 

paskirta 
(OWI)

I

★ Britų radio paskelbė, 
kad greitu laiku “3 Didžių
jų” susitikimas įvyksiąs 
Danijos sostinėj Kopenha- pagal Armijos
goj. planą.

i

IĮ

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams J 

mortgyčių — panaujinimo planas. J
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 5 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 5 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 5 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

430 BROADVVAY • SOUTHBOSTON

Mt.Wfashington
COOF’ERATIVE BANK
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Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
v

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. Kaiba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

AR AŠ TAU, SESE, 
NESAKIAU

Dvynukės filmų pasaulyje su artistu Victor 
McLaglen. Tos dvi jaunos artistės — Judith ir 
Jacąueline Moore. Tikrai jų veiduose reiškiasi 
nuoširdus džiaugsmas ir malonios šypsenos.

SENATAS PAKELIA MOKESTĮ 
SUŽEISTIEMS DARBININ

KAMS
Boston, Mass., birž. 14 — 

Valstybės Sanatas užgyrė 
konferencijos komiteto ra
portą apie pakėlimą Mas
sachusetts darbin inkų 
kompe n s a c i j ą sužeis
tiems darbininkams dirb
tuvėse iki $21.00 į savaitę, 
per 23 savaites.

Dabar yra mokama dau-! 
giausia $18.00 per 20 sa-j 
vaičių. Atstovų Butas rė-j 
mė $22.00 per 26 savaites, j 
o Senatas — $20 per 20 
savaičių, šis naujas Sena
to pasiūlymas yra kom
promisinis ir perduodamas 
Atstovų Butui.

I

“Darbininko" Administracija.
Siunčiu S . ir prašau prisiųsti knyga (s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS u : a ir'-su:

Vardas ir Pavardė ....................................................................

Gatvė .......................................................................................
Miestas ir Valstija

-3E «• *> « as» • » x x x x

Ar aš tau, sese, nesakiau? 
Ar aš žodelio netariau ? 
Nušluok kiemelį subatoj. 
Atjos bernelis nedėlioj. 
Atjoj per lauką devyni. 
Visų žirgeliai juodbėri. 
Atjos ir šelmis bernelis. 
Kiek jis daug blogo padarys. 
Pririšo žirgą prie tvoros. 
Prie lelijėlės ir rūtos. 
Žirgas pamurstė galvelę. 
Išlaužė uosio tvorelę. 
Išlaužė rūtą iš šaknų. 
O lelijėlę iš laiškų.
Bėgčiau per kiemą tekina. 
Skųsčiau bernelį verkdama. 
Atbėg dukrelė verkdama. 
Pas motinėlę, skusdama: 
Močiute mano mieloji. 
Vysta rūtelė žalioji. 
Palaistyk rūtą vyneliu. 
O lelijėlę pieneliu: 
Prigis rūtelė iš šaknų. 
O lelijėlė iš laiškų.

Kanados Rinkimus Laimėjo 
Liberalų Partija

> 1

Ottawa, Canada, birž. 14 
— Pereitą pirmadienį įvy
ko Kanados seimo rinki
mai. Rinkimus laimėjo ve
teranas premieras Mac- 
Kenzie King ir jo Liberalų 
partija.

★ Didžiojo Bostono Met
ropolijos lietuviai nutarė 
surengti masinį susirinki
mą liepos 4-tą, 2-rą vai. po- 
pietų, South Boston High 
School auditoriume, kur 
numatyta kviesti įžymūs 
kalbėtojai, menininkai ir 
kiti - kitos, kad ypatingai 
tą dieną atžymėjus iške
liant šios šalies nuopelnus 
tautų išlaisvinimui ir Lie
tuvos išlaisvinimo ateities 
perespektyvas.

’ karo pramonės darbininkų 
mirtys ir susižeidimai, į- 
vykę vieškeliuose bei gat
vėse. 1943 metais virš pu- 

' sės 824,000 sužeistųjų bei 
■užmuštųjų buvo karo pra
monės darbininkai. Taip 
pat patirta, kad pereitais 
metais apie 250,000 auto
mobilių išėjo iš apyvartos 
dėka nelaimingiems susi
dūrimams kelyje.

Šalia to, policija ragina 
automobilistus kaip gali
ma geriau prižiūrėti savo 
automobilius, daugiausiai 
kreipiant dėmesį į stab
džius, vairą, padangas, 
langų valytojus bei kitas 
svarbias autmobilio dalis.

Kad pastangos duotų 
vaisių, reikalinga visuo
menės parama. Iki šiol, pa
stangos buso entuziastin
gai priimtos daugelio 
stambių organizacijų, ku
rių daugelis prižadėjo ak
tyviai kooperuoti išplatini
me literatūros bei plakatų, 
siekiančių visuomenės pa- 
informavimo. (OWI).

Numatomi Leidiniai

____________________________ J

Policija Vadovauja Stab
džių Patikrinimo 

Programai
VVashingtonas — Kad iš

vaduotų keleivinius auto
mobilius nuo greito likimo 
geležų krūvoje, kad būtų 
palaikyta atitinkama tran- 
sportacija karo pramonės 
darbininkams ir kad būtų 
sumažinta skaičius nelai
mingų atsitikimų, polici
jos įvestos visose valsty
bėse (USA) stabdžių pati
krinimo programos. Šis 
judėjimas yra globojamas 
Tarptautinės Policijos Są
jungos.

Užrašai parodo, kad karo 
‘pastangoms labai pakenkė i du.

I

Gegužės mėnuo pilna 
kiaušių grožybių, tad pradėjo-: sutartinai giedojo giesmes ir li- 
me pirmąjį gegužės sekmadienį taniją. Apėję apie bažnyčią, su
su Komunijos pusryčiais. Pus-1 stojo prie gražiai papuošto al- 
ryčiai buvo tuoj po 8-tos valan- torėlio. Ten prefekte apvainika- 
dos šv. mišių Dalyvavo kun. J. vo Marijos statulą rožių vaini- 
Bucevičius ir visos Sodalietės; 
taipgi kaipo viešnias priėmėme, 
ir drauge pavaišinome Marijos 
Vaikelių draugiją. Po pusryčių 
sekė trumpas susirinkimas, ku
riame nutarta “in corpore" pri
imt Šv. Komuniją kas sekma
dienį laike Marijos mėnesio. 
Taipgi dešimt narių perėjo iš 
Marijos Vaikelių draugijos į So- 
daliciją. Sodalietės džiaugiasi 
jog taip gražiai draugija auga, tėlei”. 
Kalbėta apie Apvainikavimo 
Dieną.

Toje pačioje dienoje visa drau
gija aplankė mūsų iždininkės. 
Julės Putytės mamytės karstą 
ir drauge atkalbėjo rožančių. 
Gegužės 20 d. buvo užprašytos 
šv. mišios Marijonos Putienės 
intencija ir visa draugija priė
mė Šv. Komuniją laike tų mišių.

Gegužės 13 d. atšventėme Pa
saulinę Sodalicijos Dieną, ryte 
išklausydamos š. mišių ir priim
damos šv. Komuniją. Per tas 
mišias mūsų mokyklos vaiku
čiai priėmė pirmą šv. Komuniją. 
Eucharistinė Komisija puikiai 
prirengė mažyčiams stalą ir už- 
fundino gardžius pusryčius.

Gegužės 27 d. Marijos Apvai
nikavimo Diena. Apvainikavimo 
garbė teko mūsų prefektei Ade
lei čaplikaitei. Jos palydovės — 
Julė Putytė, Ona Raudonytė. 
Birutė Kisieliūtė ir Malvina La
pinaitė. Iškilmės prasidėjo baž
nyčioje su “Sveika Marija, Dan
gaus Lelija". Sustojusios prie 
Marijos altorių, atgiedojo ‘Svei
ka Žvaigždė Marių’. Išeidamos. 
Marijai išliejo savo širdis su 
‘Sveika Marija Motina Dievo’. 
Procesija susidėjo ne vien iš So- 
daliečių ir Marijos Vaikelių, bet 
visi žmonės drauge sekė mer-

kėliu. Po to Sodalietės, giedo- 
damos ‘Nešk Gėles Puikiausias’, 
sudėjo savo gėles prie Marijos 
kojų. Atsiklaupusios visos aiš
kiai ir širdingai atkalbėjo “Pa
siaukojimo Aktą’'. Palaimini
mas švenčiausiu Sakramentu 
užbaigė šios dienos iškilmes.

Po apvainikavimo ceremonijų, 
motinos Sodalieėių ir Marijos 
Vaikelių buvo pakviestos “arba- 

"Arbatėlės” tvarka ir
dvasia buvo iš ko pasidžiaugti, 

i Visos mamytės smagiai pralei
do popietį šeimyniškai besišne- 
kučiuodamos ir valgydamos. 
Laike “arbatėlės” Marijona 
Vaičiūnaitė, Birutė Kisieliūtė ir 
Malvina Lapinaitė palinksmino 
mamytes, dainuodamos kelias 
lietuviškas daineles, šią arba- 

’ tėlę prižiūrėjo ir prirengė Pasi- 
• linksminimo Komisija. Viskas 
buvo kuotvarkingiausia ir ska
niausia. Ačiū toms mergaitėms, 
kurios taip pasišventusiai atli
ko savo paskirtą darbą.

Lai gyvuoja mūsų Sodalietės! 
Lai Jos ir toliau dirba Marijos 

i garbei ir parapijos naudai.
Sodalietč.

BROCKTON, MASS.

Italijos Premjeras 
Rezignavo

Roma, birž. 14 — Italijos 
premieras Ivanoe Bonomi 
įteikė savo rezignaciją 
princui Humberto.

SVEIKSTA. — Prieš pora sa
vaičių buvo padaryta apendicito 
operacija p-lei Rūtai Ykasaliū- 
tei. Juozo ir Jonės dukrelei. P-lė 
Rūta yra viena iš Brocktono 
jaunųjų darbuotojų. Ji yra bu
vusi Lietuvos Vyčių 1-mos kp. 
pirmininkė. Linkime p-lei Rūtai 
greitai išsveikti.

PASVEIKO. — Prieš kurį lai
ką buvo smarkiai susirgęs įžy
mus Brocktono biznierius Vin
cas Zinkevičius. Dabar jau pa
sveiko ir pradėjo dirbti.

P-nas Zinkevičius yra didelis 
patrijotas ir “Darbininko" skai
tytojas ir rėmėjas.

GRAŽU. — Tur būt niekur 
vasaros metu nėra tiek rožių, 
kaip Brocktone. Kur tik eisi — 
kur tik žvelgsi visur žydi rožės.

New York (LAIC)—Bai
giamas ruošti spaudai lei
dinys apie lietuvių tautos 
kovą su teutonais. Veikalą 
sudaro trys dalys: kun. Dr. 
Kosto Gečio straipsnis a- 
pie Kryžiuočių Ordino ko
vas prieš Lietuvą, Simo 
Sužiedėlio straipsnis apie 
Livonijos vokiečius, ir 
LAIC direktoriaus jungia
masis straipsnis.

Šiuo metu vedamos de
rybos dėl išleidimo adv. K. 
R. Jurgėlos parašyto vei
kalo, History of the Lith
uanian Nation. Rankraštį 
sudaro 424 psl., gerai do
kumentuoti. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į mažai 
žinomas Lietuvos istorijos 
sritis, k. a. didžiosios 16 
amžiaus reformos, unija 
su Švedija, Livonijos susi
jungimas su Lietuva, Na
poleono laikų Lietuva, 
1863-4 metų sukilimas, ir 
knygnešių gadynė. Istori
ja baigiasi nepriklausomy
bės atgavimo laikotarpiu 
— su Respublikos perijo-

šiandien

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

INA —$3.50
%

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass
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Sovietų Milijonieriai SS
>

n

Sovietų Rusijoj yra milijonierių, nežiūrint, kad 
Rusijoje skaitosi komunistine valstybe — rašo pran
cūzų laikraštis France - Ameriąue. Vienas Sovietų pi
lietis gali turėt ir dešimt namų, jei juos nusiperka ir 
vartoja savo šeimai, bet kitas Sovietų pilietis negalį 
turėt nė vieną namą, jei gyvena iš rankų darbo ir pri
verstas butą samdyti. Iš kur tokia priešgininga nely
gybė, tokia išrinktųjų privilegija? Mums tai neaišku, 
bet Rusijoj aišku ir natūralu. Mat, Sovietuose reikia 
mokėt iškilti — prisilaižyti, visur rodyt politinę ištiki
mybę, kelti į padanges Sovietų tvarką. Tuomet galima 
apeiti visas komunistines taisykles ir atsidurti išrink
tųjų klasėj, kuriai atviros durys į milijonierių ratelį. 
Tokiais milijonieriais tampa Sovietų rašytojai, filmų 
promotoriai, aktoriai, giedoriai ir tt.

Stambiausiu rašytoju milijonierium buvo neseniai 
miręs grafas Aleksiej Tolstoj, garsiojo L. N. Tolsto
jaus anūkas. A. Tolstoj pradėjo rašyti eilėraščius ir 
noveles 1909 m. Revoliucijos metu 1917 m. jis išbėgo į 
Ameriką. 1932 m. gavo Sovietų leidimą grįžti į Rusiją, 
pilnai prisitaikė prie komunistinės tvarkos ir tiek ją 
gabiai išgyrė (jis turėjo stambų talentą), kad Krem
liaus ponai apkrovė jį milijonais. Tolstoj gyveno kaip 
didelis ponas. Komunistinis skurdas jam nebuvo žino
mas. Sakydamas, kad gyvena rojuj, jis taip pat galėjo 
sakyti, kad nemeluoja.

Kitas rašytojas milijonierius tai Michail Solo-i 
chov, parašęs apysaką “Tichij Don” (Tylusis Donas),] 
už kurią gavo nuo Stalino 200,000 rublių ir padarė mil
žinišką sumą, parduodamas 10 milijonų tos knygos 
tomų. Šolochov, kilęs iš kaimiečių, pono įpročių neturi. 
Jis kukliai gyvena savo ūkyje “Viečenskaja” ant Dono 
kranto. Yra pirkęs labai daug karo paskolos bonų.

Tenka stebėtis dėl Šolochovo knygos pasisekimo, 
ypač prie dabartinės valdžios. Šolochovas, žinoma, la
bai talentingas. Jei vietomis perdaug netarnautų sek
sualiniam “menui”, lietuviškiau tariant, jei nesiterlio- 
tų šlykštynėse (bolševikų literatūroj tai “obiazatelno” 
— būtina), tai jo “Tichij Don” gal iš tolo kiek panėšė
tų į L. N. Tolstojaus “Voina i Mir” (iš arti jam nepri
lygsta). Tiek to su menišku vertingumu. Čia eina apie 
politinę ištikimybę. Dalykas toks, kad Šolochovas he
rojus Grigorij visai kaip ir ne bolševikas. Jis tik kazo
kas, stebįs bolševikus ir tai šnairuodamas. Tiesa, buvo 
prie jų pristojęs, bet vėl pametė ir visa kuo nusivylęs 
kažkaip nelaimingai žuvo. Tad gi knygai pirmą kart 
pasirodžius, ortodoksiniai Sovietų kritikai ne juokais 
ant Šolochovo užsisėdo. Jam grėsė nemalonė — dau
giau kaip nemalonė. Bet Kremliuj kažkas pakitėjo. Į- 
vyko viena iš daugelio tų niekam nesuprantamų staig
menų. Šolochovo knyga staiga pripažinta genijaus kū
riniu, ir kritikai, kurie buvo ją iškoneveikę, gavo var
dus obskurantų, atžagareivių, siaurapročių, “durakų” 
ir t.t. Iš tiesų, anot lenkų patarlės, pono malonė ant 
oboliuoto arklio jodinėja.

Kita Sovietijos milijonierių rūšis susidaro iš fil
mų ir teatrų artistų. Filmų direktoriai, kaip antai Ser- 
giej Eiznotin, Vsevolod Pudookin, broliai Vasiljevai, 
skaitosi tokiais pat milijonieriais — galinčiais, kaip ir 
Hollyvvoodo bosai. Maskvos ir Leningrado tenorai — 
Kozlovskij, Lemechov, Konstantinovich, Kečkovskij ir 
baritonai Pirogov ir Riezin gauna po keliatą tūkstan
čių rublių už kiekvieną pasirodymą. Randasi milijonie
rių išradimų ir inžinierijos srityse: Avijacijos genero
lai Iljušin ir Lavočkin ir antitankinių kanuolių išradė-
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Aukštieji Amerikos kariai sugrįžta iš Euro
pos laimėję pergalę.

IŠ SUVIENYTŲ TAUTŲ 
KONFERENCIJOS

Rašo M. KIŽYTE

CAN'TEEN SERVICE TO FLOOP FIGHTERS — Red Cross canteen 
workers providr coflee and sandwiehes to soldiers guardinj prisonera 
pi war aandba<4U>C Fineville. X-*.. 1«YW ditfhM AsrU £oo4*>

mums 
aplin- 

Nepriklau- 
suk a k t u v e s,

liūdnomis

niškos neteisybės mažų 
kankinių, kurių jau nebė
ra nei Lietuvoj, nei Kazak- 
stane, nei niekur 
pasaulyje.

Apvaikščiojant 
tokiomis
kybėmis šias 
somybės 
mums yra didelė paguoda 
prisiminti, kad mūsų bro- 

i Jungtinių Amerikos 
su Sovietų Sąjunga išdavė Valstybių ir Didžiosios 

*__ ’ ‘ . * (Britanijos piliečiai, dėka
i Sovietų okupacija Lietu-!kraštų demokratinių
1 --- — - - ‘laisvių turėdami teisę

mis didelėmis aukomis ir suteikė Sovietų Sąjungai Įdelbti teisybę ir priesin- 
tokiu sunkiu darbu išug- jokių teisių Lietuvos at- tis neteisybei, plačiai tą 
dyta, šiandien tebėra ne-i žvilgiu. Tai įrodė ir pati teisę panaudoja tiek_ ginti 
priklausoma, nors jau be-(Sovietų vyriausybė perse- 
veik penkeri metai kaip kiodama ir naikindama 
priešai laiko jos žemę o- mūsų tautą, išveždama lie- 
kupuota ir sukaustyta.

i Sukaustyta yra Lietuva mirtį. Kas griebiasi tokių 
| svetimos okupacijos, bet priemonių, tuo pačiu įrodo,

! Įstatymai, kariuomenė, grįsta neteisėtumu bei 
valdžios įstaigos yra nepri- skriauda. Tam pavyzdys 
klausomos valstybės įran- yra ir Vokietijos likimas, 
kiai. Valstybės nepuikiau-jtos Vokietijos, kuri savo, 
somybės šaltinis, pagrin-i laiku bendradarbiaudama įha-i 
das, esmė yra tautos šir-' 
dis. Todėl Lietuvos Valsty- pastarajai Lietuvą, 
bė, 1918.11.6 Lietuvių Tau-j i 
tos valia atstatyta, tokio- voj negalėjo suteikti ir ne-i

tuvius į Sibirą, į vergiją, į

smulk- 
suklai-

tu
Organizacijai Sudaryti atliktų 
darbų santrauką, nes manau, 
kad ji gali būti įdomi. Pirmoji 
savaitė buvo pašvęsta forma
liam ir iškilmingam atidarymui, 
susirinkusių tarpe ryškiai buvo 
jaučiama Roosevelto dvasia. Ty
laus apdūmojimo minutė tikru
moje buvo malda, o vėliau sekė 
svarbiausios kalbos ir pačios' rencija gali labai daug atlikti, 
konferencijos organizacija. j Keturios didžiosios valstybės

Plenarinėje sesijoje Molotovo' susitarė dėl pakaitų paruošta- 
padarytas pareiškimas po to, !me Dumbarton Oaks plane. Ka- 
kai Argentinos klausimas buvo Iro pabaigos Europoj dieną kon- 
išrištas komiteto posėdyje; Ru-' ferencija tęsė sunkų darbą, San 
sijos pareikalavimas pripažinti 
dabartinę lenkų valdžią; Rusi
jos reikalavimas trijų balsų, — 
vis tai buvo svarbūs klausimai, 
kurie palietė konferenciją ir J. 
Valstybių užsienio politiką. 
Šimtai gautų pataisų prie Dum
barton Oaks plano, Stettinius'o 
paskyrimas galingo vairuoja
mojo komiteto pryšakin, ir nu-j tų priimta Saugumo Tarybos 
tarimas, kad keturios didžiosios: nariu. Kai kurios pataisos lėtai 
valstybės pakaitomis pirminin- priimtos, 
kaus atlikta pirmą savaitę.

Antrą savaitę komisijos ir ko- globos (trusteeship) ir mažų bei 
mitetai pradėjo rimtą darbą, vidutinio dydžio valstybių san- 
mažosios valstybės vadovauja 
pasitarimų komisijoms. Plena
rinės sesijos nutrauktos ir dele
gatai pradėjo posėdžiauti prie 
uždarytų durų. UNCIO kasdien

SAN FRANCISCO, Cal., geg. pradėjo gaminti tiek daug ko-
30 d. —Paduodu Jungtinių Tau- mitetų posėdžius liečiančios me- 

Konferencijos Tarptautinei džiagos, ir su tokiomis 
menomis, kad ji galėjo 
dinti stebėtojus.

Apsvarstyti Dumbarton Oaks 
pasiūlymai, diskusuota vienas 
paragrafas po kito. Paaiškėjo 
kad pilna keturiasdešimt devy
nių valstybių vienybė negalima, 
bet turint gerą valią ir atvirai 
diskusuojant problemas, konfe-

Francisco miestas žinias sutiko 
apatetiškai.

Trečią savaitę ėjo diskusijos 
apie Jaltos veto formulę, ketu
rios didžios valstybės padarė 
reikšmingus šiuo reikalu paaiš
kinimus. Komisaras Molotovas 
ir ministeris Edenas išvažiavo, 
o Prancūzija vedė kovą, kad bū-

Iškyla dvi naujos problemos:

Tautos širdis yra laisva,‘jog teisė ir teisėtumas nė- 
pasišventimo kupina, pa
siryžusi tęsti kovą už ne-' 

į priklausomybę. Tūkstan-! 
čiai Lietuvos sūnų ir dūk-J 
terų yra žuvę už Tėvynės 
laisvę, tūkstančiai žūva ir 
dar žus. Gilus žiemos snie
gas, juodi mūsų degančių 
sodybų dūmai neįstengia 
uždengti jų kraujo, kuriuo 
taip apščiai yra persisun
kę kadaise tylus ir gražus 
Lietuvos laukai. Šitas 
kraujas yra mūsų nepri
klausomybės įrodymas.

Nepriklausoma tebėra 
Lietuva, nes smurtas ne
gali nei panaikinti teisės, 
nei jos sukurti. Sovietų Są
junga užpuolė Lietuvą 
remdamasi vien tiktai jė
gos persvara, sulaužyda
ma sutartis ir pažeisdama 
lietuvių Tautos valią būti 
nepriklausoma. Visų kraš
tų, kur laisvės, teisės ir 
garbės dėsniai yra laiko
mos tiek vidaus, tiek už
sienio politikos pagrindu, 
tai yra, demokratinių 
kraštų ir pirmoj eilėj — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių viešoji opinija ir val
stybės -vyrai pasmerkė ši
tą Sovietų Sąjungos agre
siją. Tie balsai gynė ne tik 
Lietuvos, Baltijos Valsty
bių teises, jie gynė iš viso 
teisę, tai buvo balsai tarp
tautinės sąžinės, kuri ne
gali būti nuslopinta ir kuri 
jei ginklu ar politiniu 
kompromisu laikinai nutil
doma, vis tiek anksčiau ar 
vėliau atgauna savo galią 
ir susprogdina vidaus ar 
tarptautinę santvarką, pa-

tykiai su penkiom didelėm vals
tybėm. Mažųjų valstybių kova 
prieš penkias didžiąsias valsty
bes yra ne kas kitas, kaip pa
stangos sudaryti tokį organiz-

jas Dektiarev. Tos pavardės tai tik pavyzdžiai. Pratur
tėjusių “proletarų” skaičius toks stambus, kad sudaro 
ištisą pliūtokratų bei bagotyrių klasę. Kur tie Sovietų 
turčiai deda savo pinigus? Kaip jie gyvena? Į tą klausi
mą prancūzų laikraštininkui rusų žurnalistas šitaip 
atsako:

“Jie turi “dačas” (vasarnamius) miestų apylinkė
se, daugiau kaip vieną automobilių, daug tarnų. Gerai 
valgo ir geria, priima daug svečių; visur keliauja net 
karo metu. Jų žmonos ir dukteris vilki brangius kaili
nius, dėvi brilijantus. Jie medžioja, lanko kurortus bei 
jūrų maudynes, eina į teatrus, koncertus, pasilinksmi
nimus”.

Klausimas: kuo skiriasi turtinga komunistų bur
žuazija nuo kapitalistinės? Reikia net kiek pagalvoti, 
kaip į tai atsakius. Panašumo tiek, kad atsakyti iš tie
sų sunkoka. Nebent prisiminsiu Šulgino žodžius, ku
riais apibūdino Sovietijos gyvenimą: “vsio kak bylo, 
tolko puchuže”. Viskas kaip buvo tik blogiau. Reiškia, 
panašiai kaip prie caro. Valdančioji klasė tokie pat mi
lijonieriai, arba turtingi buržujai, — gi darbininkams 
mužikėliams — “pochuže”; gyvenasi blogiau, kur kas 
blogiau. Ir mužikėliui - proletarui nedaro skirtumo, ar 
jo valdininkas yra “barin” — ponas, ar “tovarišč”. Ir 
viens ir kits jo nugarą engia. Nebent tiek skirtumo, 
kad “barino” nagaika ne tiek pavojinga, kiek komisaro 
bei čekisto revolveris. K.

savo senosios Tėvynės ne
priklausomybės atstatymo 
bylai, tiek savo tautie
čiams šelpti.

Mes kreipiame dėkingą 
žvilgsnį į Apaštalų Sostą, 
iš kurio aukštybių Popie
žius Pijus XII savo kalėdi
nėj kalboj teikėsi paminė
ti, greta kitų valstybių, ir 
Lietuvos vardą. Širdingi ir 
kilnūs žodžiai, kuriais 
Monsinjoras Centoz, vie
nas įžymiausių Vatikano 
prelatų, kalbėjo šį rytą per 
pamokslą apie Lietuvą ir 
reiškė linkėjimų jos atei
čiai, paliks mūsų širdyse 
kaip dar vienas išreiški
mas tų aukščiausio teisin
gumo dėsnių, kuriais re
miasi ir kuriuos skelbia 
Bažnyčia.

Mes lietuviai nuo pat 
pradžios esame tvirtinę, 
jog agresija prieš Lietuvą 
buvo tiktai maža dalis to 
didelio plano, kurį Sovietų 
Sąjunga siekia įvykdyti 
Europoj. Įvykiai Rytų Eu
ropoj nuo Suomijos įlan
kos ligi Adrijos jūros įro
do mūsų tvirtinimus esant 
pagrįstus. Būtų priešinga 
tiesiog sveikam protui, jei
gu šitas karas, kuriam 
tiek žmonių aukoja viską 
tautų ii- atskirų asmenų 
laisvės vardan, didelei Eu
ropos daliai atneštų tiktai 
nacionalsocialistų okupa
cijos pakeitimą sovietų o- 
kupacija. Todėl reikia ti
kėti, kad Atlanto pareiški
mai, kurių vykdymą truk
do vien Sovietų Sąjungos 
politika, vis dėlto bus pri
taikintas visiems lygiai.

O jeigu taip neįvyktų ir 
Sovietų Sąjunga tebelai- 
kytųsi savo imperijalisti- 
nės rusiškai — komunisti
nės politikos, tai dešimtys 
milijonų žmonių tuose 
kraštuose, kurie kaip Lie
tuva atsidūrė šiandien so
vietu okupacijoj ir pries
paudoj, vistiek atsikels ir 
svetimo jungo atsikratys.

ra jo pusėje. Teisė, sąžinė, 
Dievo ir žmonių įstatymai 
yra Lietuvos pusėje.

Kad ir kaip tamsi atro
dytų dabartis ir artimiau
sia ateitis, mūsų aukščiau
sias įstatymas yra: ištiki
mybė ir vienybė. Ištikimy
bė Lietuvos Valstybei ir 
Lietuvių Tautai, tradici
joms, kalbai, visam, kas 
lietuviška, kas surišta su 
mūsų pareiga kovoti už 
nepriklausomybės atstaty
mą. Kad galėtume šitą pa
reigą atlikti, pirmiausia 
turime būti vieningi. Lais
vės laikais lietuvių tarpe 
būta įvairių nuomonių dėl 
Lietuvos santvarkos ar po
litikos. Tai buvo natūralu 
ir esmėje sveika, nes nuo
monių skirtumas ir net su
sidūrimas, pagristas rū
pesčiu dėl valstybės gero
vės, prisideda prie viešo
sios nuomonės sudarymo, 
tautiniai 
sąmonės pagilinimo, vals
tybinio gyvenimo tobuli
nimo. Tačiau kelti nuomo
nių skirtumus dėl praei
ties šiandien ir ypač esant 
mums užsieny būtų netiks
lingas, bergždžias ir ne
naudingas dalykas. Iš tik
rųjų, kad ir kokių priekaiš
tų galėtume daryti buvu
siam Lietuvos sutvarky
mui, tie priekaištai neturi 
nieko bendra su ištikusio
mis mūsų kraštą nelaimė
mis, nes juk ne dėl to prie
šas puolė ir okupavo Lie
tuvą, kad jos santvarka 
buvusi negera. Sudėjus 
krūvon visus mūsų gyve
nimo netobulumus bei trū
kumus, per 22 metus Lie
tuvos Respublikoj nebuvo 
ir negalėjo būti padaryta 
žmonėms tiek ir tokios 
skriaudos, kiek per bet 
kurias 22 dienas pirmos 
ar dabartinės sovietų oku
pacijos. Antra, kad ir ko
kią tobulą santvarką mes 
čia sugalvotume Lietuvai, 
tuo mes jai dar nepadėsi
me, nes padėti jai tegali 
sovietų okupacijos pašali
nimas. Galop, uždaviniai, 
kuriuos sovietų okupacija 
ir jos mirtinas pavojus 
stato užsienio lietuvius, 
yra tokie dideli ir griežti, 
reikalauja tokių nuolati
nių bei vieningų pastangų, 
kad būtų didžiai nenaudin
ga, jei mes savo jėgas blaš
kytume praeities kritikos 
kartumo atmosferoj, už
uot jas jungę broliškame 
darbe vaduoti Lietuvai. 
Elkimės ir veikime taip, 
lyg į mus žiūrėtų akys 
vaikų, kurie, nelygios ko
vos aukos, vargsta Lietu
voj ir žūsta Sibire, lyg į 
mus būtų nukreiptas žvilg
snis tų mūsų vaikų, milži-

valstybinei

mą, kuriame pasaulio nuomonė 
galėtų būti išgirsta.

Mažųjų valstybių kova prieš 
penkių didžiųjų valstybių veto 
galią tikrumoje yra tiktai no
ras, kad ir jų balsas būtų išgirs
tas. Tikrenybėje niekas nenori 
aprėžti penkių didžiųjų valsty
bių galią, nes taika yra negali
ma, jeigu didžiosios valstybės 
nėra vieningos. Galutinas išaiš
kinimas visų problemų pratęsia 
konferenciją.

Ketvirtą savaitę globos for
mulė aptariama komitetų posė
džiuose ir duodami platūs paaiš
kinimai spaudos atstovams. 
Jungtinės A. Valstybės ir Di
džioji Britanija susitaria pa
skelbti, kad nepriklausomybė y- 
ra galutinas globon paimtų tau
tų tikslas.

Svarbiausias klausimas yra 
veto problema, bet konferenci
jos darbas eina prie pabaigos. 
Prezidentas Trumanas paskel
bia, kad jis pasakysiąs kalbą 
galutinėje sesijoje. Penktą sa
vaitę mažosios valstybės. Aus
tralijos atstovų vadovaujamos, 
kovoja, kad galėtų drastiškai 
pakeisti Jaltos nutarimus dėl 
veto teisės.

IS THF.RE A PROBI.F.M in the 
family of the serviceman or Veteran? 
The American Red Cross Home Ser- 
vice department operates especiallv 
to assist these families. and to keep 
up the contact betueen the home- 
town clan and the fiichting man. 
Here a Home Service aorker offers 
guidance to a member of a service- 
mau s tamil>.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
ŠAUNIAI PAGERBĖ SAVO

KLEBONĄ JUBILIATĄ
Philadelphia, Pa. — šių me

tų, gegužės 27 d. Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos parapi
jiečiai suruošė šaunų bankietą 
savo mylimą kleboną, kun. Juo
zą Čepukaitį pagerbti, jo 25 me
tų kunigavimo sukakties proga.

Dalyvavo daug garbingų sve
čių. Turiningas kalbas pasakė 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirm.. Mt. Carme'. 
lietuvių par. kleb.. kun. Dr. J. 
B. Končius ir A. L. K. Federaci
jos Centro pirm. J. B. Laučka. 
Taipgi garbės svečių tarpe bu
vo kleb. kun. I. Valančiūnas, 
kun. St. Raila, kun. J. Kidykas. 
S. J., kun. V. Vėžis. kun. St. 
Venslauskas.

i

nelaimė. Grigorius Karbauskas 
palaidotas birželio 9-tą. Jojo nu- 
liudusiai žmonai Margaretai ir 
šeimai reiškiu giliausią 
jautą.

švininės — 10 metų 
bų sukaktuves minėjo

vedy- 
ponai 

Kazimieras ir Adele Rakšniai, 
13S Mifflin gatvė. Bronzines — 
S metų vedybų sukaktuves mi
nėjo ponai Jurgis ir Marijona 
Youag. 5113 Irving gatvė.
★ ALBERTAS DAUNIS, 1025 

Mt. Vemon gatvė, dabar Dėdės 
Šamo tarnyboj Vokietijoj. 
Pirmo Leitenanto laipsnį.
★ Panelė Millie Pūkytė, 

Madison gatvė. Chester.

užuo-

Okinawa saloj amerikiečiai netik žiauriai kaujasi fronto linijose, bet 
ir jau užimtose vietose pasidalinę po laukus ir kalnus saugo, kad nenusi
leistų japonų parašiutininkai už fronto linijų.

žodį tarė

gavo

Nuoširdų padėkos 
pats Jubiliatas, kun. Juozas Če
pukaitis.

Įdomią programą išpildė mo-. 
kyklos vaikučiai. Seserų Kazi- 
mieriečių išmokyti, ir parapijos 
choras, vad. varg. P. Staniškiui. 
ir solistai Ona Urbonaitė ir Pra
nas Tamulis. Dainavo ir jaunu
čiai dainininkai Justina ir Eu
genijus Tunaičiai.

Tą pačią dieną, būtent, geg. 
27, įvyko iškilminga suma, ku
rią atnašavo pats jubiliatas, 
kun. Juozas Čepukaitis. Jam a- 
sistavo kun. Ig. Valančiūnas ir 
kun. St. Venslauskas. Atitinka
mą pamokslą pasakė kun. J. Ki
dykas. S. J.

Gegužės 29 d., t. y. dieną, ku
rioj suėjo lygiai 25 metai, kai 
kun. J. Čepukaitis buvo įšven
tintas kunigu, įvyko jubiliejaus 
minėjimo užbaiga. Rytą 
Čepukaitis atnašavo šv. 
kuriose dalyvavo daug 
kunigų, o po šv. mišių 
tas suruošė pietus, 
pareiškė svečiai 
nuoširdžių sveikinimų ir linkė
jimų.

LDS ir “Darbininko” redak
cija linki Jubiliatui, kun. Juo
zui čepukaičiui ilgiausių metų!

1125 
sek-' 

m ingai baigė slaugės kursus 
Fitzgerald - Mercy ligoninėj ir 
gražiose ceremonijose švento 
Petro ir Povilo Katedroj priėmė 
savo diplomą.
★ šiomis dienomis Ensign (j. 

g.) Elzbieta Jurgaitytė, Navy 
Nurse Corps. 219 Mifflin gatvė, 
ištekėjo už Lieut. Col. H. R. 
Huff, Marine Corps. Jaunieji da
bar gyvena Indiana valstybėj.
★ Panelė Elzbieta Rimdeikiū- 

tė, 1706 E. Moyamensing Ave- 
nue. susižiedavo su Seržeantu 
Tarnu Žukausku. Ta proga Elz
bieta minėjo ir savo gimtadienį.
★ Po 5 metų tarnybos Dėdei 

Šamui, Leitenantas Liudvikas 
Bekeris, 1213 S. Second gatvė, 
parvyko aplankyti savo žmoną 
Jennie.
ir Ponai Petras ir Emilija .Ifi- 

koniai, 1427 S. Second gatvė, a- 
tidarė vasaros sezonui savo pui
kų vasarnamį. New Plaza, prie 
Atlanitko jūros į Margate City. 
N. J.

Tt Jauna abiturientė, panelė

kun. J.
mišias, 
svečių 

jubilia-
Jubiliatui u auna aunuiiciite, paneie

dalyviai daug FAefrieda Semi, 207 Cynwyd|
Road, Bala-Cynwyd. baigė savo| 
kursus Lower Merion Senior 
High School su nepaprastais at- 
sižymėjimais. Iš 409 studentų 
Elfrieda per savo nepaprastus i 
mokslo gabumus 
vietą ir tapo savo klasės “Vale- 
dietorian”. Be to. už atsižymėji- 
mą “English. German ir Latin” 
kalbose ji buvo apdovanota 

ir Birželio 4-tą d. automobilio “Phi Beta Kappa Award”.
nelaimėje žuvo gerai žinomas 
lietuvis. Grigorius Karbauskas, 
8017 Lyons Avenue. Jo du sū
nūs. Ernestas ir Juozas, su ku
riais jis važiavo, buvo sunkiai 
sužeisti. Ernestas tarnaujantis 
laivyne ir Juozas kariuomenėj

Trupinėliai Iš Philadelphijos 
Lietuvių Gyvenimo

užėmė pirmą!

jis pers- 
ne lietu- 

tik metai 
kataliku.
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Mina MacFarlane; 2-am Ian' žuvo Vokietijoj kovo mėn. a.a. 
Ross MacFarlane; 3-čiam Ge- karys Juozas Gelazela. Žinia 
raidas Gelazela; 4-tam Salvador gauta tik pereitą savaitę. Trejos 
Davella; 5-tam Eileen Marconi; gedulingos mišios bus atnašau- 
6-tam Jonas Pilipauskas: 7-tam tos šeštadienį, birželio 16 d. 9 v. 
Dolores Bagdonaitė; 8-tam Ri- ryte. Reiškiame užuojautą žmo- 
čardas Glaveckas; tas pats gavo nai .vaikučiams ir žuvusio kario 
dovaną už religiją. Lietuvių tėvams.
kalboje premiją laimėjo Veroni
ka Baranauskaitė, o aritmeti
koje Jokūbas Lim. Už siliabavi- 
mą (spelling) ypatingas dova
nas laimėjo Dolores Bagdonaitė 
ir Jonas Pilipauskas. Per visus 
mokslo metus nė vienos dienos 
neapleido mokykloje Ričardas 
Glaveckas, Dolores Bagdonaitė, 
Juozas Davella, Rūta Razaus
kaitė ir Jonas Schotta — 7 ir 
8-to skyrių. Iš žemesnių skyrių 
atsižymėjo ištikimumu Antanas 
Makarauskas, Bernardina Bay- 
lytė, Virginia Baylytė, Joanna 
Linkaitė ir Antanas Kvedera. 
Girdėjau, kad pinigiškai vaka-

P-lė Olga Lebedžiūtė sekma
dienį, birželio U d. paėmė sau 
už vyrą karį svetimtautį Edvar
dą Yoe. Abudu mūsų kunigai 
buvo liudytojais jaunųjų naujo 
gyvenimo sutarties.

Ketvirtadienį, birželio 14 d. 
10 vai. ryte su mišiomis paėmė 
šliūbą Jaymont - Leščikauskas 
ir p-lė Vytartaitė. Kun. dr. Men- 
delis atnašavo mišias.

Trečiadienį, birželio 13 d., šv. 
Antano dienoje, kun. Antanas 
Dubinskas gavo daug vardadie
nio sveikinimų. Atnašavo mi
šias 8 vai. savo intencija ir po 

rėlis atnešė pelnoi Irti S300.00. mlšių buvo duotas Palaimini- 
Kun. dr. Mendelis savo kalboje mas ,Svč- Sakramentu.
priskyrė mokyklos didelę pa- Grįžo karys Petras Makaraus,- 
žangą per pereitus kelius metus kas ištarnavęs Europoje arti 
rūpesniui ir darbštumui dabar-iketurių metų‘ Džiaugiasi tėvai 
tinės vyresniosios seselės ir jos Ponai Makarauskai, džiaugiasi 
pasišventusių padėjėjų. Mūsų j Petro žmona, džiaugiasi visi gi- 
mokykla aukštai stovi, nes Se- 1 
sutės savo sumanumu moka 
kaip patraukti vaikučius, 
jie pamyltų šv. Alfonso mokslo 
įstaigą. Valio, mūsų Seseutėmsj 
ir tiems tėvams, kurie leidžia

l savo vaikučius.

jausti Lietuvą ir jos žmonių ver
giją, atsiminti ją savo maldose. 
Susirinkusiai publikai 
tatė tris graduantus 
vius, kinuką, kurs 
kaip tapo krikštytas
Jokūbą Lim, italą Davellą ir 
italijonkaitę Gianscolli. Jis dar 
kartą priminė visiems, kad mū
sų mokykla kaip ir mūsų baž
nyčia yra visuotina ir tarptau
tinė. Kaip pamaldose, taip tarp 
mokinių rasi įvairių tautų, įvai-šiųjų, kurį atliko Dolores Bag

donaitė. Mokyklos choras di- rių rasių asmenys. Kaip tik tuo 
dingai sugiedojo Amerikos kun. dr. Mendelis džiaugiasi ir 
himną ir tris lietuviškas daine- didžiuojasi. Sesutės ir ne daro 
les: Lietuvoj Mūs Šalyj, Motin jokių skirtumų savo pasielgime 
ir Ak. kaip Gražu! Sekė veika- su mokiniais, nežiūrint mokinių 
las SNIEGUTĖ. Tai buvo tikrai tautybės ir tikėjimo. Vakaro iš- 
milžiniškas užsimojimas atlikti kilmės užsibaigė bendru giedo- 
lietuviškai amerikiečiams gerai jimu Lietuvos himno.
žinomą pasakaitę SN0WHITE 
and SEVEN DWARFS.

Patsai Verkalas
Sniegutės rolę puikiai suvai- ' 

dino Veronika Baranauskaitė;

minės. Grįžo sveikas.
Lakūnas Antanas Maksimavi- 

ka(j čius, ištarnavęs arti 5 metų Pa- 
- - cifiko karo frontuose, atleistas 

iš karo tarnybos. Dėkoja Die
vui, kad gyvam leista grįžti pas 
savuosius.

Parapijinės Mokyklos 
Užbaiga

Sekmadienį, birželio 10 d. šv. 
Alfonso Mokykla vėl užbaigė 

i vienų metų darbą, suteikė diplo
mus aštuniems ir išsiuntė juos 

l į aukštesnias mokslo įstaigas. 
IGraduantais buvo Benjaminas 
j Davella, Ričardas Glaveckas, 
. Edvardas Lekavičius, Jokūbas 
I Poy Lirfi. Eugenijus Melkevi- 
čius. Veronika Baranuskaitė, 

j Rebecca Gianscoli ir Pranė Ža- 
jlegirytė. 1945 m. klasės obalsis 
yra su tikėjimu ir drąsa; klasės Karalaitis buvo Ričardas Gla- 
spalvos — mėlyna ir auksinė; veckas; Pamotė - Karalienė — 

o klasės Razauskaitė; Medžiotojas
— Tomas Petrikas; NYKŠTU
KAI — kurie visus iki ašarų 
prijuokino — buvo Davella du 
broliukai, J. Jončius, E. Leka
vičius, Antanas Makarauskas. 
Ričardas Šilanskis ir Roy Sisk. 
Į veikalą meringai buvo įpinti 
įvairūs šokiai, driliai ir dainos. 
5-6-7-8-to skyriaus mergaitės 
sudainavo Toli Ten Už Kalnų: 

. Vaikų Darželio mergytės išpildė 
peteliškių šokį, o berniukai — 
bitelių. 1 ir 2-ro skyriaus mer
gaitės atliko — Gėlių; 3 ir 4-to 
skyriaus pašoko Girios šokius. 
Veikalas po įvairių įvykių links
mai užsibaigė su 7 ir 8-to sky- 
riaus mergaitėmis, atliekant 
Palociaus šokį: Sniegutė ir Ka
ralaitis apvainikavo visą 
dviejų meningu pasirodymu.

Vakaro Muzikantai
Pertraukos metu sekantieji 

paskambino pianu; Dolores

Ypatingi Atsižymėjimai
Už aukščiausius pažymius 

moksle gavo dovanas sekantie
ji : Vaikų Darželyj ■— Marė Pas- 
tornokaitė; 1-am skyriuje —

Nuotrupos
Mirė Prelatas Jonas Barrett, 

Šv. Kotrynos parapijos klebo
nas ir Arkivyskupijos mokyklų 
užvaizdas. Palaidotas trečiadie
nį. Mūsų mokyklos \-aikučiai 
užprašė dvejas mišias už prela
to vėlę. Lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

klasės gėlė — rožė;
Globėja tai Marijos Nekaltas 
Prasidėjimas. Ryte visa klasė 
dalyvavo šv. mišiose 8:30 vai. 
atnašautose jų intencija. Vaka
ro svečias buvo tėvas Dominin
konas lietuvis iš Washington, 
D. C., kun. Jurgelaitis. Jis kaip 
graduantams. taip susirinku
siems svečiams pasakė puikią 
kalbą lietuviškai.

ir Gimtadienius minėjo, pane
lės, Juozafina Ališauskaitė, 
1125 N. 4th gatvė, ir Barbora 
Sadauskaitė, 2525 S. Dewey 
gatvė. Gimtadieni minėjo ir Ka
pitonas Jonas Kavaliūnas, 1177 
Jackso.n gatvė. Camden. N. J., I

buvo parvažiavę aplankyti savo dabar Anglijoj.
tėvelius, kada įvyko toji skaudi1 ★ SufuoA-fuvės. Panelė Liud-

Vakaro Programa
Mokyklos užbaigimas buvo su

jungtas su nepaprastai meninga 
programa. Vakaro iškilmės pra
sidėjo pasveikinimu susirinku-

visė Šerytė, 637 N. 12th gatvė, 
ištekėjo už pono Juozo Vasaus- 
ko, Brookline. Sutuoktuvės įvy
ko Šv. Andriejaus par. bažny
čioj gegužės- 27-tą. Paneleė Bi- 
ruta Barakauskaitė, 5021 Irving 
gatvė susituokė su Seamen 2/c 
Nicholas Di Rūsčio, švento An-

!

driejaus par. bažnyčioj, birželio Bagdonaitė, Lorraine Mattox, 
3_čią. ' Sandra Di Stefano, Audrey Vel-
★ Ponai Juozas ir Marijona zyte, Bernardas Karpavičius, A- 

Matuliai, pardavė savo užeigos S°ta Maskevičiūte, Antanas Ra- 
biznį ir apsigyveno savo nauja- zaus^as- Ričardas šilanskis,. 
me name, 570 E. Sanger gatvė. Bernardėta Petreikaitė, Eileen 
Pradedant gyventi naujoj vie- Marconi, Antanas Makarauskas 
toj. ponai Matuliai parėmė 7-tą *r Antaneta Minkevičiūtė. 
Karo Bonų ” ’ ’
bonų už -S10.000.QP. “Bitelė”.

\ajų nupirkdami Kitu Skyrių Pasirodymai

PUPOS
— Sumindytos, sudraikytos. 
Visos pupos nuraškytos!... 
Senis pyko, vaikus barė. 
Kam jie žalą darže darė.

— Nu. palaukit! Rytoj dieną 
Nusitversiu, tarė, vieną!
Aš jam kailį kaip to genio 
Nuruožuosiu lazda senio!..

I

Čigonų šokį išpildė 5-6-7-8-to 
skyriaus berniukai. Bandininkų 
(Cow-boy) drilių įdomiai atliko 
1 ir 2-ro skyriaus berniukai. 
Lakūnų drilius tikrai kareiviš
kai buvo atliktas 3 ir 4-to sky
riaus berniukų; paskučiausiai 
Karalaičių šokis tikras meno 
darbas buvo 5 ir 6-to skyriaus 
mergaičių atšoktas.

Šios dvi merginos sugautos Vokietijoje. Jos 
abi puikiai vartoja anglų kalbą ir jos varė stip
rią ir gudrią propagandą per radio, atsišaukda- 
mos vyliojančiu tonu į britų ir amerikiečių ka
rius, kad mestų kariavę. Iš kairės Į dešinę stovi 
Gerda Warko ir Helen Sensburg. Pirmoji baigus 
mokslus Anglijoj, gi antroji gyveno per 13 metų 
New Yorke.

Senas buvo jau senelis; 
Tupinėjo, kaip genelis. 
Labai pyko, labai iršo. 
Apie pupas užsimiršo.
Ant rytojaus vaikai dieną 
Šliaužė pupose po vieną. 
Ir per sargą labai baisų 
Nebeliko pupų vaisiaus.

A. Aleknavičius.

Kalbos
graduantų Ričardas 

tarė padėkos žodį
Vardu 

Glaveckas 
mūsų kunigams ir mokinių tėve
liams. Kun. klebonas "perstatė 
kitus kalbėtojus, kun. Jurgelai
tį ir visų mylimą kun. Antaną
Dubinską. Patsai klebonas dve-; 
jose kalbose, lietuviškai ir ang-' 
liškai, pabrėžė vakaro reikšmę, i 
prašė, ypač svetimtaučių, at-

Bank where you 
see this emblem

Savings Bank or
< •

Instifation for Savings "

Ar Jūs Norėtumėte Matyti 
Kad Cukrus Paliktų 40c Svarui?

Atverskime karčios praeities lapus.
Viduryje 1920 m. cukraus kaina buvo 

penkis sykius aukštesnė negu pradžioje 
Pirmojo Pasaulinio Karo. Kitų dalykų kai
nos buvo dvigubos arba trigubos.

Tas gali ir vėl atsitikti, jei mes nesielg
sime protingai. Karo metu nedaug įvairių 
dalykų, o pinigų cirkuliacijoje padaugėja. 
Kada daug pirkėjų atsiranda, tuomet ne
žmoniškai iškyla įvairių prekių kainos.

Tas reiškia, kad tuojau turi atjausti ir 
nukentėti tos šeimos, kurių pajamos yra 
nedidelės — kaip tai tarnyboje esančių šei
mos. kurios priklauso tik nuo allotments. 
Taipgi nukenčia ir kiti žmonės dėlei 
žmoniškų kainų.

Ta mes pavadinkime infliacija, tai 
baisus žodis.

Vyriausybės nustatytos kainos ta 
prašalinti .Tai yra geriausia priemonė at
liekamus dolerius taupyti — išimti iš rin
kos. Pirkite tik tokius dalykus, kurie yra 
būtini... ta darykite tik su atliekamais pi
nigais.

1. Pirkite Karo Bonus.
2. Atidarykite Taupymo Sąskaitą.

Taupykite reguliariai ir tuomi neturėsi
te baimės karui pasibaigus sulaukti sun
kios dienos.

ne

yra

gali

ah.. U T V A l S M V ! N G S P. A N V

Trustistai yra įžymūs biznieriai ir 
profesijonalai vyrai, kurie patar
nauja dėlei depozitorių saugumo 
be jokios algos.

G. I.’S — Būk Išmintingas!
Mutual Savings Banks yra pasi
ruošusios jums padėti namų pirki
mo tvarka G. I. Bill of Rights. Pa
sinaudokite siūloma proga.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts
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Vaškas ir kiti. Visi važiavo, va
dovybėje Dvasios Vado, kun. 
Jono Jutkevičiaus. Puota pui
kiai buvo surengta ir dalyvavu
sieji sugrįžo į VVorcesterį pilni 
linksmų įspūdžių. Sveikina vi
sus, kurie prisidėjo prie to gra
žaus parengimo.

širdi Vytė, kuri savo patari
mais bei darbštumu daug gero 
padarė, kuopai. Bule kokiame, 
veikime Felicijos pagelba buvo 
visų narių giliai įvertinta. Pilna 
energijos, visuomet sąžiningai 
dirba Vyčių labui. Vice-pirmi- 
ninko pareigas ėjo net du metu 
ir pusė, tad užimti pirmininko 
vietą ir atlikti tos vietos darbą, 
jei ne svetimas dalykas. Nariai 
džiaugiasi, kad pateko tokioj 
aukštoj vietoj ir linki geriausių 
sėkmių.

ahead with solemn gratitude 
for the triumphs of the past.

Our Flag has accompanied 
our fighting men on a hundred 
battlefields. It flies beyond the 
seas over the friendly lands our 
arms have freed, and over the 
hostile countries our arms have 
conquered. Our Flag will be 
planted in the heart of the em-

Jung. Valstybių Prezi
dentas Harry S. Truman 
Proklamavo Vėliavos Die
ną, Birželio 14, 1945

PROKLAMACIJA
It is our custom each year 

sėt aside a day 
render special 
Flag.

We celebrate Flag Day thisjpįre of our remaining ene- 
year with a fresh sense of our' 
strength as a nation. Solemniy. į 
we accept the responsibilities Į 
placed upon us by7 our povver.

We honor the men and vvomen 
in the armed services and in the 
factories and homes who, with 
God’s help, have given us our 
victories. We face the battle

to 
toon which 

honor to our

OLD GLORY vvaves on Okin- 
iwa, marking the lašt resting 
place of members of the 7th 
U. S. Army Division vvho 
gavę their lives for island. 
This is the fourth būriai 
ground for the 7th Division. 
Others are on Attu, Kiška, 

Kwaialein. and Levte.

my.

As we press forward to finai 
victory, we are strengthened 
with che knowledge that for 
millions of people in other lands 
as well as in our own our Flag 
is a living token of human inte- 
grity and freedom.

Let us observe this Flag Day 
by raising our Flag and beside 
it the flags of the United Na
tions. It is especially fitting 

I that we thus honor our Allies 
1 at a time \vhen we are xvorking 
;with them to lay a firm found-I
j ation for vvorld peace. Let this 
: display of the flags of the 
[United Nations symbolize our 
I unity with our Allies both upon
■ the battlefields of war and un
der the skies of peace. Let us 
again dedicate ourselves and n®nis' daugelis politikierių kri-

i our Republic, under God, to the!tikavo tuos nutarimus, sakyda-
■ united cause of peace and ml- ka<^ mažos tautos parduotos 
justice and the brotherhood of *r ka^ Didieji Trys nesilaikė 
all men everywhere.

NOW, THEREFORE. I, HAR
RY S. TRUMAN, President of 
the United Statės of America, 
do hereby designate June 14, 
1945, as Flag Day. and ask that 
the people of our nation on that 
day do especially honor our1 
Flag. and the men and women!

Po sunkių kovų amerikiečiai kariai valandėlei ilsisi palmių šešėliuose.

WORCESTER, MASS.

I Worcester, Mass., Aušros Var- 
: tų Parapija — Kada Jaltos kon- 
! ferencijos nutarimai buvo vie
šai paskelbti Amerikos žmo-

teisingumo principų. Vienas iš 
jų. Senatorius Walsh, didelis 
lietuvių mylėtojas bei rėmėjas, 
padarė pastabą, kad nutarimai 

. aiškiai rodo, jog Amerika ir 
Anglija tylėjimu palieka Pabal- 

; tijį Rusijos grobikams. Jis pa
smerkė jų tokį pasielgimą.

Vyčių 116-tos kuopos Lietu- 
of the armed services who have Reikalų Komisija tada pa- 
served under it, and that they[ siuntė laišką Senatoriui, kuria- 
also pay honor to our Allies of'me dėkojo už jo pareikštas min- 

i the United Nations. i tis ir ragino toliau stoti už Lie- 
žmo- 

nes. Senatorius atsakė laišku, 
tardamas ačiū už paraginimo 
žodžius.

| I direct the officials of the tuv? ir Jos vargstančius i
i Federal Government and I re-
1 quest the officials of the Statė 
and local governments to dis-1 
play the Flag of our Republic' 
on all public builaings on Flag 
Day: and I urge the people of 
the United Statės on that day 
to fly the American Flag from 

'their homes. and also to ar- 
range vherever 
joint displays of the flags of 
the freedomloving United Na- ton this twenty-eighth of May 
tions, whose staunch collabora- in the year of our Lord nineteen 

■ tion has aided us to achieve the j hundred and forty-five, and of 
victories of war and will aid us the Independence of the United

to realize our hope for an end- 
uring peace.

IN WITNESS VVHEREOF, I 
have hereunto sėt my hand and 
caused the seal of the United

possible for Statės of America to be affixed.
DONE at the city of Washing-

Statės of America the 
hundred and sixty-ninth.

HARRY S. TRUMAN

one

By the President:
Joseph C. Grew

Acting Secretary of Statė.

Iš Ukrainiečių Spaudos Apie 
Kun. Prunskį

Ukrainiečių laikraštyj “Ame
rika”, gegužės 17 dienos laidoje, 
tilpo kun. Dr. J. Prunskio at- 

I vaizdas ir pranešimėlis, kad jis
: pastaruoju laiku apgynęs savo 
disertaciją Washingtone — Ka- 

i talikų Universitete ir įgyjo Baž
nytinių Teisių daktaratą. XX.

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

yra 
jame

Kai kariai tolimame Pacifike pagauna laišką 
tai tuojau numetę lapių olų kasimo darbą kuo
greičiausiai perskaito, ką rašo namiškiai. Ar 
tamsta parašai savo artimiems laiškutį, kad pa
darius jiems linksmesnę valandėlę?..

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Vietiniuose laikraščiuose til
po vaizdas Classical Mokyklos 
basebolės ratelio. Vaizde buvo 
Vytis Ričardas Vaškelevičius, 
kurs yra ratelio manadžeris. 
Sveikiname!Nauja pirmininkė yra buvus 

Sodalicijos prefekte ir tas pa- 
: reigas ėjo kuopuikiausiai. Jos 
motina taip pat veikli parapijos 
darbuotėje. Dabar vadovauja 
Moterų Sąjungos 69-tai kuopai.

Per susirinkimą Vytautas Pi- 
gaga tapo išrinktas vice-pirmi- 
ninku. Vytautas jaunas Vytis, 
bet daug pasidarbavęs Vyčių 
gerovei. Vyčių parengime 
“Knightmares of 1945” atliko 
viso vaidinimo vedėjo dąrbą. 

■ Linkime gražios darbuotės. 
• Sveikiname naujus kuopos
valdybos narius. Lai jūsų vie- j Vyčių 26 kuopos narys, vos su- 
ningas pasidarbavimas atneša laukęs 23 metų amžiaus, links- 
kupino vaisiaus organizacijai!

Nariai nuliūdę, kad Antanas 
Trumpaitis turėjo apleisti vietą, 
bet reikalas, tai reikalas, todėl 
linki jam gražaus pasisekimo 
savo naujame pasiryžime.

Girdėti, kad neužilgo apleis 
mus Vyčiai Vytautas Jazukevi- 
čius ir Edmundas Butkevičius. 
Abudu įstos į laivyną tuoj po 
mokslo metų.

Auksas ir Sidabras.ri, kaip sunku kovoti už Lietu
vos bei kitų mažų tautų teises. 
Todėl jo žodžiai yra reikšmingi 
ir parodo kokį naudingą tautinį 
darbą atlieka Vyčių kuopa.

Parapijiečiai džiaugiasi, kad 
turi jaunimo, kurs susipratęs ir 
praleidžia brangaus laiko padė
ti savo broliams lietuviams. Pa
geidautina, kad visose kolonijo
se atsirastų tokių panašių bū
relių. kurie veiktų tautos labu’!

C. J. J.

Šv. Kazimiero Parapija
A. a. Julius F. Jurgelionis

Šiomis dienomis gauta liūdna 
žinia, kad mirė Julius F. Jurge
lionis. m. m. 1/c, U. S. N. R.,

Sekmadienį, birželio 17 dieną, 
parapijos darže prie bažnyčios, 
taip vadinamame Gedimino kal
ne. įvyks metinis, didysis ir šį 
kartą jubiliejinis Aušros Vartų 
parapijos piknikas. Kadangi 
kartu yra paminėjimas parapi
jos gyvavimo dvidešimts metų 
sukakties, tad piknikas žada bū
ti įdomiausias. įvairiausias ir 
linksmiausias koks kada yra 
buvęs. Kunigai rūpinasi viską 
piknikui sutvarkyti, Juozas 
Glavickas, pikniko šeimininkas, 
stengiasi, kad nieko netruktų, 
Petras Kosulis daboja, kad sve
čiai nebūtų ištroškę, visi bažny
čios kolektoriai dirba, kad būtų 
švaru ir gražu, draugijų vado
vės ir šeimininkės Anielė Nedz-. 
veckienė, Emilija Zakarienė ir! 
Vincenta Kielienė tvarko, kad1 
netruktų įvairių įvairiausių už-i

1

i

mas. tikrai lietuviškas jaunuo
lis, baigęs Šv. Kazimiero pradi
nę mokyklą. Komercijos aukš
tesniąją mokyklą ir Worc. Boys
Trade School, kur mokėsi maši- 

, nisto darbą. Taipgi mokėsi Pat- 
įterson Correspondence School.
Įstojo į U. S. N. R. spalių 7. 
1942, ir buvo įsiustas į VVent- 
worth Institute, kur toliau mo
kinosi mašinisto darbą. Baigęs 

apturėjo machinist-

Susirinkime, kurs įvyko 4 d. 
šio mėnesio, dalyvavo Ona Šab- j 
linskaitė, kuri dabar priklauso ■ 
prie WACS. Ona kelias dienas 
praleido pas savo tėvelius ir, mokslą,
prie progos neapleido kuopos mate 1/c laipsnį. Paskirtas tar- 
susirinkimo. Pasakė trumpą nauti ir mašinisto pareigas eiti 
kalbelę, kurioje dėkojo visiems ant Destroyer ir per devynioli- 
už laiškus, kuriuos gavo, ir už į ka mėnesių tarnavo Atlantike. 
jai parodytą nuoširdumą. Ona Buvo Afrikoj, Cassablankoj. 
džiaugėsi proga, kad ir trumpai i Italijoj. Anglijoj, Airijoj, ir 
vėl būti Vyčių tarpe. Birž. 7 d.! Prancūzijoj ir apturėjo keletą 
sugrįžo į stovyklą Texas valsty- žvaigždžių. Vėliau tapo išsiųs- 
bėje. tas į Pacifiko salas.

Parapija minėjo savo 20 metų 
sukaktį geg. 20 dieną. Senato
rius Walsh dalyvavo iškilmėse. 
Prie progos, jis ėmė klausinėti 
kas tai yra toji Lietuvių Reika
lų Komisija. Jam buvo išaiškin
ta, kad tą komisiją sudaro ke
letas Vyčių, kurie interesuoti 
Lietuva ir jos nepriklausomybės 
atgavimu. Šios komisijos nariai 
laiko reguliariai savo susirinki
mus ir studijuoja Lietuvos isto
riją bei jos patrijotų gyvenimą. 
Ypač susipažysta su gyvenimu 
tų. kuriuos lenkai ar kiti sve
timtaučiai savinasi. Jei kas at
siliepia apie Lietuvą prielan
kiai, tas tuojaus gauna nuo ko
misijos pagyrimo, padėkos laiš
ką. Jei kas rašo ar kalba prieš 
Lietuvą, tas gauna papeikimo 
laišką. Senatoriui buvo pasaky
ta net vardai ir pavardės tų, ku
rie turėjo nutilti tik todėl, kad 
komisija savo laiškais gana ge
rai juos išakėjo.

Senatorius šitaip atsiliepė po
išaiškinimo: “Tos komisijos1 kandžių. 
darbas yra pagirtinas, ir aš lin-j Piknikas įvyks nežiūrint koks 
kiu jai kuogeriausių sėkmių, joras būtų, jeigu iytų. tai viskas 
Jūs esate lietuviai, bet jūs gal įvyks salėje, nes čia pat yra er- 

toks dvi ir puikiausia bažnytinė salė.
Jeigu gražus oras bus tai pikni
kas vyks lauke, gražiame darže 
ir kartu salėje, jei tai kam pa
tiks. Piknike savo stalus su į- 
vairiais užkandžiais ir daiktais 
turės Aušros Vartų draugija. 
Moterų Sąjungos 69 kuopa iri 
Moterų Socialis klubas. Vyčiai i 

žinoti, kad yra tokia komisija.įir Sodalietės ves įvairius žaidi-! 
Aš raginu jus veikti ir dirbti, ir mus ir sPorto dalykus. Vargoni-Į 
pasižadu duoti savo pagelbą. ka
da tik reikės. Lai ilgai gyvuoja 
jūsų toji naudinga ir reikalinga 
komisija”.

Štai žodžiai garbingo ir visų 
gerai žinomo asmens. Senato
rius daug gero padaręs mūsų 
tautai. Nė vienas negali abejoti, 
kad jis lietuvių rėmėjas. Jo dar
bai kalba daug geriau už žo
džius. kad geresnio draugo bei 
užtarytojo lietuviai neturi sve
timtaučių tarpe. Jis be abejo
nės žino kiek priešų Lietuya tu-

Vytės Emilijos Kvietkauskai- 
tės tėvas mirė ir tapo palaido-Į 
tas birž. 7 d. Kuopa taria gilią 
užuojautą Emilijai šioje sunku
mo valandoje.

nesuprantate kiek gero 
veikimas padaro visai tautai. 
Gaila, kad lietuviai po visą A- 
meriką taip neveikia. Tas veiki
mas tai pavyzdys visiems lietu
viams ir daug padeda mums, 
kurie dirbame, kiek galime, kad 
jūsų Lietuva vėl būtų nepri
klausoma. Man malonu tiesiog

I

Kas tris mėnesiai kuopa išren
ka komisiją, kurios nariai pri
valo kas mėnesį surengti mažą 
programėlę narių palinksmini- 

, mui. Nuo liepos ligi spalių mė- 
; nėšio komisijos nariais išrinkti 
Į Dorota Kristapavičiūtė. Alena 
Bulonaitė, Juozas Čėsna. Elena 
Kristapavičiūtė. vadovybėje Jo
no Andriuškos. Tikimės, kad šie 
daug gražių sumanymų suras.

NURIMK, SESUT
Nurimk, sesut, gana raudoti. 
Nušluostyk ašaras gailias: 
Praeis vargai, laikai kraujuoti. 
Gyvensim valandas tylias.
Linksma tu grįši į tėvynę. 
Po sparnu ji tave priglaus. 
Ir jausi meilę begalinę.
Kaip saulę rytmečio dangaus.
Viena darželyje ilsėsies. 
Pavargus po sunkios dienos. 
Ir širdimi kažko ilgėsies. 
Ramiai lakštutė tau dainuos.
Atjos bernelis numylėtas. 
Priglaus tave jis prie ^įrdies. 
Dangus, žvaigždutėmis nusėtas, 
Nušvies jums kelią ateities.

mus ir sporto dalykus. Vargoni
ninkas p. V. Burdulis galvoja 

; iškilmėms specialią programą.
Aušros Vartų parapijos stip
ruoliai kviečia šv. Kazimiero 
parapijos stipruolius persiimti, 

I tai yra virvę traukti. Pažiūrėsi
me kas ką pergalės ir kas galės 
nuo šio laiko girtis savo gali
mybėmis ir drąsumu. Mūsų ge
rieji biznibriai rengiasi prista
tyti visą ką. kad nieko netruk 
tų. Visų palinksminimui bus 
drilius su muzika, jame daly
vaus Power’s Star and Harmo- 

' ny Drum Corps. Apie 50 vyru
kų. gražiose uniformose, mar- 

j suos ir gros nuo trečios valan
dos po pietų. Nesivėluokite šį 

; gražų įvykį pamatyti.
1 Visus į šį pikniką nuoširdžiai 
kviečia Rengėjai.

“Vyties“ 30 metų jubiliejinėje 
puotoje, kuri įvyko Bostone, 
birž. 6 d. dalyvavo Anielė Smol- 
skytė, Liudvika Totilaitė. Pra
nas Butkevičius, Edmundas

tas į Pacifiko salas.
Sausio 7, 1945. buvo mirtinai 

sužeistas Okinavva saloj. Balan
džio 10. 1945. palaidotas su gra
žiom, militariškom. katalikiš
kom pamaldom.

Jis buvo uolus, nuoširdus 26 
kuopos Vyčių narys ir visuomet 
stropiai dirbo visuose parengi
muose. Jo malonus balsas buvo 
girdėti visuomet Šv. Kazimiero 
par. chore. Jis visuomet sutik
davo visus su linksma šypsena 
ir lietuviška daina.

Dideliame nuliūdime paliko 
netik žmoną, Marijoną, tėvelius 
Praną ir Marcelę, sesutes Iieva 
ir Teresiukę. bet ir visą Vyčių 
26 kuopą ir šv. Kazimiero para
pijos chorą. Tikrai netekome 
nuoširdaus draugo ir gero pa
vyzdingo jaunuolio. Už jį yra 
daug užprašytų šv .mišių Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje.

Vųtc.

NAUJA KUOPOS 
PIRMININKĖ

Kuopos susirinkime, Antanas 
Trumpaitis dėl svarbios prie- 

! žasties buvo priverstas atsisa- 
; kyti nuo pirmininko pareigų. 
Todėl vice-pirmininkė Felicija 
Zakaraitė užėmė jo vietą ir ofi
cialiai yra Vyčių 116-tos kuopos 
pirmininkė.

Felicija kuopos narė nuo 1939 
metų. Per visą laiką buvo nuo-'

karys prisiartino prie mažyčių šuniu
kų tai jų “mama” pašoko laižyti kareivį, tartum 
maldaudama nedaryti jiems nieko blogo.

*



Penktadienis. Birželio 15. 1945

Mirė Povilas Baltutis

I

i I I 
I
I KOLONIJOSE

Chicago, III. — Birželio 6 J. 
palaidotas šv. Kazimiero kapuo
se plačiai žinomas, a. a. Povilas 
Baltutis. Paėjo iš Lietuvos. 
Naumiesčio par.. Tauragės aps
kričio Velionis yra dirbęs “Ka
taliko" ir “Draugo" laikraščių 
įstaigose, o vėliau buvo real 
estate. apdraudos ir laivakor
čių biznvj.

Liko dideliame nuliūdime 
žmona. Paulina, dukteris Kas
tancija ir Angelą. Čia. Ameri
koje neseniai mirė velionio bro
lis Jonas ir kleb. kun. Aleksan
dras Baltutis.

Reiškiame užuojautą nuliūdu
siai šeimai' Rap.

passed our high standards of 
dutv. I speak for the entire Di- 
vision in assuring you that we 

■ share the pride you mušt feel on 
' learning of this award."

Sveikiname karį Domininką 
S. Šukį ir linkime Dievo palai
mos sveikam sugrįžti pas sa
vuosius.

p. Marijona Kižytė, Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centro 
sekretorė, kuri atstovauja visus 
laikraščius. įimant ir “Darbi
ninką". San Francisco konferen
cijoj, rašo:

"Amerikos Lietuvių Tarybos 
Memorandumas reikėjo naujai 
spausdinti San Francisco mies
te. nes daugelis jo reikalavo.”

i
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Lietuvis Karys Gavo 
Bronzinę Žvaigždę

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, birželio 10

Mažytis šuniukas norįs išbudinti didžiulį savo brolį, bet anas nejuda.
me žmoną, dvi dukteris — p J aplankyti, kuris paliko jiems1 rius. ir vis tai dėka lietuviškos 
Mortą Kodienę ir p. Aleną Gle- 
buvienę ir sūnų Steponą, daug 
giminių.

Laidojamas penktadienį, bir
želio 15 d., 9 vai. įjv^ xx...-----
Jurgio lietuvių par. bažnyčios! Muzikas p.
Highland kapuose.

________ Į
Moterų Sąjungos 27 kuopos 

susirinkimas įvyks sekmadienį.
d- birželio 17 d., tuojau po sumos,

rytą iš šv.-šiai.

puikų sūnų. p. A. Karbauskienė • mokyklos,
(Plekavičiūtė) randasi Rid- lietuviškumu 
chardson House. kur ji ir nauja-! tėveliai, 
gimis sūnelis jaučiasi puikiau- tojoms, 

i rengti 
Karbauskas vaikučiųM.

kiek laiko atgal buvo mūsų pa
rapijos vargonininkas, o dabar 
yra nuo tų pareigų atsisakęs.

‘Sveikiname p.p. Karbauskus ir 
i jų sūnelį.

daug katalikų vyrų iš šv. Jur- parapijos svetainėje. Susirinki- 
gio lietuvių parapijos dalyvavo mas svarbus. Bus renkamos at-
Šventoje Valandoje
Parke. Bostone. Vieni važiavo 
automobiliais, o kiti autobusais.

Sekmadienį, birželio 17 d.' 
(Tėvų dienoje) Moterų Sodali-: 

I|

AMERICAN 
RED CROSS

vaikučiai priėmė pirmąją ŠvJ 
Komuniją, bet apie juos nebuvo 
rašyta, užtai, kad nebuvau ga
vęs vaikučių vardų. Tą dieną 
pirmą šv. Komuniją priėmė 4 
mergaitės ir 10 berniukų, ir jų 
vardai seka iš eilės: O. Aliony-I
tė, B. Dawdaitė, B. Kelly, M.; Taipgi širdingai dėkoju p.p. M. 
Merceri, F. Daukantas, R. Kan-’B. Jakučiam, kurie irgi suteikė 
drotas. A. Dirso, J. Tamulynas, $5. auką, didelis ačiū p. Jaku- 
V. Povvers. R. Mills, J. Lukošiū ! čiui už nenuilstamą kooperavi- 
nas, P. Fer.la. E. Matuzas ir R. mą žinučių rinkime, kuris taip 
Brown. Į giliai įvertina korespondento’

Malonu buvo matyti vaiku- darbą ir kolonijos veiklos reik
ėjus. kaip 
nirma kartą 
juos Dlc vas

angeliukus, einant šmę. Visiems ačiū. Jūsų kores- 
prie Dievo. Lai pondentas A. D.

laimina gyvenime, i-------------------

A ° Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.PADĖKA

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
pa-. ir Povilo parapijoje, šv. Onos 

Tėv.
Kiek laiko atgal, neteko 

tirti, veikli Cambridge Moterų novena, liepos 17—26 d. 
Sąjungos 22 kuopa sugalvojo? Juvenalis Liauba. 
kad kolonijos korespondentui’ Chicago, III. — Visų Šventųjų 
reikia įrengti rašomąją masinė- parapijoje, šv. Onos novena, lie- 
lę. mat jo turimoji po šešerių pos 17—26 d. — Tėv. Agnelius 
metų darbo, : 
produktuoti. Gerai nežinau, ku-Į 
ri iš moterų šią mintį iškėlė, bet 
už kaltininkes laikiau p. Anelę 
Ambrozaitienę. kuopos finansų 
raštininkę ir nenuilstančią vei
kėją moterų dirvoje, ir taipgi 
p. Petronėlę Brazdžiunienę, 
kuopos iždininkę. Sąjungietės iš 
parengimo, būtent, šokių ir va
karienės pelno paskyrė kores
pondentui dėl įtaisymo mašinė- 

Amerikos ir drauge su visais turėti malo- lės S25.00, ir taipgi parapijos 
klebonas, kun. P. J. Juškaitis 
suteikė S5.00 auką. Už aukas

Gegužės 20 d. mūsų parapijos tariu aukotojams širdingą ačiū.

kad savo vaikučių 
gali pasidžiaugti 

Garbė Seselėms moky- 
kad taip sugeba pri- 

vaikučius ir džiuginti 
gabumais jų tėvelius.

Lauksime daugiau tokių paren
gimų.

i 
į

Sekmadienį, birželio 10 d., 7 
' vai. vakare, parapijos svetainė- 
' je įvyksta mūsų parapijos lie
tuviškos mokyklos užbaigimo 
aktas. Seselės mokytojos kvie
čia netik vaikučių tėvelius atsi
lankyti į šį mokyklos užbaigimo 
aktą ir gražų parengimą, bet

atsisakė daugiau Krasauskas.
Nev:town, Pa. — šv. 

ro Seserų vienuolyne, 
rekolekcijos, rugpiūčio 
— 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.

Kazimie- 
metinės 

6—15 d.

Šiomis dienomis atleistas iš 
Fenway stovės į Moterų Sąjungos sei- karo tarnybos puskr. Vincas 

mą. Valdyba kviečia visas nares; Kiršlys. Karys V. Kiršlys tuoj 
dalyvauti. j po D-dienos Prancūzijoje buvo

‘sužeistas ir iki šiol vis buvo li
goninėje. Pasveikęs, kurį laiką kviečia bendrai visus dalyvauti 
dar buvo laikomas 
stovyklose, o dabar liko gar- nų vakarą.
bingai iš tarnybos 
sužeidimą liko 
“Purple Heart” 
taipgi iš gydytojų 
čiai tą kulką, kuri buvo jį pa
kirtusi. Sveikiname sugrįžusį 
karį V. Kiršlį ir linkime laimin
gai pradėti civilį gyvenimą.

KARYS JONAS KULIŠAUS- 
KAS TIKISI SUGRĮŽTI 

Šiomis dienomis gavome atvi
rutę nuo kario Jono Kulišaus- 
ko iš Cushing General ligoninės. 
Jis rašo, kad turėjęs progą pa
simatyti su artistu Bing Crosby 

- - - - ir pasiklausyti jo dainavimo,
parapijos svetainėje įvyks Mo-|Jis penkius'kartus matęs juda.

(muosius paveikslus “Going My 
Way”, kur svarbiausią rolę vai
dina Bing Crosby.

Karys Jonas tikisi gauti leidi
mą sugrįžti į namus ir kartu su 
tėveliais praleisti Tėvų dieną ir 
ta proga su visais pasimatyti, 
kurių nėra matęs nuo gruodžio

Bronzinę žvaigž- šių Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje bendrai priims šv. Ko
muniją.

Tą pačią dieną. 5 vai. vakare

Bedford. Mass. — Šiomis die
nomis pp. Domininkas ir Fruze- 
na Šukiai, gyv. South Road. ga
vo laišką nuo Devintosios Pėks- 
tininkų divizijos komendanto, 
kad jų sūnus karys. Dominin
kas S. Šūkis už heroiškus pasi
žymėjimus karo veiksmuose Eu- cijos narės laike 8 vai. šv. mi- 
ropoje gavo 
dę (Bronze Star).

Rašo:
“My dear Mrs. Shukis:
“On 4 May 1945 I had the 

pleasure of avvarding to Private
First Class Dominic S. Shukis. terų draugijos parengimas Jė- 
before an assemblv of his com- zaus Nukryžiuotojo Seselių ir 
radęs in arms. the Bronze Star JU užlaikomam našlaitynui pa- 
for heroic ac-hievement in ac-'rem^^ kurios įsikuria Brock- 
tion. It is a source of deepest 
satisfaction to me to present 
this recognition for outstanding 
service to a soldier who has de- 
monstrated his unselfish devo- 
tion to the service of our Count- 
ry and whose actions h avė sur-

ton. Mass.

MIRĖ ARBOČIUS
Birželio 12 dieną mirė Jonas

Arbočius (Hobitz), gyv. Wash- 21. 1943 m. 
ington St.. apie 60 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi Į

i CAMBRIDGE, MASS

atleistas. Už 
apdovanotas j 
medaliu ir 
turi atmin-

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

Sestadiemo Lenktynes

Bunker Hill
HANDICAP

$5000 Pridėta
Valka: Neįleidžiami

SUFFOLK D0WNS

Birželio 7 d. p. p. A. Stankū
nai. gyv. Cambridge, susilaukė 
gražų sūnų. p. Stankūnienė ir 
sūnus randasi Cambridge Cahill 
House, kur motina ir sūnelis 
jaučiasi puikiausiai, p. A. Stan
kūnas džiaugiasi naujagimiu 
sūneliu ir jaučiasi, kad jam bu
vo puikiausia dovana, nes jis tą 
dieną, birželio 7 d., minėjo savo 
gimtadienį, ir kaipo dovana liko 
apdovanotas gražiu sūnumi, p. 
A. Stankūnas. Cambridžiuje tu
ri savo .Real Eastate biznį. 
Sveikiname p.p. Stankūnus ir jų 
naujagimį sūnelį.

Penktadienį, birželio 8 d., p.p. 
M. ir A. Karbauskai liko garnio

Visi Dalyvaukite Liepos 4 dieną
MARIANAPOLYJE

Lietuvių Dienoje
MIŠIOS BUS 11 VALANDĄ

Kiek v ienas lietuvis bus malonus svečias. Visi esate
kviečiami paviešėti gražioje Marianapolio gamtoje.

Neužmiškite, kad liepos 4 dieną esate laukiami 
Marianapolyje. RENGĖJAI.

-------------------- I
Birželio 2-3 d.d. mūsų parapi-, 

jos skautai berniukai ir jų va-, 
das p. A. Zaveckas praleido 
linksmai laiką stovyklaudami 
Mass. skautų stovykloje, Camp 
Ted, Waltham. Mass. Mūsų 
skautai (troop No. 45). už pa
vyzdingą užsilaikymą stovyk
loje. liko apdovanoti mėlynuo
ju kaspinu.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje įvyko gražus mokyklos 
vaikučių vakaras, vadovybėje 
Seselių mokytojų. Mokyklos 
vaikučiai ir alumnai-tės persta
tė veikalą “Batelis”. Publikos 
buvo pilnutėlė svetainė. Iš sve- 

I čių kunigų, be vietinio mūsų j 
j klebono kun. P. J. Juškaičio ir 
į vikaro kun. A. Baltrušiūno. dar . 
’ matėsi. Pranciškonas kun. A. ’ 
j Krasauskas iš Greene, Maine, 
kun. A. Abračinskas iš So. Bos
tono ir kun. M. Urbonavičius. 
MIC., iš Hinsdale, III. Kun. Pr. 
Juškaitis pasidžiaugė 
kūčių gabumais ir 
lietuviškos mokyklos 
taipgi džiaugėsi, kad 
mūsų parapijos karių
frontų rašo savo tėveliams laiš
kus lietuviškai, kurių tarpe pa
minėjo p.p. Jakučių sūnus ka-

mūsų vai- 
paaiškino 
reikšmę: 
daugelis 

iš tolimų

! 
t
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“VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabrila.

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

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. Kaina tik 75c. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

ŠTAI JOS TURINYS
Aguonėlė
Aguonėlės*. Kazys Binkis 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ar i 
Ar : 
Aš 
Aš 
Aš 
AŠ .
AŠ 
AŠ 
Aš

. ežerėlio rymojau 
: kalno gluosnys 
. kalno karklai
: kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 
. kalno mūrai
: kalno stovėjau
: melsvų ežero bangų
: Nemuno kranto
: tėvelio dvaro 
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, berneli 
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis
nuėjau 
padainuosiu dainų dainele 
pas savo motinėlę

Ateitininkų himnas. Tilvytis 
Atneša diadas kukulių v>edi< 
Atskrend sakalėlis
Audėja. Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dangus
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
čiūčia liūlia, mažutėli 
čiulba čiulbutė
Dainuok
Du broliukai kunigai •
Eičiau girelėn
Eičiau i soda pas obelaitę 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra
Eina bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo
Ei tu. Domininkai. A. Strazdas

. Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli 
Garnys
Gieda gaideliai 
Gieda gaideliai ryliuoj 
Giedu dainele. A. Baranauskas 
Girtuoklio daina. 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 liepytėlė
Išbėg išbėgo 
Išėjo tėtuži 
Išjodamas mylimas 1 karą 
Iš rytų šalelės
Jaunystės daina. Putinas 
Jau pavasaris atėjo
Jau slavai sukilo. Maironis 
Jau vakaras buvo
Jojau dieną 
Jojau per dieną 
Jūra motinėlė. Adomas Jakštas 
Kad subatos vakarėli
Kada noriu verkiu

aš augau pas močiutę 
aš buvau mažutėlė 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per žalią girelę 
aš turėjau 
pavasario ryteli

Kai 
Kai 
Kai 
Kai 
Kai 
Kai
Kai___________ ________
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgeil
Kalamoška ant lisorų 
Karvelėli m?! y našai 
Kas bus. močiute, kas bus 
Keleiviai.
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi.
Ko liūdi, putinėli 
Kur ‘ ' '■
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur
Kur___
Lakštingalėli. gražus paukšteli 
Lakštute, paukštute 
Laikas, sese, jau
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit 1 tėvynę, Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes ginię.Sauervelnas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rožė. Faustas Kirša 
Mano tėvelis
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kiria 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miels tėveli, motinėle 
Miškas ūžia. Maironis 
Mylėjau 
Močiute.
Močiute 
Močiute 
Močiute 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai 
Namo?
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut 
O. aš viena dukrel 
O atsimenu narnelj. v. Nemunėli' 
O kai aš pas močiutę būva 
O - 
O tai dyva
Oi dėkui, dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per sodeliai 
Oi kur buvai, dieduk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele . 
Oi tu ieva, ievuže 
Oi. ko žvengi žirgeli 
Oi. varge, varge 
Oi žiba žiburėlis 
Oi žirge, žirge 
Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalią rūtą
Pavasarininkų himnas. K. Žitkus
• Pavasario" vyrų maršas. Bradūnas 
Per giria girelę
Pavasaris, gražus oras

B. Brazdžionis

berželi. Jovaras
_______ . ■
bakūžė samanota, vertė Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis . 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva 
sapnų grožybė 
tas šaltinėlis

mergelę 
ką padarei 
mano 
mano 
širdele

rūta, rūt

Per šia žalia giružėlę 
Per tamsia naktelę 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūra 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti, Alekna*. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta 
Sėjau rūta
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Šudiev. kvietkell, A. Vienažindys 
Sudiev, Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi
Suplnsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
Bala šaltinėlis 
šalia aukšto vienuolyno 
Balta žiemužė 
šaltyšius 
Bėriau žirgeli 
Bėriau žirgeli
Bėriau žirgeli visa rudenėli 
Bėriau, šėriau žirgužėli 
Berki, berneli, bėra žirgeli 
Bia naktele miego nemiegojau 
Bienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
Šiltas gražus rudenėlis 
Šoko kiškis
Sv. Sakramento br-jos himnas.Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėli
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka

• Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonls 
Toli, už marių. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželi 
Už giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim nauja giesmę. Maironis 
Vai broli, broli 
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau diena 
Vėjelis kyl' 
Visi bajorai 1 Ryga jojo 
Vyčių himnas 
Žalioji liepelė
Žiba žolelė
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu $ .

“Vai lėkite Dainos”. .
ir prašau prisiųsti man egzempliorių

Vardas
Adresas
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ŽINUTES
Trečiadienį po šv. Teresės No- 

venos pamaldų buvo laikomas 
susirinkimas komisijos rengimo 
kun. Jeskevičiaus, primicijų

VIETINĖS ŽINIOS

bankieto. Raportuose pranešta,! šeštadienį, 8 vai. ryte, Šv. Pet-
ro par. bažnyčioje, įvyks gedu-l 
lingos pamaldos už Antaninos,

kad tikietai labai gerai eina. 
Valgių jau užsitikrinta. Tik rei
kia būtinai žinoti iš anksto kiek 
bus valgytojų. Dėlto nuo kito 

1 trečiadienio užkvietimai nebe
bus dalinami.I

I _______________

Geri Amerikos Lietuviai! ka Mums "eikia į darbą įtrauk 
ti visas musų organizacijas to
kioje sąskaitoje, kaip jos dabar 
yra: Susivienijimų kuopas, klu
bus, pasalpines draugystes, cho- 

1 rus, ratelius ir panašiai. Iki šiol

DAKT ARAI Iš kairės į dešinę — Judd Dewey, Deputy Commis- 
Gunaprauskienės vėlę. Elzbieta!sioner of Savings Bank Life Insurance; Senatorius 
Plevokienė užsakė šias devinti- ^avid I. aish ir Ciyde S. Casady, Massachusetts
nes už savo mylimą seserį. KvieJSavings Bank Life Insurance Tarybos egzekutyvis se

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
TreCiadieniais ir Penktadieniais

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

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

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. • 

Ofiso Valandoą 2—4 ir 6—8.

i

{VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

t

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

čiami visi pasimelsti už velio- kretorius, lankėsi pas Senatorių David I. Walsh, jo na- 
nės vėlę. muose, svarbiais apdraudos reikalais.niuose, svarbiais apdraudos reikalais.

Choristų dėmesiui! Visi 
Petro parapijos didžiojo Choro! 
nariai kviečiami 
metu giedoti. Po sumai bus 
trumpa pratyba Primicijų pa-j 
maldoms. Po tam visi choristais 

įvažiuos atlankyti Seselių naują 
namą, Thatcher St., Brockton, 
— buvusią Brockton Infirmary.

Šv.!

i sueiti sumosi
Po sumai

BOSTONIEČIAI MINĖS LIEPOS 
KETVIRTĄJĄ MASINIU 

MITINGU

Ketvirtadienį suėjo metai nuo 
Į mirties įžymios veikėjos Mor- 
įtos Ančiukaitienės. Jos artimie
ji, ją atsiminę, meldėsi. Jos vy
ras Antanas užprašė tą dieną; 
trejas šv. mišias už a. a. Mortos! 
sielą.

Kunigai, bažnyčioje, pranešė, 
kad klierikas Jeskevičius. S. J., 

į bus šventinamas į kunigus, bir- 
įželio 16 d. Jie prašė žmonių pa- 
jsimelsti kun. Primicijanto gero- 
j vei.
! Jo primicijos įvyks 24 d. bir- 
i želio.

I

Numatyta Kviesti Senatorius David I. Walsh Ir Kiti 
Garbingi Asmenys.—Bus Padaryti Platūs Pranešimai Iš 

San Francisco Konferencijos Eigos Ir Apie Lietuvius 
Nukentėjusius Bei Kenčiančius Nuo Karo—

J savo žmoną, dukrelę, tėvelius ir 
į sesutę. Grįžo atgal tarnybon, 
!Carlyle, Pa., kur laikinai pas
kirtas. Rap.

Visi žinome kokiame skurde ir, 
varge yra mūsų lietuvių tautos 
vaikai, nors Europoj karas Ir 
pasibaigė. Mes, Amerikos lietu- . .
viai galime palengvinti jų kan-; ’
čias ir išgelbėti jų gyvastis savo 
veikla ir dosnumu, nes mes gy
vename laimingiausiame ir lais- 
viausiame krašte mūsų žemės 

'paviršiuje. Užmiršti ir apleisti 
j saviškius Europoje mes negali
me!

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas rūpinasi mūsiškių šel-, 
pimu. Prie dabartinių aplinky-į 
bių dar tebėra daug neprielan
kumų mūsų pastangoms: karo1 

] okupacijinė valdžia. lietuvių 
■ tremtinių ir pabėgėlių piliety
bės klausimas, Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimas, pa
vergtųjų išlaisvinimas ir repa
triacija, ir šimtai kitų keblių 
klausimų, kurių išrišimas ne vi
sada nuo mūs priklauso.

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo valdyba ir direktoriai tu
rėjo suvažiavimą New Yorke 
birželio 10-tą dieną, šių metų, ir 
pilnai aptarė visas galimybes 
gelbėti lietuvius. Pilnai apie tai į 
praneš Centras: 
laiškais skyriams 
cijoms žinomais adresais.

Dabar jau pradeda atsidaryti 
keliai siuntimui drabužių, mais
to, gyduolių, medikalių instru
mentų ir piniginės pašalpos su-, 
vargusiems lietuviams ir lietu-, konferencijoj, 
viams moksleiviams įvairiose į kad ALT delegacija sutiko nuo
šalyje. Moksleiviai yra būsianti ■ širdžių Lietuvos draugų ir jų 
mūsų inteligentija, f------
pasistengė “likviduoti” mūsų j 
begėdžiai kaimynai, okupantai. 
Todėl Amerikos lietuviams da
bar prisieina vėl sunkiai dirbti.

Darbui yra reikalingi visi ge
ri Amerikos lietuviai ir jų or
ganizacijos. Bendras Fondas tu
ri jau 109 skyrius. Jie puikiai 
veikia ir su Centru nuoširdžiai, 
kooperuoja. Bet to dar neužten- Lt. Dr. Jonas Zaikis. Aplankė

organizacijų adresų, kad galėtu
me pilnai susižinoti ir bendrai 

įveikti.
Todėl rengiantis naujam, in

tensyviam darbui — gelbėjimo 
vajui, prašau visų gerų lietuvių 

į veikėjų kuo greičiausiai surink- 
1 ti ir priduoti visų žinomų orga
nizacijų. kiekviename mieste, 
viršininkų adresus, bent prezi
dento ir sekretoriaus. Siųskite 
Centrui sekančiai:
United Lithuanian Relief Fund 

o f America
19 ~West ))th St., 

New York 18, N. Y. 
ADV. F. J. BAGOČIUS.

Bendro Amerikos Lietuvių
Fondo Direktorius.

Lankėsi

{VAROS SKELBIMAI
REIKALINGA barkeeperis, 

gerai suprantąs savo darbą. 
! Darbas 8 valandos į dieną. Alga 
gera ir darbas pastovus. Atsi
šaukite pas James Strigūną į L 
Street Taverną, kampas L ir 
8th Street.

REIKALINGOS dvi moterys 
rūšiuoti vilnonius drabužius. 
Darbas pastovus, alga gera. At
sišaukite pas Louis Fineberg.

35 W Wendell St., 
Boston, Mass.

(15-19-22)

REIKALINGA darbininkas 
kepti lietuvišką duoną taipgi 
turi mokėti kepti ir rolls. Va
landos pagal susitarimo. Į sa
vaitę reikia dirbti 48 valandas. 
Alga — S55.00 į savaitę. Darbas 
pastovus — dabar ir po karo. 
Atsišaukite laišku ar asmeniai: 
Mr. J. Tamašauskas, 8 Ames 
St., Lowell, Mass. (4-22)

Trečiadienį, birželio 13 d. lan
kėsi “Darbininke” kun. J. F. 
Baltusevičius. LRK Susivieny- 
mo dvasios vadas, ir p. W. T.

spaudoje ir Kvetkas. LRK Susivienymo se- 
ir organiza-1 kretorius, kurie buvo atvykę į 

| Bostoną užbaigti Susivienymo 
įregistravimą Massachusetts 
valstybėje.

p. W. T. Kvetkas papasakojo 
savo patyrimus San Francisco 

Jis pažymėjo,

VETERANUI gera proga iš
mokti wool & vaste (vilnonio) 
biznio. Atsišaukite tuojau pas: 
Mr. Louis Fineber,

35 A Wendell St., 
Boston. Mass.

(15-19-22)

Walsh ir kitus. Vėliau bus pra
nešta pilnas kalbėtojų sąstatas. 
Tam darbui papildytas ligi šiol 
veikęs Bostono Komitetas, kuris 
darbuojasi Lietuvos Nepriklau
somybės gerovei. Taigi dabarti- 

_ niu metu veikia visas sąstatas
Lietuvos Nepriklausomybės pir-'buvusių komiteto narių ir dar 
mininkas. Po ilgų diskusijų nu-! įnešta naujo kraujo. Vėliaus pa
tarta turėti Liepos 4-tą Masinį 
Susirinkimą So. Bostone ir už
kviesti žymius kalbėtojus tame 
masiniame susirinkime kalbėti. 
Numatyta kviesti žymųjį lietu
vių prietelių Senatorių David I. tuvių susirinkime.

Trečiadienį, birželio 12 dieną, 
vai. vakare. Lietuvių Piliečių 

draugijos svetainėje, So. Bosto
ne, įvyko Bostono Metropolijos 
lietuvių veikėjų susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė adv. Jonas 
Grigalus, Bostono Komiteto dėl

8

Šv. Petro parapijos moterų ir 
merginų kareiviams remti sky
rius užprašė šv. mišias, birž. 17 
d., 8 vai. ryte, kareivių ir tėvų 
labui. Ta diena yra Tėvą diena. 
Šv. Mišias atgiedos kun. Dr. K. 
Urbonavičius.

skelbsime pilną sąstatą, gi šian
dien raginame visus patriotin- 

! gus lietuvius pasižymėti dieną, 
kad liepos ketvirtąją dalyvau
tum didžiuliame masiniame lie- 

Rap.

Senuosius i daugiau įsigyjo.
” ’ Kun. J. F. Baltusevičius yra

Scranton, Pa. naujos lietuvių 
parapijos klebonas ir uolus vi
suomenininkas.

Lankėsi Lt. Dr. Zaikis

ASTHMA
SYK Gausi Dykai Išbandymui
JEI JŪS KENČIATE NUO BRON- 
CHIAL ASTHMA PAROXYSMS. nuo 
kosėjimo ar sunkaus kvėpavimo — 
skubiai rašyk Nėra Rizikos, Uždyką 
Pasiūlijimas. Rašykite ypatingai tie. 
kurie “bevilčiai”. NACOR 762-B Štate
Life Bldg., Indianapolis 4, Ind.

Dalyvavo Harvardo 
Studentę Parengime

Mayoras Dalyvaus Karo 
Bonų Rady

Birželio 10, į So. Bostoną 
trumpam laikui bu$o parvykęs

DLK Kęstučio klubas mini sa
vo 10 metų gyvavimo sukaktį. 
Tą sukaktį paminės pikniku 
sekmadienį, birželio 17 d., sava-' 
me parke — O^kland Grove. E. 
Dedham. Mass.J

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

228 E St, Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass. I

Geriausia Užeiga Vyrarbs ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

į 258 Vest Broadvvay,

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

giai patarnauja. “B 
South Boston, Mass.

Birželio 8 d.. The Harvard 
Folk Dance Society, kurią suda
ro Harvardo Universiteto ir 
Radcliffe kolegijos studentai- 
studentės, turėjo suruošę Spring 
Festival, kuris įvyko didžiulėj' 
ir puikioj Harvardo Universite-j 
te Memorial Hali. Dalyvavo:] 
italų. Prancūzų, škotų, graikų 
(Kretijos), lenkų, švedų, rusų, 
čekoslovakų. International Ins
titute, ir rengėjų šokėjų grupės, 
kurios demonstravo savo tauti
nius šokius, o italai ir dainas. 
Dalyviai buvo savo tautiniuose 
kostiumuose. Iš lietuvių dalyva
vo Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, p. O. Ivaškienės 
vadovybėje ir sklandžiai pašo
ko: Kubilą, Jonkelį ir Suktinį, 
grojant grupės orkestrai, kuri 

j susidėjo iš piano, smuiko, akor- 
jdiono ir kanklių. Vedėjas Eddy 
I Nadel perstatvdamas lietuvių 
grupe, kreipė visų dėmesį į kan
kles. Tai esą senovės lietuvių 
muzikos instrumentas, vartotas 
kuomet apie pianą dar nieks 
nieko nežinojo.

Su šia lietuvių grupe kartu 
dalyvavo, ir p-nia Luce Zaikie- 
nė, buvusi Chicagos Ateitinin
kų Draugovės Tautinių šokių 
Grupės vedėja, pasipuošusi su 
Imponuojančiu iš Lietuvos atsi
vežtu tautiniu kostiumu.

Sekmadienį, birželio 17 d., 2 
vai. po pietų, Franklin Parke, 
Dorchester, įvyks WAR BOND 
RALLY.

Bostono mayoras John» E. 
Kerrigan ne tik dalyvaus, bet 

! asmeniai iš varžytinių išdalins 
i du šimtus vertingų dovanų ir 
! parduotus karo bonus.

Susirinkimas įvyks arti Fran
klin Park bandstand. Gros Bos
ton Port of Embarkation benas. 
Bus ir kitokių paįvairinimų.I

Tarpe kviestųjų svečių yra 
Kongresmanas John W. Mc- 
Cormack ir Gubernatorius Mau- 
rice J. Tobin.

i

I

Išėjo Karo Tarnybon

Šiomis dienomis išėjo karo 
tarnybon James Žemaitis, pp. 
Krisiaus ir Onos Žemaičių, gyv. 
187 W. 5th St.. sūnus. Kitas sū
nus. Juozas jau ketvirti metai 
yra karo tarnyboje.

Linkime James ir Juozui ge
riausių sėkmių karo tarnyboje!

Draugijų Valdybą Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

110 H St., So. Boston. Mas3.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės į 2 vai. po pietų. Parapijos saM;
pas protokolu raštininke. 402 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

4V JONO EV. BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

■ Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston, Mass I

i Išvažiavimas •

Res. Šou 3729 Šou 4618

LifftuanianFumftureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

336.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Factory to you
Monuments 
Markers

Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

$85.00 up
32.00 up

GRABORIAI

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
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. Cutting and 

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

Other permanents from $5. to $50. 
LuxuriOus Waves Sėt VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Programos dalyvių buvo keli 
šimtai, o publikos apie tūkstan
tis. kurios tarpe nemaža ir Har
vardo Universiteto Fakulteto 
narių ir šiaip intelektualų.

Lietuvių grupėje dalyvavo: 
Pranė Baliukonytė, Ver^pika I- 
vanauskaitė. Florencija Petrai
tytė. Lilija Romanskytė, Rita 
Stakutytė. Dile Dvareckaitė, 
Rita Vaitkūnaitė, Alvytė Aver- 
kaitė, Alena čenčiūtė, Algiman
tas ir Rymantas Ivaškai.

Dalyves į namus išvežiojo au
tomobiliais mokytojos Jurėnai
tės ir p. M. Valatkienė. Rap.

Šiomis dienomis adv. S. P. 
Shallna buvo išrinkta vice pir
mininke Massachusetts Federa- 
tion of Business and Professio- 
nal Women, kuri yra “national” 
moterų organizacija ir priklau
so kelios dešimts tūkstančių 
narių.

MĖNESIO SVOTBA
l Mėnuo saulužę vedė 

pirmą pavasarėlį. 
Saulužė anksti kėlės, 
mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo, 
Perkūns didžiai supykęs 
ji kardu perdalijo.

Ko saulužės atsiskyrei ? 
Viens naktį vaikštinėjai? 
Aušrinę pamylėjai? — 
Širdis pilna liūdnumo.

Didžiausį išvažiavimą rengia 
STEPONO DARIAUS POSTAS No. 317, A. L. 

Birželio-June 24, 1945, 
KEISTUČIO DARŽE

'EAST DEDHAM. MASS.
Pradžia 12:30. Bus geriausia muzika.

Visokie valgiai. Minkšti ir kieti gėrimai. Prie įžangos dova
nos bus duodamas. Bus įvairių žaislų su laimėjimais. Pelnas 
skiriamas grįštantiems kariams. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir paremti naudingą darbą.

STEPONO DARIAUS POSTO KOMITETAS.

MOTERIS PAGELBININKt
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

I
|

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 1301,-R
B

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY FUBLTC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Mini Sidabrinį Kunigavimo
Jubiliejų

Leit. Jonas Vilkas Užbaigė 
Navigacijos Mokyklą

šiomis dienomis gavome nuo 
Įeit. Jono Vilko, pp. Juozo ir 
Petronėlės Manikų, gyv. 89 
Zion St.. Hartford. Conn.. žento. 
’. ranešimą. kad jis užbaigė Ar
mijos Oro Jėgų Navigacijos mo
kyklą. San Marcos. Texas, 
kad užbaigimo ceremonijos 
vyks šeštadieni, birželio 16 d. 
metų.

Sveikiname Įeit. Joną Vilką 
linkime Dievo palaimos 
tarnyboje!

ir 
i 
Š.

ir 
karo

Kapitonas Špeiis Pakeltas 
Veikimy Karininku

HARTFORD. CONN. —
Iš Vokietijos praneša J. 

Įeit. pulk. Oris B. Johnson, kad 
kapitonas Tadas J. špeiis. pp. 
špelių. gyv. 55S Zion St.. sūnus, 
pakeltas jo
“Green Bats” 
būrio, veikimų

Kapitonas Tadas

V.

vienetos. 422d 
Night Fighter 
karininku.

špeiis yra
heroiškai pasižymėjęs Vokieti
jos bombardavime. Kap. špeiis 
įstojo į Armiją gruodžio. 1941 
m. Vasario mėn.. 1944 m. jis 
išvyko į užjūrį, kur labai vra 
pasižymėjęs sunaikinime vokie
čių lėktuvų. Lėkdamas iš Angli
jos bazės, kada vokiečių ‘•robo
tai” zvimbė, jis stebuklingai iš
liko gyvas, patekęs į nacių 
“buzz bombų" eksplioziją. Jis 
tiesiog kovojo su tais ‘•robo
tais". rizikuodamas savo gyvy
bę. Nors jo lėktuvas buvo pavo
jingai sužalotas, bet jis vistiek 
sėkmingai nusileido su visa sa
vo įgula.

Kap. Tadas Špeiis yra vedęs 
ir jo žmonelė gyvena Orlando. 
Fla.

Birželio 1 d., Mykolas ir Joa
na Dzikai gavo pranešimą iš 
Navy Departinent, kad jųjų sū
nus Sic Antanas Dzikas yra 
dingęs po laivo bombardavimo 
Pacifieo vandenyne. Tėveliai, 
brolis, sesutė, močiutė, dėdė ir 
kiti giminės yra labai susirūpi-

U.S.A. War Bond Vladas Kuz- nę Antano likimu ir meldžiasi, 
mickas iš Worcester; 3). $25.00 kad gerasis Dievas suteiktų sa- 
U.S.A. VVar Bond L. Ginkiewicz vo malonę, kad atsirastų myli

mas sūnus, kur nors dar gyvas 
ir sveikas.

Visi pažįstami draugai ir pa
rapijiečiai savo maldas siunčia 
prie Aukščiausiojo, prašant tė
veliams suraminimą ir laimin- 

1 gai Antanui atsirasti.

iš Philadelphia: 41. $25.00 U.S. 
A. VVar Bond Helen Kuprevich 
iš Providence: 5(. $25.00 U.S.A. 
VVar Bond Regina Jarzinko iš 
Shenandoah. Pa.: 6). $25.00 U. 
S. A. VVar Bond D. Kirminas iš 
VVorcester: <) $25.00 U.S.A.
VVar Bond S. Kodienė iš Nan- 
tasket Beach, Mass.

Visiems prisidėjusiems prie 
platinimo tikietų ir pasisekimo 
nuoširdžiai esame dėkingi. K

NEW HAVEN, CONN
JVYKS svarbios 

PRAKALBOS

Mūsų naujam pramonininkui, 
1 fotografui. Jonui Tamuliui, ku
ris užlaiko savo studiją 555 
Statė St.. biznis labai gerai se
kasi. Jis turi labai daug darbo 
fotografuojant vestuves, pavie- 
nias šeimas ir tt. Kiek teko gir
dėti, visi patenkinti darbu ir 
patarnavimu. Geriausių sėkmių 
ir sveikatos šiame darbe. M. Kun. Jonas M. Bakšys,

Šv. Jurgio lietuvių par. klebonas, Rochester, N. Y.

Kitas tikras faktas tai tas, 
kaip daviniai rodo, tik ne ačiū 
"Tiesą Mylinčiam”, kad bran
giausius tikietus daugumoje iš
pirko kitataučiai, tik jau ne lie
tuviai, kurie mažumoje dalyva
vo toje tūkstantinėje dainą pa- 
mylusioje audiencijoje.

Mes, nepaisant "Tiesos Mylin- 
čio” apgailestavimo, toliau ne- 

įsigilinant į tuščius ginčus, tik 
• su uideliu pasigerėjimu ir neap
čiuopiamu džiaugsmu pilnai su
tinkame, ką Kanados dienraštis 
“Toronto Telegram” pareiškė: 
“Mdlions u'ill hear her and 
bless her. — Milijonai išgirs ją 
ir laimins ją.”

Kadangi ji, būtent, Anna Kas- 
kas, yra mūsų tautietė, lietu
vaitė, dėl to mums patiems lie
tuviams yra didingas džiaugs
mas ir garbingas pasididžiavi
mas, kad turime tokią talentin- 

įgą auksabalsę giesmininkę ir 
į pagarsėjusią Operos pažibą a- 
biejuose kontinentuose.

Kun. Juozas J. Matutis, 
Pranešėjas.

Sekmadienį, birželio 17 dieną, 
7 valandą vakare įvyks svarbios 
prakalbos, kurias ruošia Ben
dras šalpos Fondo skyrius. 
Kalbės p. J. Valaitis, kuris dar
buojasi šioje srityje, ir paaiš
kins apie šelpimo eigą mūsų 
brolių ir sesių, kurie yra ištrė
mime. Taigi yra labai svarbu, 
kad visi šios kolonijos lietuviai 
oei lietuvaitės susirinktų pasi
klausyti ir pasitarti.

šiuo tarpu BSF skyrius renka 
muilą, maistą, kuris yra sudė
tas dėžutėse bei skardinėse — 
cans. Taigi prašoma, kurie gali, 
paaukauti. Tas maistas bus pa
siustas mūsų tautiečiams, kurie 
yra ištremti į įvairias šalis ir 
ten kenčia alkį, skurdą ir ligas. 
Viską galima sunešti į parapi
jos svetainę.

Kadangi birželio 13 d. yra šv. 
Antano šventė, tai šia proga 
sveikinam visus Antanus ir An- 
taninas ir linkim linksmai pra
leisti savo globėjo šventę.

Sveikiname kapitoną Tadą J. 
Šne’i ir linkime jam geriausių! 
sėkmių naujose pareigose!

NEW BRITAIN. CONN.
Triduumo Pamaldos

Jėzuitas misijonierius, Tėvas 
Pr. Aukštikalnis, S. J. vadovavo 
triduumo pamaldose prie Šven
čiausios Jėzaus širdies, birželio 
6, 7 ir 8 dienomis, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijoje.

Maldos Apaštalavimo skyrius 
ir kitos draugijos labai gražiai 
sutiko Švenč. Jėzaus širdies 
šventę. įvykusią praėjusį penk
tadienį.

Gražiai pavyko triduumas. 
Pačioje šventėje gausiai pasiro
dė Jėzaus širdies mylinčiųjų ir 
garbintojų būriai. Vakare, po 
pamokslo buvo iškilmingai pri
imti 17 naujų narių ir visas bū
rys Marijos vaikelių, 
buvo viešas šeimų 
mas Švenč. Jėzaus 
maldos užsibaigė 
Švenčiausiuoju
Procesijoje dalyvavo ne tik Mal
dos Apaštalavimo narės, bet 
kitų draugijų narės ir nariai.

Po tam 
pasiaukoji- 

Širdžiai. Pa-I 
procesija su 
Sakramentu.

ir

Tėvų Dienos sulaukus, malonu 
yra pasveikinti visus mūsų ko
lonijos tėvelius, kurie yra mū
sų tarpe, ir palinkėti sveikatos 
ir Dievo palaimos gyvenime, 
kad galėtumėt atlikti savo už
duotis kaipo šeimos tėvai, baž
nyčios nariai ir šios šalies geri 
piliečiai.

Kurie tėveliai jau yra ir mūsų 
tarpo atsiskyrę, siųskim savo 
karštas maldas prie gerojo 

į Dangiško Tėvo, prašant

Sekmadienį. birželio 10 d.. 
Marianapolyje įvyko 7 bonų 
laimėjimas. Dalyvių tarpe buvo 
p. Mičiūnienė, Radzevičienė. 
Kasparavičienė ir Aukštikal
nį ne. Dovanas laimėjo šie: Į Dangiško Tėvo, prašant jiems.
Ii. $50.60 USA. War Bond — pasigailėjimo ir amžinos ramy- 
Kun. P. Strakauskas: 2). $25.00 bes danguje.
- — .

Jubiliejinis Piknikas
Birželio 17, sekmadienį, šv. 

Andriejaus lietuvių parapijos 
jubiliejinis piknikas įvyksta 
Schuetzen Parke, kur dalyvaus 
senosios ir jaunosios kartos pa
rapijiečiai.

i Bus įvairių žaismų ir trijų 
‘ Karo Bonų laimėjimai.

Visi ruošiasi dalyvauti tame 
jubiliejiniame parapijos pikni
ke. A. T.

Atsakas 'Tiesą Mylinčiam"

Brolis ir sesuo. Tik ką sugrįžęs iš Europos ka
riavęs Pvt. James Salhoff, sutiko savo sesutę, 
WAC Pvt. Dorotny Salhoff, iš Fredonia, N. Y. 
Čia matomai būta tikro broliško džiaugsmo.

Neie B rita i n .Conn. — Lietu- 
i vių ir anglų spauda puikiausiai 
atsiliepė apie jubiliejinį parapi
jos koncertą, įvykusį gegužės 
tryliktąją.

Visi nusidžiaugė, kurie daly
vavo: ir tie, kurie nedalyvavo, 
gailėjosi.

Kun. Juozas J. Matutis, kuris 
sumaniai vadovavo ir daugiau
siai darbavosi, kad sėkmingai 
pavyktų tas jubiliejinis parapi
jos koncertas, buvusiame Lietu
vių Veikimo Centro susirinki
me, birželio pirmąją, raportavo 
gražias koncerto pasekmes, bet 
“Tiesą Mylįs” tada nė vienu žo
džiu tame susirinkime neišreiš
kė priešingos nuomonės. Pasi
rodė, kad buvo patenkinimas ir 
reiškėsi rami nuotaika.

Tik iš pasalų ir nežinia ko
kiam tikslui, “Darbininko” Nr. 
43 “Tiesą Mylįs” viešai išliejo 
neapykantos tulžį kukliam pra
nešėjui, ant kurio pečių buvo

Šis Sidabrinio Jubiliejaus mi
nėjimas yra jungiamas ir su 
penkiolikos metų klebonavimu 
Šv. Jurgio parapijoj. Taigi yra 
dvigubas jubiliejus.

Kun. Jonas M. Bakšys gimė 
kovo 8 d., 1882 m., Salovartės 
par., Lietuvoj. Minimas mieste
lis yra Vilniaus krašte, prie pat 
Merkio upės. Pradinius mokslus; 
įgyjo Varėnoj. Aukštesnius ėjo! 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje, ir j 
Maskvoje, Rusijoje. Atvyko į 
Jung. Valstybes spalių mėn. 
1913 m., ir atvykęs iki rugsėjo 
mėn. 1914 m. dirbo šv. Kryžiaus 
kolegijoj. Seminarijos mokslus 
pradėjo Šv. Ciriliaus ir Metodi
jaus Seminarijoj, Orchard 
Lake, Mich. Ten išbuvęs metus, 
Hartfordo vyskupo John Nilan 
buvo pasiųstas į Šv. Bernardo 
Seminariją, Rochester, N. Y. 
Vasaros metu, atostogaudamas, 
mokino vaikučius lietuvių kal
bos Athol, Mass., kur klebonu 
tuo laiku buvo patriotingas lie
tuvis. kun. Augustinas Petrai
tis. dabartinis Šv. Kazimiero 
par. klebonas. VVorcester, Mass.

Gegužės 29 d., 1920 m., a. a. 
J. E. vyskupas John Nilan į- 
šventino Joną M. Bakšį kunigu 
Hartford, Conn. Pirmas iškil
mingas šv. mišias atnašavo Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. baž
nyčioje. Athol. Mass. geg. 30 d.. 
1920 m., kur klebonu tebebuvo 
kun. A. Petraitis, didis naujai 
įšventinto kunigo geradaris. 
Naujas Kristaus darbininkas, 
kun. Jonas M. Bakšys pirmiau
sia buvo paskirtas vikaru į Šv. 
Juozapo lietuvių par., Waterbu- 
ry, Conn., kur jis išbuvo septy- 
nius metus. Po to tris metus bu
vo vikaru švč. Trejybės lietu
vių par., Hartford. Conn.

Mirus kun. Juozui Kasakai- 
čiui, bal. 25. 1930 m.. Rocheste- 
rio vyskupas John F. O’Hern 
pakvietė kun. Joną M. Bakšį į 
Rochester šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonu.

Atvykęs į Šv. Jurgio lietuvių 
par., Rochester, N. Y., kun. Jo
nas M. Bakšys pirmiausia su ge
rųjų parapijiečių pagalba įkūrė 
mokyklą ir vienuolyną, pakvies
damas Seseris Pranciškietes iš 
Pittsburgho mokytojauti. Vė-

VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTYS

Birželio 3 d. pp. Kazys ir Ale
na Giedraičiai minėjo savo 25 

- - ‘ metų vedybinio gyvenimo su- 
kad parapijiečiai |kaktj Tą jubiliejatų in-

liau, dipresijos metu, kėlė fondą, 
naujai bažnyčiai statyti. Naują 
bažnyčią pastatė neužtraukda
mas daugiau skolų parapijai. 
Tas parodo, 1 
buvo dosnūs ir rėmė savo klebo-1 
no sumanymus ir darbus. Nauja 
bažnyčia yra prie kampo Hud- 
son Avė ir Weeger St.. kuri bu- 

; vo pašventinta rugpiūčio mėn. 
! 1935 m. Klebonas buvo labai 
• dėkingas savo parapijiečiams 
už paramą.

Kun. Jonas M. Bakšys nebuvo 
užsidaręs vien parapijiniam 
darbui. Jis nuo pat atvykimo į 
šią šalį labai daug veikė visuo
meniniame darbe, mūsų išeivi
jos organizacijose, ypač LDS 
organizacijoj. Būdamas vikaru 
Šv. Juozapo lietuvių par., Wa- 
terbury. Conn., jis važiavo iš 
kolonijos į koloniją su prakal- 

' bomis, ragindamas lietuvius ka
talikus įsirašyti į LDS organi- 
zaciją ir užsirašyti laikraštį 
“Darbininką” ir kitus lietuviš
kus katalikiškus laikraščius. Be 
to. kun. Jonas M. Bakšys yra 
karštas lietuvis patriotas, vi
suomet dirbo ir dirba Lietuvos 
gerovei, ypač dabar Lietuvos 
nelaimingiausiais ir sunkiau
siais laikais jis ne tik dirba, bet 
gausiai aukoja ir kitus ragina 
aukoti Lietuvos gelbėjimo rei- 

" kalams.

tencija įvyko iškilmingos šv. 
mišios H vai. rytą. pp. Giedrai
čiai auklėja gražią šeimą — 
dukrelę ir penkius sūnus, kurių' 
du yra karo tarnyboje. Patys gi į 
su mažesniaja šeima užlaiko di- j 
delį gėlyną Stanley St., prie pat 
Švč. Marijos kapų. Jie yra uo
lūs parapijiečiai ir pasižymėję 
duosnumu įvairiems geriems 
tikslams.

Birželio 10 d. pp. Kazys ir A- 
gota Steponaičiai minėjo taip 
pat savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Jų intencija 
taip gi buvo atnašaujamos šv. 
mišios, pp. Steponaičiai išauklė
jo sūnų Algirdą, kuris randasi 
karo tarnyboje kur nors Pacifi- 
ke, ir dukrelę Julią, kuri būna 
prie tėvelių, p. K. Steponaitis y- 
ra veiklus darbuotojas draugi
jose ir parapijoj.

Sveikiname Jubiliejatus ir 
linkime sulaukti auksinio jubi
liejaus!

I

I

vakare, 
nuo pe-

G1VE N0W- 
GIVE MORE

-J— ■ - — -

KEEP YOUR
■ RED CROSS

JtTHISSIDE

Šia dvigubo Jubiliejaus pro
ga. kleb. kun. Jonas M. Bakšys 
sekmadienį, birželio 17 d. (Tėvų 
dienoje), 10:30 vai. rytą, Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
atnašaus iškilmingas šv. mišias 
su asista, o 5:30 vai. vakare, 

! parapijos svetainėje įvyks šau- 
, nūs bankietas Jubiliejatą, kleb. 
kun. Joną M. Bakšį pagerbti. 
Šv. Jurgio lietuvių par. vikaru 
yra kun. F. Valukevičius, kuris 
vadovauja bankieto ruošimo ko
misijai.

Sidabrinio Jubiliejaus ir 15 
metų klebonavimo sukakties 
prog^a, sveikiname kleb. kun. 
Joną M. Bakšį. LDS ir laikraš
čio “Darbininko” ilgametį rė
mėją ir organizatorių ir linkime 
geriausios sveikatos ir Dievo 
palaimos sielų ganytojavimo 
darbe!

1

užkrauta sunki našta ir didysis 
darbas jubiliejinio parapijos 
koncerto pavvkimui.

NELAIMINGA MIRTIS
Birželio 3 d., 11 vai. 

sūnus rado namuose 
čiaus gasų užtroškus! tėvą, V.
Politis, 50 metų amžiaus. Velio
nis buvo eks-policininku, tad jo 
laidotuvėse dalyvavo daug mie
sto policijos narių. Dieve, pasi
gailėk a. a. V. Politis vėlės!

kas skleisti koncerto tikietus, 
kurių kaina buvo $5.00. $3.50 ir 
$2.50. tai pats “Tiesą Mylįs” iš

sikalbinėjo ir rūgojo, kad tokia 
Pranešėjo Pareiškimas kaina per brangi, ir niekas to- 
Iš praeities gerai žinoma vi- kių brangių tikietų nepirks, 

siems, kad “Tiesą Mylįs”, kaip,Tuomi “Tiesą Mylįs” išreiškė 
paprastai—myli visada “įgnyb- ’ daugumos lietuvių nepatenkini- 
ti”, tikrovėje, minėto “Darbi-!mą ir apatiją, savuosius re- 
ninko” skiltyse apsilenkė su pa- miant, kaip buvo sunku tiems 
čia ir tikra tiesa, kai sako, kad patiems lietuviams įkalbėti ti- 
“koncerte buvo dauguma lietu- kietą už $2.50 nusipirkti, kuo- 
vių. o tik maža kitataučių.” met kitataučiams, muziką my- 

Čia turime pareikšti tikrą Imtiems, penkinė nebuvo bran- 
faktą, kuomet atėjo pats lai gi.

Išeina tėvelis,
Žiūri, kad žirgelis. 
Oi. žirge, žirgeli, 
Žirge juodbėrėli, 
Kur tas kareivėlis, 
Kurį tu nešiojai ?
Ant karo lauko
Didi kova buvo,
Tavo sūnelis kare pražuvo. 
Puolė tėvelis žirgui po kojų, 
Laužė rankeles, verkė sūnelio. 
Ir sena močiutė
Su skausmu išėjo,
Savo sūnelio
Labai gailėjo.
Sūneli, mano,
Tave auginau,
O kad kare žūsi. 
Niekad nemaniau.
Ėjo mergelė,
Gėlių prisiskynus,
Ant bernelio kapo, 
Vainiką nupinus.
Ėjo mergelė,
Keliu verkdama,
Ant bernelio kapo,
Gėles nešdama.

Šią dainelę padainavo 75 me
tų amžiaus senutė, Alena Dva- 
reckienė, kuri turi prieglaudą 
pas Seseles N. P. švč. P. Marijos 
— Vilią Maria, Thompson, Ct.

B. M.

BRIDGEPORT, CONN.

Ateinantį sekmadienį Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Bridge- 
port, ir Šalpos skyriai rengia 
prakalbas labai svarbiam reika
lui. Kalbės BALF drabužių sky
riaus vedėjas Jonas Valaitis. 
Pdakalbos įvyks parapijos sve
tainėj, 3 v. po pietų. Kviečiami 
visi dalyvauti.

Praeitą savaitę tapo palaido
ti seni parapijos tvėrėjai ir jos 
geri palaikytojai, tai Agota Ju- 
dickienė ir Petras Ragauskas. 
Abu buvo seni Bridgeporto gy
ventojai. Lai ilsisi ramiai, atli
kę savo kelionės darbą.

Praeitą šeštadienį susituokė 
p. Florencija Šulinskaitė, buvu
si parapijos choro dainininkė ir 
gera darbuotoja. Choras linki 
geriausių laimių vedybiniame 
gyvenime ir laukia sugrįžtant 
vėl choran dainuoti ir giedoti.

O.

I

LAIMINGAI GRIŽO
Pereitą savaitę buvo išvykų- 

sios rekolekcijojns pp. O. Ra
dzevičienė, V. Kasparavičienė 
ir B. Mičiūnienė pas N. P.. Švč.j 
P. Marijos vienuoles Seseles į 
Vilią Maria, Thompson, Conn.

Grįžusios laimingai džiaugiasi 
gražiais pamokinimais, kuriuos ! 
gavo nuo rekolekcijų vedėjo,“ 
kun. A. Ignoto, MIC.. ir Seselės 
Felicijos. Taipgi džiaugiasi Se
selių vedama gražia tvarka, ir! 
nuoširdžiai dėkoja Seselėms už 
malonumą ir vaišingumą.

Patartina visiems lietuviams 
remti šias kilnias įstaigas.

Taipgi reiškia nuoširdžią pa
dėką rekolekcijų vedėjui, kun. 
A. Ignotui, MIC., ir Seselėms. 
Lai Dievulis laimina Jūsų kil
nius darbus.

PO ŠEŠIŲ METŲ GRĮŽO 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis p. R. Kali
nauskienė gavo laišką atgal su 
dviem doleriais, kurį ji siuntė į 
Lietuvą rugpiūčio mėn., 1939 m. 
Ant voko pažymėta, kad laiš
kas buvo sulaikytas Prancūzi
joje.
PARBĖGO ŽIRGELIS
Parbėgo žirgelis 
Prie klevo vartelių.

FIFHRER Nl'MBER TWO, 
Adm. Kari Doenitz leaves the 
headųuarters of the vanąuish- 
ed German High Command at 
Flensburg. The self-appoint- 
ed successor to Adolf Hitler 
has changed the theme of the 

former dictators policies.


