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Stockholm (LAIC) — 
Pranešama, kad okupuo
tame Pabaltijy padėtis da
rosi tik/ai tragiška. Rusi
fikavimas varomas vis di
dėjančiu tempu. Neperse
niai LAIC buvo pranešęs 
apie apg yvendinimą
l, 700,000 žmonių.

Apytikriais apskaičiavi
mais, vien iš Latvijos iki š.
m. gegužės mėn. e 
birą buvo išdeportuota a-' 
pie 170,000 latvių. Depor
tavimo metodai nepasikei
tė: žmonės 
čia, šeimos 
vaikučiai 
specialius 
mus, kur iš jų auklėjami 
šimtanuošimtiniai komu-i 
nistai. Ne mažiau radika
liai atakuojamas ir tikybi
nis gyvenimas. Nuo karo 
nukentėjusių bažnyčių ne
leidžiama rėmo n t u o t i, 
kaip ir Muravjovo koriko 
laikais. Per visą kraštą ei
na beatodairinės rekvizi
cijos. Atimama paskuti
niai gyvuliai, grūdai ir t.t. į 
Sėklų neturėdami, ūkinin-i 
kai negalėjo užsėti laukus.

v —

darbiu Ir Skaitytojų
Dėmesiui!

Trečiadienį, liepos 4 d. 
minėsime Jung. Valstybių 
nepriklausomybės sukak
tį. Branginkime tą sukaktį 
ir prašykime Aukščiausio- 

alo į gi_'jo palaimos musų saliai ir 
• • j mūsų vadams, kad su jų

pagalba ir mūsų tėvų žemė 
— Lietuva atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę, kuri

nas ' Darbininko nume
ris, būtent, penktadienio.

Visiems LDS nariams, 
į “Darbininko” bendradar
biams, skaitytojams ir rė
mėjams linkime laimingai 
praleisti J. V. Nepriklau
somybės šventę!

Pabėgėliu Atstovas 
Anglijoje

Lėktuvnešis USS Franklin pargrįžęs iš Pacifiko kovų Brooklyn Laivy
no kieme padėtas skubiam pataisymui, kad galėtų ir vėl grįžti ir tęsti ko
vas su žiauriu priešu japonu.

no Tris Laivus Su ■ Jung. Valstybių Valstybės Sekre
Pabėgėliais

Stockholm, Švedija ——
Stokholmas (LAIC) — (LAIC) — Sovietų lėktu- 

Prie slenksčio stovi besia?- Rudolf Penne, buvęs Esti- vai nuskandino ties Got- 
tinančio bado šmėkla.

Tomis pačiomis žiniomis 
iš Lietuvos jau išdeportuo
ta į 200,000 žmonių. Depor
tuojami visi, neatsižvel
giant į užsiėmimą ir am
žių — nuo 14 iki 70 metų. 
Apie 20% sudaro moterys. 
Tikybinis gyvenimas vi
siškai nuslopintas. Bet ko
kios bažnytinės apeigos 
uždraustos.

• w

i

jos seimo pirmininkas, lando sala tris laivus su 
šiuo metu karo pabėgėlis keliais šimtais Pabalčio 
Švedijoje, išvyko į Angliją pabėgėlių.
tartis dėl tremtinių likimo. Pranešama, kad tai būta 
Kaip ir lietuviai, estų pa- civilių pabėgėlių iš Vents- 
bėgėliai yra išsiblaškę po pilės, ieškojusių išsigelbė- 
visą Europą. 'jimo Švedijoje.

I
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Bombomis Užmušė 373 Ame 
rikiečius Ant J. V. Lėktuvnešio__________

Brooklyno komunistų 
laikraštis “L.” birželio 28 į 
d. š. m. laidoje džiaugiasi, 
kad “Berlyne nuaidėjo ko
munistų balsas. Pakilo gy- 
veniman Vokietijos Komu
nistų Partija”.

Komunistai dar labiau gūžės 11 d. š. m. Sprogu- 
džiaugiasi, kaip jų ben- sios bombos padegė laivą, 
draminčiai, “pakilę gyve- užmušė 373 ir sužeidė 264 
niman” ne tik Vokietijoje, to laivo įgulos vyrus; de- 
bet ir kitose šalyse, šaudo vyniolika jų dingo be ži- 
nekomunistus arba juos 
tremia į Sibirą.

I

torius Stettinius Rezignavo
Prezidentas Jį Paskyrė Deelgatu 

Į Saugumo Tarybą
VVashington, birž. 28 — 

Amerikos valstybės Sekre
torius Stettinius pasitrau-

j Prezidentas Truman pri- 
įėmė jo atsistatydinimą ir 
i paskyrė jį Amerikos dele- 

■' gatu pasaulio saugumo or
ganizacijom

Nebus Naujų Automobilių

Suvienytų Tautų Konferencija 
San Francisco, Užsibaigė

I

Prez. Truman Pasakė Rimta Kalbą

neturi teisės dominuoti ki
tas (mažesnes tautas), 
teisingumas reikalauja a- 
tiduoti kiekvienai tautai, 
kas jai priklauso.

Ir po šios San Francisco 
konferencijos, kurioje da- 

iš 50 pa-

San Francisco, birž. 28— sakė, kad “galingos tautos
Suvienytų Tautų atstovai 
pasirašė sudarytą čarterį 
taikos įgyvendinimui ir iš
laikymui pasaulyj. Prezi
dentas Truman kalbėjo 
konferencijos užbaigime. 
Jis tarp kit ko pasakė:
“Jūs paruošėte didelį įran- lyvavo atstovai 
kį taikai. Pasaulis dabar šaulio įvairių tautų, mes 
turi jį panaudoti. Su šiuo žiūrime į ateitį su baime 
čarteriu pasaulis gali pra- ir drebėjimu. Nevisos tau- 
dėti žiūrėti į ateitį, kad vi- tos po Europos karo rodo 
si žmonės galėtų laisvai 
gyventi. Jei mes ateityje 
suklupsime ir nesilaikysi
me šito čarterio, milijonai 
dabar gyvųjų bus nužudy
ti. Neapleiskime šios svar
bios ir atitinkamos progos 
sudaryti pasaulyje pasto
vią taiką. Dievo vadovybė
je. Mes visi turime pripa
žinti, nežiūrint kaip didelė vijoj, Estijoj, Lietuvoj. So- 
būtų mūsų galybė, kad 
mes negalime daryti ir elg
tis sauvališkai. Nė viena 
tauta, negali tikėtis ypa- 

greičiau, kaip po trijų me- tingų privilegijų, kad ki
tų.

Kiek bus automobilių pa- tos... f ‘ 
dirbta per ateinančius me- kaikurias 
tus, tai bus paskirta gydy- riškai galingas. Bet tos 
tojams, taksi, policijai, ka- galingos tautos neturi tei- 
ro darbininkams. : sės pasaulio dominuoti.

i Bet tų tautų yra pareiga 
užimti atsakomybę pasau
lio taikos vadovybėje. Di
džiosios pasaulio tautos 
turi rodyti kelią tarptauti- 

i niam teisingumui. Teisin
gumas yra pagrindas šito 
čarterio. Šitas čarteris ne
turi pasilikti tik raštas, 
bet turi būti įgyvendintas. 
Yra laikas sudaryti planus 
ir laikas veikimui. Dabar 
yra laikas planus vykdy
ti.”

Anglijos delegatas, pasi
rašęs čarterį, pasakė: “Jei 
žmonės tikrai nori taikos 
ir yra pasirengę padaryti 
aukas tam tikslui, jie tu
rės priemones ją laimėti”.

Rusijos delegatas pareiš
kė: “Organizacijos čarte
ris, kurį čia suvažiavę ats
tovai sudarė, duoda rimtą 
pagrindą manyti, kad kon
ferencijos darbas yra sėk
mingas”.

Konstitucija sudaryta 
pasaulio taikos išlaikymui, 
bet konstitucija taikos ne
išlaikys. Reikia geros va
lios žmonių, vadų, kurie y- 
ra sąžiningi, teisingi Die
vui ir žmonijai. Preziden
tas Truman teisingai pa-

gerą valią ir teisingumą. 
Štai Vokietijos nacių galy
bę sutriuškinus, dabar ki
tas Europos diktatorius į- 
sigali, suorganizuodamas 
sau palankias valdžios “iš
laisvintose” šalyse, kaip 
tai: Austrijoj. Vengrijoj, 
Jugoslavijoj, Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Lat-

vietų Rusija visa tai daro 
neatsiklausus Amerikos ir 
Anglijos, nors, rodos, Jal
tos konferencijoje buvo 
Stalino, Roosevelto ir 

tos tautos būtų nuskriaus- Churchill sutarta, kad nei 
----- Šitas karas padarė vienas nieko nedarys sve- 

tautas milita- timouose kraštuose, nepa
sitarę tarp savęs. Rusijos 
galybė Europoje kas kart 
didėja. Ir didėja Azijoje, 
etc. Dabar kas išdrįsta pa
sakyti, kad sovietų Rusijai 
nereikia leisti užgrobti Eu
ropos kontinente visų 
kraštų, tas apšaukiamas 
fašistu, provokuojąs karą 
prieš Rusiją. Bet faktas y- 
ra tas, kas Rusijos išsiplė- 
tojimo dabar nesulaiko, 
rengia trečią pasaulinį ka
rą... Jei Rusijos išsiplėto- 
jimas pasidarys toks, kad 
sudarys pavojų Britanijos 
interesams, — tada karas. 
San Francisco čarteris tai
kos nepadarys, jei tautų 
vadai svajos būti “galin
gais”. __________

Sumažins Kareivių Atleidi
mo Punktus

San Francisco Konferencija 
Daug Kainavo Amerikai

VVashington, D. C., birž. bet smarkiai sužalotas. Nebus Naujų Automobilių 
28 — Du Japonijos saužu- Tačiau “Bunker Hill” pa- -----------
džiai lėktuvai puolė ir su- siekė Puget Sound Navy VVashington, birž. 28 — 
sidaužė ant Jung. Valsty- Yard savo jėgomis, kur jis Amerikos vyriausybės biū- 
bių lėktuvnešio Bunker bus taisomas.

Ant “Bunker Hill” laivo norį Pirkti naujus automo- 
buvo lietuvis Antanas Ze- bilius, negales jų gauti 
konis iš Gardner, Mass., 
kuris dingęs be žinios, ir 
pp. Vinco ir Viktorijos Ko- 
hanskų, gyv. Dorchester,!

ni°s- žentas, Thomas J. Lyons,
Lėktuvnešis “Bunker kuris buvo užmuštas ir mi-

Hill”, 27-tonų, išgelbėtas, litariai palaidotas jūroje. 
--------------------------------- Herojiškai gelbėjo jūrei- 
ta vėl persiversti rago- vių gyvybes “Bunker Hill”

bių lėktuvnešio
Hill ties Okinawa sala, ge-

ras pareiškė, kad žmonės,

San Francisco, birž. 28— 
Suvienytų Tautų konfe
rencija San Francisco mie
ste. kuri jau užsibaigė, A- 
merikai kainavo $2,000,- 
000 (du milijonu dolerių).

STALINAS APDOVANOTAS 
CARIZMO AUKŠČIAUSIAIS 

LAIPSNIAIS
Amerikos komunistų va

das Browder jau gavo “ki- 
ką”. .................................
vadovybės. Lietuviškų ko
munistėlių laikraštis “L.” 
rašo: “Browderis, kaip at
rodo, netenka įtakos. Jo 
teorija apie šio laikotarpio 
reikalus ir veiklą atmesta, 
pripažinta oportunistine 
(prisitaikanti sąlygoms. 
Red.), per daug dešiniš- 
ka...”

Kaip čia seniai komunis
tai Browderį kėlė į aukš
tumas, jį dievino. Tai buvo 
komunistų saulė, lygus i 
Stalinui, o štai jau dabar 
Browderis yra nusidėvėju
si šluota, jis išmetams iš 
vadovybės ir gali būti iš 
partijos.

Komunistams yra įsaky-

Maskva — šiomis dieno- aukščiausįjį “generalissi- 
mis sovietų Prūsijos aukš- mo” titulą jau suteikė Juo-— . • v j • J • V ¥ VA ^/VA KJA V VA VA X W J J XXXX»J kjv » X Vz V VĄ X U4VAJ W W «XXXXZ XXX vxv v* JVfcV* v

J is_ jau pasalintas iš įįum Browderis turi būti laivo kapelionas — katali- čiausios tarybos prezidiu- zui Stalinui. Taigi dabar
... „ nesutiko verstis. Tai jis ir kų kunigas R. E. Delaney, mas apdovanojo Juozą Stalinas jau susilygino su

išmestas. pasakoja S 1C Edward Ko- Staliną keturiais garbin- Ispanijos vadu Francisco
---------------- schen, sūnus Mrs. Anna giausiais ordenais, būtent, Franco ir Kinijos vadu 

I Jūra tai didysis tautų vieške- Koschen- gyv. Brighton, j “Pergalės”, “Herojaus”, Čian Kai-šek, kurie taip 
I lis, praleidžiąs žmonijos turtus kurls dabar -vra namuose, j “Lenino” ir “Aukso Žvaig- pat turi “generahssimo”. 
ir keleivius, žodį ir minti. ■ ^k nebus lietuvis žde”. j

Prof. K. Pakštas Edvardas Kačenas? ' Tai dar ne viskas. Tosios Komunistų vienas laik-
; tarybos prezidiumas įstei- rastis pastebi, kad “tokį 
gė dar vieną titulą, kurį titulą praeityj (carų lai- 
turėjo Rusijos carai arba kais. Red.) turėjo garsu- 
jų generolai, būtent, “ge- sis rusų pulkavedis Suvo- 
neralissimo” titulą, ir tą rovas”.

MARŠALO TITO KARAS 
BAŽNYČIAI

Šaudo Kunigus

I

Londonas — Britų karei
vis, ką tik sugrįžęs iš Bal
kanų, savo laiške, kurį į- 
talpino “London Times”, 
sako, kad “fašisto” ir “ka
ro kriminalisto” vardas 
prisegamas kiekvienam, 
kuris tik atsisako priimti 
komunistų diktavimą Ju
goslavijoj. Ypatingai esą 
tie terminai taikomi kuni
gams, kurie ramiai atliki
nėjo parapijines pareigas.

Rašytojas sako, kad 100 
kunigų užmušta penkiose 
diecezijose ir sako, kad 
“nei vienoje toje egzeku
cijoje nėra legališkumo iš-

vaizdos”. Jis iškelia viešai, 
kad kaikurie kunigai buvo 
nušauti ant durų slenks
čių, kiti pavesti Jaunimo 
Partizanams, bet daugu
ma kunigų “išvežti ir slap
tai sušaudyti”.

“Visos teologijos kolegi
jos ir parapijinės mokyk
los uždarytos. Valstybės1 
mokyklose paprastos mal
dos uždrausta kalbėti ir 
religiniai paveikslai nuim
ti. ‘Pionieriai’ organizuoja
mi tarp vaikų komunistų 
‘celių’ principais su tikslu 
sekti kunigų ir tėvų. įta
ką”.

LONDONO LENKAI NEPRIPA
ŽĮSTA NAUJOS VARŠUVOS 

VALDŽIOS

VVashington. birž. 28 — 
Amerikos Karo vadovybė 
žada greitu laiku sumažin
ti kareivių atleidimo punk
tus.

Dabar nustatyta, kad ka- 
' reivis, turįs 85 tarnavimo 
punktus, gali būti atleis
tas iš tarnybos. Bet punk
tai būsią sumažinti tarp 
78 ir 80. Taipgi kareiviai 
sulaukę 40 metų amžiaus 

, bus automatiškai atleisti 
' iš tarnybos.

Londonas, birž. 28—Len
kų valdžia Londone pareiš
kė, kad Lenkijos kariuo
menės Alijantų teritorijo
se stoja už Londone jų 
valdžią.

, svarbiausias vietas užima 
I komunistai arba jų pake
leiviai.

Darbo Sekretorė Pasitraukė
Londono lenkų valdžia 

pareiškė, kad ji pasiliksi 
legališka Lenkijos vai- j 
džia, “jei kitos valstybės ir

VVashington, birž. 28 — 
' Amerikos Darbo Depart- 
I mento sekretorė Frances 
Perkins pasitraukė iš tos 

atšauks jos pripažinimą . vietos, kurioje darbavosi 
Varšuvos lenkų valdžioj nuo 1932 metų.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

šeštadienį, birželio 30 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai ir kalbos plauks oro 
bangomis į Jūsų, Gerbiamieji Klausytojai namus iš 
\VESX stoties. Salėm. Kalbės adv. Jonas Grigalus. Bos
tono miesto nuosavybių įkainuotojų tarybos narys.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis gražios lietuviškos programos per 
visą valandą, būtent, nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pietų.

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

Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Japonus Suskaldė Į Tris Grupes

nuo Oki-

vra

kad Arno
tas salas

vis
O-

2

“Sustok!”

įvairios žinios
Cr

Tokio, Japonija, birž. 28 tynėse su japonais Ok 
— Tokio 
kad Amerikiečių karinės 
jėgos įsiveržė į Kūme salą 
ir eina žiaurios kovos.

Kūme sala yra apie 50 
mylių į vakarus 
nawa salos.

Japonai sako, 
rikiečiai užėmę
mėgins įsiveržti į Kiniją. 
Kinijos armijos išvarė Ja
ponų kariuomenes nuo jū
ros pakraščių ir galimas 
dalykas, kad prirengė vie
tas Amerikos kariuome
nėms.

:ia- 
radio praneša. \va apylinkėje ir Japonijoj 

nuo kovo 18 iki birželio 20 
buvo tokie: užmušta 4.907. 
dingo be žinios ir sužeista 
4.824 jūreiviai.

Japonijos lėktuvai 
dar nesėkmingai puola 
kinawa.

Lietuviai Pagerbė 
išlaisvintoją

J. Y. Laivynas Prarado
9,731 Vyr«

Guam. birž. 28 — Prane
ša, kad Amerikos laivyno 
nuostoliai visoje Ryukyu 
kampanijoj, būtent, kau-

Konstanca (LAIC) — J. 
A. V. Generolas Jacob De- 
vers išvyko lankytis Ame
rikoje. Jo išleistuvėse pa
sirodė ir lietuviai tremti
niai — tremtinių choras 
dainavo liaudies dainas ir 
šokėjų grupė demonstravo 
lietuvių liaudies šokius. 
Lietuviai buvo vienintelė 
tautinė grupė dalyvavusi 
išleistuvėse.

AMERIKIEČIAI UŽIMA KITĄ 
JAPONŲ SALĄ

Manila, Philippinų sosti- ta ir japonų karo jėgos su- 
nė, birž. 28 — Sausio 9 d., skaldytos į tris grupes ir 
š. m. Jung. Valstybių karo nebepajėgi 
jėgos išsikėlė Lingayen Į- resnio pasipriešinimo, 
lankoj ant Luzon salos. 
Per 5 mėnesius ir devynio
lika dienų ėjo kautynės su 
japonais. Ir štai šį rytą 
gen. MacArthur savo ko
munikate sako, kad Luzon 
sala yra visiškai išlaisvin- be žinios, 11.351 sužeistas

įa sudarvti stip-i - , .- . 1 projektuose,sipnesmimo. < A
Priešui — japonams ka-i?. 

ro veiksmai Luzon saloj 
kainavo 113.593 gyvybės: 
mūsų karo jėgos prarado' 
— 3.793 užmušti. 34 dingę;

'apykantą, kurios gali mus 
pulti iš vidaus.

1. — į visokius bepras
mius bendrus pareiškimus 
ir nudėvėtus anekdotus a- 
pie tautines mažumas, mes 
galime atsakyti faktais. 
Pav.: mes galime nurodyti 
ką negrai gero yra padarę 
moksle, mene, pramonėje 
ir karo frontuose. Mes ga
lime nurodyti, kad žydai 
nėra nei rasė, nei tauta, 
kad karo tarnyboje dabar 
vra didesnis žvdu nuošim-

I * *1 tis pagal jų skaičių, negu 
I kitų. Mes galime nurodyti, 
kad žuvusių kautynėse są
raše yra tūkstančiai ir 
tūkstančiai vardų, kurie 
nėra senosios amerikiečių 
kilmės ainiai.

2. —Mes galime remti, 
‘vietinę ir valstybinę legis-
' latūrą. įstatymus, kurie 
‘numato išvengti diskrimi-j 
'naciją. Yra net reikalas į-; 
įkurti nuolatinį Federal 
Fair Employment Practi-! 

, ces Committee (Federali-; 
nis komitetas prižiūrėti 
teisingumą darbininkų 
samdyme). Reikia panai
kinti linčiavimą ir kitus į- 
statymus, kurie duoda pa
grindo diskriminacijai. Y- 
pač reikia užkirsti kelią 
diskriminacijai mūsų ka
rinėse tarnybose, mokyk
lose. darbo unijose ir butų

Amerikiečių bomberis taip pasveikino šį ja
ponų laivą taikingai, kad iš laivo tuojaus pasi
rodė kalnai dūmų ir po valandėlės pranyko...

(Šitas atsišaukimas į A- 
merikos lietuvius atėjo iš 
anapus Atlanto. Jį išleido 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. įsikūręs 
Lietuvoje 1943 metais.

—Amerikos Lietuvių Taryba)

Kaip Nugalėti Neapykantą
prieš dis- 

darbuose ir 
dažniau keletas kitų valstybių pa

našius įstatvmus dabar 
svarsto. Bet ką mes. kaip 
atskiri žmonės, kurie prii
mam mūsų konstitucijos 
pareiškimą, kad “visi žmo
nės sutverti lygūs" galime 

i tuo klausimu daryti? Ge- 
; gūžės 1 d. LOOK žurnalo 
laidoje tilpo straipsnis: 
“Neapykanta — mūsų po
karinė kova", kuriame su
minėta šeši būdai sustip
rinti mūsų demokratiją 

j prieš baimę. įtarimą ir ne-

Karui besibaigiant Eu-įvedė įstatymą 
ropoję, nors Pacifike dar i kriminaci ją 
kariaujama, vis 
mūsų dėmesis kreipiamas 
į reikalą čia namie laimėti 
karą prieš religinę ir rasi
nę neapykantą. Neapy
kanta prieš negrus ir kitas 
tautines mažumas, prieš 
žydus ir katalikus nema
ža ir dėl to daug rūpesčio 
reiškia protestonų, katali
kų ir žydų visuomenės vei
kėjai ir jų nuomonės šiuo 
klausimu dažnai atsispin
di spaudoje. New Yorko 
valstybė tuo reikalu pra-

Į 
i

i

Sugrįžęs jūreivis iš karo laukų aiškina savo 
patyrimus Raud. Kryžiaus tarnautojai, kur jam 
teko dalyvauti susirėmimuose su priešu.

3. — Jeigu esi darbdavis, 
; gali samdyti darbininkus
iš mažumų grupių ir duoti 

į jiems tokią progą, kokią 
jiems davė šitas karas 
darbuose. Karo metu jie 

j atliko įvairius darbus, pa
prastus ir reikalaujančius 
specialybės. Lygios progos 
įvairiuose darbuose priva
tinėje pramonėje ir valsty
bės tarnyboje, daug prisi
dės prie ekonominio sau
gumo ir geresnių tarpusa
viu santykių ugdymo.

4. — Dalyvaukite moks
lo vajuose, kurie kurtų re
liginę ir tautinę demokra
tiją. Vienas sektinas pa
vyzdys, kaip mokyklos ga- 
ii vykdyti šį planą yra va
dinamas Springfield Plan, 
apie kurį gal jau esate gir
dėję. Prieš keletą metų nu
matyta. kad Springfield. 
Mass. mokyklose daugiau- 

jsia lankysis svetimtaučių 
vaikai, kurie vėliau baigę 
mokslą ir užaugę perims 
miesto valdymą ir tvarky
mą. Todėl Springfieldo 
miestas paruošė progra
mą kaip tuos vaikus auk
lėti. kad jie jaustųsi lygūs 
su visais kitais amerikie
čiais. Pradėta juose skie
pyti pasididžiavimas savo 
kilme. Taip pat įkurta su
augusiems kursai, kur tų 
vaikų tėvai gali mokytis. 
Kiti miestai dabar studi
juoja Springfieldo planą ir 
jį kopijuoja. Jūs galite pa
sistengti panašų planą į- 
vesti į jūsų miesto mokyk
las.

Amerikiečiai nori vei
kiančios demokratijos, bet 
ją galime turėti tik panai
kindami visas kliūtis, su
naikindami neapykantą, 
kuri atskiria mažumas 
nuo vyriausios tautinio 
gyvenimo srovės. Kas gi 
sudaro tą vadinamą ma
žumą? 17.000,000 ameri
kiečių — negrų, filipinų. 
meksikiečių, japonų, kinų. 
Amerikos indėnų, kurie 
nenori būti traktuojami,

Franklin D. Roosevelto at
mintis įr jo paliktasis po
litinis testamentas, žadąs 
žmonijai geresnę ateitį. 
Mes tikime, kad su velio-l 
nies Roosevelto vardu su
sijusi Atlanto Charta ir jo 
proklamuotoji žodžio lais
vė, laisvė savaip garbinti 
Pasaulio Kūrėją, laisvė 
nuo skurdo ir laisvė nuo 
baimės, — o tatai teįma- 
noma tik savoj nepriklau
somoj valstybėj, — bus 
taikoma ir lietuvių tautai

Pati lietuvių 
vynėje, prislėgta pergalės harpūno mesti, 
apsvaiginto bolševizmo le- maitinti mūsų kūdikį. Lik 
tenos, ir toliau veda žūt- sveikas!” Ir, paskutinį 
butinę partizaninę kovą su kartą prispaudus savo kū- 
okupantu. Vyriausias Lie- dikį prie krūtinės, atsi- 
tuvos Išlaisvinimo Komi-i sveikinusi šoko į upę. Ka
tėtas žino, kad ir didžioji i da po valandėlės iškilo į 

Jungtinėse viršų, jau buvo nebegyva. 
Amerikos Valstybėse, nuo- Tik jos veidas buvo nušvi- 
lat gyvendama Tėvynės tęs šypsena, kad ji savo 
vargais ir jos siekimais, mirtimi išgelbėjo kūdikį, 
visą laiką yra veikli kovo- 

■ jančių lietuvių dalyvė. Bet' 
dabar mes gyvename le
miamos reikšmės valandą.

Broliai ir Seserys! Padvi- 
i gubinkit ir patrigubinkit 
(savo pastangas, 
‘organizacijas, savo

Eskimų šeima, vyras su 
žmona ir kūdikiu, kėlėsi 
valtele per patvinusią pa
vasarį upę. Gerokai jau 
nuplaukus, mažytė jų val
telė pradėjo skęsti. Vyras 
nusimetė kailinius ir jau 
buvo bešokąs į bangas, 
kad tik motina su kūdikiu 
gyvi išplauktų. Bet žmona 
sušuko: “Sustok, aš nega
liu nei medžioti, nei žvejo- 

' ti, nei nuo lokio gintis; aš 
tauta Tė- negaliu lanko sulenkti, nė 

Tu turi

mūsų išeivija

ėjo laisvėn iš kalėjimų ir 
baudžiamųjų stovyklų. Iš
ėjo nors džiaugsmu nušvi
tusiais veidais, dažnai žiū
rėję mirčiai į akis, bet iš- 

Per savo badėję, iškankinti, liguis- 
susi- ti ar galutinai nusilps, vi- 

' rinkimuose, masinėmis pe- sai nudriskę. Jų neužmirš- 
A.'kitę. Ir skubėkite su pa- 

Prezidento ir galba, nes Evangelijos žo- 
vyriausybės pagalbos su- džiais, 
jvereninei demokratinei dvigubai duoda.

tai tegalėjo pasiekti švedi-!ticijomis kį j 
ją. Ką dabar gauna pakelti v .į ,.
Lietuva bolševikų okupan
tų naguose. tebūtų lietu-vįrenin^ ____ ___________ _
vių tautos tragedijos pra-. £jetuvaį atstatyti. Nepail- visko reikalingi:

kas greit duoda, 
Esame 
maisto, 

baltinių,dzia, jei musų si kelkite mūsų reika- drabužių, apavo,
tų i gam me U1 vietų o- plačioje Amerikos vi-'vaistų ir pinigo, 
kupuotas. suomenėj ir jos spaudoje. Nesibijokit, kad Jūsų

Mes neištvertume nesu- ■ Darykite visus galimus mylinčios širdies duota ir 
‘klupę likimo mums skir- žygius demokratinėse są- ' čia atsiųsta auka bus ne

naikinta, Hitlerio Vokieti- tam vargų kely, jei kiek- Į junginėse valstybėse ir jų'tinkamai sunaudota. Vy- 
jos ketverius metus plėšta vieno lietuvio širdy nebe-; vyriau&\ bėse, kad ir joSjriausias Lietuvos Islaisvi- 

“ ------- ------------------ ’nimo Komitetas dabar yra
J. Amerikos V. kariuome
nės užimtoj Vokietijos da
ly. Jam darbe padėti yra 
pakviestos dvi lietuviškos 
organizacijos: Lietuvos
Raudonasis Kryžius ir Lie
tuvių Sąjunga. Mes esame 
tikri, kad sąjungininkų 

įvertin-

Lietuvių tauta, pirmo
sios bolševikų okupacijos 
žiauriai prievartauta ir

ir varginta, vėl Sovietų o- rusentų negęstančios vil- 
kupuota. Mūsų tautos da-Įties liepsna — vilties į mū- 
lis. bolševikinio siaubo ve- su laisvą, nepriklausomą, 
jama, krauju plūstančia šviesią 
širdimi paliko savąjį kraš-

paremtų bolševikų užimtą 
Lietuvą. Mums artėja dvy
liktoji valanda. Darniai, 
vieningai, atidedami į šalį 
tarpusavius ginčus, įtemp
kime visas mūsų jėgas lai
svai Tėvynei atgauti. 

Ir dar vienu skaudžiu 
reikalu Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komite- karinė vadovybė, 
tas kreipiasi į jus. Broliai;dama lietuvių tautos įnašą 
ir Sesers. Padėkite vargan į kovą su priespauda ir te
patekusiems tautiečiams.; ranija, rems Vyriausio 

vargo yra Lietuvos Išlaisvinimo Ko- 
'mitpfo ir žiu lietuvišku ių 

> kovoje dėl lais- ' jį. “globoja” Sovietų čekis-Į organizacijų veiklą, 
nepriklausomos, de- tas, neprileisdamas prie jo!

pagrindais nieko, net pagalbos ranką Lietuvai 
tiesiančio. Bet dar skau
desnė yra padėtis tų, ku
rie, bėgdami nuo bolševi
kinio maro.- atsidūrė sve
tur, ypač alkstančioje ir 
skurstančioje Vokietijoje. 
Daugelis jų, kelyje ar Vo
kietijos miestus bombar- ir Sesers, visa siela supra- 
duojant. netekę paskutinio 
ryšulio, per pusmetį nusi
dėvėję iki skarmalų, pri
versti dairytis kasdienio 
duonos kąsnio, dažnai nu
stoję sveikatos, toliau ne
ištvers. jei laiku nebus 
jiems ištiesta pagalbos 
ranka. Dešimteriopai

i ateitį. Nors ir 
smurtininkų mindžiojami.

tą ir svetur gyvena vargo mes dar tikim, kad V akarų
dienas. Apie 350 tūkstan- demokratija. sudorojusi 
čių lietuvių įvykiai išbloš- hitlerinę Vokietiją, nesu
kę į Vokietiją, tik keli šim- stos pusiaukely ir užtik-' 
-------------------------------- rins v’isoms laisvę mylin- 
kaip “antros rūšies” Ame- čioms tautoms, didelėms ir 
rikos piliečiai. Prie jų dar;mažoms, teisę laisvai kur- 
pridėkite 23,000,000 kata- ti ir tvarkyti savo gyveni- 
likų, 4,500.000 žydų, kurie mą. Tik iš Vakarų mesi Pakankamai 
dėl jų tikybos kartais tam- laukiame veiklios pagal-į pačioje Lietuvoje, bet ten! miteto ir šių lietuviškųjų 
pa diskriminacijos aukos, bos savo “trlnlhnia” Sovietu rekis-l nr^ni^aeiin veikla.
Ir štai į tą vadinamą ma-Įvos, i 
žumos grupę įeina trečda
lis krašto gyventojų.

Kas atsitinka, kai tauti
nių ir religinių santykių į- 
tempimas nesustabdomas, 
galima matyti iš seniai į- 
vykusių vandalizmo inci
dentų ir teroristinių veiki
mų prieš negrus, žydus, 
japonus ir kitus. Neapy
kanta prasideda, kai žmo
gus sąmoningai ar nesą
moningai pradedą vengti 
susitikti vieną ar kitą žmo
gų, kurį jis laiko' ‘kitokiu’. 
Dažnai tokia neapykanta 
išauga ir pradeda pasi
reikšti fizine akcija, šito
kia tendencija paprastai 
išnaudojama įvairių de
magogų platinti savo kraš
tui 
gandą 
gandų platinimu, laiškais, 
plakatais, spauda ir susi
rinkimuose. Valstybėje vi
suomet yra neapykantos 
skleidėjų, kurie išnaudoja 
kiekvieną nesusipratimą 
gyventojų tarpe.

Kaip nėra jokios magiš
kos formulės pasauliniam 
saugumui, taip nėra ma
giškos formulės panaikin
ti religinę ir rasinę neapy
kantą. Kaip žurnalas 
LOOK sako: “Pradėkime 
su mokslu, geresniais dar
bais. geresniais 
daugiau socialinės 
tinės laisvės”.

čių lietuvių įvykiai išbloš- hitlerinę \ okietiją. 
kė į Vokietiją, tik keli šim- stos pusiaukely i.

kenksmingą propa- 
šnabždėjimu,

butais, 
ir poli-

FLIS.

mokratiniais 
atkurtos Lietuvos.

Bet šiuo momentu lietu
vių tautos padėtis yra neį
sivaizduojamai skaudi ir 
sunki. Šio karo kruvinų į- 
vykių būvyje Lietuvos rei
kalas lyg ir pradeda būti 
antraeilis ir rečiau mini
mas. To reikalo nutylėji
mas lemiamose pasaulio 
viršūnėse, kur svarstomi 
kiti panašūs klausimai, 
skausmu varsto kiekvieno 
lietuvio širdį. Mes nenori
me pasiduoti nevilčiai. Lie
tuvių tauta tebėra kupina 
užgrūdyto pasiryžimo ko-j 
voti dėl savo I_l_. .
galutinio laimėjimo. Bet M kurie tik dabar, \ aka- 
kaip tik šiuo lemiamu mo- kariuomenėms parbloš- 
mentu mums ; 
linga galingųjų demokra
tijų pagalba, reikalinga 
pažadinti jų sąžinę ir gerą 
valią, kad neduotų įvykti 
dangaus keršto šaukian
čiai neteisybei.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vi
są laiką budįs Lietuvos j 
reikalų sargyboje, vado-, 
vaudamas lietuvių tautos! 
kovai su jos mirtiniais1 
priešais, — ir šiuo laikui 
daro viską, kas tik galima J 
kad žadintų didžiųjų de
mokratijų vyriausybėse ir 
visuomenėje gyvą ir veik
lų susidomėjimą mūsų a- 
teitimi. Mus gaivina Di-į 
džiojo J. A. V. Prezidento

Amerikos lietuviai visais 
kritiškais mo

mentais visuomet mokėjo 
parodyti didžiausio pasi
ryžimo ir duosnumo. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas neabejo
ja, kad ir šiuo Lietuvai le
miamu metu Jūs, Broliai

šit ir atjausit visų mūsų 
milžinišką atsakomybę 
prieš mūsų tautos ateitį ir 
kiekvienas atliksite savo 
pareigą.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas svei
kina Jus, Broliai ir Sesers, 
išvargintose ir kovojan- 

laisvės iki ' skaudesnė yra padėtis tų-i čios lietuvių tautos vardu.
Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 

vra reika-j^us hitlerinę Vokietiją, iš-į 1945 m. gegužės mėn.
i
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vo dievas ir pavyzdys. Ant 
Hitlerio darbo stalų stovė
jo Bismarko paveikslai. 
Bismarko atminimo vokie
čiai niekuomet neužmirš, 
prakeiksmų Hitleriui nie
kuomet nebus per mažai. 
O Europai — jiedu abu to
ki pat, nebent paskutinio 
palikti pėdsakai šiurpesni, 
negu pirmojo. Bet kuo 
vargšas Bismarkas kaltas, 
kad jo svajonės netapusios 
darbais? Griuvėsių krū
vos, badas ir ašaros, kuo 
dabar gyvena Vokietija — 
tai Bismarko pradėto vo
kiečių imperializmo užbai
ga. Ir niekuomet joks vo
kiečių tautos priešas jų 
kraštui nėra padaręs tiek 

šie du vokiš-
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Vaizdai Iš Nuotaikos Griuvėsiu i

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ........    $4.(K>
Vieną, kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams ...............  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
B66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Svarbusis Kinijos Frontas

- Pavėluota kapituliacija - Du kancle
riai ir ju palikimas - Pramones kraštas 
be pramones - Žiurkes pavėlavo iš 
skęs ančio laivo - Kancleriai kalba vi
siem s aiškia kalba - Jaunimui tebepa

tinka naciu dainos.
Europos karui laimingai pasibaigus, visa Ameri

kos pajėga nukrypo į Pacifiką. Daroma smarkiausių 
pastangų suduoti lemiantį smūgį Japonijai, kuri pasi
rodė nėkiek nemenkesnių, o gal ir smarkesniu priešu 
už Vokietiją. Visiems Amerikos ištekliams teks pilnai 
išsitempti, kad karas Azijoj taip pat laimingai pasi
baigtų, kaip Europoj. Taip gi privalu kreipti daugiau 
dėmesio į stambiausius mūsų talkininkus — kiniečius, 
kurie nuo 1937 m. grumiasi su japonais ir gerokai jau j 
pailso, besigindami nuo karingo ir gerai organizuoto ■ 
užpuoliko. Taigi kinų frontas be galo svarbus.

Vieningumo atžvilgiu, Kinijoj toli gražu ne vis
kas gerai. Dalykas toks, kad Kinijoj labai įsigalėjo ko
munistai. Kovot su japonais jie kovoja, bet tai tik 
partizanų kautynės. Partizanai gali būt labai naudingi, 
jei jie eina iš vieno su reguliarės armijos vadais. Bet 
jeigu jie veikia savarankiškai, pakrikusiai, tai strate
ginių atžvilgiu jie tik painiojasi po kojų ir atneša daug 
žalos, nes neturėdami tikros drausmės, jie skriaudžia 
ir plėšia savus gyventojus ir bendrai nustato juos prieš 
bet kokią kariuomenę. O jei dar partizanai priešingi 
vyriausiam vadui, tuomet jie sudaro labai painų kliu
vinį, kurį labai sunku likviduoti.

Kaip tiktai tokia padėtis yra Kinijoj. Partizanai 
komunistai iš principo priešingi vyriausiam kinų va
dui gen. Čian-Kai-Šekui. Jį skaito imperialistu ir vos 
ne fašistu. Tad pigu suprasti, kokia Kinijos partizanų 
taktika: ir japonus reikia mušti, ir Čian-Kai-Šeką boi
kotuoti. Japonai tą padėtį mokėjo puikiai išnaudoti ir 
buvo padarę daug pažangos — Kinijos kraštą perskė
lė per pusę. Alijantai, ypač Rooseveltas, spaudė Kini
jos vadą susitaikyti su komunistais. Atsiradęs despe
ratiškoj padėty, Čian-Kai-Šekas mėgino tai padaryti, 
bet komunistai pastatė kietus reikalavimus: jie užsi
mojo išstumti iš valdžios visus nekomunistus ir patys 
jų vietas užimti. Čian-Kai-Šek suprato, kad tai bus 
galas Kinijos nepriklausomybės, nes komunistai dar
buojasi vien Maskvos naudai. Jis delsė, politikavo kiek 
įmanydamas. O tuo tarpu japonai vis ėjo pirmyn. Su
sidarė labai pavojinga padėtis. Bet štai dalykai prade-(vaizdas užtemdytų iš tolo 
jo keistis. Rooseveltas pasimirė. Karas Vokietijoj lik- susidarytus vaizdus. Juk, 
viduota. Amerikos lakūnai pradėjo daužyti Japonijos pagaliau, _
miestus, o kariuomenė su laivynu puolė visai netolimą 
nuo Japonijos salą Okinawą, kuri sudarys bazę inva
zijai į pačią Japoniją. Visas Japonijos dėmėsis nukry
po į šį naują frontą. Kiniečiai atsigriebė ir pradėjo eiti 
pirmyn. Viskas gerai, bet —

Amerikos komunistų spauda staiga ėmė pult 
Washingtono administraciją, kad remia Čian-Kai- 
Šeką, o nėkiek neremia Kinijos partizanų. Kodėl? Ar 
jie negeri kovotojai? Ne, čia visai kita priežastis. Čia 
tiksliai nutolta nuo Roosevelto politikos ir tt. Bet 
Washingtono vyriausybė gerai informuota. Ji eina 
saugiausiu keliu, nes daug ko pasimokino iš Europos 
įvykių. Komunistams pikta, bet sveikiems žmonėms 
šviesiau akyse, kad Amerikos vyriausybė pradeda 
tiksliai orientuotis. K.

Laikraščiai rašo apie be 
sinormuojantį gyvenimą 
Vokietijoje. Berlyne atsta
tytas vandentiekis, su
tvarkytas elektros tieki
mas, < 
vajai, atidarytos maisto 
produktų parduotuvės. 
Aukštosios Silezijos pra
monė dirba rusų armijų I 
reikalams. Frankfurte 
prie Maino veikia tramva
jai, Heidelbergą aprūpinti

iš šių miestų monografijų. 
Vokietijoj iš viso nėra di-, 
dėsnių, kaip po 20-30.000 
gyventojų miestų. Išimti
mis gal reikėtų skaityti se-

darban paleisti tram- nąjj Heidelbergą, Tiubin- Sėklas už tankus ir lūktu-

Kristaus apaštalai, bloga, kaip 
Jų šventė Katalikų Bažnyčioje švenčiama birželio 29 kieji imperialistai, 
dieną. I *

---------------------------------- Vokiečių žemes ūkis kra- 
Vokietijos istoriją. Nėra štui niekuomet nebuvo 
buvę Europoj karo, kuria- toks svarbus, kaip pramo- 
me vienokiu ar kitokiu bū- nė. Žemes ūkis beveik vi
dų nebūtų dalyvavusi Vo- šame krašte išlikęs mažai 
kietija. Bet dabar pirmas paliestas. Vietomis kai- 
atsitikimas suvienytos Vo- muos nė vienai dienai ne- 
kietijos istorijoje, kai prie- buvo sutrikęs gyvenimas, 
šų kariuomenės mindo vo- o amerikiečių užimtose 
kiečių žemę. Vokiečiai ka- srityse naujos darbo sąly- 
riauti mėgsta, jie ir dabar gos visiškai nesiskiria nuo 
didžiuojas esą geriausi ka- senųjų. Nebent laukams 

išgelbėjusi ~ Hamburgo ar reiviai pasaulyj, bet jie 
Rūro krašto pramonės, bet mėgsta kariauti svetimose 
kiti Vokietijos miestai bū- žemėse. Prisiminkim vo-

geną ir dar viena . antrą vus- kasdien !r .ka^nakt 
miestelį, bet šios išimtys ir pradėjusius, rodytis Vokie- 
liks išimtimis. [‘įjos . erdveJe' Vadinas1’

j pralaimėjimo gandas čia 
pat, ir nors neaišku, kada 
išmuš ta nelaukiamoji va
landa, bet aišku, kad juo 

, juo kraštui ge- 
įr riau. 1943 m. kapituliacija 

dabar A>kietijai gaHr būtų ne- 
kodėl,1 

už ką? Mėnuo praėjo nuo 
dienos, kai Wehrmachtas 
sudėjo ginklus. Vadinasi, 
mėiruo šitų kalbų, o atsa-j 
kymo į klausimą nėra, j 
Ankščiau ar vėliau vokie-

— ★ —
Kalbėkimės atviriau su 

šimtais vokiečių, kalbėki-J*”*'*, OAAJL1 LlllO . w._

pienu duota daugiau auto- mės su inteligentais, dar- 
sunkvežimių, Hamburgas 
priima atplaukiančius ir kiekviena 
išleidžia išplaukiančius baigsis klausimu: 
laivus. Pasiskaitai šias ir 
dešimtis kitų žinių, pasi
klausai radijo, štai pilnas 
pamažu besikeliančios gy
venimui Vokietijos vaiz
das, kuriuo negali nesi
džiaugti taikaus ir ramaus tis susiremontuos 
gyvenimo pasiilgęs žmo
gus.
— Pagaliau, juk kraujo ir 

kančių gana.
Bet laikraštis ir radijas 

nevisuomet yra ir gali būti 
tikro gyvenimo veidrodis. 
Saulė, kuri dabar šviečia 
iš laikraščių skilčių, yra 
apgauli. Užtenka žvelgtel- 

j ti į griuvėsių krūvas, į ei-, 
les prie parduotuvių, į ne
drąsius nespėjusių naujo- j 
se sąlygose susiorientuoti1 

i žmonių veidus, jog naujas’

bininkais, ūkininkais, ir 
kalba < Nebent laukams 

dirbti svetimšalių vergų 
nėra, 
telkta dideliuose miestuo- 

tų likę sveiki, o krašto ū- kiečių okupacijas Pabal- se, prie geležinkelių. Apie

Pramonė buvo su-

kis nesužlugdytas.
Partija buvo neakla. Ji 

suprato ir matė, kad bevil- 
krosnp tiška. kova iki “paskutinio

' I----- - kokia šiandien: 
gali būti kalba apie besi
formuojantį * gyvenimą^
■ Berlyne, jei iš to milžiniš-j 
j ko beveik 5 milijonų gy- i 
j ventojų turėjusio miesto, 
j dabar tiktai griuvėsių, ir 
i tai tikrąja šio žodžio pras-
■ me, krūva. Hamburgo, 
kaip ir Eseno, Diuseldorfo 
iš viso nėra. Kas Vokietijai 
ir Europai buvo Dresde- 
nas, Leipcigas, Miunche
nas, Stutgardas, Koelnas, 
vaizdą teįmanoma susida
ryti tik iš enciklopedijų ir kuomet

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VI.

Ivan Petrovič Pomadin
— Panelė Eugenija, — tarė lyg kiek sumišęs 

Bezickas, — buvo taip sujaudinta, kad vargu 
žinojo, kas ten darosi. Bitinas gi pribuvo tik 
į pabaigą ir visko nematė.
— Taip tai taip, bet, gerai juos pakamanti- 

nėjęs, teisėjas vargiai susidarytų įspūdį, kad 
tamsta pats nebuvai to senio užpuolikas, o 
sūnus jį tiktai gynė. O dar mažiau sudarytų 
sau nuomonę, kad daktaras yra politinis nu
sikaltėlis. Apskritai, rolė išėjo gana vyriška, 
o kaip čia jį įvelti į politiką, tai jau nei aš 
pats, su visais žandariškais resursais, nė kiek 
neišmanau.
— Bet jis susipažįsta su revoliucijonieriais. 

Tie vagys jo klausė, kaip kokio viršaičio.
— Paprastas girių vagišius ir revoliucijo- 

nierius stovi toli viens nuo kito. Jei visus va
gis įtrauktume į revoliucijos sritį, tai visam 
pasauly būtų nuolatinė revoliucija. Ne, tė- 
vyti, taip negalima.

jos didumą galima spręsti 
kad ir iš duomenų, jog 
daugiau kaip 80'1 visų 66 
mil. Vokietijos gyv- gyve
no pramoninguosiuose mie 
stuose. Dabar šių miestų 
nėra. Mažai suklysime 
teikdami, kad maždaug 
90'1 visos Vokietijos pra
monės taip pat nebėra.

Gal kam teko matyti 
Holywoode susuktą kultū
rinę filmą “Kartagena”, 
bent iš iliustracijų laik
raščiuose pažinti “Delhi, 
Pompėjos ar po 1908 m. 
žemės drebėjimo Mesinos 
griuvėsius. Vokietijos mie
stuose vaizdai maždaug tie 
patys, nuotaikos šiurpes
nės. Ištisos gatvės pali
kusios tiktai pėdsakus.

tyj, Belgijoje, Prancūzijo
je, prisiminkim, kad ir šia
me kare jų viniuotu batu 
nutrypta visa Europą. Vo
kiško laimėjimo gandą vi
suomet seka plėšimai. 
Traukiniai ir sunkvežimiai 
nenutrūkstamomis gran
dinėmis išplėštus turtus 
veža Vokietijon. Vokieti-

bestogėje grįčioje, susitai- y?ro pragais-
sys per šešerius metus a-^ls- Bet žodis kapituliaci- 
pirusias tvoras, apmirš ir Ja » kokioj jis formoj be- 
šitas kalbas, o atsakymo į būtų, Hitleriui ir nacių va- 
šį žiaurų “kodėl” taip ir dams buv0 baisus- Buvo 
neras. Atsakymui surasti aisku, kad kapituliacija Dramonės išsistatvmas 
juk reikia kriminologo ar neišvengiamai seks parti- įAPf A Jy A 
psichiatro, kai tuo tarpu j°s likvidavimas, vadų — 
eiliniam žmogeliui leng- karo kaltininkų ir sadistų 
apsieiti su šiurkščiu, bet atidavimas teismui. Kalė- 
teisingu žodžiu: “niekšai, įmas Įr 
išgamos, bepročiai”. .

Eilinis vokietis tvirtina, žmogų. Pagaliau — kartu- 
kad 1942 m. pabaigoje irj 
1943 m. pradžioje buvo la
bai maža Vokietijoje buka
pročių, kuriems dar buvo 
neaišku, jog karas jau pra
laimėtas. Ir nežiūrint to, 
partija per spaudą ir radi
ją, per susirinkimus ir 
plakatuose ant sienų šau-į 
kė, kad fanatizmas yra'

J miestuose.
— ★ —

__ __ o___ ________ Vokietijos istorijoje liks 
Tarytum ta tauta būtų pa- du nemirštantys vardai: 
kankamai kvaila nežinoti, Bismarkas ir Hitleris. Vie- 
jog dvidešimtas amžius nas rekordiniu laiku Rei- 
seniai nėra stebuklų am^chą sukūrė, kitas dar grei- 
žius ir kad fanatizmas nie-Įčiau jį sužlugdė.

nebus geresnis! Prabėgomis dirstelkime į

metus a-tis. žodis “kapituliaci-

: kuomet nėra viliojusios

vėms niekuomet nepervė- 
lu, o viskuo pertekęs gyve
nimas malonus ir džiugus. 
Tai štai kodėl partijai ti
kėti j fanatizmo stebuk
lus buvo prasminga, nežiū
rint j tai, kad jos vadų lai
mėta diena kraštui kašta- 

|vo dešimtis tūkstančių gy- 
; vybių ir milijonus nuosto- 

stėbū k įdarys'"kad“ "vokiZili1 *š oro daužomuose 
čių tautai užtenka tik fa- , 
natiško tikėjimo į pergalę, 
ir... “Pergalė bus mūsų”.

nebūtų suprantamas be 
dešimčių milijardų, ku
riuos sumokėjo prancūzai 
vokiečiams, kaip reparaci
jas, už 1871 m. pralaimėtą 
karą. Bet po 1918 m. pra
laimėjimo vokiečiai jiems 
indėtų reparacijų neišmo
kėjo. Negana to, šis karas 
— tai keršto karas, kad 
1918 m. buvo atsiradusi 
jėga, drįsusi paklupdyti iš- Vietomis kelių ha plote nė 
didžiąją Vokietiją ir jai vieno namo su stogu. Vo- 
padiktuoti sąlygas. j kiečiai primieji suprato o-

Bismarkas Hitleriui bu- Tęsinys 5-tame pus’.

IT HELP5 
MAKE MILITARY 
AMO CIVILIAM 

NECESSITIES

— Na, o kad taip pabandytum? Žinai, 
tamsta, kad būtum matęs tą jaunąjį vagišių, 
tai būtum jį areštavęs be mažiausio dvejoji
mo. Iš jo akių taip ir spindėjo revoliucijos 
dvasia.

— Akys ne įrodymas. Kiek aš iš žmonių a- 
kių išskaitau sau neapykantos, tai jeigu juos 
visus už akių išraišką sušaudyti, brolyti, pri
trūktų man amunicijos. Mūsų teismų ir net 
administracijos procedūra reikalinga šiokių 
tokių formalumų. Išreikšti akyse jausmai 
sąskaiton neįeina. Čia reikia šaltų faktų.
— Na, pasirausk savo geltonoj knygoj, tai 

gal ir faktų surasi.
— Kokių faktų? Juk aš neužsirašinėjau 

jūsų garbingo mūšio eigos.
—Aš apie tai nekalbu. Tik peržiūrėk buvu

sios revoliucijos istoriją. Patikrink kaltina
mųjų vardų sąrašą, gal ką ir surasi.

Pomadinas primerkęs akis pažiūrėjo į Be- 
zicką.
— Ar tamsta manai, kad yra rimto pagrin

do įtarti tuodu vagišių revoliuciniu nusista
tymu?
— Ne tik nusistatymu, bet ir dalyvavimu. 

Tik pažiūrėk į knygas. Bandymas dykai. O 
tuo tarpu gal užklupsi tokį pėdsaką, kurs pa
duos tau į rankas dar keletą užmirštų revo- 
liucijonierių.

Pomadinas delsė, lyg ko lūkuriuodamas.
— Pervėlu dabar jų ieškoti. Dalykas jau 

baigtas. Kam bausmė — bausmė, kam am
nestija — amnestija. Dabar išvilkus aikštėn 
jau likviduotą dalyką, galima susilaukti ne
smagumų. Kur jūs pirmiau buvote? Kodėl 
revoliucijos metu jų negaudėte? — gali pa
klausti vyriausybė.
— Tarnauti carui niekad nepervėlu, — tarė 

Bezickas. — Revoliucija baigta, bet jos pasė
liai mužikuose paliko. Reikia jie išrauti. Tai 
tamstos uždavinys.
— Cha, cha, sha! — juokėsi žandaras. — 

Tamsta, pons Bezicke, prasilenkei su savo 
pašaukimu. Mums reikėtų pasikeisti rolė
mis: tamstai būti žandaru, o man tapti panos 
Eugenijos jaunikiu, apsivesti ir paveldėti 
Tautgėlos turtus. Iš tiesų, tamstos vietoje aš 
nei galvos sau nekvaršyčiau su kokiu ten Bi
tinu. Jis tamstai nepareina į kelią.
— Ha, nepareina į kelią! — netyčia išsiver

žė iš Bezicko burnos, bet tuoj jo susigriebta. 
— Vadinasi, asmeniškai pareit nepareina, 
bet, žinai, tamsta, aš negaliu pakęsti tų litvo- 
manijos apaštalų.

Bezickas tik iš dalies pasakė teisybę. Jis 
nekentė lietuvių inteligentų, tas tiesa, bet tai 
nebuvo jo neprietelingo nusistatymo prieš 
daktarą Bitiną priežastis. Bet prie žandaro

jis nenorėjo dėstyti savo širdies paslapčių. 
Mėgino tai pridengti patrijotizmu.
— Aš vis tik tamstos nesuprantu, — tarė 

rusas. — Nepakęst, tai nepakęst, bet koks 
čia motyvas? Aš, bent kaipo žandaras, galiu 
turėti oficialų motyvą, vadinasi, lietuviai ne
klauso caro parėdymų, tai juos už tai reikia 
persekioti kaipo valstybės priešus. Galiu dar 
gi turėti ir patrijotinį motyvą, kadangi aš 
rusas, tikiu į savo tautos ateitį ir noriu, kad 
visos tautelės su ja susilietų ir būtų viena 
didinga rusų valstybė. Tas viskas ant popie- 
rio, rodos, gerai ir taip turėtų būti. Bet kai 
pažiūriu į antrąją medalio pusę, tai, prisipa
žinsiu, man gaila tų vargšų lietuvių, arba, 
kaip tamsta vadini, litvomanų. Juk kiekvie
nas vabalėlis nori gyventi. Ir jie turi savo 
kalbą, tai tegu ją vartoja. O čia reikia juos 
areštuoti ir į kalėjimą tupdyti. Kai žmogus iš 
vienos pusės matai, kad tai kvaila ir net niek
šiška, o iš kitos — esi priverstas dėl savo tar
nybos tą nevyrišką darbą dirbti, tai. žinai, 
atvirai prisipažinsiu: neapkenčiu žandaro 
pareigų.

Kalbos kryptis Bezickui buvo nemaloni. 
Antra gi vertus, jis nelabai tikėjo žandaro 
nuoširdumui. — Ar jis čia provokuoja, ar 
derasi su manim? — galvojo Bezickas. balsu 
gi atsiliepė: (Bus daugiau Į
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Nuoširdžiai dėkojame visiems 
užuojautą pareiškusiems. o y- 
pač šv. mišias užprašusiems už 
a. a. Juozapinos Pauliukonytės 
vėlę: J. Jančiam. R. Gerčiam. V. 
Baušam. J. Jurkšiui. N. Jod- 
kam. A. Aston. H. Kvaracie- 
jam. Z. Kašėtam. A. Piniūtei. 
M. Karosaitei. A. Matas. J. Ru- 
dinskam. U. Jerackam. J. Bau
bam. S. Baubinam. F. Phillip. R. 
Strazinskam. F. Amšiejienei. 
P. Padvaiskam. J. Bilam. S. Sa
kalauskam. C. Armer. C. Ven
ciam. V. Kazenaitei. A. Stanis- 
lauskam, F. Krancevičiam .M. 
Akroosh. T. Mohrs. T. Zaglaus- 
ky, Dr. P. McKinnis. P. Amšie- 
jam. P. Paulukoniam. A. Stra- 
kauskienei. J. Kasper. M. Dau- 
daravičiam. A. Grigam. A. Mar
cinkevičiam ir M. Juravičienei.

Ypatingą padėkos žodį reiš
kiame kun. klebonui Pranciškui 
M. Jurui, kun. 
kun. Kenstavičiui
Marijonams, ypač kun. Provin
cijolui Dr. Jaučiui, kurie malo
niai patarnavo per iškilmingas 
gedulo mišias.

Tėvai Juozas ir Marijono 
Pauliukoniai 

ir brolis kun. Juozas
Pauliukonis, M.I.C.

| ką laimėjo Miss Josephine Pet- 
Įdaitis. 17 Seymour St.; ketvirtą 
1 — rūkymo staliuką laimėjo 
Miss Katharvn McKeon.

Birželio 24 dieną klebonas 
vaišino visus pikniko darbinin
kus ir abelnai parapijos darbuo
tojus. kolektorius ir biznierius. 
Visi maloniai pasilinksmino ir 
džiaugėsi klebono vaišingumu.

Pikniko rengėjai yra labai dė
kingi visiems aukotojams, rė
mėjams ir dalyviams piknike. 
Tikrai prakilnūs žmonės atliko 
gražų bažnyčiai darbą.

Rengėjai.

Strakauskui,
ir Tėvams

WORCESTER. MASS.

Aušros Vartų Parapija

S| - < 1
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šiomis dienomis viršila (Ser- su 25-taja pėkstininkų divizija 
geant) Jonas Kosmačius. ponų Philippinuose. Viršila 
Prano Kosmačių. gyv. 487 
Hampshire St., Lawrence, 
Mass.. sūnus praleido 21 dieną

Ta proga jis

Ekstra Pranešimas
Sekmadienį, liepos 1 d.. 11:30 

i vai. rytą. Nekalto Prasidėjimo 
■ lietuvių parapijos bažnyčioje 
šv. mišias atnašaus šiomis
dienomis įšvęstas kunigas VIa- poilsiui namuose, 
das Jeskevičius. S. J. ir suteiks atnaujino šeimyninius ryšius ir 
savo palaiminimą. taipgi atnaujino pažintis su ki-

šeštadienį. birželio 30 d., po tais, kurių nebuvo matęs per 5 
pietų ir vakare, svečias kuni
gas VI. Jeskevičius. S. J., klau
sys išpažinčių. Visiems proga 
atlikti išpažintis.

Birželio 17 dieną įvyko Auš
ros Vartų parapijos didysis ir 
metinis piknikas. Žmonių buvo nuo 
prisirinkę labai daug ir viskas mes pamatyti 
ėjo kuo tvarkingiausiai, 
tiek sugadino lytus, kuomet1 
pradėjo apie 6 valandą gana 
smarkiai lyti. Bet. esant čia er
dviai salei, nebuvo taip jau blo- 
ga. visi susimetė į salę ir čia 
baigė pikniką. Nors atskaitos 
dar pilnai nesuvestos, bet. kiek 
žinoma iš klebono pranešimo, i 
gryno pelno t: 
82500.00. Tai graži parama pa
rapijai.

Didžiąsias dovanas, kurių ti- 
kietai iš anksto buvo platinami. • . 
laimėjo sekantieji: Pirmą dova
ną — Radio. laimėjo 
Grant. 15 Lagrange St.: 
— stalą, laimėjo Mr. Robert Ri- 
chards. 12 Poland St.. Webster. 
Mass.: trečią — knyginį staliu-

ALUMNŲ IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 1 d., tuoj po 8:30 vai. 

mišių, mūsų parapijos alumnai 
berniukai ir mergaitės išvažiuo- 
ja į jų linksmą parengimą, ku
ris įvyksta “Norumbega Park”.I *’
Norumbega parkas yra labai 
lengvai gatvekariais pasiekia
mas. Nuo Lechmere Sq. reikia 
paimti Commomvealth gatveka- 
rį. kuris priveža nepertoliausiai 

vietos. Nuvažiuokime ir 
besilinksminan-

mūsų jaunuolius.

I
metus ir 7 mėnesius.

Viršila Jonas Kosmačius buvo; 
Pearl Harbor. kada žiaurus 
priešas — japonai puolė tą uos-; 
tą. Jis dalyvavo kautynėse su 
priešu Guadalcanal. New Geor-. 
gia. Mariana*. Tarawa ir buvo

ka. Likusiam nuliūdime velionės 
sūnui Vincui reiškiame užuo
jautą.

Šiek čius 
. Į

""'"i Birželio 17 d.. 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėje įvyko mū
sų mokyklos užbaigimo aktas. 
Šiais metais mūsų mokyklą už
baigė šie jaunuoliai-ės: M. Bak- 
šytė, T. Savinskaitė. P. Gird- 
vainvtė, A. Piškinytė. O. Tamu- 

' lvnaitė ir P. Jutkinytė: berniu- 
ikrai liks virš A Stra2das J. Aluza. T.

Nemeikstis, J. Palaima ir J. 
Rose. Graduantai iš ryto. 8:30 

■ vai., bendrai išklausė šv. mi
šias: maršuojant bažnyčion, 
tiems vadovavo E. Bučinskas.

Mr C ~‘ ’ B. C. High garbės studentas, ir
antra p-lė A- Strazdaitė. Somerville 

’ High gabi mokinė. Programos 
. me*u į)UV0 gražių dainų, muzi- 
! kos ir kalbų.

--------- graduantai ir
Muziką patiekė 
dours Orkestrą”. Parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis savo- 

Į
kalboje nušvietė lietuviškos mo- 

; kyklos reikšmę, ir ragino jau- 
; nūs moksleivius, einant aukš
tesnį mokslą, pasirinkti katali
kiškas mokyklas.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Main St.
Tel. 6-1944

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

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Mercy ligoninėje vis dar tebe
vargsta Juozas Dura. Jau ke- 

| lintas mėnuo kaip jis ten guli ir 
viltis pasveikimo menka, tačiau 
turi kentėti iki Dievas pašauks 
pas save.

Švč. Vardo Vyrų Dr-ja
Naujus veikimo metus pradė

jo mūsų švč. Vardo dr-ja. Lai
kytam susirinkime šį mėnesį 
buvo išrinkta sekanti valdyba. 
Pirmininkas, Valerijonas Straz- 
dauskas: vice-pirmininkas, Jo
nas Pazneika; raštininkas, An
tanas Strazdauskas; iždininkas, 
Feliksas Rėkus; tvarkdarys, 
Kazimieras Wilchinsky.

Jaunamečių skyriaus išrinkti:, 
pirmininkas Juozas Dumsha: 
vice-pirmininkas Albertas Ši- ■ 
lanskas; raštininkas, _
Antoszevvski; tvarkdarys, Ed- turėjo pertraukti savo rekolek- 

;vardas Lekavičius. įcijas, kurias laikė Newtown,
į Atstovai į bertaininius viso Penna., ir vykti Chicagon, daly- 
miesto susirinkimus bus Jonas vauti savo brolelio laidotuvėse. 
Grudžinskas, Vincas VVychulis, Kaip Sesutė Annunciata, taip 
Povilas Kriaučiūnas ir Antanas jos giminės yra perblokšti šios 
Adomaitis tėvas.

Paaiškėjo, kad dabar draugi- gai ir 
ja pilnateisių narių turi 117 su- reiškia giliausią užuojautą 
augusių. 17 jaunamečių ir 57 Gronskių liūdesio ir skausmo 
dr-jos nariai randasi karo tar- valandoje. Lai gerasis Viešpats 
nyboje. ! juos visus ramina. Už Povilo vė-

Artinantis a. a. kun. Juozapo lę bus atnašauta daug šv. mišrų. 
Lietuvniko dviejų metų mirties Kun. Antanas Dubinskas grį- 
sukaktuvėms, Švč. Vardo Dr-ja žo iš savo metinių rekolekcijų 
iš savo iždo paskyrė §100.00 šeštadienį, birželio 23 d. Kun. 
Fondui, kurs yra renkamas dr. Mendelis išvyko pirmadienį, 

mokinantiems į Grįž penktadienio vakarą, nes 
t atnašaus vestuvių 

bonas kun. dr. Mendelis dėkoja mišias Evelynai Česnavičiūtei ir 
dr-jos nariams už pagerbimą Pranui Grabovvski.
kun. Lietuvniko atminties, dė- Sekmadienį 10 vai. mūsų baž- 
koja už 8100.00 auką, nes Fon- nyčioje buvo šliūbas su mišio- 
das dar neturi pilnai 85,000, o mis dviejų italų. Kas nepapras- 
reikalinga S10.000. kad jis pra- to, tačiau teko sužinoti, kad nau
dėtų veikti. sų bažnyčia yra vienintelė visą-

Kun. Antanas Dubinskas, dr- me mieste, kur sekmadieniais 
jos dvasios vadas, sveikina nau- yra duodami šliūbai su mišio- 
jų valdybų narius. Jis gerai ži- mis.
no, kad kiekvienas uoliai dirbs,
kad visi vyrai lietuviai Baltimo- šliūbai: Antano Maksimavičiaus 
rėje būtų švč. Vardo dr-jos na- su p-le Miseviyiūte ir Eugenijos 

' riai. Kun. Dubinskas taipgi lau- Paškauskaitės su svetimtaučių

' pina, Teresė ir Alena Kosmačiū- 
tės.

Pp. Pranas ir Julia Kosmačiai 
šių metų rugpiūčio 5 d. minės 

'savo 39 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, pp. Kosmačiai ne 
tik patys turi gausią šeimą, bet 
jie jau turi vienuolika anūkų, 
kurių vienas, būtent, pp. Aukš-

Įvairios Žinios
Gauta liūdna žinia parapijoj, 

kad mūsų vyresniosios Sesutės 
Annuncijatos broliukas Pau
lius, jaunuolis tik 26 metų am
žiaus, mirė Chicagoje birželio 
24 d. Gyveno pas savo brolį Jo- 

Stasys ną Gronskį ir jo žmoną. Sesutė

Philippinuose. Viršila (Sgt.)
Jonas turi 131 tašką savo kre
ditui ir jis gali būti garbingai 
atleistas iš karo tarnybos. Jis 
praleido dvi savaites prie Placid 
ežero, New York valstybėje, o 
dabar randasi Fort Devens.

Priekyje sėdi: p. Julia Kosma-,
čienė ir p. Pranas Kosmačius. ■ tikalnių vyriausias sūnus Jur-

Stovi iš kairės į dešinę: p.'gis \ra karo tarnyboje ir ran-'
Marijona Aukštikalnienė, p.; dasi kur nors Pietiniame Paci- 
Stepanija Anthony, ponia RožėĮfike — ten grumiasi su priešu 
Crehan. Pranas Kosmačius, Jr., — japonais.
p. Julia Kelly, viršila (Sgt.) Jo-| Tai tikrai graži šeima. Sveiki
nas Kosmačius, panelės Juozą- name!

I

Šiomis dienomis Bendras A- jaunuoliams, 
merikos Lietuvių Šalpos Fondas kunigus. Dabartinis mūsų ,kle- šeštadienį 
turėjo susirinkimą New Yorke,

• kuriame direktorium buvo iš-
1 rinktas p. Antanas F. Kneižys,
i BALF
kas. 

JĮ 

sakė, kad paūgėjęs svoriu. Jis Paieškojimai Iš Argentinos 
(per kun. J. J. Jakaitį)

netikėtos mirties. Mūsų kuni- 
visi parapijos žmones 

giliausią
17 jaunamečių ir 57 Gronskių liūdesio

NORWOOD, MASS
sekmadienį teko 

Moterų draugija tikti karį Joną Kulišauską, 
sugrįžęs praleisti sa-

Pereitą
N. P. P. Švč 

praeitame susirinkime nutarė 
surengti vakarą su užkandžiais 
ir šokiais, liepos 14 d. vakare. 
Inman Sočiai klube, buvusiame 
Jeffersono klube. Austin gat
vės. Visas parengimo pelnas 
skiriamas N. J. Seserų namui 
dėl įrengimo našlaityno. Rengi
mo komisija kviečia visus prisi
rengti iš anksto ir dalyvauti 
šiame labdarybės parengime. 
Taipgi draugijos pirmininkė 
B. Žilienė ragina visus remti 
gražų sumanymą aukomis 
atsilankymu į parengimą.

P- 
šį 
ir

Pirmadienį, birželio 25 d., va
kare. Novenos pamaldose, nau
jai įšventintas kunigas Vladas 
K. Jeskevičius, S. J., suteikė 
pirmutini kunigišką palaimini
mą mūsų parapijoj.

kurias patiekė 
kiti mokiniai. 
“The Trouba-

i

Birželio 19 d. mirė Juozapina 
Degutienė. Velionė birželio 22■ d. iš N. P. bažnyčios palaidota

su-
ku-

ris buvo
vaitės pabaigą su savo tėveliais. 
Karys Jonas Kulišauskas dabar 
labai gerai atrodo ir jis pats

tikisi būti perkeltu į Edwards 
stovyklą. Cape Cod.

22 skyriaus pirminin-

Maria Vaisietienė (calle Boe- 
do 737, Buenos Aires. Argenti
na) paieško Elenos Zapolsky-

Birželio 25 d. apsivedė inžinie
rius Danielius Milės, kuris apie 
tris metus buvo japonų nelais- tės. kuri Lietuvoje gyveno prie

Liepos 15 d. bus net du tokie

v ėję ir apie trys mėnesiai atgal j stoties \ arenos, o paskui nuvy- kįa grįžtant į dr-ją visų, kurie jaunuoliu Belskiu. Mūsų klebo- 
grxžo islaistmtas i Jung. Vals-.ko j Worcester, Mass., taip gi yra grįžę iš karės ir tikisi pra- nas yra gan griežtas tame daly
tu bes. Tačiau Norvvoodiečiai ne-Į paieško Jono Stonio iš Naškū- į dėti vėl normalų gyvenimą. | ke. Kun. dr. Mendelis amt tiek
turėjo progos patrepsėti inž. D.! nų, Kanevos valščiaus, kuris 
Milės vestuvėse, nes jis sau my-1 gyveno Worcester, Mass.
1 imą ją surado, rodos W. Virgi-I 
nia valstybėje. Sveikiname ir 
linkime malonaus vedybinio gy
venimo!

TAUPYKITE DRABUŽIUS
I

Praeitą savaitę pas tėvelius 
lankėsi karys puskar. J. Pared-! 
na. Kario J. Parednos tėveliai 
yra ilgamečiai laikraščio “Dar
bininko skaitytojai ir rėmėjai. pįįėio jr rugsėjo bus renkami

A. D.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas jau paskelbė 
drabužių rinkimo vajų. Per tris 
mėnesius, būtent, liepos, rug-

A.

TRYS SESUTĖS

Trys sesutės ant kalnelio
Laužė šakas nuo berželio,

Lylia. lylia, oi lylia.
Laužė šakas nuo berželio.

| Laužkit, laužkit šakužėles, 
Tik

Tik

palikit viršūnėlę, 
Lyl ia- 
pal ikt viršūnėlę.

Maldeno Hollv Cross kapuose.) 
Velionė paliko nuliūdime sūnų: 
Vincą. Velionė Degtuienė ir jos; 
a. a. vyras Juozas buvo pirmieji! 
mūsų parapijos nariai: jų au
komis mūsų bažnyčioje yra į- 
rengti du langai. Velionei J. 
Degutienei paskutinį patarnavi 
mą suteikė graborius A. Owir-

palikit viršūnėlęTik
' Dėl raibosios gegutėlės, 

Lylia...
Dėl raibosios gegutėlės. 

'Gražiai kukuoj’ gegutėlė
Žalioj beržo viršūnėlėj,

• Lylia...
Žalioj beržo viršūnėlėj.

' įvertina moterystės sakramen
tą. kad mūsų bažnyčioje galima 
sakyti nėra šliūbų be mišių, iš
skyrus mišrius šliūbus.

... .... . - , Kun. Dubinskas išvyksta ato-iinksma: jaučiasi gerai ir lau- • ,stogoms sekmadienį, liepos 1 d.
Nebus namie per visą

_ . ..... ... Kun. dr. Mendelis, suToj pačioj ligoninėje yra po- x .. ,T-.... . , , . . svetimtaučių kunigų,mos kisielienes duktė, ponia ,. . . , ,_ ...........................................atlikti visus darbus.Pazneikiene. Ji džiaugiasi susi- .___  __ i Pranešta, kad liepos men. ant
inio yra vice-pirmininkas švč. ra rinkliava bažnyčioje per vi- 
Vardo Dr-jos. Kaip motina, taip sas m*šias bus renkama apmo- 
sūnus gan stiprūs: kitą savaitę keti už mūsų 1 _ _

menkoje, mieste Detroit, Mich. tikisi apleisti ligoninę.

Mūsų Ligoniai
Ona Račkauskienė (calle Diaz Šv. Agnietės ligoninėje randa- 

628. Pineyro, Avellaneda, Ar- si Ona Kisielienė. Jai padaryta 
gentine) paieško savo dėdės An- °PeracBa ant kojos. Ligonė 
tano A. Rėklaičio, kuris seniaus 
gyveno mieste Richmond Hills. k*a ^ienos kuomet bus valia jai 

i N. Y., o vėliaus persikėlė į New namo.
Haven. Conn.. 722 Statė St.

Mečislovas Barauskas, (calle:
Chimburasu 2085, Pineyro, A-

i vellaneda, Argentina), paieško laukusi sūnaus. Tėvas naujagi- 
rnin vra vipp-nirrnininlrac:

drabužiai įvairiose lietuvių ko- 
1 lonijose Lietuvos žmonėms, ku
rie yra Lietuvoje ir ištremti į į- 
va irius kraštus.

Šioje kolonijoje yra gausus 
BALF skyrius, kuris turės ne
užilgo susirinkimą ir paskelbs 

; drabužių rinkimo vajų. Todėl 
prašome taupyti drabužius, ar
ba. kurie norite, ir dabar galite 
atnešti į šv. Jurgio lietuvių 
parapijos kleboniją, 36 St. 
George Avė. arba į Lietuvių 

I svetainę. 13 St. George Avė.
Aukokite drabužius per lietu

vių skyrių Lietuvos žmonėms.
Bendras Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondas yra vienintelis j 
lietuvių fondas, kuris renka au-) 
kas ir drabužius Lietuvos žmo
nėms, Lietuvos tremtiniams.

brolio Edvardo Barausko, “bar
beno”, gyvenančio 38 metus A-

JAUNIMO DAINA

Girdžiu nesyk 
Šauksmus: klausyk! 
Nors tujen viens. — 
Būk. kaipo pliens! 
Kovok, kariauk. 
Nelaisvę griauk! 
Žengk vis pirmyn. 
Aukštyn, aukštyn!..

mėnesį, 
pagelba 
stengsis

I Šventi darbai!.. 
Eime, draugai 
Reikia skubėt.
Pradėt krutėt, — 
Šelpti vargšus.
Šviesti mažus... 
Tai mūs’ darbai.
Tai veikalai!..

Tėvynė klaus. 
Pareikalaus 
Tavęs, brolyt.
Reiks atsakyt:
Kodėl gerai
Jai nedarai?
Ką tu į tai?!..
Ką tu į tai?!..

.4. Žalvarni':.

r parapijos 7 jau
nuolių mokslą ir butą šv. Karo- 

Ant Eutaw Place, Akių, No- lio Seminarijoj. Kurią dieną tie, 
sies ir Gerklių ligoninėje kenčia jaunuoliai tikisi būti kunigais. 
Ieva Ratkevičienė. Jai padary
ta operacija ant kairės akies, 
bet ligonė labai patenkinta. Di
delių skausmų neturi ir gydyto
jas jai užtikrina, kad operacija 
buvo sėkminga.

Marylando Universiteto ligo
ninėje sunkiam padėjime ran-' 
dasi Marijona Jaudigienė. Ji ten 
nuvežta, trūkus jos aklai žarnu- 
tei. Nežinia, ar gydytojai pajėgs 
ją atgriebti, ar ne.

I
I M

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
L tm ošina i dėl visokią reikalų 
Patarnavimas Dieną ir N akt)

I Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gralton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lSOlf-R

i
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Laiškas Iš Vokietijos
BARBTNTNKAS

karnai jėgų bent laikinai 
stabilizuoti padėtį. Bet Go- 
belsas taip pat negalėjo 
būti ir beprotis. Ligi pas
kutinio momento jis buvo1 
likęs partijos širdis ir net 
surado savyje vyriškumo 
nusižudyti su visa savo 
šeima, kai tuo tarpu net 
toki sadistai, kaip Himle
ris ar Frankas, dar bandė 
gelbėtis bėgimu.

Pralaimėjimas baisus. 
Kažin ar Vokietija pajėgs 
kada nors atstatyti sudau
žytuosius miestus. Pramo
nės atstatymas reikalin
gas milijardų ir mažiausia 
visos gentkartės darbo. O 
tuo tarpu jėgų nėra, vilčių 
nėra, pinigų nėra.

i Hitlerio ir jo sėbrų niek- 
šystės savo krašto atžvil
giu ėjo iki beprotiškumo. 
Net atsitraukimui vado
vaujantys SS-generolai 
buvo gavę įsakymą ginti 
kiekvieną miestą ar mies
telį, o negalint apginti, 
sprogdinti visa, kas tik 
gali būti naudinga ang
lams ir amerikiečiams. 
Pasėkos buvo baisios. Net 
nuo bombų buvusios nenu- 
kentėjusios vietos po atsi- 

’ traukimo priminė stiklo 
: krautuves po didelių muš- 
1 tynių.

— ★ —
Skurdas ir elgetystė 

krašte. Didžiausi suvaržy-

Pradžia 3-čiame pusi, 
ro ginklo sėkmingumą. 
Neužmirštami jo išmėgi
nimai ant Roterdamo, Bel
grado, Varšuvos. Per pir
mąjį orinį olandų uosto 
Roterdamo puolimą 1940 
m. 30,000 užmuštų. Bet 
vokiečiai pirmieji palūžo 
prieš šį ginklą, kai jis ėmė 
žaibuoti ir griauti po jų 
dangumi.

Pradžioj vokiečiai- ban
dė save įtikinėti, jog ang
lų ir amerikiečių bombo
nešiai niekuomet nebus 
lemtingi šiame kare. Bom
bų palikti pėdsakai buvo 
užlyginami ir slepiami. Po 
kiekvieno smar k e s n i o 
bombardavimo buvo gra- j 
sinama pergale ir kerštu. 
Bet 1944 m. jau kalbama 
tik apie nekapituliaciją, o 
griuvėsiams šalinti nėra 
priemonių ir žmonių. Skė
rių spiečiais skrido ameri
kiečiai ir anglai į Vokieti
ją ir griovė visa, kas tik 
naudinga karo reikalams. 
Po žeme suslėptoji pramo
nė buvo daužoma specia
liomis sunkiosiomis bom
bomis. Tautos moralė bu
vo palaužta, krašto ūkis 
naikinamas, milijardiniai 
nuostoliai teliko nurašyti 
tik iš savo sąskaitos. Kraš
tas laukė, kada bus tos vel
niavos pabaiga, bet partija 
tylėjo. Vadai slėpėsi sau
giuose nuo bombų bunke- į mai visose srityse. Skam- 
riuose ir net tada, kai ga- ,ba kurjoziškai, bet tai tie- 
lutinai lūžo frontai, rami
nosi kiekviena asmeniš
kam saugumu laimėta die
na.

Fiureris tylėjo. Jis žinojo 
nuotaikas krašte ir netu
rėjo, ką pasakyti. Buvo 
net gandų, kad jis nebe
gyvas, kad Gobelsas už jį 
šneka ir valdo.

Balandžio 12 d. Gobelsas 
pareiškė: “Dabar jau 2 mi
nutės po 12, (Vienoj savo 
kalbų Hitleris yra pareiš
kęs, kad jis kapituliuosęs 
tiktai tada, kai bus 5 min. 
po 12.), bet mūsų šiandie-, 
niniai nepasisekimai neat- 
imą iš mūsų vilčių į laimė
jimą net ir per likusias 3 
min.” Taip kalbėjo Gobel
sas, bet ar jis galėjo tikėti 
savo žodžiais? Ne, nes an
traip jis turėjo būti pasku
tinis beprotis. Juk balan
džio 12 d. visa karo pramo
nė buvo jau sunaikinta, 
susisiekimas paraližuotas, 
kraštas buvo likęs be paš
to, be spaudos ir net vieto
mis be elektros, o ameri
kiečių tankai sulaužę bet j noromis 
kokį pasipriešinimą pake
liui per Chemnicą į Dres- 
deną. Vokietijai grėsė pa-' 
dalijimas į dvi, paskui į- 
tris dalis, ir nė viename Į 
fronte ji neturėjo pakan-;

Paremkite Metinę “Garso" 
Pramogą

PirkHe Ir PfoMHe B. S. Karo Bonų h* Ženklelių 
Beiiino Tikietus

įįtžščs

Amerikiečiai Čekoslovakijoj pagerbia žuvusius nuo nacių rankų čeko- 
slovakus garsiame Lidice kaimely.

Sudiev, Lietuva
Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo 
savo gyvent šalelėj!
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia 
svetimojon važiuojant...

Sudiev tėveliams, broliams, sesiulėms — 
nebegreit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai, 
sudiev Lietuvos kalnams!

Kažin ar grįšiu: gal ten supūsiu, 
žieminių gudų pusėj, 
o ir sugrįžęs savon šalelėn, 
ašarėlėms paplūsiu.

Šių metų rugpiūčio 12-tą, |žen k lėlių tikietus, parem- 
Sans Souci parke, Wilkes-[site šalies karo pastangas 

ir paremsite laikrašti — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 
daugiausia tikietų pirkti ir 
kitiems parduoti. Jei gau
tų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus 
su pinigais grąžinkite kaip 
galima greičiau. Vėliausia 
grąžinimo data rugpiūčio 
5, 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
Sklb.

Barre, išvažiavime, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent: 
pirma dovana 50 dolerių 
vertės U. S. 
antra dovana 
vertės U. S. 
trečia dovana — 25 dol. U. 
S. karo bonas; ketvirta do
vana — 10 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių; penk
ta, šešta ir 7-ta dovanos 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir atidėliojimo.

karo bonas;
25 dol. 

karo bonas;

sa: druska krautuvėse re
tenybė, sacharino tegali
ma gauti tik per geriau
sias pažintis. Prie geriau
sių norų čia tenka tiek ra
cionalizuoti maisto pro-j 
dūktų pardavimą, kad tiki 
patiems vokiečiams dar.

Gal rasiu vargus, nelaimes, bėdas, 
gal nerasiu tėvelių...
Gal visa mano širdies paguoda 
bus ant šaltų kapelių...

Žmogus per daug užsida
ręs savo kevale, 
galėtų suprasti betikslių 
žudynių prasmę. Dar ma- 

neatrodo badas. Drabužių I žiau suprantama betikslių 
krautuvėse nėra, avalynės kankinimų, kokiais buvo 
nėra, vaistų nėra, termo- pagrįstas režimas nacių 

' metrų net pagal gydytojų i koncentracijos stovyklose, 
receptus nėra. Dienos at-;Prasme- Žvėriškumai, ku- 
rodo rūškanotesnės viena jrie dabar atidengti ir ku- 
už kitą. Ir štai prie viso ši- rie šiurpu tebekrečia šir-„ 

i to dar toki vardai, kaip dis, negreit bus suprasti 
Buchenwalde, Dachau, Ju aiškinimu geriausia už- 
Nordhausen, Stuthot ir 
dešimtys kitų šį skurdžių: daug juose beprotiškumo

kad jis

I

siimti psichiatrui. Per

dar išstato kitų tautų pa- pėdsakų.
1 - - fI
i
i
niekai ir neapykantai. į šios koncentracijos sto- 

Koncentracijos lageriųį vykios būdingos nacizmui.
baisus atidengimas net Nacizmas per visus 22-jus 
daugumai vokiečių kvapą saVo gyvavimo metus ne
užimanti staigmena. Vo- parodė jokių žmoniškumo 
kieti jo j kiekvienam buvo į žymių. Jo pagrinde — zoo- 
aišku, kad Gestapo juokų loginis rasizmas. Vokietis 
nekrečia. ” 11
sadizmas

i
I

ir apie lietuvių nuo karo 
nukentėjusių padėtį.

Šia proga pareiškiu, kad 
Praeitos savaitės lietu- BALF nieko bendro neturi 

vių spaudoje tilpo LAIC su politinėmis lietuvių or- 
žinia, būk aš padaręs išsa-' ganizacijomis. Mūsų orga- 
mų apie BALF pranešimą nizacijos konstitucijoj yra 
Amerikos Lietuvių Tary- aiškiai pasakyta: “This 
bos suvažiavimui birželio organization shall be stric- 
13 d., 1945 m. New Yorke. tly non-political and non- 
Ši žinia neatitinka tikre- sectarian”. 
nybei. Amerikos Lietuvių 
Taryba į suvažiavim, ma-;

i nęs nekvietė ir neesu Ta-' 
rybos nariu. Suvažiavime: 
nedalyvavau ir todėl jokio i 
pranešimo apie lietuvius' 
nuo karo nukentėjusius 
nepadariau.

'j Birželio 10 d., 1945 m.,

V«Pranešimas Visuomenei

X

nepasiduoti priešui į ran- 
j kas.
į Kiekvieną dieną daugiau 
ir daugiauu žinių apie na
cių ir SS sadistų suėmi
mus. Iš visų kraštų plau
kia sąrašai su pavardėmis 
ir darbų apybraižomis. 
Tarptautinis teismas svar
stys jų darbus ir spręs jų 
kaltumą, visiškai neatsi
žvelgdamas, ar jie vokie
čiai, ar olandai, ar norve
gai.

Ir štai — nuostabu, net 
tuo metu, kai pasaulio są
žinė pasmerkusi juos ir jų 
darbus, kai jų darbai net 
vokiečiuose sukėlė pasi
baisėjimų, jie Vokietijoje 
mažai smerkiami. Vokie
čiai daug dejuoja, gąstau- 

Vysk. A. Baranauskas darni bado, nedarbo, daug 
skundžiasi dėl sudaužytų 
fabrikų, sugriautų miestų, 
bet retai turi piktų žodžių 
tikriesiems šių nelaimių 
kaltininkams. Vokietijoje 
ugningą pasibaisėjimą už
dega žinios apie čekų ir 
lenkų elgesį su jų krašte 
likusiais vokiečiais, bet vi
sai nenorima išgirsti kaip 
vokiečiai elgėsi su lenkais 
ir čekais. Plakatai su ilius
tracijomis ir straipsniai 
laikraščiuose apie vokiečių 
žvėriškumą kituose kraš
tuose dažnai pakomentuo
jama tarpusavyj, kaip 
priešo propoganda. Pa
skelbta nacių registravi
mosi prievolė čia iššaukė 
užuojautą privalantiems 
registruotis. Beveik kas
dien tarpusavyj vokiečiai 
su nusivylimu pasikalba, 
kaip jie netoli tikro laimė
jimo buvo 1942 m. ir kad 
tik vadų klaidos kaltos už 
1941 m. laimėjimų neiš
naudojimus, o buv. “Hit- 
lerjuged” organizacijos 
nariai ir dabar dažnai de
monstruoja uniformų da
lis, kartais kelyje ar par
kuose užniūniuodami gar
siąsias, “Wir gehen voru- 
ber” ir “Mes žygiuojame į 
Angliją”.

Be abejo, vokiečiams tas 
atrodo, gal būt, visai tei
giamas kultūringos ir save 
gerbiančios tautos pažy
mys. Bet yra žmonių, ku
rie matę ir kitokių nuotai
kų kultūringose, net kul- 

žmonių, tai tūringesnėse už vokiečius, 
balastu ir šeimo- tautose, išsivadavusiose iš

jiškai traiškomos į me
džius.

Dabar tat girdėti vokie
čiui nemalonu. Jis meta už 
tai kaltę naciams, SS ir 
SA žmonėms, dažnai pri
durdamas, kad kiekvienoj 
tautoj yra blogų ir gerų 
žmonių, kad tauta, davusi 
Šilerį, Goetę, Mozartą, Be
thoveną ir šimtus kitų di
džių žmoniškumu ir dar
bais žmonių, negali būti 
nusikaltėlių tauta. Taip, 
tai tiesa. Kiekvienoj tau
toj yra gerų ir blogų žmo
nių, bet štai čia ir vėl viena 
abejonė: nė viena tauta ne
šaudo įkaitų, kai tuo tarpu 
vokiečiams šis kaltinimas 
krinta ir 1914-1918 m. ka
ro metu.

Bet kad nacių — valdyti, visi kiti — ver- 
galėtų nueiti gauti. Kas mano kitaip, 

taip toli, retai kam galėjo jis gaii būti tik priešas, o 
ateiti į galvą, ir todėl ne- į§ priešų juk nėra draugų.

Kas mano kitaip,

i

K*n. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

Gerb. Tevy Dėmesiui
Mokslo sezonas užsibaigė. Tė

vai, beabejo. nori, kad jų vai
kai tą poilsio laiką sunaudotų 
šviesesniai ateičiai.

----------- — —, ------ -- —, Man per dvi vasaras teko 
New Yorke, Pennsylvani- lankytis Nekalto Prasidėjimo 
jos Hotelyj, Bendros Ame- 'Seserų vienuolyne (kitaip jas 
rikos Lietuvių Šalpos Fon- vadina — Vargdienėmis 
das turėjo Direktorių su- įėmis), 
sirinkimą ir šiame susirin
kime padariau platų pra
nešimą apie BALF veiklą

i
I

Sese-
Thompson ir Putnam.

Ten kas met suvažiuoja

OI TU IEVA

Oi tu ieva, ievuže. 
Ko nežydi žiemuže? 
Oi, oi. oi—oi—oi—, 
Ko nežydi žiemuže?

Ko nežydi žiemuže.
Pavasario žiedužiais? Oi...

Kam man žydėt žiemužę.
Pavasario žiedužiais. Oi...

• noromis tenka patikėti 
'šiandien kai kurių vokie
čių nuoširdumu, kada jie 
tvirtina, jog jiems gėda 
būti vokiečiais.

Yra atsitikimų, kada tik
rovė nustoja įtikinamumo.

YOU hougfrtyour

7^4 Warloan 
n Bond?

Tai šita liguista pažiūra 
ir sadistiškas beatodairiš
kumas vykdant savo tiks
lus paaiškina, kodėl tokiu 
šaltakraujišku žvėrišku
mu buvo sunaikinta Euro
poje apie 4-5 mil. žydų, a- 
pie 2 mil. lenkų, apie 500,- 
000 čekų, apie 100,000 
prancūzų..., apie 28,000 lie
tuvių ir 1.1., nekalbant a- 
pie milijonus badu išma
rintų rusų belaisvių. Už
imtuose kraštuose vokie
čiui “čiabuvio” gyvybė ne
turėjo reikšmės. Vietiniai 
gyventojai buvo šaudomi 
šimtais ir, kaip gyvuliai, 
verčiami į duobes. Bet na
cių sadizmas pasiekė auk- įvienas po kito neišvengia- nusiose nelaimes. Ir šie 
ščiausio laipsnio žydų žū-’mai turėjo pakliūti į tei-: reiškiniai, dabar pastebi- 
dynėse. Žydėms motinoms 
buvo įsakoma prie duobės' 
pasiimti kūdikį ant kairio-; 
sios rankos, kad vienos 
kulkos užtektų motinai ir 
kūdikiui: kūdikiai buvo už
mušami šautuvų buožėmis 
arba jų galvos šaltakrau-

— ★ —
Trejus metus vokiečiai 

laukė partijos ir fiurerio 
žadėto stebūklo, bet ste
buklas neįvyko. Vis dėlto 
šis karo galas atėjo grei
čiau, negu vokiečiai jo lau-, 

’kė.
Vadai šaukė, kad tik per 

jų lavonus priešui pavvk-j 
i šią įžengti į Vokiečių že
mę, bet balandžio pabaigoj; 

'ir gegužės pradžioj vadais. 
buvo užtvinę visi keliai. Ji 

'automobilius jie pasiėmė 
! šeimynas ir susiplėštus 
■turtus. Apakimui nėra ri
bų: jei žmogus pats vienas 

j dar šiaip - taip ir galėtų 
prapulti dideliam krašte 
:tarp milijonų 

,įsu visu 
į mis tat neįmanoma, ir jie; priespaudos arba išgyve-

9

Vėjas pūtė lapelius.
Šalna kando žiedelius. Oi...

je tauta, mokanti šaudyti 
įkaitus, nebūtų įsitikinusi,! 
kad per paskutinius 12 
metų nueitas kelias esąs 
jai priimtiniausias kelias.

Bet tai tik spėliojimai, ir 
Dieve duok, kad jie ir lik
tų spėliojimai. V. C.
Heidelbergas, VI. 1.

Conn.
praleisti atostogas mergaitės 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Ste
bėjau jųjų užlaikymą ir viską, 
kaip jos ten laiką praleidžia. 
Be baimės galiu sakyti, jog 
princų ir milijonierių dukterys 
geresnių laikų turėti negali.

i Kas link sąlygų, kaip girdė- 
' jau. tai pasakiškai žemos. Bet 
tas ne taip svarbu, svarbiausia, 
kad jos ten patyria kaip atsi
rasti tarp didesnių grupių. Pri-

' sižiūrėjau. kad tame jos konku
ruoja. Jos ten suranda tai. ką

! ir gana aukštose įstaigose nega
li rasti, nes Seserys auklėjime 
yra nepaprastai gabios. Pana
šus išauklėjimas nevien duoda 

. džiaugsmą tėvams, bet neša 
. . naudą ir tautai. Patartina tė

vams, turintiems mergaites, 
kreiptis pas minėtas Seseris. 
Jųjų adresas:

Sisters of the Immaculate 
Conception of the Blessed 

Virgin Mary. R. D. 1, 
Putnam. Conn.

M. A. Norkūnas.

i
singumo rankas.

Ir štai, beveik nuostabu 
net suėmimų metu negir 
dėti apie savižudystes. Iš-į 
imtys tik Henlein ir Him
leris. Žmonės, kurie žaidė 
milijonų gyvybėmis ir Ii-'; 
kimu, neužteko vyriškumo!

mi Vokietijoje, kaip tik 
I tiems žmonėms žadina' 
baimę. Atsiranda spėlioji
mų, kad tai tik gali būti: 
simptomai bacilų, užkrė- 
tusių tautą ir kad ši tauta, 
per šimtmečius įrodžiusi 
esanti vienintelė pasauly-

Anglijos artistė Pat Kirkwood svečiuojasi 
New Yorke.



darbininkas

VIETINES ŽINIOS

Parapijos pikniko fondą 
ga. šį sekmadienį. įėjo dar šim
tas. Tai tame fonde yra jau 
S500. Tikimės, kad bus pilnas 
tūkstantis, nes žmonės aukoja 
n<-t po dešimkės.

S/0.977J7 — Seselių namui 
B ot ktone. Šie dar prisidėjo au
komis. pereitą savaitę: po 810. 
— Juozapas ir Marijona Pet
rauskai. Mrs. S. Kesys. Pat Ma
rino: po S5. — D.-Barauskienė, 
ponai Jarušai. Ačiū seselių ir 
prieglaudos vardu.

Trečiadienį, vakare, šv. Pet
ro par. bažnyčioje. prasidėjo 
trijų dienų pamaldos į šv. Pet
ro Apaštalo — šios bažnyčios 
Patrono. Pamaldos yra vaka
rais. Kun. K. Vengras. MIC. ir 
kun. A. Krasauskas, pranciško
nas. kun. Dr. K. Urbonavičius 
sako pamokslus.

Penktadienį yra pati atlaidų 
diena. Todėl šventės pamaldos 
bus laikomos. 9 vai. ryte, ir 7:30 
vai. vak. Labai yra prašomi visi 
lankyti šias pamaldas ir pasi
naudoti parapijos metiniais at
laidais.

ZINUTĖS

p. Leonora J. Glineckytė. 
birželio 7 d. š. m. po keturių 
metų sunkaus darbo sėkmingai 
užbaigė mokytojų kursą Moky
tojų Kolegijoj. Bostone, ir gavo

PRIMICIJOS:
Sekmadienį, liepos 1 d.. 9 vai. 

ryte. kun. Alfonsas Janušonis 
laikys savo primicijas.

11 vai. ryte. kun. Jonas Ber
natonis laikys savo primicijas.

1:30 vai. p. p., po bažnyčia į- 
vyks pietūs pagerbti abu kuni
gus primicijantus.

Per visas šv. mišias abu kuni
gu primicijantai laimins žmo
nes.

10 vai. rytą. šv. mišios, bažny
čioje. nebus laikomos.

Salėje, mišios šv.
mos paprastomis valandomis, 
būtent: 8 ir 9.

B. S. laipsnį. Nuo pat pradžios 
mokslo p. Leonora pasižymėjo 
savo gabumais. Būdama Moky
tojų Kolegijoj, ji trečiaisiais 
mokslo metais buvo klasės vice
pirmininkė. metinio leidinio 
“Lompos” literatūros redaktorė 
buvo ketvirtaisiais metais, ir

Kolegijos veiki- 
aktyvi narė. Ji 
savo klasės dai- 
sudainuota Kla-

pos 4 d. atėjus liepos ketvirtai 
dienai, vardu tų visų brolių ir 
seserų, kurie nori, bet negali, 
tavo laimės patirti, ateik į Šv. 
Petro lietuvių bažnyčią su visa 
savo šeima pasimelsti už visus, 
ypač už tuos, kurie nori, o ne
gali. Čia. 9 vai. ryte, 
mišios ir palaiminimas 
čiausiu Sakramentu už 
nelaisvėse kentančius.

Taip pat. norėdamas 
visiems laisvės, ateik su 
į Bostono lietuvių laisvės masi
nį susirinkimą, liepos ketvirtą 
dieną. 2 vai. p. p. South Bostono 
High School Auditoriume.

įvyks šv.
Šven-
visus

sau ir
šeima

6
122 metų turi labai gražią ateitį 
Amerikos kariuomenėje. Garbė 

i
jo tėvams ir mūsų Amerikos lie

tuviams! Rup.

Pagerbt Nuoširdų Lietuvių Draugę

LANKĖSI

I Trečiadienį lankėsi kun. Pr. 
M. Juras. LDS Centro pirminin
kas. jo asistentas kun. F. Kens- 
tavičius ir M. Norkūnas, L. Vy
čių org. tėvas.

I

ibeveik visuose 
muose ji buvo 
parašė žodžius 
nai. kuri buvo 
sės Dienoje.

Mokytoja Leonora Glineckytė 
dabar yra pilnai pasiruošus 
mokytojos daroui. Tikrenybėje, 
kaip tik ji užbaigė mokslus ir 
gavo laipsnį, tai buvo pakviesta 
mokytojauti Choate Burrom 
mokykloj. So. Bostone.

Pažymėtina, kad mokytoja 
Leonora iš pat jaunų dienų vei
kia ir lietuvių jaunimo veikloje 

. — Vyčiuose ir kitose jaunimo 
organizacijose. Ji. kaip ir kitos 
Glineckaitės pasekė tėvelius, 
pp. Joną ir Sofiją Glineckius. 
kurie nuo pat atvykimo iš Lie
tuvos veikė ir tebeveikia lietu
vių katalikų parapijų draugijo
se ir centralinėse organizacijo
se. Abu yra pasižymėję vaidini
muose. p. Jonas Glineckis vra 

' buvęs ilgus metus LDS organi
zacijos Centro valdybose ir la
bai daug yra veikęs mūsų orga
nizacijoje ir laikraščio “Darbi
ninko” platinime. Ir pastarai

siais laikais, nors p. Jonas Gli- 
' neckis yra pririštas prie savo 
biznio — valgomųjų produktų 
krautuvės. 502 E. 8th St.. So. 
Bostone, tebeveikia lietuvių 

Į draugijose ir yra jų valdybose, 
p. Sofija Glineckienė (Gurkliū- 
tė). kaip gera motina, buvo dau
giau prisirišus šeimos auklėji- 

į mui. kurią išauklėjo pavyzdin- 
; goję katalikiškoje ir lietuviško- 
! je dvasioje.

pp. Glineckiai yra nuoširdūs siekti 
LDS. laikraščio “Darbininko” 
Darbininkų radio programos rė
mėjai.

I TĖVYNĘ
Nutrauk, tėvyne, pančius nau 

jus.
Kuriais veržia žmonės savi; 
Atstumk į šalį smurto stabą 
Ir vėl tu būk laisva, rami!

Neleisk saviesiems naujo jungo 
Uždėti tau ant visados.

pp. Gerai atmink, kad vergų kraš
tas 

užbaigė Tikros nevertas pagarbos!

Glineckytė Laimėjo
Stipendiją

p. Eugenija Glineckytė.
Jono ir Sofijos Glineckių duk
relė. kuri šiais metais
South Boston High School, už ištiesk, tėvyne, rankas savo 
nepaprastą pasižymėjimą moks- prįe Kristaus kryžiaus ir mal- 
le gavo tos mokyklos keturiems] jos.
metams stipendiją Kolegijon. jr traukis, traukis kuo toliau-
Iš penkių tos mokyklos gradu-] šiai
ančių dvi lietuvaitės laimėjo sti- Bedievių įvestos mados, 
pendijas keturiems metams.!
būtent. Eugenija Glineckytė ir 
Marijona Apolytė. Abi yra pa
vyzdingos katalikės, priklauso 
prie šv. Petro lietuvių parapijos 
ir Lietuvos Vyčių 17 kp. Daug 
veikia su jaunimu.

Sveikiname mokytoją Leono
rą Glineckytę. užbaigusią mo
kytojos kursą, ir linkime ge
riausių sėkmių pasirinktoje pro
fesijoje. Taipgi sveikiname jos 
sesutę, p. Eugeniją, laimėjusią paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

, -. . •» r • ■ * „ nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.■ stipendiją, ir p. Marijoną Apo- ?.VYT£. rasi žinių iS viso pasau. 
lvtę. Lai Dievas padeda pa- lio.
siekti aukštuosius mokslus.!+ “VYTIS'. rašo apie Amerikos lie

tuvių jaunimo judėjimą.
Sveikiname ir tėvelius, kurie ‘-vyty” rasite įdomių pasiskaity- 
duoda progą savo vaikams pa- tinkamų seniems ir jauniems.

i . . . I “VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty-
siekti aUKŠtUOSlUS mokslus ir ręS redaktorius Ignas Sakalas ii 

ir taipgi auklėja katalikiškoje ir “VYČIUI” bendradarbiauja jo su 

lietuviškoje dvasioje! . tad padarykime šūkį: “Tenelie-
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 

D TnniuluLin. organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES'' kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

I
J

• j Per Dievą laisvę vėl atgausi 
Ir kilsi prie tikros šviesos. 
Išnyks despotiška “vienybė”. 
Sulauksi teisės ir taikos.

Sibogis.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražia.

p. Brendon Shea,
Mt. Washington Co-operative bankos, 430 West 

Broadway, So. Boston, iždininką.

i

Birželio 26 d. vakare. Ven- nų dirbtuvėse, kitose bankose, 
dome viešbutyj, Bostone. įvyko pašto skyriuose ir bendruose 
šaunus bankietas p. Brendon kitų susirinkimuose.
Shea pagerbti. Dalyvavo apie Šiame bankiete pasakyta daug 
70 p. Shea artimųjų, lietuvių ir komplimentų p. Brendon Shea 
kitataučių, tarp kurių buvo ir adresu, iškelta jo gabumai fi- 
kun. S. Saulenas. šv. Petro lie- nansiniuose ir visuomeniniuose 
tuvių par. vikaras! kuris pra- darbuose. Pats p. Shea pasirodė 
dedant bankietą sukalbėjo mal- taip kuklus, kad jis savo kalbo- 
dą. Toastmasteriu buvo Dr. Po- je pareiškė, jog šis bankietas y- 
vilas Jakimavičius (Jakmauh), 
bankieto rengimo komiteto pir
mininkas. Iš Dr. Jakmauh įžan
ginės kalbos sužinota, kad to 
bankieto sumanytoju buvo p. 
Mykolas Venis, Mt. Washing-
ton Co-operative bankos parei- jog lietuviai 
gūnas. Jis pasikvietė Dr. Jak
mauh. p. A. J. Namaksy, adv. 
Joną Grigalų ir kitus ir suruošė 
bankietą. kad pagerbti žmogų, 
p. Brendon Shea, kuris labai 
nuoširdžiai pasitarnavo lietu
viams karo bonų masiniuose 
susirinkimuose ir kuris labai 
aukštai kelia lietuvių vardą sa
vo kalbomis tarp kitataučių.

SEKUNDICLJOS. Liepos 8 d.. Į 
2:30 vai. p. p. naujas kun. Pau-j 
liūs Jakmauh. Dr. Pauliaus Jak-, 
mau’n - Jakimavičiaus sūnus lai-! 
kvs Mišparus, teiks palaimini-' 
mą Švenčiausiu Sakramentu ir 

bus laiko- savo kunigišką palaiminimą.
Po pamaldų, bažnytinėje sa

lėje. bus užkandžiai ir progra-! 
jį pagerbti.maLiepos 2 d.. 9 vai. rytą para

pijos salėje. 492 E. 7th St.. pra
sidės su šv. mišiomis ir pamoks
lu vasarinė vaikų mokykla. Šir-į 
dingiausiai prašome visų, petisį 
į petį surėmę, uoliai pasidar- j _ 
buokite. kad visi vaikučiai suei
tų mokytis naudingų mokslų.

Mirė Pivoriūnienė

Ruoškitės Iš Anksto 
Į "Darbininko"

Jubiliejinį Koncertą

LAISVA ŠALIS!
LAISVĖS DIENA!
Laisvai ją minėkime ir mylėki
me. Įsivaizduok, amerikieti, kad 
kuriame nors okupuotame kraš
te. rastųsi South Boston High 
School Auditorium minėti lais
vės dienai ir tai lietuivams.

Mąstyk apie šį vaizdą, kad lie-

Birželio 28 d. mirė Ona Piva-į 
jriūnienė (Janulytei. 39 m. am
žiaus. gyv. 14 George St.. Mat- 
tapan. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Joną Pivariūną ir du 
sūnų, tris brolius ir motiną Ma
rijoną Janulienę. gyv. Milford. 
Mass.. ir uošvius Antaną ir 
Juozapiną Pivariūnus. gyv. tuo 
pačiu adresu.

Laidojama šeštadienį, birželio 
30 d.. 9 vai. rytą iš šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose.

I Šįmet sueina 30 metų nuo įsi- 
į kūrimo Lietuvių Darbininkų 
į Sąjungos ir laikraščio
ninko”. Laikraštis “

| kas”, minėdamas 30 metų savo 
gyvavimo sukaktį. spalių-Oct. 
21 dieną rengia Jubiliejinį kon- 

' certą. So. Boston High School 
auditorijoje. Yra pakviesta vie
na iš įžymiųjų New Yorko ope
ros artistė, muzikas P. Sakas su I

įsavo grupe ir kiti. Platesnių ži
nių apie koncertą suteiksime vė
liau.

Pasižymėjo Karo Tarnyboje
i

Sgt. Kazimieras B. Gudaitis, 
sūnus “Darbininko” skaitytojų 
Gudaičių, kurie gyvena 15 Win- 
slow gatvėje. Hvde Park'e. buvo 
išrinktas kaipo tinkamiausias 
kandidatas įstoti į specialią A- 

“Darbi- mer^os karo mokyklą Prancū- 
Darbinin- zij°Je- balandžio 13 d., 1945 m.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

«

BOSTON EDISON 
PERSTATO

IRVING T. McDONALD

"MORE LIGHT ON THE NEWS

★

New England’s 
foreniost 

news analyst 
in his illuminating 

commentary on 
currcnt hapfienings

*

Išvyko Į Nuosavybių 
Įkainuotojų Seimą

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro
Šv. Onos 

Tėv.

Antradienio rytą, birželio 26 
d. adv. Jonas Grigalus su žmo
na. Bostono miesto nuosavybių 
įkainuotojų tarybos narys, išvy
ko dalyvauti Mass. valstybės 
miestų ir miestelių nuosavybių 
įkainuotojų metiniame seime, 
Cape Cod, ir praleisti atostogas.

Ketvirtadienio rytą, birželio 
28 d. išvyko p. A. J. Namaksy 
su visa savo šeima. Bostono 

i miesto nuosavybių įkainuoto- 
jas. dalyvauti nuosavybių įkai
nuotojų seime ir praleisti atos
togas.

pp. Grigaliam ir Namaksiam 
linkime geriausio poilsio!

Su

Klausykite reguliariai Pirmadieniais baįgįant 
Penktadieniu 3:45 p.m. WEEI 590 on yourdial

Sfronsored hy
BOSTON EDISON COMPANY

as a frublic service

Į

Iš viso buvo 240 kandidatų, pa
rinkti nuo visų Amerikos ka- jr Povilo parapijoje, 
riuomenės skyrių ir atstovau- novena, liepos 17—26 d. 
janti visas Amerikos 48 valsty- Juvenalis Liauba.
bes. Šiame skaičiuje įėjo tūlas' Chicago, III. — Visų Šventųjų 
lietuvis Bernotas iš Pennsylva-' parapijoje’, šv. Onos novena, lie- 
nia. ir Kazimieras Gudaitis, iš 
Hvde Park. Massachusetts. Di
desnė dalis kandidatų sėkmin
gai užbaigė kursus birželio 9 d., 
1945 m. ir Kazimieras Gudaitis 
tapo pakeltas į leitenantą.

Lt. Kazimieras Gudaitis pa
garsėjo Boston’e kaipo geras 
atletas Boston Latin mokyklo
je ir Harvard universitete. Jis 
dalyvavo keletą kartų svarbiose 
kautynėse prieš vokiečius ir ta
po karo vadovybės apdovano
tas įvairiais ąžuolo lapo ir bron
zos medaliais už narsumą ir su
manumą kovose. Jis laisvai kal
ba prancūziškai ir būdamas vos

pos 17—26 d. — Tėv. Agnelius 
Krasauskas.

Neu'tou-n, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Waterbwry, 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.

p. Mykolas Venis perskaitė 
ištraukas iš bankos knygų už 
kiek lietuviai yra išpirkę karo 
bonų savo susirinkimuose vien 
per Mt. VVashington Coopera- 
tive banką, kurios ižd. p. Shea 
su savo štabu karo bonus par
davinėjo. Nuo geg. 16. 1943 m. 
iki geg. 27. 1945 m., devyniuose 
lietuvių susirinkimuose So. 
Bostone ir viename Cambridge 
lietuviai išpirko už S294.100.00. 
Reikia pažymėti, kad lietuviai 
yra išpirkę labai daug karo bo-

ra visų pagerbimui, nes jis be 
kitų pagalbos nebūtų galėjęs to 
padaryti Karo Bonų vajuose, 
kas buvo padaryta. Jis ir tą va
karą pabrėžė, kad net ir J. V. 
Iždo Departmentas pripažįsta, 

“per capita” yra
daugiau pirkę karo bonų, negu 
kitų tautų, ir kad lietuviai yra 
vieninteliai, kurie savo susirin
kimuose taip gausiai perka ka
ro bonus.

Pagirtina, kad iš lietuvių kilo 
sumanymas pagerbti p. Bren
don Shea. nes jis yra tikrai ar
timas lietuviams ir labai ger
biamas. kiek teko sužinoti iš 
kalbų, ir jo ir kitų tautų žmo
nių. kurie yra turėję kontaktą 
su p. Shea.

Sveikiname p. Shea ir linkime 
jam ilgiausių metų!

IVAIROS SKELBIMAI

$85.00 u p
32.00 up

'i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local 4. Long 

Distance 
Movlng

336 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS ŽVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. GalliūnlenS,
8 Wlnfield St.. So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

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

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

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

| Visais draugijos reikalais kreipkitės' 2 vai. po pietų. Parapijos salė 
I pa* protokolų rafttlnlnJtg. i 492 E. 7th SL, So. Boston, Mmi

•V JONO EV. B L. PAŠALPIN68 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Jums nereikia poi-cijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

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.

į Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
į Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos
* gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 
į rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:
į BORIS BEVERAGE CO.
j J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

J 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

pa- I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, j 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 1 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. :į

J _258 Vest Broadway,
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Nauji Kristaus Darbininkai
i -

tesnę mokyklą Marianapoly, 
vienus metus Marianapolio ko
legijoj ir du metu Bostono Ko
legijoj, rugsėjo 26 d., 1940 me
tais įstojo į Šv. Jono Seminari- 

: ją. Brighton, Mass., birželio 29 
d. š. m. įšvęstas kunigu.

Kun. Alfonsas Bronius Janu
šonis iš pat jaunų dienų veikė 
su jaunimu Šv. Petro lietuvių 
parapijoj. Būdamas Mariana- 
polyj, jis buvo Studentų orga
nizacijos pirmininku 1939-1940 
m. Daug veikė toje organizaci
joje. 1940 m. kun. Alfonso ma
mytės, a. a. Emilijos (Zovytės) 
Janušonienės mirtis perbloškė 
jauną studentą. Tai buvo Dievo 
valia. Jaunas studentas, užbai
gęs kolegiją, tais pačiais me
tais įstojo į Seminariją.

Skaudus buvo smūgis ne tik 
tėveliui, p. Antanui Janušoniui, 
bet ir broliui kun. Alfonsui B. 
Janušoniui, kai jie sužinojo, 
kad sūnus ir brolis, Įeit. Ronal
das žuvo lėktuvo nelaimėje. Tą 

i dieną, būtent. gruodžio 24, 
kun. Alfonsas priėmė

n

Kas Daroma Gelbėjimui Lietuvos
i ----------------------- -
Ar Atsikels Lietuva Nepriklausomam 

Gyvenimui?!
Ar Lietuva Paaukota Vergauti, Kad 
Sudarius “Teisingą” Taiką Pasaulyj? 
Ar Lietuva Tik Laikinai Pavergta?

Šie klausimai vargina ir skaudina kiekvieno 
patriotingo lietuvio širdį; dėl šių klausimų ne
aiškumo palikti mūsų broliai ir sesės ir visa Lie
tuva neviltyje; dėl šių klausimų tamsumo jau
dinasi kultūringas ir laisvę mylintis pasaulis,— 

Senatorius David I. Walsh, kad nebus teisingos taikos, jeigu mažosios tau- 
liepos 4 d., atvyksta į Bostoną ir 
dalyvaus lietuvių masiniame su 
sirinkime, kur pasakys labai 
svarbią kalbą apie šiandieninę 
pasaulio politiką ir Lietuvą. To
dėl visi Bostono Metropolijos

■ ir apylinkės lietuviai turėtų su- 
; eiti bei suvažiuoti į šį masinį 
' susirinkimą, nes kiekvienas as
meniškai galės patirti, kur krei
piama pasaulio politika, ir. ar 
Lietuva kelsis nepriklausomam 
gyvenimui...

Į

Kun. Alfonsas B. 
Janušonis, 

gimęs ir augęs So. Bostone, pra-: 1944, 
dinius mokslus baigęs Thomas deakono šventimus. 
N. Hart mokykloje, du metu Kun. Alfonso tėvelis Antanas' 
mokėsi Boston College High Janušonis paeina iš Lietuvos,! 
School ir 1937 m. baigęs aukš- Rokiškio, o motinėlė — a. a. E-' 
------------------------------------------ milija (Zovytė) paėjo iš Švedą-’ 
motinėlė Marijona Marcinkonių:sų.

i Šiandien yra didžiausias 
Juozas Bernatonis yra atvykęs, džiaugsmas jo tėveliui Antanui

■ į Ameriką. Elizabeth, N. J., Janušoniui. pamotei Onai (Gri-
■ prieš virš 30 metų. Kun. Jono ciūtei) ir jos sūnui Jonui Ivoš-

motinėlė Marijona atvyko į A- kui, giminėms — p. Genovaitei 
rneriką, Nashua, N. H., kiek ve- Zovytei, p. Ferdinandui Zoviui, 
liau, kaip Juozas. Iškilus Nash- p. Jedvygai Averkienei, pusse- 
ua, N. H. streikui ir prasidėjus serim ir pusbroliui, ir kitiems, j 
bedarbei Marijona būdama e- sulaukus naujo Kristaus darbi- Bostone. Kada dar jis buvo ma- 
nerginga ir darbšti lietuvaitė minko, naujo dvasios vado. žu vaiku, tai jo tėveliai persikė-
nuvyksta darbo ieškoti į Eliza- Kun. Alfonsas B. Janušonis!lė gyventi į Milton. Ten jis už-! 
beth, N. J., kur ir susipažįsta su priklauso prie L. Vyčių 17 kuo-Į baigė pradinę' mokyklą Tucker;

toniai Nashua’oje. Jie greit per- ■ jaunu Juozu Bernatonių. Pažin-įpos ir yra tos organizacijos re-:mokykloje. Po to užbaigė Bos-' 
ton Latin School, Thayer Aca- 

Šia proga sveikiname kun. Al- demy ir Holy Cross Kolegiją, 
fonsą Bronių Janušonį ir linki-'Rudenyj, 1941 m. įstojo į Šv. 
me gausių Dievo maloniu!

Kun. Jonas P, Bernatonis, 
birželio 29 d., 1945 m., J. E. Ar
kivyskupo Richard J. Cushing, 
D. D., įšventintas kunigu, Šv. 
Jono Seminarijoje. Brighton, 
Mass.

Pirmas iškilmingas šv. mišias parapijos. Abu Vilniaus krašto, į 
kun. Jonas P. Bernatonis atna
šaus liepos 1 d., 11 vai. r., Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, West 5th St., So. Boston, 
Mass.

Kun. Jonas Pranas Bernatonis 
gimęs gegužės 4 d., 1920 me
tais, Nashua, N. H., kur tuomet 
gyveno jo tėveliai Juozas ir Ma
rijona (Peteškaitė) Bernato
niai. Neilgai gyveno pp. Berną-

šv. mišių jis suteiks visiems ku
nigišką palaiminimą bažnyčio
je, ir vėliau savo tėvelių na
muose, 449 Eliot St., Milton, 

' suteiks palaiminimą draugams 
: ir giminėms nuo 4 iki 7 vai. va- 
i kare. s

Kun. Jakmauh gimęs South

tos, jų tarpe ir Lietuva, bus paliktos vergauti...
Tai būtų pasėta sėkla ateiiies karams 

Šiuos klausimus išaiškins savo kalbose ■ 
natorius David I. Walsh, žymi asmenybė Wash- 
ingtone ir adv. W. Laukaitis, kuris buvo Lietu- 

ivių Tarybos delegatas San Francisco konferen
cijoj. Abu kalbėtojai tuos klausimus išnagrinės 

ir padarys išvadas rengiamame

MASINIAME

SUSIRINKIME
TREČIADIENĮ,

Liepos-July 4,1945

Se- Adv. Wm. Laukaitis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi- 
ce-pirmininkas buvo deleguotas 
j San Francisco konferenciją, 
kur įteikė Baltijos valstybių po
karinio nepriklausomo valdy- 
mosi memorandumą, p. Laukai
tis asmeniškai patyrė daug fak
tų, kurie kalba Lietuvos naudai 
ir taipgi pastebėjo gręsiančius 
pavojus tėvų žemei. Jis tas vi
sas žinias patieks liepos 4-tą, 2 
vai. po pietų Lietuvių Masinia
me susirinkime, kuris įvyks So. 
Boston High School auditoriu- 
me, So. Boston, Mass. Kviečia
mi visi lietuviai dalyvauti.

2 vaL po pietų----------- 1— x------- r Dabartiniu laiku
So. Boston High School Auditoriutne pas brolį ir brolienę

_ - _ . M Stellą Senukevičius,
Thomas Park, So. Boston, Mass. Dorchester, Mass

Tą dieną, tai yra Liepos 4-tą, 9 vai. ryte bus atna-

apsigyveno
Adomą ir

Sedan St., 
Rap.

Daugiau vietinių žinių 
šaujamos iškilmingos šv. mišios ir sakomas pamokslas *e*Pa 6-tame puslapyje.

sikėlė gyventi South Bostone, 
kur jaunas Jonukas išėjo pradi
nius mokslus ir po to baigė Bos
ton English High School. Bai
gęs vidurinę mokyklą Jonukas 
įstojo į Marianapolio Kolegiją, 
kurią po dviejų metų baigė ir Nashua. o iš ten po kurio laiko 

persikėlė gyventi į So. Bostoną, 
ir šiandien jų graži rezidencija 
yra 241 L St., So. Bostone.

Reikia pažymėti, kad kun. 
nas iš pat mažens turėjo 
traukimą prie bažnyčios 
draugijinės veiklos. Jis per ket
vertą metų tarnavo altoriaus 
berniuku, priklausė prie Mari
jos Vaikelių. Choro, Studentų ir 
Profesiionalų kuopos ir buvo 
aktyvus vytis. Taipgi lankyda
mas Marianapolio kolegiją ben- 
dradarb i a v o “Studentų žo
džiui” ir visą laiką bendradar
biauja “Vyčiui” ir “Darbinin
kui”. Jis yra išvertęs į lietuvių 

. Todėl ir 
; tariama, kad motinėlės darbštu
mo įtaka paveikė ant sūnaus ku
nigo. Motina Marijona yra didi 
ir darbšti veikėja parapijoje ir 
organizacijose. Daug padeda. I 
kiek laikas liedžia ir Juozas, \ 
kuris yra ilgametis LDS narys 
ir “Darbininko” rėmėjas.

Šiandieną, kai pp. Bernatonių: 
šeimoj įvyksta toks ypatingas^ 
ir svarbus momentas — sūnus 
priima Kunigystės Sakramentą, 
mums yra didelė garbė sveikin
ti pp. Bernatonius ir jų arti
muosius. o naujam kunigui lin
kėti Dievo palaimos jo dvasiš-i 
kame luome! Korcsp.

Jono
Mass.

tys palenkė prie bendros gyve-ėmėjas, 
nimiškos sutarties ir ten pat 
Elizabeth, N. J., kun. žindžius 
juodu suriša moterystės ryšiu. 
Kokį laiką pp. Bernatoniai pa
gyvenę Elizabeth’e persikėlė į

tęsė kolegijos mokslus Boston 
College. Lankydamas kolegijas 
Jonukas kreipė mintis į kuni
gystės pašaukimą. Ir štai iš 
Bostono kolegijos antruose me
tuose įstojo į Švento 
Seminariją. Brighton,
Dievo padedamas ir motinos 
bei artimųjų maldų stiprinamas 
po penkių ir pusės 
kas įšventinamas 
Džiaugiasi jaunas 
siekęs savo tikslą, < 
tėveliai: džiaugiasi 
artimieji, bet 
giasi ir lietuviai 
laukę gabaus ir energingo jau
no dvasios t ado asmenyje kun. kalbą ištisas knygas. 
Jono Prano Bernatonio.

Kun. Jono tėveliai paeina abu 
iš Lietuvos. Kun. Jono tėvelis 
paeina iš Sabuvos parapijos, o

metų Jonu- 
į kunigus, 

kunigas pa- 
džiaugiasi ir 

i giminės ir 
nemažiau džiau- 

atalikai susi-

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

■

Jo-
pa- 

ir

I 
į _ T . v ‘i aj j, 1941 m. įstojo j šv.' 
I Jono Seminariją, kurią sekmin- 
■ gai užbaigė, ir štai šiandien ta
po Kristaus darbininku — ku
nigu.

Būdamas Thayer Akademijos
Šiandien, birželio 29 d., J. E 'studentu, Povilas M. Jakmauh 

| arkivyskupas Richard J. Cush- dalyvavo hockey, football ir 
ing. D. D., įšventė šv. Jono Se- baseball žaidimuose. Gyvenda- 
minarijos deakonus, tarp kurių mas sU tėveliais vasaros metu 
buvo ir kun. Povilas? M. Jak-Hull, Mass., jis ten ir Nantas-' 
mauh (Jakimavičius, sūnus Dr. ket buvo plačiai žinomas, ir per 
Povilo Jakmauh (Jakimavi- s kelis metus pasitarnavo kaipo
čiaus), 1 ' " ’ " ■
valstybės 
nieriaus. gyv. 449 Eliot St., 
Milton. Mass.

Pirmas iškilmingas šv. mišias' 
kun. Povilas M. Jakmauh atna- 

; šaus sekmadienį, liepos 1 d. š.
m., 11:30 vai. rytą. Šv. Angelos 
par. bažnyčioje, Mattapan. Po

Kun. Povilas M. Jakmauh 
(Jakimavičius)

buvusio Massachusetts: gyvybių saugotojas Nantasket 
..........................

Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Masinio Susirinkimo ceremonijos prasidės 2-rą v. PARSIDUODA 3 šeimynų na. 
po pietų, South Boston High School Auditonume, Tho- ma£ 74 Dix st Dorchester, 
mas Park, So. Boston, Mass. Iškilmingą atidarymo žo- Mass po 6 kambarius. visi mo- 
di tars Komiteto pirmininkas adv. Jonas Grigaius ir derniški įrengimai. Atsišaukite 
perstatys programai vesti Dr. P. Jakimavičių-Jak- _17 go. Monroe Terr.. Dorches- 
mauh. Tuojaus seks Invokacija ir Dariaus Postas mi- ter, Mass. ant 1 lubų. (1-22) 
litariškai pagerbs žvaigždėtąją šios šalies vėliavą. Čia --------------------------------------------
pat visa audiencija sugiedos Amerikos ir Lietuvos him- PARSIDUODA NAMAS 
nūs. Seks kalbėtojų ir sveikintojų kalbos ir meno nu
merių išpildymas.

Meno numerius pildys dainininkas Dr. Juozas An
tanėlis, p. Paura ir ponia Ona Ivaškienė su savo jauna- 
mečių grupe. Atsilankę garbingi asmenys sveikins pa- 
triotinguosius lietuvius jų pastangose, kad ir jų tėvų 
žemė pasinaudotų pasaulio keturiomis laisvėmis ir- 
sukurtų laisvą ir nepriklausomą valstybinį gyvenimą.'

Turint prieš akis dienos iškilmingumą ir teikia
mų klausimų svarbumą visa širdimi šio susirinkimo

sveikatos komisijo- Beach.
Naujai įšvęsto kunigo Povilo 

tėvelis, Dr. Povilas Jakmauh 
(Jakimavičius) yra patriotin- 
gas lietuvis ir visuomet dirbęs 
ir dirbąs su lietuviais, Lietuvos rengėjai kviečia visus Bostono Metropolijos ir apylin- 
ir bendrai lietuvių išeivijos ge- lietuvius dalyvauti ir suprasti momento svarbą, 

kaip galima mūsų susirūpinimu padėti Lietuvai, padė
ti tavo ir mano tėvui, motinai, broliui, sesutei ir gimi
nėms, kurie šiandien neturi balso. Todėl visi į masinį 
susirinkimą, ir sujungtomis pastangomis kovą laimė
sime! RENGĖJAI.

DAKTARAI

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETR1STAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Tel. ŠOU 2805 
i

įvairūs skelbimai

mas,

So. Bostone. 76 Broadway, 
kampas A St.. 6 apartmentai su 
šilima, 1 tavernas, 1 barberšapė, 
geros pajamos, kaina prieina
ma, nes reikia dalintis palikimą. 
Agentų nereikia. Telefonuokite: 
ALG-2039. 29-11

PARSIDUODA trys boileriai 
kapariniai. ŠOU 2498.

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

I
l

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent VVave.

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

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $3. 
Includes shampoo, Cutting and 

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

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt VVhile You Rciax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Dr. J. L Pasalomis 
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Sercdomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 val. vakare

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 KARVARD STREET

Kampas Ir.mar. arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2 4 ir 6 8.

|1
i rovei. Jis laike pirmojo pasauli- 
; nio karo yra dalyvavęs kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės

i ir laisvės. Šio karo metu Dr.I
Povilas Jakmauh taip pat daug 

j darbuojasi Lietuvos ir lietuvių 
šalpos darbe. Jis yra Bostono 

; Lietuvių šalpos Fondo skyriaus 
pirmininkas.

Kun. Povilas M. Jakmauh 
sekmadienį, liepos 8 d., Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
laikys mišparus ir suteiks kuni
gišką palaiminimą lietuviams. 
So. Bostone. Po mišparų įvyks 
kun. P. M. Jakmauh priėmimas 
bažnytinėje svetainėje, W. Fifth 
St., So. Boston.

Sveikiname kun. Povilą M.! 
Jakmauh ir linkime geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų!

IŠSIRENDAVOJA 4 dideli 
kambariai su visais įtaisymais 
ant pirmų lubų. Tel. ŠOU 2498.

GRABORIAI
I

PRIMICIJŲ BANKIETO 
TIKIETŲ DAR GALI

MA ĮSIGYTI

Kunigų Jono Bernatonio
Alfonso Janušonio

bankietas įvyks bažnytinėje sa-(vo tėvelius, Aleksandrą ir Mary 
Įėję (po bažnyčia), West 5th St. Rasimavičius - Ross, gyv. 20 
Bankietas prasidės punktualiai Sanger St., So. Bostone, pp. Ra- 
2-rą vai. po pietų. Patartina ti- simavičiai turi ir kitą sūnų Al- 
kietų įsigijymą neatidėlioti, bet girdą karo tarnyboje. Tėvelis A- 
rezervacijas padaryti kuo grei- leksandras yra pasaulinio karo 
čiausiai. Rap. veteranas, gi duktė dirba karo

darbus. Bet visos šeimos širdis 
tai yra motina Mary, kuri šio
mis dienomis baigė Raudonojo 
Kryžiaus teikiamą mokslą — 
Home Nursing Course.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Kalbės Nepriklausomybės 

Šventėje

Mayoras John E. Kerrigan 
praneša, kad J. E. arkivysku
pas Richard J. Cushing, D. D. 

j maloniai priėmė kvietimą ir su- 
| tiko pasakyti kalbą Nepriklau- 
jsomybės dienoje, liepos 4. Tra-

irj dicijine tos dienos programa į- 
Primicijų VyRs istorinėje Faneuil svetai- 

bankieto tikietų galima dar įsi- nęje Bostone, 11:30 vai. rytą.

Sugrįžo

Rap.

gyti ligi pat sekmadienio, kas
dien “Darbin;nkc" ir kas vaka
ras po bažnyčią, kur šeiminio-! 
kės darbuojasi. Taipgi ir pas' 
platintojus. Vietos pramatoma 
turėti pakankamai. Kaip žino
ma primicijantams pagerbti

Kviečia visus dalyvauti!

Atostogavo

Šiomis dienomis sugrąžo iš| 
Jung. Valstybių Karo tarnybos! 
garbingai atleistas Stasys Senu-į 
kevičius. Jis ištarnavo keturis ir 

‘ puse metų. Užjūry j ištarnavo { 
karo frontuose tris ir pusę me
tų. Jis kovojo Afrikoje. Sicilijo
je, buvo Anglijoj ir iš ten vyko 
Prancūzijon, Belgijon ir Vokie
tijoj prie Elbė uf>čs užkrito tai-, 

; kos paskelbimas. Pažymėtina, 
kad Stasys per visą karo laiką 

i nebuvo paliestas sužeidimo ir 
•sveikas pargrįžo. Jis paliuosuo-1

Šiomis dienomis buvo parvy
kęs atostogoms Normandas 
Ross (Rasimavičius), pas sa- jant turėjo 123 taškus kreditų. !

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise#

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Kleb. Kun. Pankaus Gyvenimo 62
✓

Metu Ir Kunigavimo 39 Metu 
Sukaktis.

Nev Britain. Conn. 
driejaus lietuvių par: 
nint Auksinį Jubiliejų.

:a garbingoji 
žymėtino: 
ilmėmis.

kad ir 
susi ja 
r.ėmis

Tai energingo ir uolaus klebo- 
r.o kun. Mato A. Pankaus 62 
metų gyvenimo sukaktis, nes 
gimęs Kuršėnuose. Lietuvoje, 
birželio 26 dieną. 1S83 metais.

r kuniga- 
nes kle-

Tuo pačiu supuola ii 
vimo 39 metų sukaktis,

A. Pankus 
birželio 30

kaip dvasiš-

kleboną, maldau- 
kad dar ilgai gyventų 

ir tvirtoje sveikatoje, 
darbuodamasis 

Lietuvos laisvei 
tautiečių

bonas kun. Matas 
kunigu įšventintas 
dieną. 1906 metais.

Todėl šia proga
kija. taip ir parapijiečiai iš šir
dies gelmių sveikina atsidavusį 
ir rūpestingą 
darni
gražioje 
nuopelningai 
Dievo garbei, 
pelnyti ir mylimųjų 
gerovei, tuo pačiu ir šio garbin-, 
gojo Amerikos krašto naudai.

• t.

tinga parapija, kaip skaitlinga 
draugystėmis ir lobinga kultū
riniais reiškiniais.

Gi tų paveikslų lobis! Arti 
šimto! Viskas gražiai patvar
kyta ir įdomiai aprašyta. Kad 
įvertinti tą jubiliejinę knygą, 
būtinai reikia ją turėti, reikia 
įsiskaityti. įsigilinti ir gėrėtis.

Tos Auksinio Jubiliejaus kny
gos dedikacija erudikcingai ryš
kina tikrąją istorinę to istorinio 
veikalo vertybę. Gi ta dedikaci
ja skamba:

“Garbingiems lietuviams pio
nieriams, įnirusiems ir gyviems, 
kurie nepalaužiamu pasiryžimu 
ir dosniomis aukomis įkūrė ir 
išūgdino reikšmingą šv. And
riejaus parapiją, mūsa tautie
čiams per pusę amžiaus teiku
sia šviesią vilti ir davusią malo
nią paguodą, palaikusią tvirtą 
tikėjimą ir žydrią lietuvybę 
kultūriniame išeivijos gyveni
me:’ S AM AT A.
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Vokiečių mažyčiai užsibaigus karui sugrįžę į mokyklą toliau tęsę mok
slą tik su lig naujos Alijantų kariškos vadovybės užgirtos programos. 
Visa vokiečių karta reikalinga bus perauklėti, kad patiekus sveikas vo
kiečių tautai galvojimas.

Prasidėjo atostogų laikas. Visi, kas gali, jauni ir 
seni, stengiasi pasprukti iš miesto kur nors į gamtą pa
silsėti ir pasidžiaugti.

Tėveliai, kur leisite savo dukreles? Mes kviečiame 
lietuvių tėvų dukreles pas mus į Mergaičių Stovyklą, 
kuri bus nuo liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gryname ore, mes norime 
dar padėti mergaitėms pramokti arba, jei moka, ge
riau išmokti lietuvių kalbą ir susipažinti su mūsų tau
tos kultūra. Todėl programoje yra numatomi lietuviški

. tautiniai žaidimai, dainos, šokiai, lietuvių kalbos pa- 
i mokos ir pasakojimai Lietuvos istorijos bei lietuvių 
: literatūros temomis.

Lietuviškus žaidimus mergaites mokins ponia 
J Ona Iveškienė iš So. Boston, Mass. Ji yra patyrusi to

je srityje mokytojavime.
Keletą sykių per savaitę mergaitės bus vežamos 

j maudytis ir mokomos plaukti.
Į stovyklą yra priimamos mergaitės nuo 7 iki 11 

metų amžiaus, galima įregistruoti dviem savaitėm 
(nuo liepos mėn. 1 d. arba nuo liepos mėn. 15 d.) arba

; visam mėnesiui.
Atlyginimas: $10.00 į savaitę.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys,
j Immaculate Conception Convent,
R. D. 1. Putnam, Connecticut.

NEW HAVEN, CONN.
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ 

MŪSŲ KOLONUOS

reikalo svarbumą teikti mūsų nijos lietuviai ir lietuvaitės su- 
tautiečiams pagalbą, kurie ran- sirinktų pasiklausyti ir pasitar- 
dasi įvairiuose kraštuose. Malo- ti. Nuo šio mėnesio 17 d. vėl 
niai atsakė į klausimus, kurie pradėjome rinkti rūbus, muilą 
buvo rimti ir kilo iš gerų šir- ir vaistus. Tas viskas bus pa- 
džių. kurios trokšta Lietuvai ir siųsta mūsų tautiečiams, kurie 
lietuviams gerovės. Prie šalpos yra ištremti į įvairias šalis, 
skyriaus prisirašė 
lingai naujų narių. Širdingai dė- čiai. atidarykite širdis, pasigai- Linden, N. J. yra labai patogus me krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išlei-

----- ...........—A;” ; iš visų aplinkinių miestų: iš dusi daugiau kaip 1100 mokinių.
Netvarko eina busas 62 kas pus-!

• valandis, traukinys nuo P.R.R. 
stoties eina 12:50, 1:20 ir 3:50; 

Įveža labai greitai. Reikia išlipt 
ant \Nood Avė. ir paeiti į vidų ja (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior Čol- 
Lindeno miesto ir prie virš mi-! ’ 
nėtos gatvės randasi parkas.

Kiekvienas atsilankęs į pikni
ką gaus gėrimų ir įvairių už
kandžių. Šokiams orchestra yra 
rinktinė. Tat kviečiu visus atsi- kykią, gauti papildomų žinių, 
lankyti į Netvarko parapijos: Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 

ir paremti parapijos REGISTRAR,
MARIANAPOLIS COLLEGE, 

Thompson, Conn.

Parapijos Piknikas
Neuark, N. J. švč. Trejybės. j 

lietuvių parapijos piknikas į-; 
vyksta sekmadienį, liepos 1 die-j 
ną. Lithuanian Liberty Parke, 
Linden. N. J., 340 Mitchell Avė. 

gana skait- Taigi broliai, sesės, Hartfordie- ■ Važiavimas į minėtą pikniką . - . __ .. . . _. .. . . !. . . . ...

kojam Bridgeportiečiams, kad lėkite vargstančių brolių - sese- 
atveže p. Valaitį ir jo malonią rų, paaukokite kas ką galite, 
dukrelę pas mus. su kuria teko Aukos priimamos pirmadieniais 
susipažinti. Šių prakalbų suruo- ir penktadieniais iki 9 vai. va- 
šime daug pasidarbavo šalpos kare. 339 Capitol avė. ir 53 Ca- 
skyriaus raštininkė p. J. Dičkie- pitol avė. BALF. S.
nė, kuri visa širdžia yra šiam 
darbui atsidavus.

A.
ir

Visi lietuviai tėvai maloniai prašomi savo vaikus leisti 
mokytis j 

Marianapolio High School ir

Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams šia-

Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drau- 
• ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rū

pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.
Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokyk-

lege).
Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo 

vaikus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Ku
riems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mo-

Nors ši žinelė yra suvėluota, 
bet korespondentei ką tik teko 
sužinoti, kad mūsų klebonas 
kun. Edvardas Gradeckas bir
želio 2 dieną minėjo 17 metų 
nuo įšventinimo į kunigus. Mū-

ukakus lygiai 50 metų sų klebonas yra labai kuklus 
žmogus ir savo pripuolančių su
kaktuvių niekuomet niekam ne
pasako. Šių sukaktuvių proga 

sveikinam savo kle- 
E. Gradecką, kuris 

tvarko parapijos 
daug dirba dėl labo

JUBILIEJAUS KNYGA
Vietiniai kalba ir įdomauja ką 

tik išspausdinta Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos Auksinio Ju
biliejaus atminties knyga.

Atidaręs dailų menišką pa
veiksluotą apdarą, žvelgi į pra
eitį. ir atbunda daugel gražių 
svajonių ir brangių atminimų. 
Be to. palaiminta širdižiai. kad. 
nūngi
kaip gyvuoja uoliomis lietuvių 
pastangomis įkurta Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažny
čia. kuri tais visais laikais tei
kė paguodą, palaimą, džiaugs
mą ir laimę.

Ta 50 metų sukaktis, tai gar
bingosios šv. Andriejaus lietu
vių parapijos Auksinio Jubilie
jaus iškilmės visiems parapijie
čiams. kurie dabar džiaugiasi ir 
didžiuojasi nuveiktais didingais 
darbais, garbindami Dievą ir, 
dėkodami už visas suteiktas pa-i 
l't

Tuo pačiu, malonu pažvelgti į 
tą pusę amžiaus praeitį ir susi
domėti trumpais, bet istoriniais 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi-i
jos 50 metų gyvavimo raiški- BALF skyriaus raštininkė, per- 
nis:s. statė kalbėtoją p. Joną Valaitį.

Taip pat apima didelis džiaug- kuris daug veikia šalpos fonde 
smas. matant, ką dabar turi lie-. ir rūbų rinkime, p. J. Valaitis 
tuviai, kaip tvarkingai ir tur-'savo turiningoje kalboje nurodė

nuoširdžiai 
boną kun. 
rūpestingai 
reikalus ir
savo tautos ir lietuvybės, ir lin
kime sveikatos. Ilgiausių Metų!

Balandžio 17 dieną įvyko pra
kalbos Bendro Lietuvių šalpos 
Fondo skyriaus. Nors oras buvo 
gana šiltas, bet visvien susirin
ko būrelis geros širdies lietu- 
. fų pasiklaus} -i bei pasitarti bUVo įeję sunku, 
savo brolių ir sesių likimu sve
timuose ištrėmimo kraštuose. I

Ponia J. Dičkienė, vietinio

Ant Hartfordo lietuvių už
griuvo nelaimė. Susirgo geri 
veikėjai ir parapijiečiai: 

Birželio 17 dieną pp. Juozas ir Kiaršis, Antanas Kaunietis 
Jadvyga Šilkai susilaukė malo-'v. Gailiunas.
naus svečio, savo mylimo sū-į Mirė geri parapijiečiai; — M. 
naus. kapitono Edvardo Šilko,, Karonda. Paliko žmoną su tri- 
kuris po trijų metų grįžo iš karo mis vaikais; p. Prapiesčius po 
paliestos Italijos. Kapitonas ■ ilgos ligos atsiskyrė su šiuo pa- 
Šilkas dalyvavo kautynėse oro šauliu. Paliko žmoną su šešetą 
korpuse Afrikoj, Korsikoj. E- vaikų; p. Kiablikienė mirė po 
gypte. Silezijoj ir Italijoj. Tapo ilgos ligos. Paliko sūnūs ir duk- 
apdovanotas keliais medaliais teris.
už savo pasižvmėiimus. Tėve-: 
liai džiaugiasi susilaukę savo 
sūnaus: taipgi džiaugiasi visi 
giminės, draugai ir draugės,

• nes visi prisimena Edvardo gra
žią ir pavyzdingą darbuotę lie
tuvių tarpe prieš išvykstant į 
karo tarnybą. Malonu yra gir
dint. Edvardą taip gražiai lietu
viškai kalbant, ir rašant laiš
kus savo tėveliams. Jis sako,

nes per 
tris metus negirdėjo lietuvių 
kalbos. Sveikinam Kapitoną E. 
Šilką, laimingai parvvkusį į šią 
šalį, ir linkim gero poilsio.

Irina Leonaitienė išvažiavo 
aplankyti savuosius — sūnų Al
bertą Leonaitį, kuris yra Navy 
Radio
Mich., 
ir Šv.

Mokykloje, Dearborn. 
dukterį, Pittsburgh, Pa., 
Pranciškaus vienuolyną.

i Liepos 1 d., 1 vai. po pietų į- 
vyks svarbus susirinkimas Šv. 
Jono
kurie tik galite, prašomi daly
vauti. Reporteris.

Ev. Draugijos. Nariai,

lankyti 
pikniką 
veikimą.
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Mūsų kolonijos gera darbuo
toja, ponia Gvildienė prie darbo 
susilaužė ranką. Giminės, drau
gės ir pažįstami užjaučia šioj 
skaudžioj nelaimėje ir linki, 
kad Aukščiausias palengvintų, yj Lukas. A. Višniauskienė. A.

BRIDGEPORT, COHN.
Praeitose prakalbose, kurios 

buvo surengtos Šalpos Fondo 
I 8-to skyriaus, kur kalbėjo p. J.
i Valaitis, į šalpos skyrių įsirašė 
: šie nariai: kleb. kun. J. V. Kaz- 
į lauskas, Ig. Strutinskas. A. 
, Strutinskienė, O. Urbonavičie
nė, P. Vaznienė, M. Padalskienė.

Kvietėjas
Klebonas Kun. I. Kelmelis.

gauta $100 Rochester, N. Y. NYLT nariai pasiėmė aukų la-
Aukos Amerikos Lietuvių Į ALT skyriaus auka, ir Maspeth,' pus politinei ALT akcijai pa- 

Tarybdl i N. Piliečių Klubo $5 auka, i remti.

Neva York (LAIC) — Per In
formacijos Centrą Amerikos 
Lietuvių Tarybai aukavo eilė 
asmenų: Richard Hermanson 
(latvis) $10, kun. A. J. Sinke
vičius, Plymouth, Pa. $50; kuni
gas N $5; Mrs. Wm. Baranaus
kas, Tunnell Hill, Pa. $5; Lin-j 
den, N. J. Lietuvių Centrinis 
Komitetas $10; Baltimore, Md. 
Lietuvių Moterų Piliečių Klubas 
$12.50; Mrs. Chas. H. Weston,: 
Pittsburgh, Pa. $1; Įeit. Dr. J. 
S. Naujokaitis $5.

Geg. 20 d. New Yorke įvyko 
konferencija Steigiamojo Seimo 
sukakties proga. Surinkta $415 
aukų. New Yorko Liet. Tarybos 
birželio 15 d. susirinkime nutar-' 
ta aukas perduoti LAIC’ui. Jau
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Šeštadienio Lenktynės

PLYMOUTH ROCK Handicap 
$5000 pridėta

Liepos 4 lenktyniuos—YANKEE Handicap —
$25.000 pridėta Vaikai Neįleidžiami

ž Post Time 2:30 - 
E8th Rače 6 P.M.E

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

skausmus ir greitu laiku 
grąžintų sveikatą.

su-
M.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

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

GiVE NOW. 
GI VE MORE

HARTFORD, CONN.
ĮVYKS SVARBIOS 

PRAKALBOS
Sekmadienį, liepos 1 d., 3

landą po pietų. Lietuvių mokyk
los salėje. 339 Capitol avė. įvyks ‘ 
svarbios prakalbos, kurias ren
gia Bendras Amerikos Lietuvių 

g Šalpos Fondo skyrius.
J Kalbūs p. Jonas Valaitis, ku- 
£ ris yra BALF drabužių sky- 

riaus vedėjas, paaiškins apie 
£ šelpimą mūsų brolių ir sesių, 
Z kurie yra ištremime. Taigi yra 
g labai svarbu, kad visi šios kolo-

Sabas, F. Kalpokas, J. Batcevi- 
čius, Al. Ramanauskas, J. Janu- 
šaitis, D. Grajauskienė.

Dabartiniu laiku mūsų sky
rius turi apie penkiasdešimts 

i šalpos narių. Manau, kad dar 
' daugiau narių įsirašys, nes tai 
, vienas iš svarbiausių ir gra
žiausių darbų pagelbėti Lietu
vos žmonėms sušelpti. Pasisten
kite įsirašyti, kad Tamstų pa
vardės skambėtų Lietuvos varg
šų šalpos Fondo karo istorijoj. 
Atminkime, kad mes esam lietu
viai netik žodžiu, bet ir darbu.
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Iš lietuvių karių jau vienas 
po kito grįsta į namus. Iki šiam 
laikui mūsų kolonija gali saky
ti, kad yra laiminga dėl karių, 
žuvusių ar sužeistų, pagal kitų 
kolonijų. Lietuvių karių iš mū
sų kolonijos buvo išėjusių gal 
apie penki šimtai, o sužeistų, 
rodos, yra trys, žuvusių keturi, 
karo nelaisvėje, rodos, buvo 
penki. O.

Visi Dalyvaukite Liepos 4 dieną
MARIANAPOLYJE

Lietuvių Dienoje
MIŠIOS BUS 11 VALANDĄ

Kiekvienas lietuvis bus malonus svečias. Visi esate 
kviečiami paviešėti gražioje Marianapolio gamtoje.
Neužmirškite, kad liepos 4 dieną esate laukiami 

Marianapolyje RENGĖJAI.
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