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Šeštadienį, gegužės 30 d. švę
TEL. SOUth Boston 2680
sime Mirusiųjų Atminimo šven VOL. XXVII — No. 40.
tę (Memorial Day). Tą dieną
pasimelskime už žuvusius ka Kongrese Pasipriešinimas j
reivius ir civilius karo laukuo
Prieš 18-kinių Ėmimą
se ir prašykime Aukščiausiojo
Amerikai pergalės, Lietuvai ne
Washington, D. C., geg.’
priklausomybės ir visam pa
26 — Kongrese kilo stip
sauliui taikos.
Iš priežasties šventės penk rus pasipriešinimas prieš
neiš-lėmimą 18 metų amžiaus
tadienio “Darbininkas
eis. Kitas “Darbininko’ nume-Į vaikinų karo tarnybon.
Senatorius Hill iš Alabaris išeis antradienį, birželio 2 d.
%■ š■'į/a
laimingų I ma> demokratas, pareiškė,
Linkime visiems
kad jis priešinsis bile ko
f'
švenčių!
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FIVE CENTS

J. V., Britų Viršininkai
Planuoja Pulti Nacius
Amerikos Karo Ekspertai
Pasitarimuose Su ChurchilI

f’ETTY

Londonas, geg. 26 — sumažintų jos spaudimą
Jung. Valstybių militarė Rusijoje.
kiai rinktinės tarnybos įBritų militaris spokes
statymo permainai — ku
misija, kurią sudaro oro,
v
LDS SEIMO
rios, kaip praneša. Armija
tankų ir pėstininkų karo manas sako, kad nors ru
pozicija
Kharkovo
ekspertai, kaip supranta sų
ruošiasi reikalauti.
REIKALU
fronte
pavojuje,
didėjant
ma, tariasi su Anglijos
Kaip žinoma, Kongrese
I
,
premieru ChurchilI ir ki vokiečių puolimui IziumAmerikai įstojus į karą, fcuvo smarkūs ginčai, kasekcijoje,
tais viršininkais apie Vo Barvenkovos
mes, šios šalies gyventojai ja norėjo pravesti įstatykietijos puolimą. Galimas bet dar nėra užtektinai
turime visas jėgas ir visą mą, kuris leistų imti 19
dalykas, kad puolimas bū davinių, įrodančių, kurioj
laiką_ pašvęsti, kad ši šalis metų amžiaus vaikinus
tų pradėtas iš oro. Tai bū pusėj yra pergalė.
laimėtų pergalę ir padik- karo tarnybon. Padaryta
tų atidarytas stipresnis Tačiau nėra paslaptis,
tuotų taiką pasauliui pa- nuolaida. Priimtas įstatyfrontas prieš Hitlerio ka- kad rusai nori tuojau gau
gal Jo šventenybės Popie- mas tik 20 metų imti karo jėgas Europoje.
įti sąjungininkių pagalbą
žiaus nurodymų.
ro tarnybon.
Taipgi praneša, kad gal ne formoje tankų ir orlaiTodėl LDS Centras, ne
Rusija pasiūlys
alijan- vių ar puolimo Vokietijos
norėdamas atitraukti darJeigu Armija dabar rei
bininkų nuo karo darbų, kalautų pakeisti įstatymą,,
tams bazes Sibirijoj, iš industrijos centrų, bet aatsiklausė
LDS kuopų, kad būtų galima imti ir
kur būtų galima sekmin- tidarymo
naujo fronto
kiek ir kurios kuopos gali jaunesnius, tai Kongrese
giau bombarduoti Tokio ir ginkluotomis jėgomis,
prisiųsti atstovų į Seimą, tuo klausimu kiltų smarkitus japonų miestus.
į Iš to galima suprasti,
kuris
buvo numatytas kūs ginčai, ir įstatymo
Britų informatoriai sa- kad dabar Rusijoje eina
skelbti Šv. Kazimiero lie- Į pakeitimas ilgai užsitęstų.
ko, kad greitu laiku bus žūtbūtinės kautynės.
Mergina Guide Doris Toli iš Paterson, N. J. prisega MacArthur guzigalima paleisti kas naktį
-----------------tuvių parapijoj, Providen
.
ce r i.
Hitleris Planavęs
po
1000
lėktuvų
ant
VoUžmušė
Amerikos
ką, kada renkamos kariams aukos. MacArthur guzikas - ženklas labai
Lakūnus Australijos
kietijos. Sakoma, kad Ita
Dauguma LDS kuopų
Užgrobti Prancūzų
populiarus šioje šalyje ir už jo išplatinimo egzempliorius jau surinkta
lija tai tikrai bus sutriuš
atsakė, kad negali siųsti
Laivynų
Katastrofoje
$10,000.
kinta.
atstovų, ir patarė Centro
Praneša iš Australijos,
Londonas,
geg.
26
—
Iš
Amerikos informatoriai
Valdybai šiais metais Sei
Susitarė Algų
informuotų šaltinių prasako, kad nors Kharkovo kad keletas Amerikos lamo neskelbti.
Klausima
frontas yra keblioje pade- kūnų važiavo Douglas lėkGegužės 22 d. įvyko LDS I neša, kad Vichy valdžios
l !■ ....... .i.
tyje, bet nesimato jokių tuvu į Jung. Valstybes,
Centro Valdybos susirin- premieras Pierre Lavai
Detroit, Mich., geg. 26_
kimas. Plačiai kalbėta a- davės leidimą Hitleriui pa- Generkl Motors’ korpora- Kharkovo Fronte Žūtbūtine Kova ženklų, kad rusai nebega- Motorui sugedus, lėktuvas nukrito ir susidaužė,
lėtų atsilaikyti.
pie LDS Seimo skelbimą, ruošti nemažą skaičių jū- cija ir Automobilių DarbiCentro Valdyba, pasirem- reivių Prancūzijos laivyno ninku unija pasirašė nauMaskva, geg. 26 - So- bolševikišką rėžimą. Jei .
Rusija, kaip prane- užmušdamas keletą Jung.
dama daugumos kuopų stovyklose, kad jie susi- ją sutartį.
vietų Rusijos vyriausybė Rusijoje būtų ir laukinių sa, daro spaudimą jsąjun- Valstybių armijos oro bupareiškimais, ir patrioti- pažintų su Prancūzijos
Korporaeija
nesutiko oficialiai praneša, kad jų Afrikos tautų valdžia, A- pinkus, kad pradėtų ko- rio narių, tarp kurių vieną
niais sumetimais nutarė karo laivų charakteristi- mokėti dvigubo mokesnio kariuomenė išsitraukė iš merikai nesudarytų skir- kius nors skirtingus veik- karininką, ir du Australišiais
v iwmetais ♦Seimo
• Ozą- ne-|ka
i
darbą sekmadieniais ir Kere pusiasalio į naujas tumo. Čia eina karas už smus prieš Vokietiją, kad jos oro jėgų narius.
ske?>. ’ . . vie^°je Seimo
Kaip žinoma, Prancūzi- į šventadieniais, bet turėjo apsigynimo vietas”. So- tautų išsilaikymą, o ne poruošti Įvairiuose apskn- jos karo iaįvaį buvo demo-į priimti 40 valandų darbo vietų Rusijos pranešimas litikos kova.
SURAŠYMAS JAUNUOLIŲ čiuose konferencijas, ku- bįiįzuoti, ir Hitleris jausavaitę ir mokėti darbi- buvo: “Vyriausiojo sovieAmerikos žmonės žino,
BIRŽELIO 30 d.
riose LDS Centro atsto- nebegalės prie jų prieiti ir ninkams virš 40 valandų tų vyriausybės įsakymu kad Stalinui sudarius suvas ar atstovai duotų ra- jaįs naudotis. Po pietųuž išdirbtas valandas lai- mūsų kariuomenė apleidotartį su Hitleriu prasidėjo
portus iš Centro. Be to, šaukštai.
ką ir pusę.
į Kerčo pusiasalį. Kariuo- karas. Iki Hitleris neužTurkija Nutraukė
Washington, geg. 26 —
kviesti j konferencijas ar
menė ir visi karo ginklai puolė Rusijos, Stalinas ėSurašymas jaunų vaikinų
Prekių Siuntimų
suvaziavimus, kaip juos1
— ~------- *------------ --- ~ * - *-------------buvo
išvežti
’
’
.
jo
iš
vien
su
naciais;
Runuo 18 ir 19 metų amžiaus
BOMBARDUOJA JAPONŲ
Vokietijai
nepavadintume, prelegen
įvyks birželio - June 30 d.
Tas sovietų rusų pralai- sai užgrobė Pabaltijos valtus skaityti paskaitas įIstanbul,
Turkija,
geg.
UŽIMTAS BAZES
Dabartinis vyriausybės įmėjimas davė naciams be- Įtvb«s’ W™be pusę Lenvairiais darbininkų klau
26
—
Turkijos
vyriausybė
statvmas neleidžia imti
veik visą Krymą, išskyrus kl]°®’ azpuo e Suomiją.
simais. Tokiu būdu mano
pranešė
Vokietijos
nacių
vaikinų į kariuomenę, jeiStalinais nebūtų susiMelbourne, Australija, Padarė daug nuostolių ja- Sevastopolį, ir paliko kema pasiekti ne tik LDS
lią Hitleriui į Kaukazo a- džJ«s, su Hitleriu, gal ir vyriausybei, kad ji sulai- gu jie dar neturi 20 mėtų.
narius, bet ir bendrai vi geg. 26 — Jung. Valstybių ponams.
liejaus laukus.
sitas karas butų įsveng- ko prekių siuntimą Vokie- j Bet jau daromi žygiai tą
sus lietuvius katalikus, ir Australijos karo lėktu
tijai, nes Vokietija neori- įstatymą pakeisti, kad būKharkovo fronte mūšiai daskurie gali būti LDS na- vai smarkiai susikirto su Raudonieji Areštavo
Turkijai, tų leista vaikinus imti į
Bet dabar Rusija kovoja statė prekių
eina visu smarkumu.
riais. Tikimės kad tokiam į japonų
lėktuvais
virš
Turkų Ambasados
kaio
buvo
susitarta.
už
savo
gvvavimą,
kaip
kariuomene nuo 19 metų,
Iš Berlyno pranešama.......................
x x
Centro Valdybos sumany- dviejų šiaurrytinių invazi
Vokiečiai
buvo
pasižadėo
gal ir 18 m. Tačiau dar
Tarnautojus
kad rusų kariuomenės bu- kov°Ja !r klt°s tautos’ uz
niu! pritars Gerb. Dvasiš- Jos bazių, būtent, Rabaul,
vo nugalėtos ir naciai paė- tai Rusi lai duodama pa ie kas mėnesis atsiųsti tas yra tik sumanymas.
kiai, LDS Apskričiai, kuo- New Britain sala, ir Lae,
Turkijai garvežių, vago
pos ir bendrai visa darbi- Naujosios Guinėjos šiau- Vichy, Prancūzija —Šio inė ofensyvą. Prie Izum- SaĮba Sios šalies vyriau10 Milijonų Darbininkų
mis dienomis Kuibyševe, Barvinkova fronto, na
__ . sybe gerai žino ką daro ir nų, ivairių įrankiu ir karo
ninkija.
r^s pakraštyj.
Prie Karo Darbų
medžiagos, bet iki šiol ne
LDS Centro Sekretorius
Sąjungininkai
nušovė Rusijoj, sovietų valdžia į- ciai sako, kad maršalo Ti- nereikalauja komunistų
išpildė pilnai savo pažadų. Boston, Mass. — Major - Ge
yra įgaliotas vykti į LDS keturis japonų kovos lėk- sakė areštuoti du turkų mošenko kairysis armijos patarimų.
neral Louis B. Hershey. rinkti
Conn. Apskričio suvažia- Į tuvus, padegė aerodromą, ambasados tarnautojus, j sparnas buvo sumuštas.
IŠSILIEJO LEHIHG UPE
nės tarnybos tautinis direkto
Taigi rusų laimėjimas vi
vima, kuris įvyks sekma
rius. pranašavo savo kalboje,
same karo fronte nėra
dienį, gegužės 31 d., New
kurią jis pasakė Harvarde, ge
džiuginantis. Kerčą pra
Haven, Conn. Pageidauja
Padarė
Daug
Nuostolių
gužės 25 d., kad prieš sausio
rado, Kharkovo atsiimti
ma, kad tame suvažiavime
. ..
mėn. 1943 m. daugiau kaip 10
neišgali.
dalvvautų
kodau giausia
Honesdale,
Pa.
Pedideliais
jiems
nuostoliais.
mili(onų darbininklJ bus paimti
Sovietų Rusija kovoja
LDS narių, kur išgirsite
....................
—
—
Tačiau
pavojus
tame
<
B
civilių
darbu dirbtuvių ir p,.
i prieš bendrą priešą, kuris r?it,03. sava?tĮs Pabaig°je
iš Centro pranešimą apie
fronte dar nepraėjo. Gali įstatyti prie karo darbų arba
Berlynas, geg. 26 — Na Nebus Gumos Per 3 Metus pavergė dauk teuto»T:
organizacijos reikalus.
rika
ir
Anglija
duoda
RuPennsylvamjoj
kur
pada
įvykti dar smarkios ir, industriių, kurios remia karo
Tikimės, kad visos LDS cių radio praneša, kad
sijai
pagalbą,
ne
dėl
to,
^
dau
?
.
n
uostoll
.'»
«7
e
nCiviliam
Vartojimui
žiaurios kautynės.
industriją.
kuopos supras tikrą rei Kharkovo pietinė ie daly je
kad
pritaria
sovietų
Rusito
J
ams
žuv0
aple
40
zm
°kalą daugiau pasidarbuoti eina smarkūs mūšiai. Na
jos bolševikiškam rčži- nių
LDS organizacijos gero ciai aDsuoą raudonuosius.
Washington,
D.
C.,
geg.
mui, bet kad suvienytomis1 o Daugiausia
nukentėjo
vei. Mes turime būtinai į- Tačiau iš Londono pra
Senato komitetas, jenomis nugalėti tautų Su^uenhanna,
ig ,
kūrti LDS kuopas kiekvie neša, kad kautynės Khar 26
noje lietuvių kolonijoje; kovo fronte tebėra ant kuris tyrinėja karo prog- užpuoliką . priešą. Visos Schkuylkill, Lackawana ir
šeštadienį, gegužės 30 d. (Memorial Day), 2 vai.
mes turime gauti daugiau vietos; nei vieni, nei kiti rarną, kritikuoja adminis- Uutos kovoja už savo lais- Lackawaxen
i po pietų įvyks Darbininkų Radio programa.
traciją, kuri tvarko gu- Vę įr nepriklausomybę. Anąipiu, mes turime pą$yi- neorasimuša pirmvn.
Japonus
Sumušė
Programą išpildys Nashua ’ Lietuvių parapfjoš
Centraliniame^ frdnte (į mos progranyp.'^
merikos siuntimas karo
gujointi veikimą • įkišom
Kinhwoj
Radio grupė, vadovaujant muzikui Steponui "Vit
Senato komiteto rapor ginklų Rusijai,, toli gražu,
■ T
----vakarus nuo Maskvos)
LDS Centro
2
lT
į
“užėmę 'dąugiau tai sako, kadįdėŲpeapdai- kaip prezidentas Roose ihCbungking,.Kinija, geg. kauskui (VVhite).
eslovt olr.-i OČ?fk£?Ž0^^- naciai
Ęąsųkite savo radio rodyklę aht 1150 kilocycles
teritorifos”, pHhėSa Ber-į rmta
________
tvarlcymoŲ
___________
nebus- g)ū- , veltas }a«a pasakęs^ nereiš- -2$
Kinijoan-.karo jėgps
i
* ’'<»« i • a * * Vv
•i
•
.-.X Z «.
'Uynaš.
1
Rėčiau
šmūttfrnenū
Pirk Defense feonds ir Stamfyš!
ttlbg civiliam vartojiūrai i kia, kaūd>Amerikaipriimtų, sulaikė-ir nustūmė tolyn ir klausykite lietuviškų dainų, muzikos įr pranešimų
Remk šios šalies apsigynimą! nepaduoda.
dabar ar vėliau Stalino japonus Kinhwa fronte su iš WC0P stoties, Boston.
per 3 metus.
•>,

CASH FOND

>a

Rusai Prarado Kerčo Pusiasalį

Naciai Apsupę Raudonuosius
Kharkovo Pietinėje Dalyje

Darbininkų Radio Programa

ė
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DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS

ĮVAIRIOS žinios
Kareiviams Padidintas
Užmokesnis

Dėl Malonumo Važia
vimas Gali Būti Visai
Sustabdytas

VVashington, D. C. —Šio
VVashington, geg. 26 —
Boston,
Mass.
—
Tauti

mis dienomis Prezidentas
Yra jau sudarytas įstaty
nio
Kūro
administrato

Rooseveltas
spaudos ats
mas, kad Amerikos karei-1
viai gaus didesnį atlygi rius Harold L. Ickes pra tovams pareiškė, jog ka
nimą, būtent, $42.00 į mė-1 našauja, kad iki žiemos ras bus ilgas ir įspėjo
nesį. Iki šiol gaudavo $21 gali susidaryti toks dide prieš perdidelį optimizmą
lis gasolino ir aliejaus ir taip pat prieš perdidelį
trūkumas Naujoje Angli i pesimizmą.
Kuba Pripažino
joje, kad iki žiemos gali Karas, visuomenės opini
Laisvuosius Prancūzus būti visai sulaikytas dėl
ja ir žinios labai nepasto
Havana, Kuba — Kubos malonumo (pleasure) va vios, pažymėjo Preziden
tas. Todėl reikia daugiau
valdžia pripažino laisvųjų žiavimas automobiliais.
Tik
pravesta
dūdų
(pipe)
pastovumo — lygsvaros.
prancūzų veiklą. Tai pir
linija
gali
išgelbėti
situa

Cenzūra praleidžia geras
moji lotynų Amerikos val
stybė, kuri pripažino lais ciją, sako Ickes. “Bet mes ir blogas žinias, jeigu tik
negalime dėl dūdos (pipe) jos nepadeda priešui. Tik
vuosius prancūzus.
linijos sutrukdyti karo Karo Departmento oficia
produkcijos”, priduria Ic- lūs pranešimai yra tikrai
Rūpinasi Darbu
kes. Tai esą reikalinga patikimi, tik kad tuos pra
Pokariniais Laikais 350,000 tonų plieno nu nešimus skaitą žmonės
patys nepadaugintų.
Washington, D. C. — tiesti tokią liniją.
Eric Johnson, naujas A• “Wilnaer Zeitung” ra
merikos Prekybos Rūmų Ne Ką Kitą, Kaip Tik
šo, kad vokiečių knygyno
Bonus Bus Galima
pirmininkas,
pareiškė,
Vilniuje patalpose esanti
kad šiais laikais dedamos
Pirkti I. V.
surengta specialinė paro
pastangos surasti darbą
Krautuvėse
da, kuri vaizduojanti, kaip
kiekvienam
kareiviui,
: “iš tikrųjų atrodo gyveni
kaip tik pasibaigs karas.
VVashington, D. C., geg. mas Amerikoje — neribo
26 — Jung. Valstybių pir tų galimumų šalyje”. Maklių komitetas pažadėjo j tyt, vokiečiai žinodami
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
valstybės iždui per liepos lietuvių simpatijas Ame
IŠSIRENDAVOJA
2 dideli mėnesį parduoti J. V. Ka
rikai, rado reikalą pradėti
kambariai su baldais. Vienas ro Bonų už $1,000,000,000.
propagandą prieš ją.
miegamasis kambaris ir kitas
Liepos 1 d., 12 vai. vidu
“sun-perlor”. Bus galima var dienį visos krautuvės pra • Vokiečių
laikraščiai
toti virtuvę. Labai graži vieta. dės Bonų pardavimo va skelbia, kad š. m. kovo
Netoli jūrų. Atsišaukite telefo jų. Per 15 minučių krau i mėnesį Lietuvos miestų
nu ŠOU 2473.
(26-2) tuvėse nieko kita nepar gyventojai gausią 90 papi
duos, kaip tik J. V. Karo rosų, o kaimiečiai— tik 30
‘papirosų mėnesiui.
Bonus.

Italijai Palikta Laisvė Užimti

“Feather Cut”
Yra stilingas ir įeina mandon.
Su švelniu permanent wave
pagrindu.

PERMANENTS NUO
$3:50 iki 12:50

CASPER’S
BEAUTY SALON
83 L STREET,
So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 4645

CASPER’S
BEAUTY SALON
1031

DORCHESTER AVĖ.,
Dorchester. Mass.
Tel. GEN 3668

Bem, Šveicarija, geg. 26 —
Čia pasiekė žinios, kad Vokie
tija davė Italijai laisvę užimti
Prancūzijos teritoriją. kurios
jau ji seniai reikalauja.
Iš to daroma išvada, kad Vo
kietija ir Italija labai šaltai at
sineša į Lavai valdžią. Pierre
Lavai nebesitiki gauti koncesi
jų iš Romos .nes Roma ir Ber
lynas esą laikosi vieningai.
Taigi dabar Italija gali užimti
Prancūzijos teritoriją susitari
mu arba jėga.
Lavai teigia, kad dėl tokio
Berlyno - Romos nusistatymo
būtų pažeista Prancūzijos gar
bė. Tačiau Berlynas ir Roma

Draugijy Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadu-ay. S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vat
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINėS

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą. vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas

Oil:

29 Savin Hill'Avėntfe
Dorchester, Mass.

COL 1981

Perkins Marilei

-. u
■
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'
P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

7S3F Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

.

visai nepaiso Prancūzijos gar
bės, nes Lavai valdžia neparo
džiusi užtektinai atsparumo,
kada Britanija užėmė Madagas
karą ir Jung. Valstybės —Martiniąue.

Naujos "Lubos'* Dra
bužių Kainoms

Vienas iš keturių šimtų pabėgėlių iš Singapore at
vykęs į Londoną ir su savim laikantis “teddy-beąr”.

Kelrodis Į Gegužinę, Romuvos
parkan, Montello, Mass.
Nuvažiuoti patogus kelias iš Bostono, Cambridge ir
priemiesčių į Montello, Romuvos parką: Imti elevatorių, kuris ei
na į Ashmont Station ir iš ten Busu tiesiog į Montello. Išlipti —
pervažiavus Brocktono City line, prie pirmų kryžkelių (Pulaski
Square) ir eiti po kairei per tiltą ir perėjus tiltą vėl po kairėj ligi
pirmos gatvelės po dešinėj. Ten ir Romuvos parkas. Grįžti, reikia
tuo pat keliu. Kelionės išlaidos mažiau vieno dolerio.

KIBIRKŠTYS !
Amerikos anti-ameriko- šmeižikai, būtent, laikraš
ninė spauda, ypač komu čių leidėjai ir redaktoriai
nistinė biąuriai apšmeižė būtų pašaukti pasiaiškini
Senatorių David I. Walsh. mui ir teisman.
Lietuvių
komunistų
Jung. Valstybių vyriau
sias prokuroras ir FBI pa- spauda taip pat yra paleidarė investigaciją ir rado, į dusi nemažai purvo Senakad geltonosios spaudos toriaus Walsh ir kitų lojamesti kaltinimai Senato- lių žmonių adresu. Jųjų
riu David I. Walsh yra vi- redaktoriai tp.ip pat turėsai be pagrindo.
tų būti pasodinti kaltinaSenatoriai ir visuome- mųjų suole.
nės vadai reikalauja, kad Bet nėra to blogo, kad
neišeitų į gerą. RadikalųKapitonas Yurkonis komunistų šmeižimai įžy
Išliko Nesužeistas
mių Amerikos vadų ir val
dininkų išjudino Ameri
Kete York — Gegužės 19 d. kos visuomenę, kuri rei
kapitonas Povilas J. Yurkonis kalauja sudrausti šmeiži
(So. Bostonietis) vairavo bom- kus. Be to, dar labiau pa
berį, kuris prie Islip, L. I. (N. aiškėjo komunistų ir jų
Y.) ore sugedo. Susidarius pa- į simpatizatorių

Washington, D. C., geg. 26— vojui, kap. Yurkonis įsakė savo

siekiai.
»»

'Ir Mes Arėme...
bendrakeleiviui lakūnui šokti
iš bomberio, o jis pats bandė
Brooklyno laikraštis “N. G.”,
nusileisti kur nors saugesnioje
pažymėjęs
rusų kareivių ryžtu
vietoje. Bet nepavyko. Jis pats
mą prieš nacius, rašo:
turėjo šokti iš bomberio.
“Bet yra viena žmonių kate
Sugedęs bomberis
nukrito gorija, kurios kitaip, kaip rau
gatvėje, o ten nuo degančio donosios armijos parazitas, ne
bomberio užsidegė vienas na galima vadinti. Tai yra komu
melis. Be to, krisdamas bombe nistai, kurie iš rusų kareivių
ris sužeidė vieną žmogų.
kančių ir kraujo, bando kalti
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Kap.
Povilas
J.
Yurkonis
ir
j
gj
a Amerikoje sau politinį kapiRemk šios šalies apsigynimą!
leit. J. G. Dalrymple išliko ne-;talą Kadangi rusai narsiai gisužeisti.
IIna savo šalį, tai ‘tegyvuoja
SVEIKATA—TURTAS
Browderis ir Bimba’, lyg tarsi
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
Kun. I. J. Valantiejus jie irgi būtų arę ant jaučio ra
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu
įvertina "Maldų
go atsisėdę. Kadangi rusai ge
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
prižiūrėk ją.
Jausdamas skausmus,
rai ginasi, tai komunistai čia
Šaltinį"
kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų
Amerikoje pradeda žmonėms
gėlimą, nikstelėjimą. nuovargį, šaltį,
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
Pirmadienį, geg. 25 d. kun. piršti rusišką GPU ir Rusijos
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin J. J. Valantiejus, Šv.
Juozapo diktatorišką tvarką, kaipo ‘pa
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
par.,
VVaterbury,
Conn.
klebo vyzdį’. Savo komunistiška prokraštų, girių, visokių medžių aliejų,
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin nas, “Darbininko”
administra- į paganda tie raudonosios armi
gą šilumą, šildydama kaipo saulės
prisiunčiu jos parazitai atmiešia neva tai
spinduliais,
sunaikina
reumatiškus cijai rašo: “Šiuomi
skausmus ir palengvina žmogui. Dekčekį kaipo atlyginimą už mal ‘amerikonišku’ patriotianu, bet
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- daknyges — "MALDŲ ŠALTI pro jų amerikonišką
patriotiz
TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy
mą
kyšo
Komintemo
aparato
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini NIS”. Turiu pažymėti, kad jos
gus grąžinam.
tikrai labai gražiai išleistos ir ragai. Tiktai akli ir paiki gali
Kaina 75c.. S1.50 ir $3.00.
kiekvienam žmo duotis jų apgaunami”.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- pritaikintos
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
gui. Jos atatinka žmonių reika
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN’S OINTMENT.
lavimams. Kas tik įsigyja šią
HARTFORD, COHH.
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostj ir pa maldaknygę .dėkoja autoriui iri
sekmes. tai visada klausk taip: DE- “Darbininko” spaustuvei.
Sekmadienį, gegužės 31 d.,
KEN S OINTMENT ir neklausykite
Kadangi turiu daug pareika Šv. Jono Ev. Draugija rengia
nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir
siūlytų.
Lietuvių darže,
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta lavimų, tąi prašau skubiai pri išvažiavimą,
DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada siųsti man dar 50 egz. r‘‘Maldų Slįątion 24. . Bus įvairių pasiaplaikysite tikrąją Deksnio Galingą
I linksminimų, valgių ir gėrimų.
Mosti. Parsiduoda vįsur.
r t Šaltinis •
! Š ČtEKEN’S OINTMENT CO.,
Sulgilia pagarba.
I Visus kviečiame dalyvauti. —
Hartford, Conn.
J. Zablaitis, koresp.
Kun. J. J. Valantiejus’
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
Kainų Administracijos ofisas
išleido įsakymą, kad moteriškų
ir vaikų drabužių pardavėjai
negali kelti kainų už 1942 m.
rudens drabužius, bet turi lai
kytis pereitų metų kainų. Kai
nų negali kelti ne tik pardavė
jai, bet nei urmininkai, nei iš
dirbėjai.

slais ir tuo pačiu iš parduoda
mų tikietėlių padaryti dovanė
lę Lietuvių Kolegijai, kūnai
šiais laikais labai reikalinga
Sekmadienį, gegužės 24 d., parama. Nusipirkę tikietėlius
Šv. Petro lietuvių par. svetai turės progą gauti brangias do
nėje, 7th St., įvyko Naujos An vanas. Jokios įžangos į tą paglijos Federacijos apskričio su ' rengimą nebus.
važiavimas. Dalyvavo keturių
Paremkime Marianapolio Koskyrių atstovai, tarp kurių ! legijos Rėmėjų skyriaus gražų
Kun. Dr. Kazimieras Urbonavi i ir kilnų darbą. Gausiai ateikičius, kleb. kun. Pranciškus Vir ; me į tą parengimą sekmadienį,
mauskis, pp. A. F. Kneižys, A. geg. 31 d., 3 vai. po pietų, bažPeldžius.
Į nytinėje svetainėje.
___________
Suvažiavimą pradėjo įžangi
ne kalba apskričio pirmininkas
Išvyksta Dr. Luzecp. Antanas Zaveckas. Maldai
kaitė
vadovavo kleb. kun. P. Virmau
Cambridge, Mass. — Penkta
skis. Perskaityta pereito suva
dienį,
gegužės 29 d. š. m. Dr.
žiavimo protokolas; išklausyta
Paulina Luzeckaitė, kurios ofi
valdybos raportai.
sas yra 400 Broadway, išvyksta
Turiningą
kalbą apie Jo
trim dienom į Greenfield, Mass
Šventenybę Popiežių Pijų XII,
dalyvauti adv. Lucijos J akim?
Jo taikos punktus ir apie reika
vičiūtės vestuvėse.
lingumą turėti Lietuvos atsto
Adv. L. Jakimavičiūtė išt
vą Vatikane ir jo išlaikymą pa už adv. Al. Sakalausko. Jui
sakė kun. dr. K. Urbonavičius. vės įvyks šeštadienį, geg. i
Suvažiavimas išreiškė nuošir
Dr. Paulina Luzeckaitė grįš
džią padėką kun. dr. K. Urbo pirmadienį, birželio 1 d.
navičiui ir priėmė rezoliuciją,
Linkime Dr. Luzeckaitei lai
kuria pageidauja, kad Federa mingos kelionės, o jaunavedžius
cija pagelbėtų atstovą Vatika advokatus sveikiname!
ne išlaikyti ir pasižada ruošti
vakarus ir pelną skirti Lietu Dr. Kasperas Paskirtas
vos reikalams.
Leitenantu * Komanp. Petras Kupraitis skaitė iš
dieriu
“Studentų žodžio” kun. A. Sandžio, MIC., straipsnį apie mūsų
Gegužės 22 d. Dr. Mykolas
veikimą.
j Kasperas (Casper), dantistas,
Suvažiavimą vedė apskričio i turįs ofisą 525 Broądway, So.
valdyba — pirm. A. Zaveckas, Boston, paskirtas leitenantuvice-pirm. — V. Kudirka ir raš komandieriu Jung. Valstybių
tininkas B. Jakutis.
laivyne. Dabar jaukia pakvietiŠių metų apskričio valdybon mo užimti tas svarbias parei
išrinkti šie: pirmininkas A. gas.
lDaukantas: vice-pirm. A. Za
Dr. Mykolas Kasparas (Casveckas; rašt. B. Jakutis; ižd. j per) praktikuoja jau nuo 1917
K. Vencius. Dvasios Vadas — m. Šįmet sueina 25 metai.
kun. K. Vasys.
Sveikiname Dr. Casper ir linIšsibaigus dienotvarkei, ve i kime geriausių sėkmių!
dėjas A. Zaveckas pakvietė
kun. dr. K. Urbonavičių vado Mirė Kazys Grilevičius
vauti maldai. Vietinis klebonas
Gegužės 24 d., Bostono mies
pakvietė atstovus ir svečius į
vaišes, kurias suruošė vietinis to ligoninėje mirė Kazys P.
(So. Bostono) Federacijos sky Grilevičius, 69 m. amžiaus, gyv.
rius. Vaišingos šeimininkės — 35 Story St., So. Bostone. Pali
pp. O. Barauskienė ir M. Kar ko dideliame nuliūdime žmoną
čiauskienė ir patarnautojos pp. Katriną (Serafinaitę), dvi duk
Karčiauskaitės atstovus ir sve teris — Marijoną ir Oną ir sū
čius pavaišino skaniais užkan nų Juozą, pharmacistą.
Velionis pašarvotas laidotu
džiais.
vių
direktoriaus Juozo Kaspero
Federacijos apskričio vardu
nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. įstaigoje, 187 Dorchester St.
Laidojamas iškilmingai ket
P. Virmauskiui, Federacijos
skyriui ir šeimininkėms, prele virtadienį .gegužės 28 d. 9 vai.
gentui kun. dr. K. Urbonavičiui rytą iš Šv. Petro lietuvių par.
bažnyčios.
ir p. P. Kupraičiui.

FEDERACIJOS
APSKRIČIO
SUVAŽIAVIMAS

Prezidentas Įspėja Prieš
Perdidelį Optimizmą

Benediktas Jakutis, rašt.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia
“Darbininką”.

Paremkime Remtiną
Darbą
Sekmadienį, gegužės 31 d., š.
m., Šv. Petro lietuvių bažnyti
nėje svetainėje, W. Fifth St.,
So. Bostone, įvyks Marianapo
lio Kolegijos Rėmėjų skyriaus
parengimas, kurio pelnas ski
riamas Marianopolio Kolegijai.
Programoje — įdomūs juda
mieji paveikslai. Rengėjai labai
nuoširdžiai darbuojasi, kad pa
tenkinus visus gražiais paveik-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Užsisakykite Toniko Pas Mus i-

Pristatom geriausį toniką Pikni-1
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedharit J1304-W‘

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R Į
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DARBININKAS
(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAINA

SUBSCRIPTION RATES:
$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

. itnA

DARBININKAS

Antradienis, Gegužės 26, 1942

Domestic yearly
.........................
Domestic once per week yearly
Foreign yearly ................................
Foreign once per week yearly

3‘>

4

Amerikoje metams
..................
Vieną kart savaitėje metams....
Užsieny metams .............................
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Studentų Žodis
Jei kuris neskaitlingos šeimynos narys suserga,
tai visi kiti puolasi ligonį atgriebti: bėga pas gydyto
ją, siūlo visokių vaistų, duoda patarimų ir tt. Tas pat,
palyginti .dedasi ir kokios silpnutės tautos spaudoj.
Jei kuriam laikraščiui tenka sunegalėti — finansiniai
ar kitaip — tai kiti susirūpina ir nuoširdžiai nori jam
padėti, nes žino, kad išeivijoj ateiviams nieks neužjau
čia. Čia spauda vien saviškių yra palaikoma. Vietiniai,
čia gimusieji, nė pirštu nepajudins. Jiems tik vienas
džiaugsmas, kai “grinoriška” spauda susmunka. Tad
jei savo šeimoj turime ligonį, tai patys privalome jį
gydyti.
y
Kas gi tasai ligonis čia būtų? Tiesa pasakius, vir si mūsų laikraščiai taip silpnai stovi, kad galėtų lovon
atsigulti ir gydytoją parsikviesti. Jei to nedaro, tai
vien dėl kažkokio lietuviško užsispyrimo — mat, sar
mata sirgti bei elgetauti. Visi jie netoliesia ligoniai,
bet šiuo atžvilgiu tenka kalbėti apie patį jauniausįjį,
mūsų moksleivių žurnalą, “Studentų Žodį”. Jis tarsi
koks pamirštas, ne tai reikalingas, ne tai nereikalin
gas šeimos narys. Kiti tiesiog sako, kad jis visai ne
tikslus, bergždžias, nes nė darbininkams, nė jaunimui
nesuprantamas. Gal tai ir tiesa, kad ne visiems su
prantamas, bet kaip tik dėlto jis reikalingas: — kad
būtų suprantamas, vadinasi, kad mūsų visuomenė tiek
pakiltų, kad galėtų skaityti žurnalus, taisyklinga lie
tuvių kalba parašytus. Jei darbininkams nesupranta
mas, tai nieko stebėtina: jis gi ne jiems leidžiamas.
Bet jei moksliniam jaunimui “Studentų Žodis” nepri
einamas, tai jau čia ne žurnalo, bet jaunimo kaltė.
Juk tai tiesioginis jaunimo uždavinys tiek pažengti
lietuvių kalboj, kad galėtų lietuvių literatūrą skaityti
ir ją pilnai suprasti. Sakysite, kad mūsų čia gimusiam
jaunimui ir inteligentijai lietuvių literatinė kalba vi
sai neįdomi; kad jiems užtenka šiaip taip su žmonėms
susikalbėti, by tik gydytojas ar advokatas suprastų,
koks jų reikalas, ką jiems skauda. Tam užtenka poros
šimtų lietuviškų žodžių, o jau dėl lietuvių gramatikos
ar sintaksės ,tai galima ranka numoti. Bereikalingas
laiko eikvojimas ir galvos laužymas.
Dėja, taip nėra, kaip tie ponai vaizduojasi. Gyve
nimas kitonišką pasaką seka. Šiandien lietuvių visuo
menė daug dėmesio kreipia į čia gimusią inteligentiją.
Reikalauja, kad ji pradėtų vadovauti. Kviečia į mitin
gus, prakalbas. Noroms nenoroms tenka dalyvauti.
Koks tada malonumas nemokančiam lietuviškai in
teligentui viešai pasirodyti ir pasakyti kalbą? Juk tai
jam ir klausytojams tikros kankynės. Būk tu čia ir
mokyčiausias, o be kalbos kvailu atrodai. Koks tada
vardas, kokia reputacija, koks pagaliau biznis?
Ne, garbiamieji, lietuvių kalbos kol kas dar ne
galima paneigti. Ji reikalinga ne tik su kaimiečiais

K. Pakštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą).
7. Pilsudskio ir Becko bandymai
Ponas Leskowiec suskaičiuoja visą eilę
Pilsudskio ir Becko bandymų susitaikinti su
Lietuva. 1931 m. Hagos Tribunolas išnešė
sprendimą, kad juridiniu atžvilgiu Lietuva
turi teisę nepalaikyti su Lenkija diplomati
nių santykių. Visi tie bandymai padėties ne
pakeitė. 1938 m. kovo 11 d. buvo užmuštas
lenkų kareivis perėjęs Lietuvos šonan. Tą
incidentą Lenkija panaudojusi prispirti Lie
tuvą užmegsti diplomatinius santykius. Pra
dėjus tuos santykius, tuometinis užs. reikalų
ministeris Beck davęs parėdymą lenkų vi
suomenei nebedaryti prieš Lietuvą gatvinių
demonstracijų. Tačiau lietuviai vis vien palikę giliai įsižeidę ir prekybinis bei kultūrinis
abiejų kraštų suartėjimas lėtai ėjęs.
Atėjus 1939 m. tragiškam rudeniui, dalys
lenkų kariuomenės ir tūkstančiai pabėgėlių

tuviu
nekomunistinė
spauda. Nekomuništų ir
nelietuvių laikraščiai į tas
kalbas nekreipė dėmesio.

VICTORY

BUY
Tai ir suprantama: Koks
UNITED
malonumas klausytis de
STATES
klamacijų apie sovietiškos
Lietuvos “prosperity” iš
WAR
lūpų. kurios tampomos
BONDS
raudonais siūlais.
AND
Sovietiškasis biuletenis
STAMPS
vadina Paleckį ir Co. Lie
tuvos reprezentantais, vi
sai užmiršdamas, kad ir
kiti dalyviai joki Lietuvos
reprezentantai nėra, o tik metais viską sutriuškino
Dekanozovo ir Pozniakovo išskyrus lietuvių tautos
parinkti aktoriai.
teises. Todėl, žodis “išKam gi Maskvos valdo- laisvinti” rusų - bolševikų
vams tokia prašmatnybė? , kalboje reiškia: atkariauti
Gi tam ,kad paremtų Mas- įr pasiglemžti sau; tikėdakvos diplomatinę ofenzy- mį j diktatūrą, jie neprivą prieš Lietuvos nepri- pažintų, tai juk ir bolšeklausomybes
atstatymo vizmui vietos nebesusiNew Bedford, Mass., Mayoras nuoširdžiai priima ir įteikia miesto pa
teisinius pagrindus, kad rastų. Stalino kalboje žogarbos ženklą-raktą Brazilijos Radio direktoriui ir Brazilijos Spaudos ir
pono Cripps’o pasiūlymai dis "brolis” bene pirmą
Propagandos atstovui, kai Amerikiečiai - Portugalai paminėjo 442 meti
neįšaltų.
Į kartą pavartotas vietoje
nes sukaktuves Brazilijos atradimo.
Prisimintina, kad tas “tovarišč”.
pats Paleckis yra kada tai j Kadangi Lietuvoje bol■ buvęs laisvas žmogus; ta- ševikus
lietuvius buvo
da jis šitaip laike 16 vasa- Veik galima rankų pirštais
rio 1928 kalbėjo: “Vasario suskaityti ir reiškia jų ten
Nr. 10.
Washington, D. C.
1942, gegužės 22. yra lygi nuliui. Savo teisi- 16 d. aktas buvo revoliuci- nebeliko, tai Stalinoposa
niu svoriu ji prilygsta Že- nis žygis, buvo drąsiai tar- kįs “brolius lietuvius va;ligovskio rinkimams Vii- tas laisvės žodis, tautos duoti” tikriausiai reiškia
Lietuva Ir Jos Didžiųjų Kaimynų Siekiai
nijoj 1921 metais.
noro pareiškimas ir didis visą Lietuvą taip subolšežinoma, su teise nesuderi- Moraliniu požiūriu pri- vienybės aktas, sujungęs vikinti, kad būtų panašu
1. Vokiečių Skelbia
. narna. Tai įprasta diktato metamoji optacija lietu- visus lietuvių tautos va- į “išlaisvinimą” tų Lietu
moji Optaci ja
rių taktika ir metodas, viams pareigų neuždeda, dus Lietuvos gerovės var- vos piliečių, kurie dabar
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tuvius liečiančių dalykų bose sąlygose tai žmonės ^ini vokiečiu būti. Optaci-ko žadėjo ir Lietuvą is. .
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neprivokiečių sukurtoms laisvinti’’ ir “brolius” lie- roiškai ginančiai savo rugužės mėn. 27 d. optacija. klausomos ir demokrati- prievartos sąlygoms lietu-' tuvius išvaduoti. Kokia gi sįšką tėvynę pilniausio
Lietuviai savo Tėvynėje nės Lietuvos formule. Tik v*° neriša. Lietuvių tau- tų saldžių žodžių tikroji pasisekimo, yra betgi appastatyti prieš dilemą: a) tokis pasirinkimą s išgy- tos santykiai su vokiečiais prasmė? Sovietų galvose- sisprendę būti laisvi ir ne
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Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios

OPUC&“Kuriostikslas yra paneisti anaS ™ “*S "U° Prete™-‘ Pas^lemžti Lietuvą ar tai
^diTtati^kS p3:. ^b^av“davaUbuU ?±^t“±
Padar~vtl nauJą VoKietijos amžiams , — lyg Us So- pacinio meto “rinkimų
Plovineiją, prieš ką laisvė- vietų Sąjungos politikas, pretekstu turėtų būti atJe gyveną lietuviai protes- kuris pasirasė Lietuvos šauktas, kad nepadarytų
į
nepuolimo sutartį, kuri; nepataisomos žalos moraJ *
numatyta net iki 1945 ir,lįniame United Nations
2. Lietuviškas Lėlių
kurios antram posme sa- fronte.
Teatras Maskvoje ir , koma:
(Bus daugiau)
Stalino Gegužinė
“Lietuvos Respublika ir
šiaip Uip susikalbėti, bet ir visuomenei vadovauti.
Kalba
Socialistinių Tarybų Res- Piety Ameritoie Kelionės
Tad reikia džiaugtis, kad turime tokį žurnalą, iš kurio a). Apie Paleckio ir Co. publikų Sąjunga pasižada
Įspūdžiai
galima taisyklingai lietuviškai pasimokyk “Studentų^i^mis Įp,7nk7bėmTs‘ger
žodis” labai, labai brangintinas ir nuoširdžiai remti- tas kalbas patirta iš So. bti viena antros suverenu Parašė Knn. J. Paškauskas.
nas. Jis turėtų būti kiekvieno inteligento namuos.
1 vietų Ambasados biulete- mą bei teritorialinj inte Knvsutė labai idomi ir vprta
Kai kas iš inteligentų gal mano, kad Ūsai “kol nio ir čionykšččių komu- gralumą ir neliečiamybę”. kiekvienam isievti. Kaina tik
°5c. Užsakymus siuskite1 “Dar
kas” neilgai tęsės. Dėja, Uutų gyvenime “kol kas” tai nistų spaudos. Į jas ata- Deja, taip nebėra: Sovie bininkas”.
W. Broadway,
ilgas laikotarpis. Jis ilgiau gyvena negu “kai kas”. K. tinkamai reagavo visa lie- tų žygis į Pabaltę 1940 ck>. Boston. Mass.

skelbs tokius ontaciios re-vo naskelhta balsu nesu
zultatus kokius nanorės skai^usl taia M njdmarš
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:
ir kokie bus jų interese, ■ kine optacija 1942 metais
nepriklausomai nuo lietu- Lietuvoje, laisvo, Ui yra
pasaulio
vių vienokio ar kitokio pa netotalitarinio,
sisakymo. Tokia optacija, teisinių normų supratimu,

suplaukę Lietuvon. Lietuviai tuos sumuštus
pabėgėlius priėmę ne tik svetingai, bet dargi
visa širdimi, švelniai, rūpestingai, supras
dami jų gėdą ir nusižeminimą, taktiškai.
Paskiau Stalinas “padovanojęs” Lietuvai da
lelę Vilniaus krašto. Lietuviai pradėję lietuvinti Vilnių, bet iš visų okupacijų lietuviška
jiems buvusi švelniausia. Netrukus rusai už
ėmę Lietuvą, paskiau atėjo vokiečiai. Trum
pu laiku Lietuva paragavo abiejų totalitari
nių rėžimų ir ji pradėjo giliau svarstyti, ar
tikrai Lenkija yra mirtinu Lietuvos priešu ir
iš kur gręsia patys didieji pavojai. Bet sąži
nės saskaita esanti reikalinga ir lenkams.

8. Ginčai ir bendri interesai
Šiame paskutiniame skyriuje p. Leskowiec meta žvilgsnį į ateitį. Jis bando įtikinti,
kad lenkų tauta nesiekia sunaikinti, nusilp
ninti lietuvius, nenori atimti jų žemės. Kad
lietuvių tauta po unijos išėjo nusilpnėjusį,
tai esanti ne unijos, bet daugelio komplikuo. tų priežaščių kaltė. Jis primena, kaip vokie
čiai nutautina lietuvius Rytų Prūsijoj, kur
lietuvių kalba netekusi bent 7000 kv. km.
ploto. Per Vilnių pasiekdama Dauguvą, Len

kija atkertanti Lietuvai priėjimą prie Rusi
jos rinkų ir tranzito, bet tuom pačiu ji apsau
ganti Lietuvą nuo tiesioginio Maskvos pavo
jaus. Lietuviai dažnai kalbą apie Lenkijos
imperializmą, betgi Lenkija per 20 praėju
sių metų vis dėlto neužkariavusi Lietuvos.
Be to, kiekvienam mastančiam žmogui esą
aišku, kad tauta, kuri parodžiusi tokius su
gebėjimus savo valstybės statyboje ir tiek
sustiprėjusi ,savo nepriklausomybės niekad
neatsisakys. Lietuva jau nesanti palaida et
nografinė masė ,iš kurios būt galima pada
ryti bet kokią kitą tautą. Ji yra žinanti savo
tikslus visuomenė, gyvenanti savo kultūra,
dirbanti visuose kūrybos laukuose. Jau nie
kam nepasisektų lietuvius ištautinti. Neban
dydama lietuvius ištautinti, Lenkija vis dėl
to nenorėsianti, kad lenkai Lietuvoje būtų ištautinami. Lenkų mažuma Lietuvai esanti
nepavojinga, dar labiau lietuvių mažuma —
Lenkijai. Tad jis siūlo abi mažumas lygiai
laisvai traktuoti. P. Leskowiec tikina lenkus,
kad lietuviai unijon ar federacijon su lenkais
nebeis ir apie tai nebeverta niekam ir galvoti.
Tik visas sunkumas dėl Vilniaus... P. Leskowiec Vilnių palieka Lenkijai, tik jis turi

abejonių ,ar lietuvių tauta sutiks. Jis mano,
kad Lenkija turėtų visas lietuviams brangias
šventoves ir pilis Vilniaus krašte pavesti lie
tuvių kultūrinių - mokslinių draugijų glo
bai ir leisti ten lietuviams laisvai lankytis.
Kai lietuviai ten lankysis, tai jie įsitikins,
kad tas kraštas yra labiau lenkiškas kaip
1919 m. ir kad lietuvių teisės ten pagerbia
mos. Tuomet prašalintų daug pykčio ir gin
čų.
Galop, jis ragina lietuvių-lenkų ginčą
spręsti pagal teisingumo dėsnius, skatina
lenkus pažinti Lietuvos istoriją, jos kultūrą,
jos reikalus ir tikslus. Jis sako: “Išmokime
pagerbti lietuvių darbą ir jų jausmus. At
meskime pagundą traktuoti Lietuvą leng
vai, kaip “neužaugą”, kuri nepajėgia savystoviai klestėti ir turi įeiti į mūsų “Lebensraumą”. Saugokimės parodyti panieką ma
žoms tautoms, kaip tai daro vokiečiai. Be to,
apsiginkluokime kantrybe tuo atveju, kai
mūsų prietelingi jausmai nesulauks aido.
Padarytos klaidos keršija, jeigu naujų ir ne
padarytume, vis vien sunku bus .viskas iškar
to pataisyti”.
,
(Bus daugiau)
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Kun. A. švedas,
Kariuomenės
Kapelionas

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar
negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir
alfabetiškai
sudarytas.
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o
skliauteliuose tėvo vardą,
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.
(Tąsa)

tamaitė, gyv. vieta Vilnius.
1928. Čibilienė, Katarina, 36,
Trumpas pasikalbęjirnas su bėdon patekusius paguosiu ir
1889. Černiauskas, Vincas mokytoja, gyv. vieta Obeliai.
kun. A. švedu, MIC., prieš iš viliosiu į krikščionišką džiaugs
(Stepas), 54, tarnautojas, gyv.
1929. Čibilytė, (Stepas) 6
vykstant savanoriu į kariuome mą ir pergalė.
v. Poterionys, Alovė.
mėn. Obeliai, Rokiškis.
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tas Lietuvos grožiu.
nas), gimęs 1911, iš Čekiškės,
Vienas iš Tėvų Marijonų jau gos vyskupijos savanoriais išė
1881. Černis, Vytautas, (Vik Daugėliškis.
nas ir energingas kunigas, tė jo 40 kunigų, kurie gavo nuo
toras), 16, Vilnius.
1931. Čiburas, Ipolitas (Jo
vas A .švedas, kuris pastaruoju savo vyskupo leidimus stoti ar
1892. Černius, Izidorius (Juo nas), gimęs 1906, gydytojas,
laiku
buvo Tėvų Marijonų nau mijon.
zas) , gimęs 1908, tarnautojas, gyv. vieta Kaunas.
jokyno vedėju, balandžio 25 d. — Teko jums gyventi Lietu
gyv. vieta Ukmergė.
1932. činčius, Stepas (Anta
išvyko savanoriu armijon, kur voje, ką galėtumėte pasakyti
1893. Černius, Juozas (Juo nas), 32, mokytojas, gyv. vie
eis kariuomenės kapeliono pa apie Lietuvą ir jos žmones?
zas), 32, pardavėjas, gyv. vieta ta Joniškėlis, Biržai.
reigas.
— Lietuvoje gyvenau tris mė
Marijampolė.
1933. činčiuvienė,
Teodora
Kun. A. Švedas paskirtas ka- nesius. Esu sužavėtas Lietuvos
1894. Černius, Mikas (Ka (Jonas), 30, šeimininkė, gyv. v. Į
riuomenės kapelionu j Kelly žmonių jautria ir švelnia širdi
zys), 32, karininkas, gyv. vie Joniškėlis.
Fieid, Tex.
mi ir Lietuvos gamtos grožiu.
ta Vilnius.
1934. činčius, Vidimantas į
Prieš
išvykstant
Kun.
A.
Šve

— Manau, kad spaudai tai tik
1895. Černius, Petras, 32, tar (Stepas), 3 metų.
dui į kariuomenę teko trumpai rai parašysite.
1935. činčiūtė, Nijolė (Ste
1871. černevičius,
Antanas nautojas, gyv. vieta Vilkaviš
i
su juo pasikalbėti ir pasidalinti — Taip! Mūsų spauda man ypas), 4 metų.
(Antanas), 35, mokytojas, gyv. kis.
mintimis.
I ra artima, taip pat artimi yra
i
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1936. činčius, Julius (Ste
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kas
jus
pa

ir jos skaitytojai .todėl jei tik
30, šeimininkė, gyv. v. Vilka pas), l1/^ metų.
1872. Černeckienė, Kazimiera
skatino stoti savanoriu į armi bus galima, tai iš kariuomenės
1937. Čiplys, Adolfas (Pet
viškis.
(Kazys), 35, mokytoja, gyv. v.
jos kapelionus, — paklausiau gyvenimo pasidalinsiu minti1897. Černiutė, Nijolė (Pet ras), 46, kapitonas, gyv. vieta j
Kuktiškiai.
jauno ir žvalaus kunigo.
į mis su skaitytojais ir parašysiu
Kaunas.
ras), 7.
1873. Černiauskaitė, Viktori—
Noriu
būti
kartu
su
tais
kaip gyvena mūsų broliai ku
1938. Čiplienė, Julija (Juo
1898. Černiūtė,
Danguolė
ja (Bernardas), 35, ūkininkė,
jaunuoliais, kurie kovoja už riai. ’
zas), 37, darbininkas, Kaunas.
(Petras), 6.
BRONIUS MAŽUKNA
gyv. vieta Bajorai, Ignalinas.
laisvę ir gražesnį mūsų gyveni
1939. Čiuprinskas, Aleksan
1899. Černocka,
Viktorija
Šv. Kazimiero parapija, Worcester, Mass., gali pasigirti, kad mą. Būdamas kartu su jais, sti- Išleistuvės Seminarijoj
1874. Černiauskas, Jonas, 34,
(Bernardas), 53, ūkininkas, dras (Juozas), 51, barzdasku iš jos kilo didelis skaičius kunigų. Šiais metais Šv. Kazimiero
tarnautojas, gyv. vieta šakiai.
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prinsiu jų dvasią ir palaikysiu' Kapelionui Antanui Šveau
tys, gyv. vieta Panevėžys.
gyven. v. Bajorai, Ignalina.
parapijoj gimęs, pakrikštytas, augęs mokslus ėjęs kun uja,: Brobuvo
Jį
1875. Černiauskas,
Jonas
1940. Čiukšys, Kostas (Ka- mits P. JfazMfc«a Sekminių Sventeje įšventintas j kunigus. Gegu1900. Česna, Vincas (Jonas),
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(Stasys), 34, mokytojas, gyv.
iškilmingos
išleistuvės Tėvų
32, policininkas, gyv. v. Kau zys), gimęs 1904, mokytojas, žės 31 dieną .sekmadienį, atnašaus savo pirmąsias iškilmingas giai prisidėtų prie mūsų didžios
vieta Pabradė.
Marijonų Seminarijoj, Hins
gyv. v. Dauginčiai, Kovarskas. šventas mišias Šv. Kazimiero par. bažnyčioje ,Worcester, Mass. ir galingos pergalės.
nas.
1876. Černiauskienė, Jadvyga
— Kokie darbai jūs laukia dale, III. Iškilmingos vakarie
1941. Čiukšienė, Anelė (Juo
1901. Česnienė - Zablonytė,
JAUNYSTĖ IR MOKSLAS
(Jonas), 30, šeimininkė, Pa
nės metu buvo palinkėta buvu
kariuomenėje ?
Stasė (Viktoras), 22, šeiminin zas), 32;* šeimininkė, Papiškis,
Kunigas
Bronius
Mažukna
baigė
Šv.
Kazimiero
pradinę
mo

*
*
bradė.
— Pastoracija kareivių tarpe: siam Tėvų Marijonų Naujoky
Kovarskas.
kė.
kyklą. Baigęs Šv. Jono aukštesniąją mokyklą, Worcester, Mass.,
1877. Černiauskas, Tauras
no vedėjui ir Seminarijos pro
1902. Česna, Algimantas-Vin 1942. Čiukšys, Rimantas (Ko išvyko mokytis Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn. Atli laikysiu šv. mišias, sakysiu pa
(Jonas), 5 metų.
stas), 2 metų.
kęs dviejų metų kursą, jauną kandidatą priima vyskupas Tarnas mokslus ir palaikysiu katalikiš fesoriui geriausi linkėjimai.
cas (Vincas), 3.
1878. Černiauskaitė, Danguo
Stotyje Kun. A. Švedą išly
1943. Čiulada, Vincas (Sta O’Leary į Springfield, Mass., vyskupiją. Vyskupas O’Leary siun ką nuotaiką kareiviuose, kad
1903. Česnauskas,
Liudas
lė (Jonas), 2 metų.
(Kazys), 38, darbininkas, gy sys), gimęs 1907, mokytojas, čia savo kandidatą į Kunigų Sulpicijonų Seminariją, Montreal, jie nieko nesibijotų ir nesigai dėjo Tėvai Marijonai: J. Ma
1879.
Černiauskas, Juozas
Canada. Ir šiais metais kunigas Bronius baigė Grand Seminare lėtų laisvės ir krašto gynimo čiulionis, J. Dambrauskas, Ci
gyv. vieta Utena.
venamoji vieta Tauragė.
(Jonas), 19, ūkininkas, gyv. v.
reikaluose. Vienus stiprinsiu, o nikas ir A. Mažukna.
1944. Čiuplinskas, Antanas De Montreal, gaudamas teologijos laipsnį.
1904. česnavičius, Jonas (Jo
Pabaiskas, Ukmergė.
Kun- Bronius yra sūnus Vinco ir Ievos Mauknų, ilgamečių
nas), 65, ūkininkas, gyvenamo (Petras), 60, ūkininkas, Raju1880. Černiauskas, Kazys, 32,
nai
Pasvalys
Šv.
Kazimiero
parapijos parapijiečių ir L. Darbininkų S-gos 7-tos
ji vieta Ašmoniškiai, Bubeliai.
i
nn Unric ruar ii ome mofnc
volHvhnc nurin nornicroc
Biržai.
1945. Čiuplinskienė, Uršulė,
1905. česnavičienė, Antanina,
1881. Černiauskas,
Vladas
IŠKILMĖS
50, ūkininkė, gyvenamoji vieta 56, ūkininkė, gyv. v. Rajūnai.
(Jonas), 35, Užpaliai.
i•
Kunigas Bronius, apturėjęs kunigystės šventinimus Sekmi
1946. Čiuraitė, Marija (Povi
Ašmoniškiai.
1882. Černiauskienė,
Ona
nių
Dienoj,
Springfield, Mass. katedroj iš vyskupo O’Leary ran
1906. česnavičius, Jonas (Jo las), gimus 1908, tarnautoja,
(Jurgis), 30, šeimininkė, gyv.
kų, sekmadieni, geg. 31 d. laikys iškilmingas Primicijas. Primici
nas), 21, ūkininkas, gyv. vie gyv. vieta Panevėžys.
vieta Užpaliai.
jų pamokslą pasakys kun. Kazys Barauskas, buvęs Lietuvos
Kita procedūra liečia atei
Visi ateiviai, kurie turi pir
1947. Čiurlys, Aloyzas (Alo
ta Ašmoniškiai.
“Mūsų Laikraščio” redaktorius, kuris šiuo laiku bendradarbiau mas popieras ir kurie neturi vius, kurie yra piliečiai arba
1883. Černiauskas, Algiman
1907. česnavičius, Zigmas' yzas), 56, ūkininkas, gyv. vie ja dienraščiui “Draugui”.
tas (Vladas), 10.
pirmas popieras, — visi — da- pavaldiniai priešo arba jo drauta Paraisčiai, Anykščiai.
(Jonas), 20, ūkininkas.
1884. Černiauskas, Sigitas
bar re-klasifikuojami
pagal
šalies,
NULIUDIMO ŠEŠĖLIS
1948. Čiurlienė, Marija, 52,
-* '
• * * j ge - kovojančios
*
- - •, jie
» ne1908. česnavičiūtė,
Regina
(Vladas), 6.
Rinktinės
Tarnybos
Sistemos
gali
prašyti
paliuosavimą
nuo
Bet šiose visose iškilmėse bus ir skausmo. Prieš keletą sa
(Jonas), 17, mokinė.
,i ūkininkė.
1885. Černiauskienė, 60, ūkitarnybos
Jung.
1949. Čiurlys, Aloyzas, (Alo vaičių sunkiai susirgo kunigo Bronio Mažuknos mamytė. Liga naujų patvarkymų, kurie pra militarinės
. , _
„................ w
, 1909. Česnavičius, Gediminas
mnke, g. v. Milvidai, Kuršėnai. . _
.
tokia sunki, kad kunigėlio mamytė negalės dalyvauti šiose ilgai jgjo veikti kovo 16 d.
Valstybių jėgose.
yzas), 28, ūkininkas, Parais
-.ooz.
* ,• - ,
• ' (Jonas), 16.
laukiamose iškilmėse. Pirma savaitė kovotasi su mirtimi ir šiuo
dabar, ateiviai buvo pri1886. Čemiauskienė-Janavi-1
Sekamų keturių grupių atei
1910. česnavičius, Mečys (A- čiai.
laiku yra viltis, kad kunigėlio mamytė pasveiks.
skaityti prie Class IV-C. Bet
čienė - Senkutė, Izabelė, 46, ūviai šioje šalyje neprivalo tar
domas), 43, mokytojas, gyv. v. • 1950. Čiurlienė, Vanda (Jo
kininkė, gyv. vieta Milvidai.
LINKĖJIMAI
ateityje
jie
bus
klasifikuojami
nas),
19,
ūkininkė.
nauti militarinėj tarnyboj arba
Parausiai, Pilviškiai.
1887. Černiauskas, Balys, 28,
Kunigas
Bronius
būdamas
studentu
netik
pasižymėjo
savo
lygiąi
kaip
amerikiečiai,
nežiū

1951. Civilis, Jonas (Jonas),
neprivalo registruotis — (a)
1911. česnavičius, Vytautas,
moksliškais gabumais, bet ypač savo gera širdimi bei prieina rint tautybės. Nauji patvarky
ūkininkas, gyv. vieta Milvidai.
33, mokytojas, gyv. v. Kaunas.
kaikurie atstovai ,oficialai, ar
44, mokytojas, Parausiai.
mumu. Dėlto ir žinome, kad kur Kunigui Broniui teks dirbti, ten mai liečia ateivius - priešus,
3 888. Černiauskaitė,
Kazė
1952.
Čivilienė,
Magdalena
ba darbininkai svetimų valdžių
1912. česnavičienė, Elena
žmonės bus pilnai patenkinti ir atjaus jo tikrą nuoširdumą.
(Aleksandras),
gimus 1920,
kaip ir piliečius arba pavaldi ir jų užlaikomieji sūnūs; (b)
(Jonas), 42, šeimininkė, gyv. (Jurgis), 33, mokytoja, Kau
Visai Švento Kazimiero parapijai yra linksma susilaukti ki nius drauge - kovojančių arba
nas.
vieta Parausiai.
to kunigo. Yra tai parapijai garbė ir pasididžiavimas. Parapijos neutralių šalių. Nedaro jokio ateiviai, kurie yra nariai arba
1953. Civilis, Jonas (Jonas), Federacijos Skyrius su kitų Draugijų pagalba ruošė šaunų ban
priklauso ginkluotose jėgose
1913. česnavičiūtė,
Aldona
skirtumo
tarpe
ateivių
su
pir

1 metų.
drauge - kovojančios arba neu(Vytautas), 6 mėnesių.
kietą, bet iš priežasties kunigo Mažuknos mamytės sunkios li
moms popieroms ir tų, kurie tralės šalies; (c) ateiviai, kurie
1954. Civilis,
Aleksandras gos, šis bankietas turėjo būti atšauktas.
1914. česnavičiūtė,
Elena
Linkime naujam kunigui Broniui Mažuknai geriausio pasi neturi pirmų popierų.
(Jurgis), 20, darbininkas, Vil
prieš vasario 16 d., 1942 m. bu
(Mečys), 5 mėn., Parausiai.
Po
re-klasifikavimų,
arba
sekimo
ir
reiškiame
nuoširdžiausius
linkėjimus,
kad
jis
ypač
ne

vo legaliai įleisti į Jung. Vals
1915. Česnienė, Anelė (Ju- nius.
klasifikavimu
pirmu
kartu
bus) , 28, mokytojas, gyv. vieta
1955. Čižaitė, Jadvyga (Juo užmirštų darbininkijos, iš kurios visi. mūsų lietuviai kunigai yra
tybes laikinam apsigyvenimui,
(vietinės drafto tarybos proce
zas), gimus 1921, darbininkė, kilę.
ir kurie išvyksta prieš gegužės
Raseiniai.
dūra
piliečiams
ir
ateiviams
Ilgiausių
metų,
Jaunasis
Kunige!
j 1916. Česna, Antanas (An- gyv. vieta Šiauliai.
16 d., 1942 m., jeigu jų buvimas
lygiai),
ateiviai
turi
išpildyti
1956.
Čižauskas,
Adolfas
:tanas), 3 metų.
1978. Dabkuvienė, Adelė, 37, specialę formą. Ši forma yra nepratęstas pagal patvarkymų,
1969. Čyževskis,
Jonušas
kurie liečia šį dalyką; (d) atei
1917. Česna, Gintautas (An- (Juozas), 42, ūkininkas, Kruo(Vincas), gimęs lapkr. 17, ūkininkė, gyv. vieta Vaiškūnai. form 304, ir kada išpildyta pa
viai, kurie po vasario 16 d. 1942
tanas), l1/-;metų.
nis.
1921, mokinys, gyv. vieta Ty
duoda
istoriją
ir
informacijas
1979.
Dabrašauskienė,
Pra1957. Čižauskienė, Ieva (Vinm. įėjo į Jung. Valstybes lega
1918. Česnulis, Kostas (Ka-1

tuvėnai.
apie individualį ateivį. Ši for liai, bet laikinam apsistojimui,
kovija,
gimus
1897,
šeimininkė
cas),
41,
ūkininkė,
Kruonis.
zys), 28, Vilnius.
ma įteikta ginkluotai jėgai, ku ir kurie išvažiuoja į tris mėne
Jonas š gyv. vieta Kaunas.
1970. Čuchauskas,
1958. Čižauskienė, Leokadija
1919. Česonis, Jurgis (Jur
1980. Dabravalskis,
Stasys ri sprendžia ar ateivis bus pri sius po atvažiavimu, jeigu jų
(Pranas), 38, darbininkas, gyv.
(Adolfas), 16, mokinė.
gis) , 25. studentas, Vilnius.
(Tomas), 39, ūkininkas, gyv. v. imtas. Jeigu ginkluota jėga buvimas nepratęstas pagal pa
1959. Čižauskas, Albinas (A- vieta N. Vilnia.
1920. Četriak, Jadvyga, 46,
nutaria, kad ateivis bus priim tvarkymų, kurie liečia šį daly
1971. Čuplinskas,
Antanas Čekuva, Ariogala.
dolfas), 11.
Vilnius.
1981. Dabravalskienė, Ona, tas, jis turi stoti tarnybon kada ką.
1960- čižauskienė, Olga (A- (Petras), 60, darbininkas, gyv.
1921. Čenkus,
Algimantas
42, šeimininkė, gyv. vieta Če jo vietinė taryba pasiekia jo
vieta Pajūris, Pasvalys.
Stovis šalių dabar karėje Pa(Juozas), gimęs 1932, moki dolfas) 9.
numerą. Jeigu ginkluota jėga
kuva,
Ariogala.
1972.
Čuplinskienė,
Uršulė,
1961.
Čižauskas,
Juozas
(Mo

rinktinės Tarnybos Sistemos
nys, gyv. vieta Utena.
randa, kad jis nėr tinkamas į- tikslams, yra sekantis — Vo
1982.
Dabravalskis,
Vacys
57,
darbininkė,
gyv.
vieta
Patiejus),
44,
ūkininkas,
Bardau

1922. Čepkauskas. Mykolas
stojimui, jis atgal paskirtas į
(Stasys), 15, ūkininkaitis.
jūrys, Pasvalys.
kietija ir Italija ir Japonija yra
(Jonas), 49, ūkininkė, gyv. v. skai, Gižai.
Class
IV-C.
1983.
Dabravalskis,
Stasys
1973.
Dabašinskas,
Jurgis
1962. Čižauskienė, Ona (Vin
priešų šalys. Bulgarija, Vengri
Pagojukas, Betygala.
Ateiviai, kurie yra piliečiai
(Stasys),
12
metų.
(Kazys),
26,
ūkininkas,
gyv.
cas),
35,
ūkininkė,
gyv.
vieta
ja, ir Rumunija ir dar 35 kitos
1923. Čepskas, Viktoras, gi
1984. Dabravalskis, Aleksan arba pavaldiniai neutralių ša šalys yra “neutralios”. Mūsų
v. Ašrutai, Igliškėliai.
męs 1896, ūkininkas, gyv. vie Bardauskai, Gižai.
lių, ar turi ar neturi pirmas
1974. Dabašinskaitė, Janina dras (Stasys), 9 metų.
1963.
Čižauskas,
Sigitas
draugę - kovojančios (co-bellita Mulevai, Kamajai.
popieras,
turi
teisę
prašyti
pa

1985.
Dabravalskytė,
Renė
(Juozas),
20.
padavėja
valgy

1924. Čepskas, Alfonsas, gi (Juozas), 2 metų.
gerant) šalys yra Jung. Kara
liuosavimą nuo militarinės tar
1964. Čiževskis, Julius (Jo kloj “Valgis”, gyv. v. Vilnius. (Stasys!, 5 metų.
męs 1906, Mulevai, Kamajai.
lystė Didžios Britanijos ir Šiau
1986. Dabrila, Juozas (Juo nybos su Amerikos armija. Da rų Airija, Britų Dominijos už
1975. Dabkuvienė, Koste
1925. čiaučionis, Stasys (Bro nas), 33, pirklys, gyv. v. Let(Juozas), 52. ūkininkė, gyv. v. zas), 38, g. v. Bubeliai, Šakiai. ryti tą, ateivis turi paduoti ap Jūrų, Indija, Unija Sovietų Sonius), gimęs 1911, leitenantas. varis.
jo vietinei
1987. Dabrišius, Pijus (Juo likaciją, form
1965. čižeskienė. Liuda, 31. Vaiškūnai, Užpaliai.
Vilnius.
cialistų Respublikų,
Kinija,
1966. Čižeskis, Jonas (Ju
1976. Dąbkis, Bronius (An zas), gimęs 1907, ūkininkas, drafto tarybai. Visi ateiviai ne EI ŠaTvador, Graikija, Guatė1926.
Čiaučiohas.
Petras
tain Roberto Barbour of the
utralių šalių privalo žinoti, kad
tanas), 26, ūkininkas, gyv. vie gyv. v. Alvitas. Vilkaviškis.
(Bronius), gimęs 1912, leite lius), 4 metų.
mala, Haiti, Hondūras, Luti''
C o 1 o m b i aui Army, inspects
jeigu jje prašo paliuosavimą semburgaš, Olandija, Nauja
trench mort»r^.at < Ab»rdeen
1988.
Dabrišienė.
^Uršulė
(Si1967.
Čižius.
Jonas
(Vladas);
ta
Vaiškūnai.
'
nantas. Vilnius.
Provjpg GnmndMn Maryland
gimus 1909. šeimininkė, kaipo neutralai, jie ant visados Zelandija, Nicaragua, Norvegi
£7e-d4rbininkaš,- gyv. v. Bitžai.
1977. Dibkus, Leonas (Anta
1927. Čibilis, Stepai; 40.
after ėfferinf vrtMpon, wh4ėfc
negalės tapti Amerikos pilie ja, Panama, Lenkija, Pietų Akytojas, gyv. vieta Obeliai, Ro 1968. čyžas, Vytautas, 52, in nas), 30. ūkininkas, gyv. vieta gyv. vieta Alvitas.
he and fellow Coldmbian army
čiais — pilietybės durys jiems frikos Unija ir Jugoslavija.
žinierius. gyv. vieta, Ukmergė. Vaiškūnai.
officers invented, to the U. S.
(Bus daugiau)
kiškis.
ant visados bus uždarytos.
PLIS.

Visi Ateiviai Dabar Klasifikuoti
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PARĘIflINKAS

Pennsylvanijos Žinios
Rašo Jo Ekscelencija John J. Glennon,

St. Louis, Mo., Arkivyskupas.
Vertė K.

ls Vila Juozapo Marijos
Akademijos Veikimo
Dešimtmečio Paminėjimas

alA
tės giedejo giegopt ‘'Marija,
Marija”. Gegužinės karalienė—
Sodalietė padėjo gėles prie Ma
rijos stovylos. Marijos altorius
buvo paskendęs gėlėse ir gra
žiai apšviestas.
Kun. Lunskis pasakė atitin
kamą
pamokslą. Sodaliečių
dvasios vadas kun. V. Vežis su
Jung.
teikė palaiminimą Švč. Sakra būtina
mentu.
Balandėlis.

Naminis Frontas

Kaip, Kas Ir Kodėl Yra Nauji
Karo Laiko Kainų Patvarkymai?

Dievas įsteigė Popiežiją ir Jo valia ir Apveizda ją
palaiko ir visados palaikys. Šv. Raštas koaiškiausiai
Valstybėms yra pradės veikti gegužės 11
sako, kad Viešpats paskyrė Šv. Petrą regimąją Baž-------------griežtai kontro d., 1942 m.
nycios Galva ir bus su ja ne tik šv. Petro laikais, bet Išaušus gražiam gegužės 17Sidabrinis Kunigavimo
liuoti kainas didelės dau KI. Ar kainų aukštuma
gumos
daiktų, kad sulai kiekvieno daikto bus vie
ir su jo įpėdiniais iki pat pasaulio pabaigos. Tas Šv. tos dienos r>lul
akadenuJubHeius
Sekmadienį, gegužės 31 d.
Petro paskyrimas tuo tikslu įvyko, kad būtų išlaiky- •’os.’ uip sesehų’ kaiP ^auklė
kius greitai kylančias pra noda kiekvienoje krautu
Philadelphiečiai vyks į pikniką
tas Bažnyčios vieningumas, sutvarkytas jos gyveni- tlnnl dvasia buvo pakilus iki j
gyvenimo išlaidas. Kaiku- vėje?
laikraščio “Amerika” naudai.
riose šalies dalyse būtų Ats. Ne. Bendrai, aukš
mas,
apsaugotas
švento tikėjimo
lobynas
ir kad
butų buvo
,
,
, „ .
®
, . T.
. ,
„
pilna dėkingumo jausmų
nuomos (rendos) irgi kon tuma yra aukščiausia kai
skelbiamas Tiesos Žodis, kaip Jis yra įsakęs .
Aukščiausiajam už Jo ypatinLietuvių Pašalpinis klubas
na, kuri buvo imama toje
troliuojamos.
Taip, Kristaus įsteigtoji Bažnyčia turi išsilaiky- gas malones • suliktas per tą
pirko Amerikos Karo bonų už
Amerikos žmonės žino, krautuvėje per kovo mėn.
ti ir išsilaikys iki laikų pabaigai ir jokia žemės pajėga, (laiką ir taįpgi maionių praei-;
$14,800. Po 12 metų, bonams
kad šie žygiai yra būtinai Maksimumo kaina mainynet paties pragaro vartai jos nesunaikys. Ir iš tiesų, j ties prisiminimų. Ryte iškil-!
prinokus, klubas gaus $20,000.
reikalingi. Jie reprezen- sis įvairiose krautuvėse
Todėl ir buvo skelbiama visur,
dieviškas Bažnyčios įsteigimas daugiausiai tuomi yra mingas šv. Mišias atnašavo
tuoja Amerikos žmonių taip, kaip visų krautuvių
kad klubas pirko Karo Ponų už
įrodytas, kad prieš ją buvo sukilę ir atkakliai kovoję, Kap. Kun. P. Vasiliauskas, o
saugumo čarterį prieš ky- kainos nebuvo vienodos
$20,000. Tai gausi parama Abet jos nenugalėję visokios tamsios jėgos, kokias ga- studenčių choras puikiai giedo-!
lančias kainas.
kovo mėn.
meriįiai, o mums lietuviams
Įėjo išgalvoti piktosios dvasios ir nedorieji žmonės. Ji J°- Laike Offertorium tas pats
KI. Ar kainos žemiau
KLAUSIMAI ir
garbė.
labai
įspūdingai
atgie
buvo išduota, pasmerkta ir nuteista mirti, o bet gi ji choras
aukštumos gali būti ima
Iš pavienių asmenų šiomis ATSAKYMAI
dojo
Cesar
Franck
’
o
“
Panis
mos?
gyvuoja įr net tarpsta. Įr juo daugiau ji kenčia, juo
dienomis Juozas Belskis pirko
Angelicus
”
.
Iš
visų
širdžių
KI.
Kodėl
išleistas
benAts. Taip. Pagal pardastipresni jos išpažintojai ir gynėjai. Ir visais priespaų- Ansellcus • 18
sirozių
už $2000 ir duktė H. Belskytė dras maksimumo kamų Vgjo norą. Bet jos negali
plaukė
D;
dos laikais tai buvo Popiežiai, kurie ją vedė, stiprino plaukfe Danšaus Viešpačiui de
už $200; Jurgis Kazamiekas už patvarkymas ?
kingumo maldos.
kilti nei vienu centu aukšjos vaikus ir išlaikė bei saugojo jų tikėjimą ir vienybę. Po pietų 5-tą valandą buvo
Kun. Pranas Mockus,
$1300. Cukernių darbininkai
Ats. Patvarkymas yra čiau
nustatytos kainų
Istorija mums pasakoja, kaip erezijos, klaidati- suruošta vakarienė pagerbti Šv. Jono lietuvių parapi visi pirko Karo bonus, vieni iš karo žygis išleistas su
aukštumos.
Reikia atsi
.ės ir atskalos (skizmos) ardė Bažnyčios ramybę ypatingai Kun. j. cepUkaitį, jos klebonas, Coaldale, karto užmokėjo, o kiti išsimo- stabdyti kylančias pragykad tikslas šių paėjo žmonėse nesantaiką ir netvarką, kuria naudo kuris buvo pirmas šios vietos Pa., mini savo 25 metų kėjimui. Mažai rasi lietuvių, venimo išlaidas ir kitas, minti,
tvarkymų yra sulaikyti
ji karaliai savo pavaldiniams pavergti; kaip valdo- steigėjas ir nuolatinis jos rė- kunigavimo sukaktį. Gi kurie nebūtų pirkę Amerikos kainas.
kainas nuo kilimo.
organizavo tautines bažnyčias savo valdžiai susti- mėjas. Kun. J. čepukaitis yra' męs 1894 nj. Tryškiuose, Karo bonų.
KI. Kodėl kainos kyla?
KI. Kas yra daroma dėl
./inti ir savo nedoriems darbams pateisinti; kaip dik įdėjęs daug brangaus laiko ir Mokėsi Šiaulių gimnazi- Būtų labai gerai, kad galėtu Ats. Karas reikalauja nuomų?
tatoriai skelbė savo pavergtiems pavaldiniams, kad darbo, Jo nuopelnai yra begalo joj ir Petrapilio seminari- me surašyti kas ir už kiek iš milžiniškų sumų pinigų
Kainų Administralietuvių
pirko
Amerikos
Karo
joj.
Kunigu
įšventintas
dideli.
Vakarienėje
dalyvavo
dangus veda juos į laimėjimus ir kad jie pačiam Dieginklams ir jis pakeitė i ei jos Ofisas paskyrė 323
vui yra tapatingi. Tų žmonių pastangos ir atkaklus iš- šie kunigai: Kun. Kap. P. Vasi- 1917 m. Vikaru buvo šiose Bonų.
tūkstančių įstaigų garny- apylinkes kaipo “apsauliauskas,
Kun.
J.
Čepukaitis,
parapijose:
Omske,
Sibire,
bą
civilių produktų į karo, g0S _ nuomų vietas”, ir
didumas pradžioje gal turėjo tik vietinės reikšmės,
ANTANAIČIŲ RADIO IR
Kun.
I.
Valančiūnas,
Kun.
V.
Kurkliuose.
Atvykęs
Areikmenų gamybą. Algos jau pradėjo sulaikyti kybet kuomet jie savo žygiuose sustiprėjo, tai jie puolė
PROF. SENN
Ažukas, Kun. S. Raila, Kun. W. merikon, vikaravo Hart
tapsta aukštesnės ir at- lančias nuomas šiose viePopiežius kaip didžiausius savo priešus. Jie žinojo,
forde, Waterburyj, Balti- Pasidėkojant pp. Antanai sarga mažėja. Pasėkos y- tose.
Vežis ir Kun. Lunskis.
kad jų pasisekimui patikrinti, reikia nuversti Popie
7 vai. vakare buvo gegužinės more ir So. Bostone. Kle- čiam, kurie veda radio progra
KI. Kaip šeimininkė žižių. Tad pirmiausiai prieš Popiežių jie kreipė savo pamaldos, kuriose dalyvavo na- bonavęs Kellerovkoje — mą lietuvių kalboje, mes dažnai ra aukštesnės kainos.
Kl. Kokios kainos pa- nos> kurios yra maksimušmeižtus, burnojimus ir neapykantą. Jie siekė katali miškiai ir svečiai. Kun. J. Če- Sibire
klausomės prof. Senn gražių dengtos patvarkymu?
mo kaįnos?
kų tikėjimą tamsoje palikti — pirmiau Ganytoją nu pukaitis pasakė tai dienai priBūdamas Naujoje An- istorinių kalbų. Radio progra Ats. Beveik visos kainos, Ats. Patvarkymas įima
žudyti, paskui jo aveles išblaškyti. Kartais atrodė, taikintą pamokslą ,kuris pada glijoje
bendradarbiavo mos pranešėja yra p. Antanai kurias moka smulkesnių apie 100 svarbiausių reikkad jiems tai pavyks. Yra buvę tamsių momentų, ka rė gilaus įspūdžio klausyto “Darbininkui”, ir iki šiol tienė. Programa iš WH0T sto reikmenų
pardavėjai menų,
kurias paprasta
ties,
trečiadienio
vakare,
9
vai.
da Roma buvo suardyti ir Katalikų Bažnyčia rodėsi jams.
yra jo nuoširdus rėmėjas.
(krautuvininkai - retai- šeima vartoja. Maksimu
sunaikinta. Bet vėl greitai nušvisdavo kryžiaus švie Tą pačią dieną Ponai Giliai Sveikiname kun. Praną Mes turime įvertinti ir palak lers), daugmeniški parda- mo kainos šių daiktų turi
sa ir pasigirsdavo popiežiaus balsas — kartais net iš surengę savo namuose “Card Mockų Sidabrinio Jubilie- į k-vtl PP- Antanaičių radio prog- vėjai (wholesalers), pra- būti išstatytos po gegužes
kalėjimo — skelbiąs, kad jis pats gali būt nužudytas, Party”, o visą pelną skyrė Vi jaus proga ir linkime ii- ramą- Duokime rengiamų vaka monininkai ir gamintojai jg
rų skelbimus, giminių ir drau žalių medžiagų. Išskiriant
KL o kaip bus apie kaibet Kristaus Bažnyčia amžinai gyvuos, nes Dievo pa los Akademijos palaikymui, glausiu metų!
gų
sveikinimus
linkėjimus.
Jau ne pirmą kartą šie brantik kaikuriuos maisto pro nas daiktų, kurie nesiran
žadėjimas gali būt paneigtas, bet ne panaikintas.
Tokiu būdu padėsime išlaikyti duktus.
gūs
mūsų
prieteliai
yra
pasi;
tM
ištirta
kodėl
nesilanko
?
da pragyvenimo kaštų są
Kiekvienam šimtmety yra buvę Popiežijos prie
darbavę mūsų reikalams. Mes' Pakeltas klausimas rengiamo programą, kurios mes mylime
KI.
Ką
reiškia
kainų
raše?
šininkų. Bet koki ten bebūtų buvę laikai, ramūs ar au
K. D. aukštuma (ceiling)?
tikrai įvertiname jų geraširdin- i pikniko laikraščio “Amerika klausytis.
Ats. Iki liepos 1 d., šei
dringi, Vyriausieji Ganytojai dirbo Dievo darbą, dva gumą ir tariame jiems gilų ir naudai. Nutarė paremti ir nuAts. Bendrai, pirkinių mininkė gali paprašyti
siniai maitydami Kristaus avidę. Daug kartų pasaulis nuoširdų dėkui.
Šis miestas skaitomas broliš kainos kokios kiekvieno
.pirko 6 knygutes tikietų.
buvo paskelbęs Popiežiją mirusia, o ji tuojau pasi Sekmadienį, gegužės 31 die- j P- Kundrotienė, atstovė ren- ku miestu, bet toli gražu taip pardavėjo buvo imamos krautuvininko kokia yra
kainų aukštuma. Po liepos
reikšdavo kaip tik pačiu kilniausiu veiklumu. Kuomet ną viloje bus sodaliečių tradi- giamo pikniko Seserų Kazimie- nėra. Čia yra įvairių fabrikų, kovo mėnesy, 1942 m.
erezijos plito šiaurinėj Europoj, tuo pačiu laiku pasi einė šventė: procesija lauke, riečių naudai, prašė paramos bet ne visuose juose yra broliš- KI. Kada kainų aukštu 1 d., krautvininkas turi
turėti pagamintą sąrašą
šventę misijonieriai vyko į kitas šalis ir naujas tautas gegužinės pamaldos ir vainika Draugija nutarė paremti $5.00. • kūmas. \ ieni uždirba po $30— ma (ceiling) pradės veik aukščiausių kainų visų
Kristui pelnydavo. Popiežių laiminami, jie džiaugs vimas Šv. Panelės statulos. Pakeltas klausimas ar Brolijai $40 ir kaikurie iki $50 ir <80 į ti?
daiktų ir aptarnavimų,
mingai dirbo Bažnyčios naudai ir net savo gyvastį au Šiais metais garbė vainikuoti reikalingas organas ‘Amerika’. savaitę, o yra daug ir tokių, Ats. (1) Smulkesnių rei- kuriuos jis įteikė per kovo
Mariją teko Marijonai Bigeny- Raporteris gavo “pipirų”, kad kurie uždirba tik po 515—$20, kmenų kainų aukštuma mėn. gį sąrašą gali perkodavo.
Ne vien tik dvasinėj srity Popiežių veikla pasi tei, sodalicijos prefektei. Jos neatnešė laikraščio į susirinki o jei uždirba po 325.00, tai pradės veikti gegužės 18, žiūrėti kas tik norės.
skaitoma geras uždarbis. Ne
1942 m.
KI. Ką šeimininkė gali
reikšdavo. Jįe rūpinosi ir medžiaginiu žmonijos ger palydovės bus: Emilija Razic- mą. Raporteris atsiprašė.
lygiai
uždirba,
bet
lygiai
turi
Prisirašė
šie
nauji
nariai:
(2) Aptarnavimų krau- jaryti, jeigu ji jaučia, kad
būviu. Žinodami, kad tamsa yra didžiausias tikėjimo kaitė, Leoną Fayertaitė, Anne
Juozas Beržietis, Mečislovas mokėti už pragyvenimą. Val tuvėse (retail), t. y. galu- įž jos prašoma mokėti
Neville,
Dorothy
Maar,
ir
Nanpriešas, jie ragino steigti mokyklas jaunimui auklėti.
Guokas, Juozas Stanislovaitis, džia turėtų kreipti dėmesį į cu- tinam vartotojui, kainų daugiau, negu krauvininŽinodami, kad juo daugiau mokiniai turės mokslo, juo cy Miller.
kemių darbininkų vargingą
Elena Adomaitytė. Pranas Statkus.
aukštuma pradės veikti ko maksimuma?
geriau jie pažįs Dievą ir kitiems jo Esybę tiksliau paKun. St. Raila, dvasios vadas, padėtį. Jaunimas meta darbus liepos 1 d., 1942 m.
Ats. Ji gali prašyti krau
aiškįs, Popiežiai steigė Europoj ir Amerikoj garsius
cukernėse, bet kur dėtis senes
džiaugėsi,
kad
nariai
skaitlin

(3)
Pardavimas
pramo

PHILAMLPHIA, PA,
tuvininko paaiškinti kai
universitetus, kurių daugelis ir iki šių dienų tebevei
gai dalyvavo susirinkime. Rap. nio amžiaus darbininkams?
nininkų,
gamintojų ir nas. Jeigu ji vis tiki, kad
K. D.
kia, kaipo paminklai Šv. Tėvų rūpestingumo apšvie- Gegužės 16 d. įvyko Šv. Var
daugmeniškų
reikmenų jį moka daugiau, negu te
tos srity. Ir ne vien mokslu Popiežiai buvo susirūpinę. do draugijos susirinkimas Šv. IŠKILMINGA PROCESIJA
pardavėjų ir aptarnavi- galį maksimumą ,tai turi
Šv. Kazimiero par. bažnyčios
MARIJOS
Jie palaikė meną, literatūrą ir kitas išmokslinimo bei Kazimiero lietuvių par. svetai
r ■ ' J ■ ’ GARBEI
mams industrialiams var- pranešti faktus Kainų AdGegužės 17 d. įvyko Šv. Kazi prieangyj yra pakabintas lietu totojams kainų aukštuma ministracijos
kultūrinimo šakas. Paišyba, tapyba, muzika ir archi nėje.
Ofiso ar
Apsvarstyta, kaip būtų gali miero par. Sodalicijos, dvasios vių kareivių sąrašas. Kasdien
tektūra uoliai buvo jų globojama ir palaikoma. Ir tai
čiausiai
Karo_ Kainų
ir Pa, .
, .
vis darė tuo tikslu, kad parodytų tikėjimo genijalumą ma daugiau suįdominti narius, vado kun. V. Vėžio ir Seselių po kiekvienų šv. mišių kalbama rios paduoda vardus ir pavarK D skirstymo Tarybai arba
kad lankytų susirinkimus. Nu Kazimieriečių vadovybėje, iš maldos už kareivius, jau keletą dės išvežtųjų į Sibirą.
ir atneštų žmonijai daugiau apšvietos ir kultūros.
arčiausiam ofisui.
kartų buvo atnašaujamos šv.
Dabartinė pasaulio suirutė ar tik nebus didžiau tarta, kad kiekvienas narys kilminga procesija Marijos mišios. Tai gražus pavyzdys.
KI. Kaip pirkėja gali
Gegužės 31 d. įvyks piknikas
vienas kitą paragintų dalyvau garbei. Eisena įvyko šventosias jo istorijoj krizis. Didžiausias šiandie mokslas
Mdiįtom faut‘ rekordą, kuris paroK. D. Mikolaičio parke.
ti susirinkime, ir kad atsilan- ryje. Vadovavo parapijos kuni
glūdi tame, kaip kits kitą sėkmingiau
galėtų
nužudy
Pa„ 15 mylių nuo Philadelphi. dys kiek ji mokėjo, kad
_ „ .,
. _ . kusių į susirinkimą narių var- gai. Sodalietės giedojo Marijos
ti. Doroviniu atžvilgiu puses Europos valdovai rupi- dai
užrašvtj ir kitame su. giesmes.
Pasirodžius laikraščiuose iš jos, kurio pelnas skiriamas sa galėtų palyginti su kovo
mėn. kainomis?
naši išauklėti ne žmones, bet sveikus, pajėgingus gy sirinkime perskaityti. Jeigu Procesijai suėjus į bažnyčią, vežtųjų iš Lietuvos į Rusiją są vaitraščiui ‘Amerika’.
vulius, kurie pasiryžę žudyti visus, kuriuos diktatoriai kurie nariai nesilanko, kad bū- .vargonams pritariant, Sodalie- rašui, kiek teko patirti iš kai Rengimo komisija darbuojasi. Ats. Kiekviena krautuvė
kurių skaitytojų, tai jie sako: Leidžia dovanas laimėjimui ir turi išduoti taip vadinamą
jiems nurodys. Religijos srityje toks pat apverktinas
“sales slip” arba recytę,
perversmas pasireiškia. Dievystė, kurią įsakoma gar tymus, mes tikimės karą laimėti ir grąžinti pasauliui “aš pirmiausia žiūriu ir skai kviečia visus dalyvauti.
kuri parodo datą, vardą ir
tau, kur paduoda vardus ir pa
binti, tai tik rupaus, groboniško nacionalizmo šmėkla. ir mums patiems teisingumą ir taiką.
Balandžio 16 d. mirė Izabelė adresą
krautuvės, kas
Tasai tikybos ir dorovės susmukimas gal šio ka
Tad meldžiamės, kad susilauktume tos dienos, vardes išvežtųjų ’ iš Lietuvos į
Balčiūnaitė,
48
m.
amžiaus.
Tęsinys
6-tame
puslapyj
ro yra pagreitintas, bet ne šiandien jis prasidėjo. Tos kuri mums taiką atneš — taiką ne vien tik mums, bet Sibirą. Ieškau su atsidėjimu ar
ligos perai jau pirmiau buvo išperėti. Ir tik jiems pa visai pasaulio civilizacijai, kad daugiau tamsoje nebe ir mano brolių - giminių nepa gyv. 6023 Summer St. Paliko
matysiu pavardžių, apie ku nuliūdime vyrą Antaną, sūnų
sidėkojant, šis karas pernelyg yra baisingas. Dabar, klaidžiotume.
riuos taip rūpinuos, kaip jie Albertą ir augytinę Daratą.
kai mūsų šalis kare dalyvauja, būtų baisi, lygi pralai
Tačiau tebeliko dar viena vieta, iš kurios tikėjimo ten vargsta atskirti nuo savųjų Palaidota iš naujos Šv. Andrie
mėjimui, tragedija, jei mes mestume šalin esminius spindulys tebespindi. Tai amžinas Romos miestas. Ten ir pačios Lietuvos, gal jau ne jaus lietuvių parapijos bažny
tikybos ir doros principus, kurie mus subūrė į tautą, yra viena širdis, kuri žmonijos meile tvaksi; ten skam bėra gyvų? Labai esu susirū čios Šv. Kryžiaus kapuose, bai.
išauklėjo mumyse tikėjimą į Dievą, išugdė pasitikė ba balsas, kuris, Dievo padedamas, vienas tegali suju pinęs, kad kaip nors būtų gali 20 d.
jimu Jo Apveizda ir globa, įpareigojo mus suprasti ir dintas bangas nuraminti. Tai Aukščiausiojo Popie ma apie juos sužinoti”.
Paėjo iš Lietuvos. Pabalių
pagerbti artimo teises ir išmokė muš palaikyti mora žiaus, Romos Vyskupo, Šv. Petro Įpėdinio balsas — to
•, 7
Taip tai skaitytojai įvertina kbumo, Šiaulių par.
lybės nuostatus, kuriuos Viešpats mūsų širdyse įrašė. paties Šv. Petro, kurs vandenims besiaučiant, išgirdo išvežtųjų sąrašo talpinimą. <ir Velionės šeimai reiškiame užBalandėlis.
yra dėkingi Redakcijoms, ku- uojautą.
Tvirtai laikydami tikėjimą, pareigas ir Dievo įsta- Viešpaties įsakymą audrai: “Nutilk”.
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Naminis Frontas

L0S 2 Kuopa Kviečia

Montello, Mass. — LDS 2 kp.
nuoširdžiai kviečia visus į LDS
Naujos Anglijos apskričio GE
GUŽINĘ, gegužės 30 d., Ro
muvos parkan.
Vietiniai Šv. Roko parapijos
parapijiečiai ir LDS nariai
smarkiai darbuojasi, kad atvy

>u
r

Pradžia 5-tame pusi.
parduota ir kiek mokėta.
KI. Kokius daiktus pa
dengia kainų aukštuma
(ceiling) ?
Ats. Beveik kiekvienas
daiktas, kuris vartojamas
gyvenime ir darbe Ameri
koj. Pagrindiniai daiktai,
kurie sudaro pragyveni
mo kaštus — drabužiai,
vaistai, maistas pirkiniai,
kuras, baldai, dauguma
maisto, gelfežiniai tavorai,

įrengimai, tabaka, toiletiU
PAYBAY
niai daiktai. Sulig pramo
nininko lygmens, patvar
kymai padengia beveik vi
sus produktus ir reikme
kę svečiai ir viešnios būtų pa
nis, kurie kainų aukštu- ^ur ypatingos sąlygos yra
tenkinti.
mos nekontroliuojami.
sunkios.
Labai svarbu, kad GEGUŽI
KI. Bet ar yra išskyri- Ats. Taip. Jeigu pardaNĖJE dalyvautų visi Montelliemų?
vėjas randa, kad jo makčiai, kuriuos taip nuoširdžiai
Ats. Taip. Kaikurie iš- simumo kainos yra labai
ragino mūsų Dvasios Vadai, yskyrimai yra reikalingi, žemos, sulyginus su nupač kun. J. Petrauskas.
Pav.
Emergency Price statytoms
maksimumo
Gegužinėje bus skanių val
Control Act of 1942 m., kainoms
dėl ypatingo
gių ir gėrimų. Gros muzika šo
kuris duoda
autoritetą daikto ar aptarnavimo jis
kiams. Bus sportiškų žaidimų.
nustatyti kainas Kainų gali prašyti OPA pagelVisi dalyvaukime.
Ofisui, b°s- Procedūra šiam prarių roles. Mažesnės mergaitės Administracijos
J. Jeskelevičius.
neleidžia
kainų
adminisšymui bus nustatyta kitaĮšoko tautinius šokius. Joms
Jeigu
grojo akordionu Jonas Šidlaus tratorių nustatyti kainas me patvarkyme.
maksimumo
kas iš Cambridge. Veikaliuką dėl ūkių produktų, kurie pardavėjo^
parduodami
mažiau
lygkainos
už
reikmenį
yra
į “Teta iš Kalifornijos” gražiai
suvaidino šios mokinės: Aldo- menį. Įstatymas išskiria lygios su kitų krautuviMokykla iš lauko gana pui- j
Trys jaunos turistės iš Fort George, Niagara-on- na Antanaitytė, Ona šidlaus- laikraščius, žurnalus, te- ninku, bet jeigu krautuvikiai atrodo. Tačiau, vidus seno- the-Lake, Ontario, Canada, prisižiūri kaikurių senų kaitė ,Florencija Kavaliauskai- atro bilietus, geležkelio ir ninkai kaipo grupė gali
vinis. Joje telpa pati mokykla, airių “shlllalahs”. Matomai, jos turi iškėlę “V”—“for tė, Angelą Kneižytė, Ona Mar- busų bilietus. Sunku būtų turėti mažai arba visai ne
patvarkymus, turėti pelno arba turi parsvetainė ir kambariai trims Victory”.
i kvėnaitė, Genovaitė Vytautytė nustatyti
dėl šviežios žuvies, vaisių duoti su nuostoliu, tai
Pranciškietėms Seselėms gy- ------------------------------------------ - ------------------------------------------ įr Joana Jasionytė.
ir daržovių .brangių ženk- pardavėjas tuoj turi praventi, kurios moko parapijos kęs turėti lietuvių mokyklas,1 septynių skausmų septynios
Visi berniukai ir mergaitės lelių ir monetų, ir pan. nešti Retail Trade and
vaikučius.
bet apgailestavo, kad neturė- ’ stotis. Apeigos su pamokslu busudainavo keletą dainelių.
daiktų. Ūkės žaliava kaip Service Division, OPA,
jęs pastovių lietuvių kunigų, j vo labai įspūdingos ir reikšParengimas pavyko. Padėka kviečiai neturi aukštumos Washington, D. C. ir įroDvasiška pagalba
Netikėtai paaiškėjo, kad Jo mingos. Antrąją Triduumo dieSeserims mokyto- (kainų), bet kada jie per-.dyti faktus,
Kun. Vincentas Tikuisis labai Ekscelencija myli lietuvius ir ną buvo religingos pamaldos priklauso
kurios labai nuoširdžiai dirbti ar pergaminti var-|
ir rūpestingas supranU ,ietuvlų kalbą k j^'pne Sopulingosios D.evo Motipavyzdingas
KI. Kaip tokia pagelba
per
visą
žiemą darbavosi.
klebonas. Neseniai buvo pa- dabar ruošias pamokslą lietu- nos su tam pritaikintu pamoks
totojui, kaip duona iš bus duodama?
kvietęs kun. kleb. Pranciškų vių kalboje pasakyti, kai Tre- lu.
kviečių, turi kainos aukš Ats. Pagelba bus formo
žėką iš Kansas City, Kansas, jyb5s
Sventfe
Moterų
Sąjungos
kuopos
sutumą (ceiling).
__ _______ __________ „_
Gegužės 1 dieną prasidėjo
je “grįžimo - atgal” kainų,
padėti klausyti parapijonų \ e j.en^ gegužės 31 dieną, suteiks maldinga Sopulingosios Dievo slinkimas įvyks pirmadienį,
KI. Ar yra aukštumas sulig daugmeniško pardalykinės išpažinties. Nūngi, pa- Sutvirtinimo
Ne- Motinos Novena, kuri ateityje birželio 1
7:30 vaL vakare’ ant pardavimo maisto ir vimo ir gaminimo lygkviete mane su dvasiška pagal- kalui pradėtosios Maruos pa-' visada atsibus kas penktadienį. Parapijos svetainėje, St. James gėrimų valgymo vietose,' mens, OPA įsakymu,
ba. Išpažinčių klausiau šešta- rapijos vaikučiams. Jo Eksce- - :Ave- Valdyba kviečia visas na restoranuose
ir viešbu
KI. Koki patvarkymai
Sudiev.
dienį* po
pietų, vakare ir sekma- ,
-. , . ,
. ,
res
dalyvauti.
čiuose ?
r
lencija labai malonus ir kilnuliečia
krautuvių leidimus?
,
. ,
Į Kun. kleb. Vincentas Tikuisis,!
dienio rytą, būtent, bai. 25 ir . ” ,
Ats. Ne. Jų kainos neap
’
sis vyskupas, daug nusipelnęs
i
Ats. Kiekviena
smulkių
26 dd. Daug žmonių aU
zAU 10.ir TZ
.
atliko
iš’ šiam
šiam kraštui
kraštui. ir
Katalisu
Baž- dar jaunas’ labai
! Pereitą sekmadienį Naujos ribojamos. Sumažinti kie. ,
Katabsų
studijuoja psychiatriją ir socia
pažintį ir kai sekmadienį lai- nyJios garbei
Anglijos Federacijos apskričio kį pagaminto maisto, jo reikmenų ir daugmemskų
lines problemas,
taip cpat jyra suvažiavime,
kiau pirmąsias šv .mišias, ma
„
So. Bostone, iš gaminimą ir aptarnavimą, reikmenų įstaiga automaekspertas fotografas. Jį aplei- .. , , ..
lonu buvo dalinti Šv. Komuniją Linksmas Vakaras
r
sios
-------------kolonijos
J__ dalyvavo p. V. kaip ir gėrimų, būtų per- tįsto, gauna leidimą partiems visiems, kurie artinosi kareiviams
PaSal . bendr*
,
, .
...
Kudirka, p. J. Versiackas ir A. didelis ir persunkus dar- da’,netl
bas. Manoma, kad jeigu maksimumo
amų paprie Dievo Stalo.
I Nekalta, pytosios___ ir bičiulingi atminimai. Ta- F. Kneižys.
o
v ir• parapijos aMerginų
r
oSodalicij v - ! riant nuoširdų sudiev jam ir
restoranų kainos yra
| tvarkymą, kada aukstuSumą
giedojo ,kun. ,,
kleb.
V m- jos
. .
.
...
bilizuotos,
nereikės
kelti
mas J4 liečia, ir_ kiekviena
rentas Tikuisis aš gi daviau ja
™ balandžio 28 riu
n<> romnoz
dieną
parengė geriesiems
Seriesiems jo parapijonims,
šeštadienį, gegužės 30 d.
.
... .
,.
mano troškimas ir malda yra, daug Norwoodiečių
t,
, - - •
AŠvenčiausiuoju,
......
,
umuv
krautuve automaruošiasi kainų. Toliau, yra tiek
Palaiminimą
pasilinksminimo
vakarą
moky_
.. .
„
Per abiejas šv. mišias sakiau klos svetainėje kareiviams iš
įkaltai Pradėtoji Manja,
į LDS Naujos Anglijos daug konkurencijos šioje Ieškai gauna leidimą.
pamokslus, taip pat per abiejas netolimos stovyklos. Kareivių
parapijos lo "ja, visus už apskričįo GEGUŽINĘ, Romu- dirvoje, kad tas sulaikys
KI. Koks yra leidimo tik
šv. mišias žmonių buvo pilnu- būta lietuvių ir kitų tautų, bet tartU’ globiu
laimintų.
, vos parkan; Brockton, Mass. Y- kylančias kainas.
slas?
.... , . .. „
, ,
.
. . ,
į
Kun. A. Tamoliūnas. pač daug jaunimo laukia tos
KI. Kas apie aptarnaviAts. Leidimas duoda
tele bažnyčia. Be galo buvo za- visi tarnaujantieji Jungtinių.
Ar
yra
nustatytos
mą?
OPA
pagrindą veikti prieš
dienos, nes tikisi turėti ten
vu, kai choras lietuviškai gie- Valstybių kariuomenėje, kad
skalbinyčioms, krautuves, kurios neprisi
NORWOOD, MASS.
“Good time” — linksmai pasi kainos
dojo Šventasis Dieve. Vargoni- kovoti ir laimėti karą laisvės ir
kriaučiams,
valytojams, laiko prie patvarkymų.
šokti.
ninkė S. Sereikaitė dailiai atli- demokratijos gyvavimui. VakaSekmadienį,
gegužės
24
d.
įauto
pataisymo
šapoms, KI. Kaip OPA tą daro?
ko savo dalį.
ro programa buvo labai reikš
Ats. OPA prašo teismo
minga ir patrijotiška. Sekė yyko &v- Jurgio lietuvių parapi- p. Naujokaitienė po operaci- radio šapoms ir pan. įstai
Vyskupas myli
sulaikyti net per 12 mėne
skanūs užkandžiai ir šokiai, j053 šeštadieninės mokyklos už- jos, sugrįžus į namus, žymiai goms?
lietuvius
baigimas.
Vaikeliai
mokiniai,
sustiprėjo.
Ats. Taip. Negali bran sių krautuvės leidimą, ku
kurie tęsėsi iki vėlumai.
Pirmadienį (bai. 27 d.) kunJ
Seserų mokytojų (Jėzaus Nugiau imti negu kovo mė ri gavus
persergėjimą,
kleb. Vincentas Tikuisis mane Sopulingosios Dievo
kryžiuoto) iš Cambridge vado
Šiomis dienomis sunkiai su nesį. Išskiriant asmeninį laužo OPA patvarkymus.
vežė į Belleville, III., kad pada- Motinos Novena
vybėje, išpildė gražią progra- sirgo adv. pp. Sykes, gyv. 125 patarnavimą, kaip grožės Krautuvė negali vesti biz
ryti vizitą J. E. vyskupui EnriBalandžio 29, 30 ir gegužės 1 mą, kurią skyrė kleb. kun. S. P. Bond St., jauniausias sūnelis, įstaigų, barzdaskučių.
nio be leidimo.
kui Althoff, D. D. Jo Ekscelen- dd. įvyko Triduumas arba mai- Kneižį pagerbti, jo 15 metų Linkime pasveikti.
KI. Ar nejudinamas tur KI. Ar yra kitų bausmių
cija, nors sulaukęs senyvo am- dingas trijų dienų prisiruoši- kunigavimo sukakties proga
tas padengtas?
už peržengimus?
žiaus. bet iškalbus ir labai ma- mas kas penktadienį laikyti So-, Sveikinimo kalbelę pasakė Redakcijos Atsakymas
Ats. Ne. Pardavimas že Ats. Taip. Bausmės už
lonus. Besikalbant, Jo Eksce- J pūlingosios Dievo Motinos No- mokinys Vincas Kneižys ,o gėmės ar namų nėr kontro kaikuriuos
peržengimus
lencija reiškė .kad praeityje la- (veną.
į les ir dovaną klebonui įteikė M. Paukštienei, Chicago, III. liuojamas.
gali pasiekti net $5,000. ir
bai norėjęs palaikyti lietuvių
Pirmąją Triduumo dieną bu- mokinė
Barbutė Čiubataitė. — Tamstos prisiųstas praneši
KI. Ar yra patvarkymų, yra kalėjimo bausmė.
parapijas vyskupijoje ir troš- vo pašventintos Dievo Motinos Maži berniukai atliko juokda- mas suvėluotas. Netilpo.
kurie padėtų pardavėjui,
W. P. B.

BOND DAY

East St. Louis, Illinois
Po kongreso
rekordinė kelionė
Kun. kleb. Vincentas Tikuisis
dalyvavo American Youth Deliąuency Kongrese, atsibuvusia
me LaSalle hotelyj bai. 20—23
dd.
Po kongreso, Chicagos mies
tą apleidome kun. kleb. Vincen
to Tikuisio automobiliumi bai.
24 dieną, 1 vai. po pietų. Jis
puikiai vairavo automobilių.
Varėmės plentu 66. Kelionė bu
vo smagi ir įspūdinga. Kelionė
je sustojome tik trijose vietose
pašerti deluksinį
Chryslerį.
East St. Louis miestą pasiekė
me lygiai 7 vai. vakare.

Parapijos pastatai
Nekaltai Pradėtosios Marijos
parapijos bažnyčia išorėje atro
do labai gražūs Dievo namai.
Vidus gana siauras, o altoriai
puošnūs ir šventųjų statulos
idealingos ir reikšmingos.
Moderni klebonija mūrinė,
bet gana maža ir tik vienam
kunigui gyventi.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Juma reikalingi akiniai
leiskite mums išegzaminuoti aki
lr pritaikinti akinius. Mes padaro
me dirbtinas akis.
S97 MAIN ST.
Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.
275 Main St.,
Webater, Maaa.

Villiam J. Chisholm
GRABORIUS

~ Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R L
Telephone:

Ofiso: Oexter 1952
Namų: PI. 6286

ar

NAUJOSIOS ANGLIJOS METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
• *__

Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadienį, Liepos - July

dieną,

Romuvos Parke, Montello, Mass.
Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.
t
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Kviečiame visus prie tos dienos rengtis RENGĖJAI.

lOauOfABMa

Antradienis, Gegužes 26, 1942
nės mokyklos.
gavo baigimo mokslo paliudiji_
* .*%,
■ .f
mus,

FOR TOMORRONV
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Kaip Apibudino
Lietuvius

Išvykoj Washm9iOB<Sekmadienį, geg. 24, š. m., iš
vyko į Washingtoną. darbuotis
Dėdės Šamo ofisuose jaunuolis
Albertas P. Sinkevičius-Sykes,
gyv. 765 4th St., So. Bostone.
Tikrai malonu, kad iš tokios
gražios šeimos parinktas dirbti
atsakomingą darbą jaunuolis
Albertas. Sveikinam!
Rp.

“I Am An American” dienos
parado aprašymuose teko pa
stebėti lietuvių dalyvius šiaip
apibudinant:—
The Boston
Globė: “Lithuanian children,
dressed in native costume, with
cute aprons and blearing Ame
rican flags were in line”. The
Boston Post: “Colorfully attiSmigliutė Sveiksta
red in the national costumes of
Lithuania ,a group of children
Po sunkios trukusio apendik
represented the Baltic country so operacijos gegužės 22 d.,
in the line.”
Carney ligoninėje, Onutė Smigliūtė, pp. Smiglių, gyv. 74
Atidarė Krautuvėlę
Gatės St., vienturtė dukrelė,
Šiomis dienomis, panelė Ona sveiksta.
Sekmadienį labai daug Onu
Staniuliūtė, atidarė savo vasa
rinę krautuvės kampas “I” ir tės draugijų ją lankė. Ji yra
Coiumbia Sts., So. Boston, viena iš p. Ivaškienės grupės
■ Mass.
Krautuvėlėje galima šokėjų. Taipgi Onutę lankė te
gauti visokių lengvų gėrimų ir gionierkos, nes p. Smiglius yra
■ saldainių. Taipgi šaltos košės ir legionierius.
į “maslionkų” — “Butter-Milk”. j Linkime Onutei pasveikti ir
Gerai, kad Onutė pasitarnauja
dalyvauti lietuvių parengiI su savo mandagiu patarnavimu , muose-_______________________
visiems išėjusiems pamario ty
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ru oru atsikvėpti. Užeikite, o
įsitikinsite, kad tikrai malonu
ten sustoti valandėlei.
Buvęs.

Geg. 24 d., Ona Bilinskaitė,
rinkimą. Nutarta padėti vesti 87'’- 25 Story St- įtekėjo už
ŽINUTĖS
parengimą, kareivio
Juozapo Kennedy.
studentų naudai
Liudijo
Robert
Kennedy ir AGeg. 21 d., mirė, širdies liga, kurs įvyks geg. 31 d., 3 vai. pp
bažnytinėje salėje, ir kurio ^elė Bilinskaitė
Ona Saliamonienė (Gazdytė),
51 metų, gyv. 137 W. 8th St. programą išpildys Tėvai Mari
Geg. 24 d., vadovybėje kun.
Amerikoje pragyveno 35 me jonai iš Marianapolio kolegijos.
tus. Paliko vyrą, sūnų ir duk Taip pat nutarta pavaišinti N. K. Jenkaus, Seserų mokytojų ir
terį. Tapo palaidota, iš Šv. Pet- j A. Federacijos Susivažiavimo sodaliečių įvyko ir pavyko Šv.
Petro parapijos metinė procero par. bažnyčios, geg. 24 d. atstovus• užkandžiais.
a
-------------i sija Marijos Garbei. Kreditas
Naujos Kalvarijos kapuose.
Geg. 31 d., Tėvų Marijonų pa- vadovybei, vaikams, jaunimui
Geg. 22 d., po šv. valandai, ■ rengimas kaip tik laiku studen ir tėvams už sudarymą tokios
Federacijos Skyrius laikė susi tams. Dabar studentai renkasi Pu°šnios religinės eisenos. Ji
mokyklas pradėti metų moks- > «j° lš tyčios penkta gatve,
lus. Parengimo proga studentai E «atve' Broadway ir grįžo
DAKTARAI
galės daugiau sužinoti apie lie. bažnyčion B gatve. Si metinė
; tuvių kolegiją ir laikui atėjus,
baigėsi gegužio mėnesio
Ją
pradėti
lankyti.
Lietuviams
!
Pamaldomis
ir palaiminimu su
Lietuvis Dantistas
■yra priederinga Marianapolio
Sakramentu.
'Kolegiją lankyli ir palaikyti.
Geg. 24 d., staiga mirė Ignas
517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tą dieną, prieš Tėvų Marijo- Grebliūnas, 48 metų, gyv. 363
Te). SOUth Boston 2660
nų parengimą, t. y., 2 vai. p.p.,! Quincley St. Jis paėjo Seirijų
Ofiso valandos nuo & iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
įvyks studentų ir profesionalų parapijos. Amerikoje pragyveSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną,
pasitarimas jų sąjungos reika- no aPie
metų. Paliko seserį,
tomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Ortm LoictU, Nt te BocKcllt. N. Y.
I .
xomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
lu.
Susirinkime
dalyvaus
ir
TėLaidojamas
geg.
27
d.,
9
vai.
• ,- j
(pagal sutarti)
vai Marijonai. Visi So. Bostono ‘
iš Šv’ Petro Par- bažny’
Juozas M. Dilis
tytos kliūties, parašo padary
Kaip
Lietuviai
Pateko
lietuviai studentai ir buvę stu- ^os’ ^v- Mykolo kapuose,
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
“I Am An American" mas nusitęsė iki vėlaus šešta
e . TROvvbridge 6330
LAIKRODININKAS
dentai yra kviečiami atsilanky
dienio popiečio. V. Valatkai,i
Geg. 24 d., ponios Onos IVaš
Paradon
Parduodu Įvairiausio* rūšies
' ti šian susirinkiman į bažnyti
klebono pagalba, visgi pavyko Įsigykite Nuosavybes Tada,
kienės vaikų grupė tautiškai
auksinius ir sidabrinius daiktu*.
nę salę.
gauti parašą. Maršuotojus pa-,
pasipuošę dalyvavo miesto suTAIPGI IR PATAISAU
Iš daugelio teko girdėti klau
Kada Jos Yra Pigios
(REPŠYS)
radan
nuvežė
p-nia
M.
Valatj
Birželio 22 d. ir 23 d., įvyks! rengtoje tarptautinėje progra- simų, kaip lietuviai pateko “I
366 VVest Broadvvay,
I kienė, Vladas Marcinkus ir AlLietuvis Gydytojas
Am An American” dienos para
Dabar dar yra laikas pasinau
kvotimai dėl stojančių į mažą- im0* ir Sražia! paslrode'
So. Boston, Mass.
de, geg. 17 d., Bostone, ir kodėl binas Neviera' Feliksas Zalec‘ doti perkant namus ar ūkį ir
278 HARVARD STREET
ją Šv. Jono Seminariją, St. CleKampas Inman arti Central Sq.
Kun. Mykolas
Šmigeiskis, vien tik vaikų grupė organizuo- kas sumaniai P’®*“*“™, šu trumpu laiku dvigubai padidin-'
CAMBRIDGE, MASS.
ments Hali, Fostęr St., Brigh
rasdamas mums paskirtą vietą. ti savo turtą. Nejudomą nuosa-,
MIC., praneša savo tėveliams ir tai temaršavo?
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
ton. Vaikinai,
baigę High
Pasakysiu kiek man yra žino- Tame reikale Pagelbėjo * Vtk-j vybė yra saugiausias investinigiminėms, kad apie birželio 1
BRICK HOUSE
School kursus, gali stoti porai
ma
apie šį įvykį.
.toras Medonis. Jiems reiškiu mas. Nelaukite, nes bargenai,
d. š. m. grįš iš Kanados, kur
metų prisirengti Didžiajai se
Ant Derry Road
Geg. 7 d., klebonas kun. Pr. ilrdlng’
TeL Kirkland 7118
užbaigęs aukštesniųjų mokslų
retinasi. Turim pasirinkimui
minarijai.
2- ikadj v
* i Parade dalyvavo
25 vaikai dar keletą žemoms, dipresijos!
kursą.
Virmauskis pranese,
lietuJ
Hudson, N. H. Route 102
Pauline Luzackas, MD,
viai yra kviečiami dalyvauti Lietuvių Tautiniuose kostiu- kainoms. Pavyzdžiui:
Kita Bostono vaikinams kata
“I Am Au American” dienos muose ir su Amerikos vėliavo- 1. 6-ių šeimynų mūrinis namas i Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
'(Lietuvė gydytojai
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
likams tinkama mokykla yra
paminėjime Bostone ir paliko !mis' Uar4avo pa-skul Harvardo po 6 kambarius, ąžuolinės grin- j
St. Sebastian’s Country Day
LIEPOS mę. PIRMO KUOPIMO
w
vardą ir telefono numerį, kad Universiteto beną. Manau, kad dys, vonios, atskiri kiekvienam t Užkandžiai—-Pietūs
TIKRAS RIČIŲ
School, Nonantum Hill, NewCambridge, Mass.
susižinočiau dėl smulkmenų ir, Lietuvili !"»>«»««• pakojy- garo šildytuvai ir visi kiti mo
to’n, Mass. Ją gali lankyti, die
Mes Darome Rezervacijas
,
».
mas didžiuliame “I Am An A- derniški parankumai. Labai pa
su vaikų grupe dalyvaučiau.
Valandos: Nuo 2 iki 4
(100% PURE HONEYi
nomis, vaikinai baigę Grammar
Privačiams ir Parems.
Patelefonavus, sužinota, kad tą mer,can” d,enos parade nepa- rankioj vietoj. Miesto įvertin j
n
Nuo 6 iki 8.
School ir norį prisiruošti Kole-'
į <
Sekmadieniais pagal sutarti.
dieną (geg. 17) bus paradas dar5
nei “'‘“viams, nei tas $17,500, parsiduos tik už
Maistui 4
Gamtos '
gijai.
i
Kambariai dienai ar savaitei.
Hatch
tėveliams.
Tą patvirtina ga $10,000.
gatvėmis ir programa
Vaistams
Saldumynas
na gausūs žiūrovų aplodismenSveikatai
2. 3-jų šeimynų mūras, 14
Tek ŠOU 2805
Sveikatai
Memorial Shell.
Jaunimas yra kviečiamas ir
Telefonas Nashua, N.H.
O. Ivaškiene. kambarių, vonios, baltos sinkos
tai.
Kadangi paradas būsiąs miliraginamas
mokytis
amatų.
KONČIAUS BITININKYSTĖ
Or. J. L Pasakantis
ir skalbynės, piazai ir kiti pato
1566-VV4
57 Battery St-. No. Abington. Mm.
tarinio pobūdžio, tai vaikai su
NYA mokslų programoje gali
DĖKOJA
UŽ
KALEN

OPTOMETRISTAS
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
gumai. Arti Broadivay, South
“native costumes and plenty of
patilpti
milijonas
jaunimo.
medus nėra tikras bičių medus.
DORIUS
Bostone. Savininkė Kaliforni
color” nors ir kelios dešimts,
Kreipkitės prie National Youth
joj
— turim greitai parduoti.
MEDAUS KAINA —
kviečiami dalyvauti" tik Hatch
Administration, 261 Franklin
So. Boston, Mass.
South Boston Garage
proga padėkojo už kalendorių Kaina $3600
St., Boston, Mass., vadovybė ie i Kvorta, stikline ——------ 85c. Shell programoje.
OFISO VALANDOS:—
I
j ilaisxu ir ,telefonu:
7 c
ir jo
.. , , T ~
,
į 5 svarai --------------------- $1.25
Nuo 9 ryto Iki 7 vsl. vakare
3. 2-jų šeimynų, 10 kambarių,' BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Geg -io
12 d.
J fondan aukojo
J $1.00.
Mr. John L. Donovan, Jr.
Galionas, 12 svarų........... $3.00
...
,
.
...
|
šeštadienį
“
Darbininke
lanAutomobilistai! Jei jūs norite,
Seredomis:—
medinis namas, vonios, baltos .
£
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
-------------Persiuntimą mes patys apmo- tapau pakviesta dalyvauti. .tau-'
. . I kėši p. Andrius Versiackas iš sinkos ir skalbynės, elektros j
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
greitai bėgtų, pirkit aliejų lr
tinių grupių atstovų susirinki1
Geg. 23 d., Šv. Petro par. vai- kame. Siunčiame irgi C.O.D.
, . . ,
~
* Nonvood, Mass. Atsilankymo šviesos ir kiti patogumai. Arti
gasoliną pas mus.
Končiaus Bitininkystė
me, kuris Įvyko City Council
J
kučiai iškilmingai priėmė savo
Nuvalom purvinus karu* Ir
prie pajūrio ir byčių, South
57 Battery St.,
Chamber, City Hali. Ten pla
pirmą Šv. Komuniją, vadovybė
ligrysuojame.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Bostone.
Labai
žema
kaina,
LANKĖSI
No.
Abington,
Mass.
čiai
nušviesta
projektuojama
je kun. K. Jenkaus, kun. Alber
Tel. ŠOU 9530
tik $3600.
programa ir tvarka Hatch Me
to Abračinsko ir Seserų moky
541 Broadvvay
So. Boston, Mas*.
Penktadienį, gegužės 22 d.,
4. 15 mylių nuo Bostono, 30
Šou 4618
morial Shell. Be to, susirinki
Queen Ann Laundry
tojų. Pasimeldę, jie turėjo ben- Re*. Šou 3729
Darbininke”
lankėsi p-nia akrų farma, 6 kambarių vieno
mo
vedėjas
(Bostono
Amerikoi
drus
pusryčius,
kuriuose
kuni

Lithuanian Furniture Co.
Magdalena Kleitonienė iš Balti aukšto namas, barnė, ir višti7-11 Ellery St.,
GRABORIAI
nizacijos Kom. Pirm.) Mr.
MOVERS—
gai kalbėjo. Bažnyčioje ir salė
more,
Md.
ir
josios
sesers
sūnus
So. Boston, Mass.
ninkai. Prie gero kelio. Labai
Flanagan pranešė, kad grupės,
Insured and
je lankėsi daug vaikučių gimi
adv. H. P. Lesburtas iš Lynn, tinkamas bile Bostono biznie
kurios dalyvaus Hatch Shell
Bonded
Tel. ŠOU 2923
nių. Geras ženklas, kad visuo
Mass. P-nia Kleitonienė yra se riui. Kaina tik $4500.
S. Barasevičius ir Siinus
Local A Long
programoje, kurios tik gali, j
menė
rūpinasi
vaikučių
gėriu.
'
MOTERIS PAGELBININKB
na “Darbininko” skaitytoja ir
Skalbiame visokius skelbimus
Taipgi, pilniausias kataliogas
Dlstanoe
maloniai kviečiamos dalyvauti'}
Tą
dieną,
salėje
492
E.
7th
i
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
rėmėja.
Atsilankymo
proga
ji
Pajimame ir pristatome
, Movlng
Bankų ir H.O.L.C. forkliozuotų
ir tos dienos parade. Tuo kvie
BALSAMUOTOJAS
St., toje pat vadovybėje įvyko ]
atnaujino savo prenumeratą ir. nuosavyblų Turime keletą na.
į namus dykai.
Turi Notaro Teises
timu
rengdamos
su
savo
grupe,
programa baigimo sekmadieninusipirko kun. Pr. Juškaičio mų mainymui. Platesnių infor
254 W. Broadvvay,
ten pat užsiregistravau daly
So. Boston, Mass.
SO. BOSTON, MASS.
išleistą maldaknygę — “Maldų macijų klauskite advokato Gai
vauti parade. Nors buvo pasa
Tel. SOUth Boston 2590
Šaltinis”.
liaus ofise.
Sūnaus gyvenamoji vieta:
kyta, kad nurodymai bei ins
Gegužės ir Birželio Mėnesių
P-nia M. Kleitonienė visą sa- ,
838 Dorchester Ave.
BOSTON REALTY TRUST
trukcijos apie dalyvavimą pa-Į
Bronis Kontrim
TeL
COLumbia 2537
vaitę svečiavosi pas savo gimi
317 E Street
CONSTABLE
radę bus prisiųsta laišku. Ka-;
BARGENAI
nes — Lesburtus, Lynn, Mass.
Real Estate & Insurance
South Boston, Mass.
dangi
tokio
laiško
nesulaukta,
JUSTICE
OF
THE
PEACE
GRADUANTAMS DOVANOS
todėl prie parado nesiruošta.
CASPER
Pirmadienį, gegužės 25 d.,
(Kurios ilgai tveria)
598 E. Broadvvay,
FUNERAL
HOME
Tik štai. netikėtai užtikta. “Darbininke” lankėsi p. Saba
PIRKIT
NAMUS
SO. BOSTON, MASS.
187
Dorchester
Street
Dabar yra geriausias laikas
1. Longines — Wittnavers — Elgins
“The Boston Herald” geg. 15 liauskas iš Lewiston, Me. AtsiSouth Boston, Mas*.
Telephone South Boston 1761
{
pirkti
namus
ir
farmas,
kol
dar
d.
laidoję,
kad
parade
be
kitų
VValtham — Gruens — Byson &
Res. 120 Marine Road
lankymo proga užsiprenumera
Joseph W. Casper
dalyvių ir “a folk dance group vo savo žmonos Julijos vardu nžra pabrang?> a‘pi‘y nama> ir
Tel. SOUth Boston 2483
*
others.
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
farmos
bus
brangesni,
nes
maCOAL-COKE-OIL
from
St.
Peters
Lithuanian
pa-i
mctams
..
Darbininką
".
2. Parker Pens — Sheaffers &
Balsamuotojas
rish in South Boston”.
šeštadienį, gegužės 23 d.,, teriolas ir darbininkai eina
NOTARY PUBLIC
Watermans.
Patarnavimas Dieną ir Nakt)
Teko imtis stropaus darbo, lankėsi "Darbininko" admipis- j bra"Sy"' tok'“ bdd“ “
3. Cultured Pearls — Ronson
KoplyCia šermenims Dykai
Telephone
surinkti maršuotojus iš namų. tracijoje, p-nios Katrina Kaso- j
Tel. ŠOU Boston 1437
cis
bran
S>
n
'
Aš
turiu
Lighters, Crosses & Lockets.
SO. BOSTON
ŠOU Boston 3960
aptvarkyti kostiumus, paplair Juzefina Barauskienė!
nam“ ant Pardavimo t-21058
Atydos Nuotakams
nuoti, pasitarti dėl maršavimo iš Lynn, Mass. Atsilankymo 3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit
Orange-Blossom Vedybiniai Žiedai, Baltojo
Bay View Motor Service formos ir parašo, ir daug kitų proga nusipirko lietuviškų re pasirinkti ir už mažą kainą.
Sidabro, Platino, Geltoni ir Ružavi, Madnūs
ZALETSKAS
Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
STUDEBAKER
mažmožių. Nebūčiau galėjus to kordų.
FUNERAL
HOME
Daimontiniai Žiedai, visokio saizo ir stii
Mattapan,
Hyde Park, Roslinatlikti,
jei
nebūčiau
gavus
pa

Automobilių Ir Trokų Agentūra
Kiekvienas atitinka skoniui.
564 East Broadvvay
Taisome visokių iSdirbyačių auto
galbos. Adv. J. Grigalius sutei Antradienį, geg. 26 d., “Dar dale, West Roxbury ir Cam
SOUTH BOSTON, MASS.
mobilius. Taisymo ir demonstravl
bridge.
Kas
norit
namą
ar
farF. E. Zaletskas
kė
patarimų
dėl
maršavįųno
bininke
”
lankėsi
muzikas
AniA.
Zaletskas
mo vieta:'
vieta? .
Grfcborial
Ir
tojai
nnos ir^oarašo. , Detejft merJurgio pąr. mą pirkti, kreipkitės pas mane.
:hmaker & Jeweler,
Pat
ičių ko^t?wm4i^bw-£> ^padaryti vačgdrfthrnkRP - i6’» Norwooį$į
t 1V1LLIAM A. AMSIE
tuvis Laikrodininkas)
Kol
ep
SOUTH BOSTON, MASS.
30
Carruth
St.,
Dorchester,
’.Y
iš
Lietuvos
vėliavp^
ąpalvų.
Mass.
P-nas
A.
Šlapelis
yra
il

RA MŪSŲ SBECIALYĘĖ
l^apeCiūnae
iou
’ęoptdh 0815
prie Ashmont Station
Trečta,FT/Juos pasį(ivo3feštld|ė>5M naktį gametis “Darbininko” skaity
y,
So. Boston, MasS.
Tė!. ŠOU Boston 2609
Ona Marcinkienė. Dėl nenuma- tojas ir didelis prietelius.
Tel. GENeva 3719

A. L. Kapočius

—Contributed bu

j. Repshis, M. D.

400 Broadway,

MEDUS

447 Broadivay

326 • 328 West Broadway
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Gegužės 30 d., Visi Važiuojame j LDS.
Anglijos Apskričio
Didžiulę, Metinę

GEGUŽINĘ

Romuvos, Parkan,
Montello, Mass.

ir šokiai. Reikia sveikinti Po- kutis, A. Džiovelis; joms vadoYra tai pigiau laimėti.
ąuonock’o lietuvių jaunimą už vavo ponia M. Martin,
Pirk savo Karo Bonų kvo
ir
sumanumą.
Amerikos gelbėjimo komiteI svetingumą
tą.
I
Tvarka ir priėmimas
buvo tas kuriam vadovauja miesto
mayoras J. Kirk, begalo lietu- Nr. 6
Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato tijos kraštų gyventojai
kuopavyzdingiausias.
nepageidauja nei rusų, nei
New Yorke, N. Y. 1942 m. geguž. 15 d.
1 Motinų dienoje Hartforde bu- ves moteris išgyrė ir apie tai
vokiečių, tas pats laikrašvo įspūdinga. Bažnyčioje jauni- spaudoje plačiai rašė net kele■•B
s~
lavusi,
kad
ir
jos
kaimytis įdėjo ir kitą žinią jau
L ANGLIŠKOJI
mas ir tėvai dalyvavo Šv. Mikartų.
nai jas gerbtų. Ji siekė, iš rusiškų šaltinių, būtent,
šiose ir daugumas priėmė Šv.
Moterų skyriui prie Amerikos
SPAUDA
LIETUVIŲ KATALIKŲ
kad ne Želigovskiados žy- iš Maskvos, kurioje atpaKomuniją, o 5 vai. po pietų karo gelbėjimo komiteto pirmiLenkai ragina lietu
žmona
giais
ir ultimatumo prie- sakojamas “Izvestija” tilSUSIVIENYMO SEIMAS salėje Moterų Sąjunga surengė ninkauja mayoro žmona Mrs vius susiprasti —monėmis, bet sutartimis pęs straipsnis, išskaitliuovakarienę. Vakaro vedėja ponia Jams n-ira. Miestas padalytas i
santykiai būtų grindžia- jantis Sovietų padarytas
Mončiūnienė. Kalbėjo prelatas skyrius. Mrs. M. Martin paskir- atsižadėti Vilniaus
Hartford, Conn. —Apdraudos tai bus pavežioti mieste ir apy“Free Europe” Nr. 62 mi. Ar Lietuvos aspiraci- geradarybes Baltijos kraAmbotas, kunigai — Vilčiaus- ta Elizabethporto sekcijos orir seimų mieste įvyks Lietuvių linkėję.
kas ir Kripas, p-nas Mončiūnas, ganizatore.
Miesto mayoras kovo 22 dien. tarp kita ko jos nepagrįstos tik todėl, štuose. Kiek tai liečia LieRomos Katalikų Susivienymo
Tokia tai maždaug Lietuvių Poteliūnienė ir kiti. Dainavo skelbia nuo birželio 1—6 dieno- rašo:
kad ji jas kaip tik SUtar- tuvą,
tvirtinama, kad
Amerikoj 53-sis SEIMAS.
Romos Katalikų Susivienymo Matas Kripas su vaikučiais, mis Elizabetho Lietuvių Savai“Lenkų Tautinė Taryba timis Gazavo, pavyzdžiui, 40,000 bedarbių po okupaKomisija, vadovaujant nenu- seimo programa. Seimas užsi- Valerija Kaunietytė ir Stulgin- tę- Tokias savaites jau turėjo: kovo mėnesio 17 dieną pri- Suvalkų sutartis? Lietu- eijos aprūpinta darbu,
ilstančiam veikėjui Antanui baigs birželio 25 d.
skų šeimyna iš Waterbury.
lenkai, vokiečiai, žydai, italai,ėmė rezoliuciją,
kurioje tdų tautai nėra reikalo at- Bet pažiūrėkime ką tuo
Kauniečiui, smarkiai darbuojaAtstovų apgyvendinimu ru
Paskui buvo šokiai.
eina lietuviai.
skelbiama, kad lenkų tau- £ayus
nepriklausomybę reikalu sako pati oficiali
si, kad seimas sėkmingai praei- pinsis ponia Navickienė. Jos aVincas Gaučias išvyko į ka- ' Tenka Pasakyti, kad kas tą ta nepripažįsta jokių vie- grįžti į Vakarų krikščio- bolševikų statistika. Sotų. Jau įvyko keli komisijos su- dresas: 115 Allen Place, HartElizabethport šosios teisės nuostatų, pa- niškosios civilizacijos ke- vietų viešpatavimo laikais
nuomenę, Fort Devens. Tėvai savaitę pirks
sirinkimai ir sudaryta įvairūs ford, Conn. Norintieji gali su yra įžymūs veikėjai parapijoje. Banke (kampas E. Jersey & lst jaj-y^ų okupacinių organų ^4 dėl tos paprastos prie- Lietuvoje išleistas 1940 m
planai.
į ja susirašyti iš anksto.
Vis atvyksta iš įvairių vals- Bts.) bondsus ir taupos karo Lenkijoje ir kitose šalyse, žasties, kad lietuvių tauta rugpiūčio mėnesį Statistikos Biuletenis”, kuris
SEIMO TVARKA
tybių lietuviai vyrai ir šeimy- ženklus, viskas bus užskaito- Tokie aktai bus skaitomi nėra iŠ to kelio išėjusi,
Hartiordo
Žinutės
Pirmadienį, birželio 22 d., 9
nos ir gauna darbą Hartforde ma lietuviams. Todėl pasirody- neturinčiais galios...
Į Lietuvių tauta gražini pateikia bedarbių statisti
Iš kariuomenės stovyklų bu
valandą rytą, Švč. Trejybės
ir apylinkėje. Tarp tų vienas kime svetimtaučių akyse, kad
Negali būti
teisingos sugyveno ir bendradar- ką Lietuvoje už visą 1940
vo
parvažiavę
šie
lietuviai
ka

lietuvių parapijos bažnyčioje įlietuvis, Vadas Bitautas, Nash mes tlkrai verti esame to lietu- taikos, jeigu pokarinė pa- biavo SU Centralinės Eu- metų pirmą pusmetį. Pa
reiviai:
Mykolas
Plungė,
Po

vyks iškilmingos šv. mišios, ku
Motor kompanijos inžinierius, Vlško garbingo vardo, kurį saujįo tvarka nebus pa- ropos tautomis tiek poli- gal tą bolševikų išleistą
ąuonock
(randasi
Camp
Ausbiuletenį bedarbių skai
atvyko iš Kenosha, Wisconsin. mums teikia-iki
šiol.
Imkimės
rias atnašaus Prelatas klebo„^1.1
_______
X*: £rista aiškiu nusistatymu tiškai, tiek ekonomiškai,
ir
Bartusevičius
nas Jonas Ambotas. Pamokslą
Augusta)
darbo
ir
Daug ieško pas lietuvius apsi-: aarDO
ir padėkime
papenime sumušti
sumusu reSpektuoti teisę, pagrįstą kaip pavyzdžiui su Čeko- čius Lietuvoje 1940 metais
(Ward
Street,
Hartford
—
So.
pasakys kun. Pranciškus Juras,
gyventi. Jei kurie iš vietos lie: pirkime bondsus, ženk- tarptautinėmis sutartimis Slovakija, Šveicarija ir ki- buvo toks: sausio mėn. —
Carolina).
Gerai
atrodo
ir
par

Susivienymo Dvasios Vadas.
tuvių norėtų paimti pas save į, ^us *r registruokime savo bondsusitarimais,
tomis. Nėra jokio pagrin 12,007; vasario — 11,103;
važiavo
porai
savaičių.
Dalyvaus vyskupas.
namus,
malonėkite pranešti sus kas k*ek esame pirkę, kad
Lenkų tauta ne tik Ru- do manyti, kad ji ateityje kovo — 10,577; balandžio
į galėtume pasirodyti kiek mes sjjos atžvilgiu nori už- su tomis tautomis nesuTos dienos vakare, 7:30, paOna Kaskas (Mrs. Lokot) kunigui Kripui.
11,335; gegužes
10,
897; birželio — 9,007.
Pereitą sekmadienį, po miš- j vertiname šio krašto laisvę ir miršti praeities ginčus, gyventų.
rapijos mokyklos svetainėje į- neužilgo
dainuos Hartforde,
Iš pateiktų skaitlinių
vyks SUSIPAŽINIMO VAKA- Bushnell Memorial Salėje, Na parų, Seselių salėje buvo su-;SerovęMvn-t Nežiūrint nepagrįstų lie
matyti, kad bedarbių skai
vy Relief Fondui.
RAS.
rengta arbatėlė Seserų Pran
tuvių reikalavimo esmėje Tie patys principai
čius buvo mažiausias So
Aleksandra Gečaitė, slaugė- ciškiečių Rėmėjų skyriaus na
. EUZABETH, H. J.
lenkiško miesto, Vilniaus, visoms tautoms
SEIMO SESIJOS ĮVYKS
nursė, įsirašė į Dėdės Šamo riams.
Tautinė Taryba
lenkų Tėvų Jėzuitų žurnalas vietų okupacijos išvakarė
HOTEL BOND,
Šv.
Kazimiero
draugija,
pra
army nurse corps. Išvažiavo į
Aną sekmadienį mūsų bažny.tautos vardu reiškia viltį, balandžio 4 dienos nume se ir kad “Izvestija” pa
ENGLISH ROOM.
čioje įvyko Sodalicijos Marijos dėjusi 51 savo gyvavimo metus, ka(j ijeįuvįų tauta išsilais- ryje rašo:
teikiama
skaitlinė yra
Texas pereitą trečiadienį.
Yra pakviesti dalyvauti Sei
Apvainrkavo •nei kiek nesustoja, bet žengia vįng įš vokiečių okupacį“Įspėjam,..., kad planai daugiau negu keturis kar
mo pradžioje Conn. Valstybės
Lietuvių jaunimo katalikiškų vaikelių iškilmės
Stovylą.
Dažnai
įstoja
naujų
jog
įr
atstačiusi
visišką
esą pateikti, kurie liečią tus didesnė už Sovietų ofi
Gubernatorius Robert Hurley, draugijų federacija, vadinama Panelės Švenčiausios
p į May Queen šiais metais buvo nari4- Paskutiniame susirinki- neprįkĮausomybę
tuojau Sovietų okupuotos Lenki- cialaus leidinio Lietuvoje
Miesto Mayoras Thomas Spel- CLC Conn.
Lithuanian
Adelė Kymantaitė. Pamokslą me nauJu nariu priimtas Kazys SUgrįg į Vakarų krikščio- jos ir Baltijos valstybių paduotus statistinius da
lacy. Insurance komisijonierius tholics, turėjo savo bertaininĮ
Gečas. Jau numatyti nauji kan- nišką
ją civilizaciją ben- ateitį. Šie įspėjimai mums vinius.
pasakė kunigas Vilčiauskas.
nįgkąją
Blackall,
Teisėjas
Francis susirinkimą Poąuonock, Conn..
Dr. Antanas Supis netik gy- didatai. Kad senieji nariai lai- dradarbiaudama su cen- primena, kad Amerikos
Jeigu vėliau. Sovietams
Smith.
Šv. Kazimiero Draugijos salėje
do žmones, bet kai turi laiko ikas nuo laiko
^aiko susitiktų, pasi- tralinės Europos tauto- reikalavimas
Lietuvoje
šeimininkau
išlaisvinti
Antradienį, birželio 23 d., 8 Susirinkimas gyvas ir gana
j į mėgsta žuvauti ir golfyti. Ne- kalbėtų, drauge ir su naujais j^įg’’
Norvegiją, Daniją, Pran jant, repatrijavus Vokie
vai. rytą kun. P. M. Juras at- skaitlingas, nors ne visi miestai
susipažintų,
kaip
kas
metas,
į
j
tai
galime
pastebėti,
menkas golfininkas.
cūziją, Olandiją, vokiečių tijon 53.000 gyventojų, be
našaus šv. mišias už mirusius buvo atstovaujami, nes dabar
taip ir šiais nutarė surengti sa- kad Lietuva visuomet res okupuotą Lenkiją ir kitas to, areštavus ir deporta
Susivienymo narius Švč. Trejy- yra “gas rationing”. Nutarta
vo nariams pažmonį. šis šeimy- pektavo tarptautines sū valstybes iš po nacių bato vus žymų lietuvių skaičių,
HARTFORD. COHN.
bės lietuvių parapijos bažny- turėti
laimėjimą
defense
niškas susėjimas prie gardžių tartis. Ji nesiliovė reika- būtų žvmiai sustiprintas vis tik atsirado net 40,000
čioje.
bonds. CLC žada nupirkti už
Gegužės 17 d. įvyko LDS kp.; užkandžių bus gegužės 30 d.,--------------------- ę-------------------- moraliai, jeigu mes išplės- bedarbių, tai tas faktas,
Tos dienos vakare, 7:30, Ho- šimtą dolerių. Dalyvavo kuni- susirinkimas. Išrinkti atstovai
šeštadienio vakare, parapijos tusi savo nariais, išėjusiais į tumėm savo principus be suprantama, kalba ne So
tel Bond įvyks šauni vakarienė gai Gradeckis, Vilčiauskas ir į Conn. apskr. suvažiavimą, ku svetainėje. Yra kviečiami visi kariuomenę, būtent, padaryti
vietu tvarkos Lietuvoje
ir šokiai (semi-formal).
Kripas. Taipgi buvo atsilankęs ris įvyks geg. 31 d., New Ha- nariai atsilankyti ir draugiškai gražią iškabą su Amerikos ir šališkai visoms tautoms.
naudai, ne tą įrodo, ką bol
Trečiadienį, birželio 24 d. sei- vietinis klebonas kun. Byme. vene: Stasys šrupšas, Pet. Ma- laiką praleisti. Likęs pelnas ei Lietuvos vėliava ir ant jos bū- Jokia valstybė sekant Pi
ševikai siekia įrodyti. Bol
mo posėdžiai. Vakare, jeigu ku- Kalbėjo svečias miesto valdi nikienė, Juozas Leonaitis ir K. na savišalpos lėšų papildymui. į tų surašyti narių kareivių var jaus XII taikos principais
neturi teisės išnešti mir ševikų aiškinimai. tik įro
ne atstovai ir svečiai norės, ninkas. Paskui buvo užkandžiai'į P. Tamošiūnas.
Narys. dai.
ties sprendimo kitai tau- do, kad nedarbas Lietuvo
Į Tadas Špelis yra LDS narys
Tą darbą apsiėmė padaryti S.
Laiške, rašytam Lie je buvo pačių bolševikų
Į i nuo pat LDS ir “Darbininko”
Baurušaitis.
tuvos Pasiuntinybei Va nevykusio šeimininkavi
HARRISOH, H.I
įsikūrimo. Seniau yra buvęs
Sužinota, kad greit išeis į ka šingtone vasario 16 d. Lie mo pasekmė.
Gegužės 11 d. įvyko Šv. Var riuomenę jaunasis nutarimų tuvos Nepriklausomybės
pirmininku, šįmet yra vice-pir(Bus Daugiau)
mininku. Jis pareiškė esąs pa do draugijos susirinkimas sa raštininkas A. Paulekaitis. Jam dienos proga, Hon. Owen
tenkintas “Darbininku” ir šių voje svetainėje. Pirmininkas K. įteikta graži dovana — fonta-įQ Norem, buvusis Ameri
JAUČIATĖS BLOGAI?
metų gražiu kalendorių, už ką Nekrašis pradėjo susirinkimą mnė plunksna. Perskaitytas. kos ministras Lietuvai,
PALENGVINSITE SAU —
siunčia $1.00, lankėdamas kata malda. A. Paulekaitis, jaunasis laiškas K. Mačiulio, jūreivio, mini, kad 1939 metų liepos TIKRAI
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BODU
likiškai spaudai augti ir pla sekretorius perskaitė protoko buvusio draugijos pirmininko. 4 d. jis pasodino prie neži
Ig KRANO IR BUTELIUOSE
•
Kuomet
kankinatis
vidurių užkie
tintis, nešant apšvietą tarpe lie lą, kuris vienbalsiai priimtas. Jis sveikina visus ir prašė jo nomo kareivio kapo Kau tėjimu — žarnos neveiklios
— skau
i
da
Kalvą,
nėra
energijos,
palengvin
Išklausyta
įvairių
komisijų
ra

tuvių.
Rap.
nepamiršti.
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
ne vijuoklę, išdygusią prie kite sau šiuo modernišku būdu —
portai. Pasirodė, kad visi nuo
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
Šv. Vardo draugija labai gra Jurgio Vašingtono kapo kramtykite FEEN-A-MINT. Si akoninga vidurius Uuosuojanti kramtoširdžiai darbuojasi draugijos žiai veikia. Aukoja daug kil
I arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Mount Vernon. Tai turėjo Į ma ^„na pagelbės švelniai, bet tik
EU
ZABETH,
N
.
I
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
naudai.
niems darbams.
išvalyti vidurius. Milionai žmo
simbolizuoti nesugriauna rai.
nių naudojasi FEEN-A-MINT. PaElizabetho lietuvės moterys Perskaitytas kun. dr. K. Rėk
Pirmininkas ragina visus va mą draugiškumą, kuris kramtykite FEEN-A-MINT einant
laičio,
MIC.,
Tėvų
Marijonų
smarkiai veikia karo reikaluo
žiuoti ir aplankyti Marianapo turėtų egzistuoti tam tos gulti — sekantį rytą tikrai jausite
labai patenkinti.
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
se. Būrelis lietuvių moterų, ku Provincijolo, ‘ laiškas, kuriuo lio Kolegiją ir Kalvarijas.
šalies ir mūsų. Porą kartų Visai šeimai pakelis kaiminis tik
rios organizavo “Lithuani-an- praneša, kad radęs a. a. kun.
J. Stasilionis. okupuota: Sovietu Rusi
American Democratic Women dr. J .Navicko užrašuose, jog
jos ir Vokietijos, Lietuva
Club” ypatingai pasižymėjo. draugija Kalvarijų statybai ytebeturi
laisvės viltį. įBRIDGEPORT, COHH.
Tam klubui vadovauja Mrs. M. ra aukojusi $500.00, ir kad
kvėptą solidarumo su Su
Martin (Marcinkevičienė). Pir draugijai yra paskirta septin
Birželio 28 d. lietuvių parapi- vienytomis
Valstybėmis.
mą žygį padarė jos parduoda toji stotis su draugijos užrašu. Ijos bažnyčioje J. E. vyskupas Tegul ši viltis netolimoj
Phone 1181
mos banko klubo vardu karo Tėvas Provincijolas
dėkoja suteįka
Sutvirtinimo Sakra- ateityj pilnai ir garbingai
A. P. KARLONAS
ženklus ir bonus. Jos veikė pra draugijai už auką, ir prisiuntė ment^ §u yį^ §įmtas vaikų ir realizuojasi. Lietuvos lais
dedant gegužės 4 d. visą savai a. a. kun. dr. Navicko paveiks- 8UaUgUsjų iankė pamokas tre- vė vra teisėtumo būtenytę ir pardavė bonų už $7,530 ir lą ant kurio yra ątspausdinta^i^i^^jjęnktadieeiais
žęnklų už $863i-fl^nka prie'StšA maldai, j
~ 'T
Tikimės, kad priimančių SakrapardavinjįĮ) Bosjmotery^
Draugiją įgal:ojc\.Moną Sta- mentą įus <jaUg daugiau.
Chestnut St.
nared Zalapukas, M. Ticken silionį, kad apie tai parašytų^
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