BOSTON PUBLIC LIBRARY
CHIEF OF BOOK SELECTIOI
KEFERENCB DIVISION
COPLEY SQ BOSTON MASS
DARBININKAS
Lithuaniar. Semi-Week!y
Nevvspaper

DABARTIES
BILDESIUOS
Birželis yra Lietuvai ir
mūsų tautai gedulo ir pa
siryžimo mėnuo. Kaip ži
noma, birželio mėnesyj
Lietuvą užpuolė du žiau
rūs diktatoriai. Birželio
15 d., 1940 m. Sovietų Ru
sijos raudonarmiečiai okupavo Lietuvą ir joje šei
mininkavo vienus metus.
Birželio 22 d., 1941 m. Vo
kietija puolė Sovietų Ru
siją. Pirmas puolimas ėjo
per Lietuvą. Kautynėse su
bolševikais, jau neskai
tant prieš tai nužudytų ir
išveštų lietuvių į Sibirą,
žuvo tūkstančiai lietuvių
partizanų. Taip pat nema
žai žuvo ir nuo nacių kul
kų.
Birželio 23 d., 1941 m.
Lietuvoje susidarė laiki
noji lietuvių valdžia ir pa
skelbė atstatanti Lietuvos
nepriklausomybę.
Deja,
toji valdžia tegalėjo veikti
tik 7 dienas. Atėję nauji okupantai — naciai, įkūrė
savo tvarką, kuri yra nie
kas kitas, kaip tik žiaurus
rėžimas.
Lietuvos gyventojai ne
ša sunkų okupantų jungą.
Laisvėje gyvenanti lietu
viai minės tas Lietuvos
nelaimės sukaktuves dide
liu pasiryžimu gelbėti Amerikos vyriausybei, kad
ji laimėtų pergalę, nes Amerikos vyriausias vadas
— Prezidentas Rooseveltas užtikrino visoms pa
vergtoms tautoms ir Lie
tuvai nepriklausomybę ir
laisvę.
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1036 Lakūnai Bombardavo
Vokietijos Miestus

New York, birželio 4 —
Šiomis dienomis komunis
tų
partijos
iždininkas i
Welwel Warszower, kuris <
Amerikoje vadinosi Ro
bert William Weiner, tapo
nubaustas dviem metam
kalėjimo bausme už falsi- į
fikavimą pasų.

Londonas, birž. 4 —Dau
giau kaip tūkstantis Ang
lijos bombanešių bombar
davo Vokietijos miestus,
sunaikindami fabrikus ir
ginklų sankrovas.
Labiausia nukentėjo Esseno miestas, kur randasi
didžiausieji vokiečių gink-

Warszower norėjo atidė
ti bausmę dėl širdies ligos,
bet teisėjas nesutiko, ir
liepos 1 d. jis turės pradė
ti savo bausmės laiką ka
lėjime.
Browder,
komunistų
partijos sekretorius, nese
niai išėjo iš kalėjimo, o
greitu laiku Warszower į-;
eis į kalėjimą.
Browder taip pat buvo
nubaustas už neteisingai į
išgautus pasus ir jų var
tojimą.
Japonai Vėl Nuskandi
no 11 Laivų

TEL. SOUth Boston 2680

nai, kad prirengus kelią
kariuomenei pulti Vokieti
ją. Išrodo, kad tai yra pra
džia “antrojo fronto”.

Toks vokiečių fabrikų
bombardavimas sulaikys
Hitlerio laimėjimus, vie
na, kad nebus užtektinai

i t u i • v.j
* • karo ginklų, o antra, prilų farbnkai. Kit, .ndustn- verstfnas reikalas ginti

jos miestai, Oberhausen, savo miestus, tai reiškia
Gelsenkirchen,
Wanne, atitraukti karines jėgas iš
Bochum ir Dortmund, taip karo fronto.
pat skaudžiai nukentėjo.
Bombardavimas
buvo Jei per kelius mėnesius
pakartotas ant Essen, vo panašūs bombardavimai
kiečių karo ginklų Krupp pasikartos, galima tikėtis,
kad apie rudenį Anglijos
fabrikų.
Anglijos vyriausybė sa-jir Amerikos kariuomenės
ko, kad panašūs bombar-lper Prancūziją, Belgiją ar
davimai bus daromi daž-‘Norvegiją puls vokiečius.
Kariai turi būt patys ir mechanikai. Štai vienas iš pavyzdžių, kai lau
kuose pataisomas didžiulis tankas. Tai darbai Kalifornijos karo praty
bose.

KIEKVIENAS AUTOISTAS
GAUS “A” KORTELĘ

VVashington, D. C., birž. Į Taipgi bus klasifikuojaJung. Valstybių Laivy
Reikalauja
Panaikinti
, 4 — Kainų Administraci- mi sunkvežimiai. Lengvienas praneša, kad japonų
CCC
jos Ofisas praneša, kad ji bus S-l klasėje ir gaus
kruzeriai vėl nuskandino i
Rytiniame Pakraštyje bus 96 kuponus; sunkieji bus
Suvienytų Tautų 11 pre
Washington, D. C., bir- ; pravesta pastovi gasolino S-2 klasėje ir gaus 387 kukybinių laivų. Tris laivus
želio
4 — Atstovų paskyri racionalizavimo
progra- ponus,
nuskandino
ties Jung.
mo
pinigų
įvairiems
vaima, pagal kurią visos “X”į Kiekvienas
autoistas,
Valstybėmis, vieną ties!
vyriausybės
Washington,
birž.
4
—
i
iš
Amerikos
džios
reikalams
komitetas
kortelės
bus
panaikintos
kad
gauti
kortelę,
turės
Brazilija, ir septynis ties
paskelbimo.
Prezidentas
Rooseveltas
tokio
karo
15 balsų prieš 12 nutarė įr visi automobilistai gaus išpildyti klausimų blanką,
Indija.
Nes
sakoma.^
kad
priešas
reikalauja*
kad
Kongresas
prašyti Kongreso, kad pa- kuponus. Automobilistas įr pagal to bus išduodaPer pastarąsias 5 dienas
Lai visi lietuviai.- -kurie priešo
submarinai nu- oficialiai paskelbtų karo-, vienos Sąjungos Tautų y- naikintų Civilių Saugoji- su kiekvienu kuponu gaus mos kortelės. Registraci
tik išgali, perka Amerikos skandino 17 laivų Atlanti- stovį Bulgarijai, Vengrijai ra visų priešas. Tuo sume- nio Stovyklą
(Civilian apie tris galionus gasolino ja gal būti įvyks šio mėneKaro Bonus!
ko vandenyne.
į ir Rumunijai, kurios pasi-Įtimu sovietų Rusija turė- Conservation Camp), nes — dabartinės
vienetos šio pabaigoje.
Apskaičiuojama,
kad davė vokiečiams ir kariau- Įtų paskelbti karą Japo- esą ji dabar nebereikalin- kvota.
j
Sakoma, kad automobinams.
Lietuvių komunistų lai 150 jūreiviu žuvo Bengal ja prieš rusus.
Sa-_____________________ ! Nauja gasolino racioną-, lių savininkai, kad gauti
| Vyriausybės vadai šiam
kraštis “Laisvė” kelia bai įlankoj, Indijoj.
lizacijos programa įsiga- “B” arba “C” kortelę, tusiausi aliarmą dėl Jung. Laivynas praneša, kad žygiui pritaria ir galima
lios pradžioje kito mene- rėš įrodyti vieną iš dviejų
Valstybių generalio pro gegužės mėn. nuskandino tikėtis, kad oficialiai bus
šio, gal būt pirmoje savai- dalykų: pirma, kad jis šu
kuroro Biddle nuospren 31 Amerikos laivą, tačiau paskelbta karo stovis tarp
tė je.
Įdarė taip vadinamą “carAmerikos ir Balkanų vals Washington, birž. 4 — kinti jos industrijos cen- Viršininkai sako, jeigu; pooling” klubą su madžio deportuoti Harry Bri- tonažo nepaduoda.
tybių.
dges, komunistą ar komu
racionalizacija žiausia trim automobilių
Japonų trus. Bet visa bėda kad gasolino
Penkiosdešimts
nistų simpatizatorių, ku Raudonieji Bombar
Am/rilrai je,
būtųtaipraplėsta
sumažinimui
Visos Šios Balkanų valsbombardavo RiKsiin
iZo npdnndfl
per save7"^
vienetą visoje
gal šalybūtų I savininkais
padangų vartojimų,
arba,
rio veiksmai nesuderina
tybes
yra
paskelbusios
ka;
A)askoje
Amerikos
kar0
duoja Naciu Bazes
mi su šios šalies tvarka.
ra Amerikai Tik nereikia bazes
Padaryta nuosto. bombarduoti Japonus.
padidinta iki keturių ga-i kad tai negalima dėl koSovietu-Nacių
Generalis
prokuroras
.
. lionų, bet jeigu pasiliks kios nors kitos tikros prieužmiršti,
kad
los
buvo
ori„
Y
ra
manoma,
kad
JaFronte
Rytiniame pakraštyje,1 žasties.
Biddle turi būti įsitikino,
verstos tai padaryti Hitle-;
nori atkeršyti Ame- Jei Rusija leistų Sąjungos Tautoms įsisteigti ka- tai gal pasiliks trys galiokad tokie elementai, kaip
Jis turės pažymėti kiek
Įrikai
Maskva, birželio 4 —So no įsakymu.
,rikai už jų miesto Tokio ro bazes Vladivostoke, ta- naį.
Bridges yra Amerikos vi vietu raudonieji lakūnai,
tolumo iš viso turi važiuo
Vokiečiai jau buvo už bombardavimą.
da
visa
karo
eiga
Pacifiko
Karo
Produkcijos
viršisuomenės ramybės drum besidžiaugdami Anglijos grobė tas valstvbes. kada
ti, ir tuo remiantis jam
stėjai ir vienybės ardyto bombardavimu Vokietijos Hitleris naskelbė karo sto Iš Alaskos į Japoniją y-Į krašte būtų pakeista. Ko- ninkas sako, kad kol kas bus išduota atitinkama
ra apie 3200 mylių. Bet iš,dėl sovietų Rusija nepajai.
miestu, besustoiimo puo vi Amerikai. Taigi Balka Alaskos per Rusiją Ame skelbia karo Japonams, neišspręsta ar gasolino kortelė. Autoistas su “A”
racionalizacija daryti vi- kortele galės vartoti gasola naciu bazes Sovietų-Vo nų valstybės tik nėr prie
rikos
lakūnai
gali
lengvai
Popiežius Pijus XI aiskada
Amerika
paskelbė
so
je šalyje, ar tik Rytinia liną dėl šeimyninio arba
varta paskelbė kara Ame
kiečių fronte.
kiai yra pasakęs, kad “bol
me pakraštyje, kaip dabar malonumo (pleasure) va
Hitleris privertė pasiekti Japoniją ir sunai- kara Rusijos priešams?
Raudonu iu
bomberiai rikai.
ševizmas pačioje savo pra
yra.
žiavimo be suvaržymo.
sunaikino 11 priešo lėktu Vengriia ir Rumuniją ko
smėje yra bedieviškas”.
Liepos mėnesyj kiekvie
Gal būti bus reikalauja
TIMOSHENKO SUŽEISTAS
vų. Leninsrrado
fronte, voti prieš Rusiia. Žinoma,
Bolševizmas tautybės ne
nas
autoistas
gaus
“
A
”
ma,
kad kiekvienas auto
kaip praneša Sovietų karo Rumunija turėjo ir savo
pripažįsta. Leninas sako:
KARO FRONTE
kortelę. “B” kortelės bus istas, kuris norės gauti
žinios, raudonieji nušovė žemes atgauti, kurias so
“Iki yra tauta ir valstybė,
duodamos pagal reikalą. daugiau gasolino, prista
40 priešo lėktuvų ir suga vietų rusai buvo užgrobė.
laisvės nėra. Kada nebus
vyriausybė Londonas, birž. 4 —Reu- kad ji išgavusi iš savo vy- “B” kortelės turės 16 ku- tytų savo darbdavio pa
dino 13 kitu. Taipgi rau Amerikos
tautos ir valstybės, tada
žino tų
valstybių
na terš žinių agentūra prane- ro vertimą pranešimo, ku- P°?V “B” .kortelės
-------------------------„ —
«<A„ , laiky- reiškimą.
donieji lakūnai nuskandi o'erai
bus laisvė”. Marksas gi'
dėti. Nėra abejonės, kad ša, kad maršalas Timo- rį jis pasiuntęs į Švediją.
lr, A korte1^pasakė: “Komunistai tau no du nacių laivus ir tris sovietų Rusija reikalavo' shenko, sovietų Rusijos Tas pranešimas, ji sako,
kortelę
gaus gydy- • Visam “Ostlandui”, vasugadino.
tos nepalaiko... Proletaria
karo vadas Ukrainoje, su- esąs toks: ‘Queen Mary toJai- slaugės ir kiti, ku- dinas, ir Lietuvai, vokieto valdžia panaikins visus
to Australia’ riems buvo teisingai iš- čiai išleido parėdymą, pa
žeistas
Kharkovo karo on way
JAPONAI UŽIMA KINIJOS
tautinius skirtumus”. Bol
i (Queen Mary kelyj į Aus duotos “X” kortelės. “C” i gal kurį vokiečiams užfronte.
ševizmas nepripažįsta de
kortelės turės 96 kuponus, j drausta vesti Rytų kraštų
traliją).
SVARBIUS
MIESTUS
mokratijos. L. Trockis pa
Jie taip pat gaus ir “A” Į moteris, arba vokietėms
sakė: “Kaip Markso pase
Sakoma, kad praneši- kortelę,
tekėti už tų kraštų vyrų.
Šnipas Pasiuntęs Ži
kėjai, mes niekuomet ne Chungking, Kinija, birž. Kiniją, bet tiek mažai jos
mas buvęs padarytas iš
nias Apie Didžiulio
buvome demokratijos gar 4 — Japonai nesulaikomai tepasiekia reikalingas da-Į
f
maišyk žodžių, būtent,
Laivo Išplaukime; latynUj rusų> vokiečių, ita
bintojais”. Taigi
būtų varosi gilyn į Kiniją ir už lis, kad Kinijai su tiek pa-,
klaidinga manyti, kad ka ima vis naujas vietas. Už gąlbos sunku atsilaikyti.
lų, čekoslovakų ir rumuĮ
Los
Angeles,
Cal.,
birženų
ima
svarbiausius
miestus,
rui pasibaigus bolševikai
Šeštadienį, birželio 6 d., 2 vai. po pietų įvyks DarMeksika Paskelbė Karą lio 4 — šiomis dienomis
atsižadėtų savo mokslo. geležinkelius, karo bazes.
prasidėjo kriminale bylai FBI agentai perskaitė bininkų Radio programa. Gražios lietuviškos dainos,
Bolševizmas, nacizmas ir
Ašiai
Kinija,
nebegalėdama
Federaliame Teisme. Kai- pareiškimą ir kaltintojai muzika ir pranešimai lai pasiekia visų Naujos Angli--------fašizmas yra diktatūros,
gauti pagalbos iš kitų val
Meksika, birž. 4 — Pir tinami Dr. Hans Helmut įrodinėjo, kaipo Dr. Grds jos lietuvių namus iš WCOP stoties — 1150 kilocyckurios atima žmonėms vi
stybių,
suvarginta
penkių
mą sykį savo tautos istori Gros. jo žmona ir Albrect prisipažinimą iš savo vei- les, Boston, Mass.
sokią laisvę ir padaro juos
Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininką Ra^
žiaurių diktatorių vergais. metų Ifcaro su Japoni ja, joje Meksika paskelbė ka Rudolf Reuter, buvęs dai- klos, kad jis buvęs vokie-’.,.
nebeišgali
atsilaikyti
prieš
rą Vokietijai, Italijai ir Ja lest pardavėjas, šrapmėjir ?čių- inteligencijos pasams dio programoje.
Laisvę
mylįs
žmogus
užpuolikus.
binic
j?
tme ' svetimos . .valstybės .dytas už $200 mėnesiui ir,
Skelbimus priduokite arba siųskite šiuo adresu:-^
ponijai. Nacių') agentai
smerkia^ ftaęižmo, kbfmh.iisduųibejtaldar 2G#0O . -maritiąi Darbingų Radio,a3££ W. Ęrqądway, nįį$R-> Boston,in
Ndhš Amerikoj pagalba Tašiatai areštuojami Mek-3 maudai.
nizmo ir fašizmo dTfct&t&i
fo’OMass. Teh South Boston 2680 arba Norwood 1449.
Rffiu o; per Indiją yra shiričikma įyšikoje.
unod Mr&E(i<3jros pririipažind, bonus.
ras.

Amerika Paskelbia Karą
Balkanų Valstybėms

Japonai Bombardavo Alaską

Darbininkų Radio Programa
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M AKE
EYERY
PAYDAY

ŽINIOS
Sąjungininkai Nuskandino Tris
Japonijos Laivus

BOND DAY

Naujas Lietuvis
Inžinierius

roję. Bankas teiksiąs kre
ditus viešosioms įstai
goms, amatams ir žemės
ūkiui. Tačiau reikšmin
Iš Australijos praneša, kuris 8 dienos atgal šū
giausia laikraščio pasta
kad Sąjungininkų subma viais buvo sužeistas, šian
ba, kad ‘‘esantieji Ostlanrinas, kuris plaukiojo Ja dien mirė.
de bankai bus likviduoti ir
ponijos transporto kelyje
Heydrich buvo žinomas
įsilies į “Gemeinschaftsnuskandino tris Japonijos Vokietijos okupuotoje Eubank”. Tas monopolinis
laivus 22,000-tonų, įimant ropoję, kaipo korikas.
bankas turėsiąs skyrius
6000-tonų transportinį lai- Du šimtai čekų užmokėKaune, Taline ir vėliau
vą, kuriuo vežė kareivius, j jo gyvybe už Heydrich suMinske. Jo direktorium eSpėjama, kad kartu su lai- žeidimą. Galimas dalykas,
sąs paskirtas konsulas Rivu nuskendo apie 12,000 kad naciai dar daugiau
chard Vehdor, kuris pa
japonų kareivių.
sušaudys nekaltų žmonių
Šią laivę tūlas John Negus Los Angeles mieste pasistatė savo skie
čioje
Vokietijoje kelis
207
Užmokėjo
Gyvybe
už Heydrich gyvybę.
bankus jau suliejęs.
pe. Bet iš ten išimti jos negalėjo. Taigi išardęs savo miegamojo grin
Heydrich Mirė
Už Heydrich
Artimiausiomis dieno
dis iškėlė į viršų iš skiepo ir tuomet per langą į lauką.
Naciai Bombardavo
mis Lietuvoje pradėsian
Londonas,
birželio
4
—
čios
veikti vokiečių taupo
Naciai
Steigia
įvairias
Londonas, birželio 4 — Da Miestu Britanijoj
Pragos
radio
praneša,
kad
mosios kasos. Jos turė
Vokiečių oficialios žinios
Savo Įstaigas
Londonas,
birželio
4
—
nacių
Gestapo
sušaudė
vėl
siančios skyrius Kaune,
praneša,
kad Reinhard
Lietuvoje
Heydrich, vokiečių gesta-| Vokieti jos nacių lėktuvai i 46 čekus. Taigi iki šiol naVilniuje, Šiauliuose ir Pa
•
Patirta,
kad
Leonas
Trokšta
Arklių
po viršininkas, protekto- bombardavo du miestus ;cių agentai Sušaudę 207,
• “VVilnaer Zeitung” ra nevėžyje. Šios kasos veik
rius Bohemijai-Muravijai, Anglijos pietvakariniame, čekusi uz tai, kad nežinomi Prapuolenis aktyviai paLietuvoje
šo, kad Vokietijos reicho siančios taip pat Latvijoje
pakraštyje. Padegė mies- piktadariai suviais suzei- sireiskęs 1941 m. birželio • Per agronomų suvažia-! komisaro įsakymu Lietu- ir Estijoje.
itus ir užmušė nemažai ‘ dė Vokietijos nacių pro- 22 dienos sukilime, arešĮVAIROS SKELBIMAI Į žmonių. Gaisrai greit bu-itektorių Reinhard Heyd- tuotas ir laikomas kalėji- vimą Kaune jo dalyviai voJe s^eigia^a
Lietuvių katalikų organizaci
nusiskundė
svarbiausia Jun£>a
(Wirtschaftsvejos perka Amerikos Karo Bo
parsiduoda 5 kamb. nau-!vo užgesinti.
rich. Tai baisus teroras, me Vokietijos gilumoje,
darbo jėgos trūkumu. Be ręinigurJg Litauen). Jos
nus, ragina kitus pirkti, o tuo
jas namas su 1 akerių žemės už
• Antrą Velykų dieną to, trūksta traukiamosios tikslas busiąs susidaran- pačiu laiku lietuviai komunis
$3000. Taipgi 4 kamb. namas į
Šiauliuose mirė Dr. Pra jėgos, nes krašte arklių ciam privatiniam ukiui tai ragina savuosius “Už Dides
su 12 akerių, visi imprumentai ’
sumažėjo,
kai kur______
štoko- Lietuvos generalineje srinas Dielininkaitis, Vytau-______
__________
nę, Duosnesnę Pagalbą Sovie
— elektra, furnace, su screened I
to Didžiojo Universiteto;ja ir sėklų. Agr. Gilvydis
suteikti reikiamą satų Sąjungos Kovotojams”. Ko
porčiais, garadžius ir vištinin- Į
Kaune docentas ir žymus pabrėžė, kad labiausia vivaldybę”. Ypač ji savo dėl ne “už didesnę, duosnesnę
kas. Atvažiuoti į Bostoną ima •
katalikų veikėjas.
Lietuvoje atsilikusi sritis patarimais bei iniciatyva pagalbą” Amerikai?
tik pusė valandos, arti visko.
yra žemdirbystė. Gyvuli- paremsianti ekonominėje
Palyginkime lietuvių katali
Melbourne, Australija, Tolimuose Rytuose gali-į • iš spaudos matyti, kad ninkystė tvarkosi žymiai
Kaina tik $2,500. Langley,
vokiečių civilinę kų su komunistų ištikimybę
Rear 1 No. Main St., Avon, birželio 4 — Praneša, kad ma siųsti
laiškus per Lietuvos Vilniaus apygar- geriau. Apskritai, per pas- administraciją.
Raudonojo1 <įą sudaro: Vilniaus, Tra- kutinius 15 metų mūsų že Laikinu sios sąjungos šiai šaliai ir pamatysime, jog
Mass.
(2-5-9-12) Japonijos submarinai už Tarptautinį
puolė Suvienytų Tautų Kryžiaus Komitetą Gene- kų, Ašmenos, Švenčionių,
vedeju esąs paskirtas dr. komunistams rūpi pirmoje vie
mės
ūkis
padarė
didžiau
PARSIDUODA vieno pagyve- laivus ties tirštai apgy voje, taip praneša Ameri Eišiškių ir Svyrių apskri šią pažangą. Net ir Skan-:Pen^’ vokiečil» generaii- toje Sovietų Sąjunga. Ir dar
komunistai drįsta pravardžiuo
nimo 9 kambarių, medinis na- ventą pietrytinę Australi- kos Raudonasis Kryžius. čiai. Svyrių apskritis yra dinavijos kraštai, pasiekę
komisariato Lietuvoje ti ir šmeižti lietuvius katalikus
mas, aliejum apšildomas, bath jos dalį.
vedėjas.
Tačiau negalima siųsti naujai sudaryta ir į ją įei aukščiausią šioje srityje ūkio skyriaus
su shower, visi imprumentai, ' Užpuolimą padarė ant laiškų, jeigu nežinote tik na šie valsčiai: Svyriai,
Reikalų vedėju paskirtas *r J1* sPau<^4- Ar už tai, kad jie
laipsnį, nebus padarę di
didelis lotas, graši žolė api<ut»t (dviejų ___
mažų
laivų
my
_____
__ 35
____
v . rai, kad tas asmuo, ku- i Lentupis, Kamajai, Žukai desnės pažangos. Nėra a- Dr. Klingspor, vokiečių remia Ameriką, o ne svetimą
komisariato valstybę? Sakoma, kad iš dar
mą, vieta pasistatyti garadžiui. jjos į rytus nuo Sydney ir i riam norite siųsti laišką niai, Kiemeliškis, Šemeta- bejonės, kad jei ne karas, generalinio
bų pažinsite juos. Taip, mes pa
Namas randasi W. Roxbury.! RitQ .laivQ>
225
j. yra japonų nelaisvėje. Kol va, Varnėnai ir Gervėčiai.
KT_
.
---- mylios
Lietuvos žemės ūkis būtų amatų referentas.
žįstame komunistus ir žinome,
Mass. Namas vertas virš $13,- pietug nuo Sydney. Ta- nėra paskelbti vardai pa- ‘ • Laikraštis “Į Laisvę” įTas
pats
laikraštis
pra

kad jie dirba svetimos valsty
pavijęs Danijos ūkį.
000., dabar parduosiu už $5.500.; čiau nepaduoda ar japonų imtųjų į nelaisvę, tol ne- sidejo ilgą vyr. redaktoneša, kad Vokietijos rei bės naudai.
Pašaukite telefonu Mr. Jim,! submarinai
tuos laivus galima siusti laiškų.
cho komisaro
įsakymu Amerikos valdžia teikia pa
i riaus Juozo Žlabio straips•
Knygnešiui,
senojo
lie

galbą Sovietų Rusijai. Todėl
South Boston 3951.(2-5-9) nuskandino >ar ne.
nį
apie
dr.
Jurgį
Sauersteigiamas
“
Gemeins
Pakol gaus tikresnių in
tuviškojo
teatro
režisie

chaftsbank
Ostland
”
.
Jis
komunistai turėtų raginti sa
Apie šį japonų užpuoli formacijų, laiškai paim weiną - Girėną. Autorius riui ir chorvedžiui Juozui
vuosius pirkti Amerikos Karo
mą praneša nepraėjus nei tiems asmenims į nelaisvę aprašo didelį Girėno pri Zaukai suėjo 80 metų. Jis turėsiąs viešosios teisės į- Bonus ir Stamps ir teikti Ame
staigos pobūdį ir būsiąs rikai didesnę paramą kovoje už
keturiom dienom po to, turi
būti
adresuojami sirišimą prie lietuvių ir
lietubių
kalbos.
Straipsi
plačiai
pasireiškė
dar
reicho komisaro priežiū- Į pergalę ir tautų laisvę
kai Sąjungininkų karo lai šiaip:
prieš
aną
didįjį
karą
Pet

nyje cituojamas Girėno
vai nuskandino tris mažus Vardas-pavardė............
rapilyje. Dabar jubiliatas
japonų submarinus Syd Laipsnis arba titulas ir tarny pasakymas: “Išgama yra, gyvena Obeliuose, Rokiš
kuris savo kalbą bei gimi
Gegulės ir Birželio Mėnesių
ney uoste.
bos skyrius
kio
apskrityje.
nystę niekina”.
Praneša, kad tuo pačiu Buvęs (paduok vietą, kur buvo
BARGENAI
paimtas nelaisvėn)
laiku Amerikos ir Sąjun
,• Spauda skelbia, kad Rūpinasi Našlaičiais
GRADUANTAMS DOVANOS
gininkų lakūnai bombar American Prisoner of War in Lietuvos Ūkininkų Drau
(Kurios ilgai tveria)
Japan
duoja Rabaul, didelę japo
gija turi 8,000 narių ir 151 • Savitarpinės Pagalbos
nų invazijos bazę, New c/< International Red Cross
skyrių. Draugija daugiau Šiaulių komitetui nevisuo- j
Longines — VVittnavers — Elgins
/.
Committee
Britain šiaurėje. Padegė
sia rūpinasi įvairių pamo met spėjant tinkamai ap- •
VValtham — Gruens — Byson &
Geneva,
Switzerland.
militarę
stovyklą.
Taipgi
kymo kursų rengimu.
rūpinti po karo ir trėmi
“Feather Cut”
others.
Yra stilingas ir įeina mandon.
be sustojimo bombarduo Pavyzdys kaip adresuoti
mo į Sibirą pasilikusius į
2. Parker Pens — Sheaffers &
Su švelniu permanent vvave
John
Doe
ja
Timor
salą,
šiaurvaka

•
Iš
“
Wilnaer
Zeitung
”
mažamečius
našlaičius,
į
pagrindu,
VVatermans.
PERMANENTS NUO
rinėje Australijos pusėje. Private. Infantry
sužinome
,kad
Kauno
mie

jais
susirūpino
patys
šiau

3. Cultured Pearls — Ronson
$3:50 iki 12:50
Formerly of Wake (or Guam,
sto statybos skyriaus ve liečiai lietuviai. Jau ne
Lighters, Crosses & Lockets.
CASPER’S
etc).
Gali Gonti Laiškas
dėjas yra kažkoks Bethle. viena šeima priglaudė pas
BEAUTY SALON
Atydos Nuotakams
American Prisoner of War in
Amerikos Kareiviai
save vaikus, kurie liko be
83 L STREET,
Orange-Blossom
Vedybiniai Žiedai, Baltojo
Japan
So. Boston. Mass.
• Vokiečių teismas už tėvų ir artimesnių gimi
tapanijos
Tel. ŠOU 4645
Sidabro, Platino, Geltoni ir Ružavi, Tdadnūs
International Red Cross
“ginklų laikymą” nuteisė: nių, pajėgesnių juos glo
Nelaisvėje
Daimontiniai Žiedai, visokio saizo ir stiliaus.
CASPER’S
Committee
1. žemės ūkio darbininką boti ir auklėti.
Kiekvienas atitinka skoniui.
BEAUTY SALON
Geneva, Switzerland.
Bernardą
Lukoševičių
iš
VVashington, D. C. — A1031 DORCHESTER AVĖ.,
FRANK G. IVHITKENS
Toje vietoje, kur klijuo Pikčiūnų k. — 4 metais. • Šiaulių
savaitraštis J
Dorchester, Mass.
merikos karo nelaisviams
Tel. GEN 3668
Wotchmaker & Jeweler,
ir internuotiems civiliams jamas pašto ženklas turi 2. ūkininką Antaną Malec- “Tėviškė” paverstas dien-|
būti parašyta: “Prisoner ką iš Ligonių k., Kauno raščiu. Jį redaguoja S.
(Lietuvis Laikrodininkas)
of War Mail, Postage apskr. — 3 metais. 3. Kazį Miglinas.
SWISS YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ
Free”.
Į Glaudelį iš Ručkakiemio
/"
321 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Tokiu pat būdu reikia k. ir 4. tarnautoją Praną • “Wilnaer Zeitung” ra
šo, kad Vilniaus apskrity
adresuoti
internuotiems Garnį — po vieną metą.
SEšTADIENJ
je prie visų pradžios mo
civiliams, bet ant tų laiš-------------BIRŽELIO 6
kų turi būti priklijuotas1 • Sudaryti įstaigą ama- kyklų bus prikalti užrašai
Užsisakykite Toniko Pas Mus *•’
vokiečių
ir
lietuvių
kalbo

pašto ženklas.
tams tvarkyti paskirtas
PURITAN
Pristatom geriausį toniką Pikni
Juozas
Valentukonis, mis. Apskrities valdyba
HANDICAP
Lietuviai komunistai sa prieš karą lankęsis Ameri užsakiusi lenteles su tokams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
vo
laikraščiuose skelbia koje su Verslininkų eks kiais užrašais.
$5.000 PRIDĖTA
visokiems Parengimams.
|
Vokietijos nacių žinias iš kursija, o smulkiajai pra
Lietuvos. Juk tai nacių monei — Jurgis Mikaila. • Mickūnuose (Vilniaus
Kainos prieinamos.
|
krašte)
žuvo
policininkai
propaganda? Taip jie sa Prašymai amatams ir
ko, kada lietuvių katalikų smulkiajai pramonei su- Vincas Iaukutis ir Anta
Grandstand. 50c.
laikraščiai paduoda
ži privatinti turi būti paduo nas Rekašius.
Clutoirduse4)0
(Su
taksais)
Take B & M train or
nias iš Lietuvos. Turime ti iki 1942 m. kovo 31 d.
PRASIDEDA 2:30
Elevated train and car
Neužmiršk savo P’s ir g Grafton Avė., islington, Mass. Te!. Dedham 1304-W jį
1
pažymėti,
kad apie 400 su
(Kitomis dienon™*
—
šaudytų žmonių Lietuvoje jų skelbti, nes jie sako, Q’s. Išlaikyk savo Karo
DM
.
ų. Jbnlvc '
’Rhias padhVČ patys i!rtą- kad k^ft&ciai pddūKda, tai Bb'ftrų pasižadėjimą if iš^ 1S, PRANAS GERULSKIS, NemtfW. DedhSffi 1304-R |
pildyk kvotą.'
ciai. Komunistai neturėtų yra jų propaganda.

• Leopoldas Balsys, dar
Nepriklausomos Lietuvos
valdžios pasiųstas į užsie
nį studijuoti karo ir pre
kybos laivų bei uostų sta
tybos, baigė Berlyno auk
štąją technikos mokyklą
ir gavo diplomuoto inži
nieriaus laipsnį. L. Balsys
dar kurį laiką pasilieka
Berlyne, kur dirbs dakta
ro laipsniui įsigyti, o pas
kum grįš Lietuvon.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Japonai Puolė Suvienytų Tautų
Laivus Ties Australija

SUFFOĮK

Myopia Club Beverage Co. j
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Ta:kos ir Ramybės Pagrindas

DARBININKAS
(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by----------

Su baime ir nerimu ste-' aukščiau iškilti, praturtėbime baisaus pasaulinio ti.
karo eigą. Atsistojo vals- Jei žmonės sugrįštų prie
SAINT JOSCPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
tybė prieš valstybę .tauta Kristaus, tada visi jaustųBntered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
prieš tautą. Teisingumas si broliai ir vaikai DanMass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
pamintas po kojų, artimo giškojo Tėvo. Tarp brolių
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
meilė atmesta. Žmonių ir vaikų negali būti neapyPRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
!
širdys
sukietėjo ir tik ai- kantos, keršto ar barnių,
Domestic yearly ______________ $4.00 Amerikoje metams ............. ......... $4.00
suoja kerštu ir neapykan- o tik nusižeminimas ir
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
ta. Ir mes klausiame: kas meilė, užjautimas ir pa
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
bus rytoj? Taip, karas pa- galba vienų kitiems. ŠvenDARBININKAS
sibaigs ,kai visi karai pa- čiausiame
Sakramente
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
sibaigia. Bet ar po šio mes sudarome vieną šei
Telephone SOUth Boston 2680
kruvino karo žmonės gy mą, palaimintą vienybę,
vens taikoje ir ramybėje?i kurioje gyvena pats taiNew Yorko Amerikos Moterų Savanorių patarnautojų būrys, po ins
Ar bus taika pagrįsta tei- kos ir meilės Karaliustruktorės vadovybe, sodina įvairius daržovių augalus, kad parvykus į
singumu ir meile?
Kristus. Kur vienybe, ten
namus galėtų užvesti savo Pergalės darželius.
---------------------------------- iz jKadx • tai
4.-i tikrai• įvyktų,
• i 4, ;I ir meilė, o kur meilė, ~ten
Milžiniškas viso pasaulio tautų susikirtimas ver
dirbtuvė per metus reika- rpikįa kad tip kilni į bū- taika ir sugyvenimas. Per
čia politikus ir mokslininkus galvoti apie būsimą tau- j
lavo nuo dviejų ligi dviejų tini įabarties troškimai Svenčiausį Sakramentą ir
tų susiskirstymą. Susidarys naujas žemėlapis, kurio j
ir pusės milijono bačkų a- būt pagrįsti nesikeįčian-^ve.nc‘auslame Sakramenįvairūs projektai jau yra gaminami. Čia eina kalba1
liejaus. Ir didesnė įstaiga, čiu vienytes, taikos ir pa-!te amonlJa atraa *kr’ v,e’
Taikos
laiku
beveik
vilinijas
ir
mažais
laiveliais
vien apie demokratijos projektus, nes Ašis turi savo
kuri aptarnauja nuo dvie- j ties g vanimo pagrindu Pastov1’ talką lr^’
sas
gąsdinąs
ir
aliejus
sušalies
vidujiniais
vandenjų ligi trijų milijonų žmo-; Kris[ūmį. Jėzus Kristus 180 5>7enlmo Palalmą', >5>
planus, kurių mums nagrinėti netenka. Gaminti nau
vartotas
rytinėse
valstykeliais.
nių Naujoj Anglijoj su' nėra istorinis asmuo, ku to kelio tam nėra ir būti
jus tautų žemėlapius, karo likimui tebesvyruojant,
bėse
buvo
gabenamas
di-)
Mums
pasisekė
gabenti
vartojo net 1,100,000 bač ris gyveno senovėje ir da- negali. Arba prie Kristaus
atrodo lyg peranksti, bet geriau iš anksto projektus
tankeriais iš Gulf daug gasolino ir aliejaus į kų per metus. Keturios, har6 Vi k ^būtiT^aTmintlZ" arba * suirut? ir netvarką,
paruošti ir per kritiką juos perleisti, kad taikos kon deliais
nf
V
pykti
Dar UK Dutų atminus.
of Mexico uostu
uostų nptdli
netoli didi- Rytus šiuo budu, dauguferencijai įvykus, teisingi tautų reikalavimai būtų džiulių pietų - vakarų alie- mą geležinkeliais. Paga- bačkos nedirbto aliejaus, Kristus yra gyvas Dievas. Dievo Kūno šventė, Jė— tai “petroleum”, kada Jis dabar gyvena mūsų zaus Švenčiausiame Satiksliai sutvarkyti ir konferencijai įteikti.
jaus laukų į aliejaus dir- iįos> mes gavome apie eina iš šaltinio — pristato
tarpe. Ar Jis nepasakė: kramente pagarbinimas,
Vieną iš daugelio žemėlapių projektų paduoda binyčias Atlantiko pakra- 640,000 bačkų per dieną vieną bačką sunkaus kuro “Štai Aš esu su jumis per teprimena
mums, kad
Columbijos universiteto profesorius, George T. Ren- štyje. Vienas tankeris iš- (tankų karais, ir kitą 235,- aliejaus ir dvi bačkas ga- visas dienas iki pasaulio Švenčiausis Sakramentas
ner. Jis dalina Europą į devynias “stiprių tautų” gru plaukdavo kas 80 minutas 000 bačkų per dieną ma- solino.
pabaigos”. Jis tikrai yra ’ turi būti gyvenimo centpes štai kokiam sąstate: Britanija, Ispanija, Prancū per metą, ir todėl buvo už- žuose laiveliuose, per paiBus labai sunku paskir-1 Švenčiausiame Altoriaus; ras, jei norime susilaukti
.orimais j styti gasoliną rytinėms Sakramente, realiai gyvas tikrą ir pastovią taiką. T.
zija, Italija, Vokietija (inimant Vengriją), Balkanų tektinai gasolino rytų mo- pų-iinijas ir motoriniais
toristams, ir kuro aliejaus trokais. Bet net ir
mil- i
,
-__ .__ . _ __ ninvnc- Čvnn/.ionoic
Unija, Čeko-Lenkija, Finoskandija ir Sovietų Sąjun mūsų industrijoms, na- žiniškas kiekis per tas
400,000valstybėms kunos ,n ,OT-, į’^ntas vra tas nesulr
ga. Estija prie Sovietų Rusijos ir Lietuva prie Čeko- maras ir apartmentams.
bačkų Der mažas aprūpin-!mallals Ialkals suvartoda- kramentas yra tas nesuarBet kada mes istoiom i U mūs^ svarbiausius rei-vo 40% viso USA- vartl> d°mas PaSrindas’ kurlu0 A. L K. Studentų Seimas
Lenkijos.
et kacia mes jstojom j ti musų svarbiausius rei g-asolino Paskirstv- reikia remti visą musų!
Profesorius Renner dėsto politinę geografiją. Jei karą,
Rugpjūčio 1—2 d.
Asies submarinai kalavimus. Mes suvarto- Jamc) &
•
* gyvenimą. Čia slepiasi dvi1
mas
lies
kiekvieną
biznį,
tai jis su savo mokslo šaka nepergeriausiai susi- pradėjo skandinti mūsų1 jome vis daugiau ir dau
būtinos taikos sąlygos, •
pažinęs. Kaip suderinti Serbiją, Slovakiją, Bulgariją tankerius nuo vieno galo giau gasolino iraliejaus, surištą su automobiliu,
ės rytu.'kurie
ir Graikiją į vieną Balkanų Uniją? Juk tos tautos nuo- Floridos ligi šiaurės
rytų. kurie turėio
turej sudaryti mū- nukirs vaWbių pajamas būtent, nuolankumas ir Centro valdyba nutarė Ameryt
~
nuo gasolino taksų, suma- artimo meile. Be nuolan- rikos Lietuviu Katalikų Stulatos su savim pešasi ir Balkanų pusiasalis kaip tik Ir pačiu laiku mes turėjo- sų atsargą.
žins duokles nuo vieške- kūmo ir artimo meilės ne- dentų ir Profesionalų Sąjungos
dėlto skaitomas nesantaikų ir karų lizdu. Tad Balka- me paimti kitus tankerius j Paaiškėjo, kad negalėjo.
.
galima tikėtis pastovios seimą šiais metais šaukti rugnų Unija sudarytų dar vieną patarlę: “jie tarp savęs nuo kitos kelionės prista- me eikvoti gasoliną pair 1
ir Vne ll*’
taikos. Jog puikybė ir at piūčio (August) 1 ir 2 d.
pešasi, kaip Balkanų Unija”. Ir vėl kuo nusikalto varg- tyti gasoliną ir aliejų į to- prastam
motoriavimui. °?a. vasarinių rezor ų metimas artimo meilės
Seimas
eis
International
šė Latvija, kad ją įterpia į Sovietų Sąjungą? Nebent j Ūmus karo frontus, nes Mūsų Armija ir Laivynas 8a™'” a™a
a a[ Prl' sukėlė šį baisų karą. Šian- j House rūmuose, 1414 E. 50 St.,
tuomi, kad ji turi' kelis reikalingus sovietams uostus, a™1jos ir laivynai negali reikalavo vis augantį kietranJportacijos sisteJdien nebaisu užmušti arti-1 Chicagoje, III.
.
k
i
gasolino
ir
aliejaus
ir
a,
,
,
Prijungimas Lietuvos prie Čeko-Lenkijos taip kariauti be aliejaus
mos
bus
dar
daugiau
ap mą, užgrobti jo turtus ir* Seimas bus pradėtas šeštapat įrodo profesoriaus nesugebejimą orientuotis ir ge Mes bandėme gabenti liejus — sunkus kuro alie- sunkintos.
gėrybes, kad tik pačiam dieni, rugpiūčio 1 d., iškilminografijoj ir politikoj. Čia, panašiai kaip ir Balkanuose, daugiau gasolino ir alie- jus — buvo reikalingas Paskirstymas nėra mai gomis misiomis. Tą pat dieną
kiltų nuolatinių susikirtimų. Pirmiausia Vilniaus
tankų karu o rytų industrijoms ir rytų j
dalykas nei žmogui jie lekiotų. Su gasolinu, pO pįetų bus profesionalų posė*
*
*
se geležinkeliais ir bandė- elektros įstaigoms karo ,
, ?
..
f“,
kuris turi gasolino stotį, lygiai SU cukrum, guma, Jis. Vakare bus speciali progklausimas. Ar lenkai teigiamai jį išrištų? Vargu. Da me padauginti kiekj gazo- reikalams.
plienu, variu ir kitais dai-jrama
bar, nelaimių prispausti, lenkai gali palankiai apie tai lino ir aliejaus per paipųPavyzdžiui, viena plieno nei valdžiai. Bet mes pri ktais, kuriuos vartojame i Rytojaus dieną bus bendras
versti būtinai paskirstyti
kalbėti, bet paskui, įsigiję vyraujančią vadovybę (be
to jie neįmanomi), jie grįstų prie senosios Rzeczypos- soms tautoms, ypačiai toms, kurios įrodė sugebėjimą gasoliną jeigu norime tu- mūsų svarbiausia užduo- posėdis, kuriame bus įvairūs
įužtektinai mūsų karo tis yra pirmiausia aprū- pranešimai, rinkimai ir tt. Po
politos idėjos ir toliau vestų nutautinimo politiką. Ar laisvai gyvuoti ir tvarkytis.
pinti karo reikalavimus ir pietų įvyks trečias posėdis su
industrijoms,
pilnai susipratusi, nepriklausomybės ragavusi lietu
Mūsų politikos ir geografijos žinovams reikėtų
tflnknm, kad jos tik po tam, padalinti kas Centro Valdybos raportais (įvių tauta geruoju su tuo sutiktų? Nėra abejonės, kad akyliai sekti tuos projektuojamus žemėlapius ir tinka- gal-tų
dalyvauti ko^ lieka, kur daugiausia rei- teikti raštu), rezoliucijomis,
kiltų griežtų susikirtimų, kuriuose dalyvautų ir čekai, mai juos anglų spaudoj sukritikuoti .Mūsiskis Dr. K. jaukuose, užtektinai mūsų kalinga. Tai Amerikos bū- 'nnkįmaįs
taip pat pasiryžę vedamąją rolę vaidinti. Ne. Toks li Pakštas tą uždavinį tiksliausiai atliktų. Jo kompetingi' laivams kad jie plauktų das atlikti dalykus ir jis Vėliau bus papildomai pra
kimas lietuviams nepriimtinas. Mes tvirtai laikysimės raštai, apščiai toj srity pagaminti, ko puikiausiai tam kur daugiausia reikalingi, yra kelias į pergalę.
nešta apie šį seimą.
Pijaus XII pareikštųjų sąlygų: nepriklausomybė vi- darbui jį rekomenduoja.
K. ir mūsų lėktuvams, kadi
Centro Valdyba.
W.P.B.

Busimieji Pasaulio Žemėlapiai

Gasolino Paskirstymas Rytuose

K. Pokštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą).

Vilnijos tautinė sudėtis
Belieka apžvelgti Vilniaus apskritį. Seno
se rusiškose ribose tas apskritys pagal rusų
statistiką 1897 m. turėjo gudų 25%, lietuvių
21%, lenkų 20%, žydų 21%, rusų 10%. Tose
pačiose ribose lenkų politikų išleistas žemė
lapis (Grabowskio ir Lednickio) dvylika
metų vėliau jau rodo čia lenkų procentą 47%.
Per dvyliką metų lenkų skaičius beveik pus
trečio karto padidėjo iš gudų ir lietuvių sąs
kaitos.
Dabar Vilniaus apskritys apima mažesnį
plotą. Jis yra lenkiškiausias visoje Lietuvo
je, nes apie pusė jo gyventojų skaito save
lenkais. Ypač lenkiška yra jo šiaurinė dalis
dešiniajame Neries krante. Rytinė ir pietinė
jo dalis labiau gudiška. Lietuviai gyvena ke
liose pietinėse parapijose, kaip Rūdiškės,
Valkininkas, Varėna, kur jie sudaro daugu
mą. Lietuvių dauguma ir pačioje rytinėje
Gervėčių parapijoj. Kitur jie jau labai at
skiesti gudų.
Vilniaus mieste su jo 210,000 gyv. prieš šį
karą lenkai sudarė daugumą trečdalis gy
ventojų buvo žydai. Vilniaus lietuviai save
susiskaitydavo iki 10,000. Vienuose rinki
muose jie buvo išrinkę į miesto tarybą Dr.

Šlapelį, kas jau rodo, kad politiškai susipra
tusių ir drąsių lietuvių Vilniuje tuo metu bu
vo bent 5,000. Tai, žinoma, labai mažai. Ta
čiau ne vieni ištautėję Vilniaus gyventojai
turi teisę spręsti viso didelio krašto likimą,
kurio etninė praeitis ir istorija yra grynai
lietuviška.
Bet argi tik vienos Lietuvos sostinė yra ištautėjusi? Visoje Centro Europoje nuo Salo
nikų iki Helsinkio randame daugybę miestų,
kurių gyventojų daugumas nepriklauso ša
lies kalbai ir kultūrai. Prieš 1914 m. Saloni
kuose buvo tik 25% graikų, Istanbule tik
apie 40% turkų, Slovakijos sostinė Bratisla
va tuomet turėjo 42% vokiečių ir 41% veng
rų, truputį žydų ir truputį slovakų. Dar se
niau svarbiausieji Čekijos miestai Praha ir
Brno turėjo žymią vokiečių daugumą. Prieš
pirmąjį pasaulinį karą dideli Lenkijos mies
tai Poznan ir Lodz neturėjo lenkiškos dau
gumos. Tais laikais Rygoje latviai buvo ma
žumoje. Helsinky ir Talline vietinės tautos
turėjo tik silpną daugumą. Yra ir daugiau
panašių pavyzdžių. Betgi nei viena čia pa
minėta mažesnių ar didesnių tautų nebuvo
1918-20 m. nubausta už savų miestų ar sosti
nių ištautėjimą arba už jų kosmopolitišką
mišrumą. Tai kodėl gi viena tik Lietuva turi
būti nubausta sostinės atėmimu už tai, kad
jos senesnės kartos buvo kultūriškai neap
sukrios ir nemokėjo užkirsti lenkų kalbai ke
lio į Lietuvą? Kam tokia didelė ir negirdėtai
žiauri bausmė už protėvių klaidas? Ir kodėl-

gi lenkų kalbos mokėjimas darosi taip bai
siai pavojingas atgimstančiai Lietuvai? Kodėlgi Vilniaus kultūrinių tradicijų prisimini
mai tėra brangūs vien lenkams, o gi lietu
viams 600 metų politinio, kultūrinio ir religi
nio gyvenimo lopšys ir vienintelis centras tu
ri beveik nieko nereikšti? Argi lietuvių ne
žmoniškos širdys ? Ar jie savo praeities ir da
barties gali lengviau už kitus išsižadėti? Ar
gi Vilnius taip jau toli nuo lietuviškų kaimų?
Argi senoji ir dabartinė lietuvių poezija,
raštai, romantika aplenkia Vilnių, jo praeitį
ir jo šventoves? Vilniuje brendo tik nedidelė
dalis lenkų kultūros, o gi lietuvių dvasinei
evoliucijai jis buvo vieninteliu centru, ku
riam nei iš tolo neprilygo joks kitas miestas.
Kai lenkai svarsto Vilniaus problemą, tai jie
galvoja vien apie save, mus visai užmiršta.
Betgi mes esame pirmykščiai to krašto gy
ventojai, pavertę jo laukinį žemevaizdį į kul
tūrinį dideliu ir ilgu darbu. Lenkai Vilniuje
dar labai jaunučiai. Kad ir lietuviška jų kil
mė, bet jie turi teisę ten būti lygūs su lietu
viais ir tik apie tą lygybę Lietuvos valstybė
je jie turėtų kalbėti.

Dvi pažiūros į tautybės klausimą
Ne visos tautos gyvena viename ir vienti
same plote. Europoje stambiomis ir mažomis
salomis gyvena keletas milijonų vokiečių,
daug lenkų, švedų, prancūzų, vengrų ir kitų.
Vokiečiai seniau, o ypač šiuo metu, energin
gai propaguoja, kad visi kraštai, kur yra žy

mios jų mažumos ar kur praeity jie turėjo
didelės kultūrinės įtakos, turi priklausyti
Vokietijai. Šitą savo idėją realizuojanti Vo
kietija ir šį karą pradėjo, o skelbdami, kad
jai turi priklausyti Baltijos kraštai, vakari
nė Lenkija, Čekija, o vėliau gal ir Vengrija,
Rumunija, Jugoslavija ir Ukrainos dalys, nes
visose tose šalyse yra stambios vokiečių sa
los ir yra ve kiečių kultūros žymių. Panašių
pažiūrų laikosi ir vengrai, lenkai ir keletas
kitų kraštų. Lenkai, kaip ir vokiečiai, sten
giasi užimti ir sau pasilaikyti didelius plo
tus rytuose, kur yra išmėtytų mažų ir stam
besnių lenkų kalbos ir kultūros salų. Jei
kiekviena šalis panašios praktikos laikytųsi,
tai karai niekuomet nesibaigtų.
Tačiau yra ir kitokio nusistatymo vals
tybių, pav. Prancūzija ir Švedija. Prancūzija
nereikalauja, kad beveik pusė prancūziškos
Belgijos būtų jai prijungta ,ar prancūziškas
penktadalis Šveicarijos būtų Prancūzijai pri
skirtas. Ji tenkinasi fomis žemėmis, kurios
jai .per ilgus laikus priklausė ir sudaro orga
nišką Prancūzijos dalį. Lygiai ir Švedija, po
ilgų karų išminties įgavusi, nereikalauja,
kad Suomija jai atiduotų švediškus Suomi
jos pajūrius ir salas. Ji tenkinasi, kad švedai
Suomijoj turi lygias teises savo gyvenamose
srityse. Tokiu būdu tarp Švedijos ir Suomi
jos viešpatauja ne tik taika, bet ir draugiš-*
kūmas. O gi Suomija per 600 metų buvo pa
prasta Švedijos provincija .persiėmusi švedų
kalba ir kultūra.
£Bus daugiau^

Penktadienis, Birželio 5, ljM2

DARfclNlNKAS

'iSlid

Worcester, Mass:
Sv. Kazimiero Parapija

Atlyginimas Švenčiausiai
Jėzaus Širdžiai
(Šis skyrius tilps “Darbininke” vieną kartą mėne
syj. Jį vesti pasižadėjo TT. Jėzuitai — kun. A. Mešlis,
kun. P. Aukštikalnis ir kun. J. Kidykas. Kaip žinoma,
TT. Jėzuitai leido gražų ir turiningą mėnesinį žurnalą—
“Žvaigždę” Lietuvoje. Rusijos bolševikai, okupavę Lie
tuvą, tą žurnalą uždarė. Taigi šis skyrius nors dalinai
užpildys “Žvaigždės” vietą. TT. Jėzuitų didžiausias troš
kimas patraukti kodaugiausia žmonių prie Švč. Jėzaus
Širdies — didesnio pamaldumo ir atlyginimo Švč. Jė
zaus Širdžiai.
Mes tikime, kad Gerb. “Darbininko” skaitytojai tuo
skyrių naudosis ir bus dėkingi TT. Jėzuitam už pasiža
dėjimą jį vesti.
“DARBIRINKO” Redakcija).

Devynios dešimts astuoni metai atgal, kai šis karo laivas buvo pir
mutinis Dėdės Šamo Laivyno šarvuotas ir stiprus laivas. Per daug metų
šitas laivas buvo kaip geležies pastatas Great Lakęs pakrantėj. Dabarti
niu laiku jis atvežtas ištirpinimui ir iš jo metalo bus padirbti moderniš
ki karo pabūklai.

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SARASAS

A. A- Pranas Pranskevičius
Pranas jG. Pranskevičius, ku
ris buvo žinomas vardu Frank
Freedman, mirė 11 dieną gegu
žės mėnesio Šv. Vincento ligo
ninėje. Jisai buvo pašarvotas
pas savo dukterį Qną, Povilo
Karoblio žmoną, 74 Providence
gatvės. Palaidotas 13 dieną ge
gužės. Kun. Jonas Padvaiskas
skaitė maldas namnuose, o šv.
Kazimiero par. bažnyčioje kun.
Augustinas Petraitis laikė iš
kilmingas mišias, kur a. a. Pra
nas Pranckevičius per ilgus
metus tarnavo, kaipo kolekto
rius.

1 I

kt. Paliko nuliūdime dvi dukte
ris — Oną Karoblienę ir Eliza
bethą Patašienę ir du sūnų —
Alfonsą ir Juozą. Palaidotas
šv. Jono kapuose kur kun. Jo
nas Bakanas ir kun. Kacevičius
skaitė maldas.
A. B. Kašėta.

Varty Parapija
Šeštadienį, geg. 23 d. mūsų
bažnyčioj Moterystės Sakra
mentą priėmė Angelą Stepšytė
ir Leonas Jablonskis, Aldona
Valatkaitė ir J. Jakutonis. ‘Me
daus Mėnesį’ praleisti, abi po
ros išvažiavo į VVashington, D.
C.
šeštadienį geg. 30 d. kleb.
kun. K. Vasys moterystės ryšiu
surišo Aleną Matulytę su Ber
nardu Stabloniu. Laike šliūbo,
švelniu balseliu solo giedojo
jaunosios draugė choristė Ele
onora Dagiliūtė.

Prie šoninių altorių laikė mi
šias kun. Geoffrey Hughes iš
Ascension Church ir kun. Anta
nas Kacevičius iš Šv. Kazimie
Žemiau talpiname iš Lie 2208. Degutis, Jonas (Juo- v. MaJiejiškės, Jankai,
tuvos išvežtų gyventojų zas), 26, ūkininkas, Žariškiai. i 2223. Demskis, Jonas (Via- ro par., Providence, R. I.
Sibiran sąrašą, kurį su 2209. Degutis, (Juozas), 22,’das), 24, ūkininkas, g. v. Mik- Gregorianiškas mišias giedo
šenai, Valovai.
rinko ir sutvarkė Lietuvos g. v. Žariškiai.
jo Juozas žemaitis, vargoninin
2224.
Demskienė,
Irena,
27,
kas. Taipgi giedojo Mrs. NeRie
Amiiijos ir Mykolo JankausRaudonasis Kryžius. Šis 2210. Degutytė, Domicėlė
ūkininkė,
Vilnius.
(Juozas)
,17
metų.
Thompson “Pie Jesų”, o vargo- kų dukrelė Rūta, kuri pereitą
sąrašas yra labai svarbus,
Birželis yra Švenčiausios Jėzaus Širdies Mėnuo. Todėl Šv. nes iš jo Amerikoje gyve
2211. Degutytė, Ona (Juo 2225. Demskaitė, Hanka, 6 m. nininkas Žemaitis giedojo — pavasarį per “National DoughTėvas yra paskyręs šį mėnesį, kaipo laiką tikintiesiems daryti nanti giminės ar pažįsta zas ), 16 metų.
2226. Demskaitė, Barbora, 4 “Nearer My God To Thee”
nut Week” pasižymėjo parduoŠermenyse
ir
mišiose
dalyvaJ
dama virš 400 tūžmų ‘donatsų’,
atlyginimą už įžeidimus prieš ŠŠ. Jėzaus Širdį pareikštus ŠŠ. Sa mi galės sužinoti apie sa
metų.
2212. Degutis, Ignas (Pra
kramente. Keturiolika metų atgal kitas Popiežius, Pijus XI, tą vuosius, nuo kurių dabar nas), 56, pramonininkas, g. v.
2227. Denda, Mikas (Juozaą), vo Šv. Kazimiero mokyklos) šįmet vėl gavo pirmą dovaną,
patį buvo paskelbęs. Tuomet pasaulyje buvo bent išoriniai taika, negauna jokių žinių.
Viršytis.
21, ūkininkas, g. v. Ragaučiz- vaikai Kolektoriai nešė karstą, būtent, trijų savaičių atostogų
tačiau žmonės ir tautos buvo Dievui nusidėję. Šiandien siaučia
Buvo atstovui Šv. Jurgio drau- “Marions Kempėj”. Visos išlaiSąrašas sunumeruotas ir 2213. Degutienė - Vizbaraitė/na’ švanėionya
baisiausias karas. Ir nors mes ilgiausiai ieškotume priežasčių,
H05 apmokėtos. Beje, p-lė Rūta
sudarytas. Koste (Juozas), 26, siuvėja,' 2228. Deniušis, Varistas (A- gystės.
jas skirstytum į įvairiausias dalis, būtume priversti pripažinti, alfabetiškai
A. a. Pranas Pranskevičius yra £era pianistė,
domas), 35, tarnautojas, g. v.
jog jos randasi žmonių bei tautų nusidėjimuose prieš Visagalį Pirmiausia paduoda išvež Mariampolė.
tojo
pavardę,
vardą,
o
ištarnavo Šv. Kazimiero drau
Viešpatį. Ne Dievas apleido žmones, bet žmonės apleido Dievą.
2214. Degutis, Augutis (Ka Raseiniai.
gystėje virš 30 metų. Taip gi) Q«rai žinomų biznierių Liudskliauteliuose
tėvo
vardą,
2229.
Deputatas,
Vladimiras
Manė galį viską tvarkyti be Jo ir viską suardė.
zys), 6.
1928 metais, Šv. Tėvas atsišaukė į tikinčiuosius, kad pagerb išvežtojo amžius ir gyve
2215. Deimantavičius, Bro (Mykolas), 47, policininkas, g. prisidėjo gausiomis aukomis ir j viko ir Agotos Volungių dukredarbąis prie Marianapolio Ko-1 1® Alena, pirmadienį, geg. 25 d.
tų Mūsų Viešpaties ŠŠ. Širdį. Tam tikslui pridėjo ypatingą At namoji vieta Lietuvoje.
nius, 33, policininkas, g. v. A. v. Vilnius.
lyginimo Maldą, kad būtų atkalbėta viešai bažnyčiose ir namuo
2230. Deputatienė, Apolonija legijos, Sįeserų Kazimieriečių ir jsu pasižymėjimu užbaigė Slau(Tąsa)
Panemunė.
se — ypač ŠŠ. Jėzaus širdies Šventėje. Tas pat pakartojama šį
— gių skyrių Bostono Universite2216. Dainaravič, Veronika (Jonas), 44 metų.
met. Kodėl? Kristus yra visų žmonių, visų šeimų, visų valsty 2201. Dedelytė, Anelė (Anta
te. Į užbaigimo ceremonijas iš
2231. Deputatas,
Adomas (Juozas), 28, mezgėja.
(Adolfas), 33, šeimininkė, g. v.
bių, viso pasaulio Aukščiausias Valdovas. O kaip gera būtų jei nas), 18, mokinė.
2255.
Dijoką,
Rimutis
(PetWorcesterio buvo nuvykę Ale(Vladimiras), 18 metų.
N.
Vilna.
visas pasaulis savo laisva valia, atsiduotų maloniai Kristaus Ka 2202. Dedelytė, Elena (AntaM
uos tėveliai ir kiti giminės. Rei2232. Deputataitė, Ona (Vla ras), 2 metų.
2217. Deksnys, Stasys (Pra
raliaus Valdžiai... Taigi, Kristaus Karaliaus Šventėje mes išreiš- nas), 10, mokinė.
2256. Dikaitė, Eugenija (My- kia priminti, kad pp. Volungiai
kiam savo meilę Sutvėrėjui už Jo meilę parodytą mums. Dabar
2203. Dedelytė, Irena (Anta nas), 80, ūkininkas, g. v. Bute- dimiras), 16 metų.
2232. Deputataitė, Kristina kolas), gim. 1912, tarnaitė, g. yra Aušros Vartų parapijos
reikalinga daryti tikri atlyginimai Dievo meilei už įžeidimus pa nas), 14, mokinė.
niškis, Juodupė.
v. Vilnius.
stambūs rėmėjai. P-nia Volun
darytus per užmiršimą, apsileidimą ir net atvirą niekinimą.
2204. Dedelė, Alfredas (An
2218. Deksnys, Kazys (Sta (Vladimiras), 15 metų.
2257. Dikinis,- Bronius, 30, gienė Mot. S-gos 69 kuopoj ir
2233. Devenčius, Vincas (My
sys) , 30, ūkininkas, g. v. Bute
Kokia būtų pasekmė dabartiniame pasaulyje, jei žmonės — tanas), 13, mokinys.
meteroligistas,
g. v. Ukmergė,) Socialio klūbo narių tarpe yra
kolas), gim. 1894, tarnautojas,
2205. Dėdinas,
Valentinas niškis.
jei Katalikai — tikrai stengtus tą visą įgyvendinti! Ištikrųjų,
Pįvonijadaug pasidarbavus ir aukavus.
(Jonas), 38, mokytojas, g.
2219. Deksnienė, Liusija, 26, g. v. Juodupėnai, Žalioji.
viskas pasikeistų.
2258. Dikšienė,
Veronika! Sūnus Liudvikas yra saržentas
2235. Dervenis, Kazys (Kris
Šiame dalyke eina klausimas apie atlyginimą, kurį žmogus : ?il viskiai.
mokytoja, g. v. Buteniškis.
tupas), gim. 1913, ūkininkas, (Pranas), $0, g. v. Stačiūnai Kariuomenėje. Alenutė dabar
privalo Dievui padaryti, — o ne žmogus tik žmogui. Tai yra at
2220. Deksnytė, (Kazys).
2206. Degėsis, Julius (Anta
2259. Difr-šaitė, Valerija (Fe- Į paskirta Hanaman ligoninėje
lyginimas už nuodėmę — ne koks pataisymas santykių tarp žmo nas), 33, ūkininkas, gyv. vieta
2221. Demginys, Kazys (Ka g. v. Daugėliškis.
I viršininke.
22366. Deroinis, Stasys (Ma liksąs), 20, g. v. Stačiūnai.
nių. Nuodėmė, tačiau, gali būti tik Atpirkėjo atitaisyta. Nėra jo Kai viskiai, Adutiškis.
zys), 43, g. v. Josaičiai, Padu2260. Dikša, Ignas (Felikkios sutvertos galybės, kuri užtektų ganapadaryti už žmonių
tas), 40, miško sargas, Mažu2207. Degutis, Juozas (Vin bysis.
nuodėmes, jei Dievo Sūnus nebūtų Sau paėmęs žmogaus prigimtį
sas), 20, ūkininkas, g v. Sta-] Pas parapijiečius pp. Dubic
cas), 65, ūkininkas, g. vieta
2222. Demikis, Jonas (Si lionis, Daugėliškis.
kus vieši iš Indiana Harbor,
tą atlikti. Vienok, galim būti dalyviais tame atlyginimų darbe,
2237. Dešukas .Alfonsas (Be čiūnai.
žariškiai, Kazlai.
mas), gim. 1910, ūkininkas, g.
per tą nuostabų Dieviškosios Išminties parėdymą, kuriuo galima
2261. Dikša, Pranas (Felik- Ind., jaunoji Pranė Dubickienė
nediktas), gim. 1910, ūkinin
savo gerus veiksmus ir maldas prie Kristaus veikimų ir maldų
su mažom dukrelėm Geraldina
kas, g. v. Koveltiškis, Aidutiš- sas), 15, g. v. Stačiūnai
pridėti, savo kentėjimus bei liūdesius su Jo kentėjimais ir liūde na žinotų apie nuodėmės reikšmę, jei sąžinė gana paskatintų kis.
2262. Dikša, Vincas (Felik-Įir Aldona. Viešnios žada visą
ganapadaryti už kitų nuodėmes, tuomet pats žmogus daugiau
siais sujungti.
sas),
14 metų.
vasarą atostogas praleisti ry2238. Deveika, Antanas (An
Gerieji, nekaltieji gali aukoti atlyginimą bei atsiteisinimą saugotūs neįpulti į nuodėmę. Dar, jei Katalikas sutiktų atlygi
2263. Dilba, Jurgis (Jurgis),| tuose,
už kitų nuodėmes — aukoti savo atlyginimo darbus. Nors savy nimą daryti už kitų Katalikų apsileidimus — o tikinčiųjų nuodė tanas), 25, karininkas, g. vJ gim. 1906, darbininkas, g. v.l Choristės Aldonos Dubiekaije jie menki ir neverti .bet kaip dalys didžiame Kristaus ganapa- mės skaudžiausiai užgauna ŠŠ. Širdį — tada aišku, jog jis tu Kareiviškiai, Krekenava.
|tės tėveliai pastaruoju laiku
2239. Dikavičiūtė, Kristina, Tauragė, Bematiškiai.
darymo darbe, jie yra mūsų galimybė ir mūsų pareiga, nuosta rės daug geriau išlavintą sąvoką apie Bažnyčios esminę vienybę.
Ką
tai
reiškia?
Tik
tiek
—
aš
esu
Bažnyčios
narys
—
Katalikas;
2264. Dilevičius, Petras (Ju- rusiPirko 16 akerių ūkį su aš21, ūkininkė, g. v. Buvartuva,
biu, bet tikru būdu, teikti paguodos ŠŠ. Jėzaus Širdžiai, kuri yra
kiti
nusideda,
kurie
irgi
yra
Katalikai
—
nariai
tos
pačios
drau

lius),
28, darbininkas, g. vietajtuonių kambarių namu, kurį
Kelmė.
nedėkingos žmonijos nuodėmėmis nuolatos sužeista.
gijos
;
todėl,
aš
atsakąu
ir
darau
atgailą
už
savo
nuodėmes,
užtat,
pertaisė į labai gražų gyvenimo
Tas atliekama dvejopu būdu. Visu pirma, ŠŠ. Sakramente —
2240. Didvalis, Pranas, 46, Utena.
2265.
Dilys,
Antanas
(Ka-'
būta- Viešnios Pranės Dubic
kad
aš
esu
tas
pat
asmuo,
kuris
nusikalto.
Mes
visi
sudarom
vie

išklausyme Šventų Mišių, kurios yra Atlyginimo Aukos ant Kry
ūkininkas, g. v. Pątrakinė,
ną
Bažnyčią.
žiaus nuolatinis atnaujinimas: Šv. Komunijos priėmime, kaipo
zys), gim. birž. 15, 1908, tar- kaitės vyras Juris (buvęs AušKrosną.
Mes
jausimės
atsakomi
už
savo
brolius
ir
seseris
tikėjime;
atlyginimą, pagarbinimą ir padėkojimą; dalyvavime Šventoje
į r°s Vartų parapijos choristas)
2241. Didvalienė, Magdalena, nautojas, g. v. Mažeikiai.
2266. Dilienė - Rimaitytė, Ą-J turi Serą darbą Indianą Har
Valandoje — kaip Atpirkėjas per Šv. Margaretą Mariją teprašė, mums bus liūdna ir gėda, jei jie prasikalto, ne tik tam, jog jie ūkininkė, 34 metų.
yra vienos draugijos nariai, bet užtat, kad mes esame ypatingu
kad žmonės darytų.
2242. Didvąlis, Bronius (Pra nęlė (Antanas), gim. birž. 12, j6°r» todėl negalėjo išlikti atos
Antra, asmeniniai — savo gerais darbais atlyginant už žmo-: būdu suvienyti sų tos Draugijos nematoma Galva — Kristumi.
1915, siuvėja.
į togoms.
nas), 19, ūkininkas.
nių dvasinį apsileidimą, savygarbą, ir atvirą Dievo Įsakymų, pri Kuomet geriau suprasime tą vienybę, tuomet ateis didesnė meilė
2267. Dilytė, Danutė-Anelė
Vincas
gimties įstatymų ir moterystės luomo svarbiausių pareigų panie link visos Bažnyčios — jos darbe, jos augime: tapsim ištikimes-' 2243. Didžiūnaitis,
(Antanas),
ghn. vas. 18, 1941. I bristas Edmundas Vaškas,
kinimą. Jei, tatgi, šis būtų įvykdinta, kokių gerų pasekmių atei niais josios dvasiai ir Kristaus vietininkui, Šv. Tėvui; augs ar-! (Kazys), 33, tarnautojas, g. v.
2268. Dimaitis,
Augustinas I Seg- 27 d. aukštosios mokyklos
tų visam pasauliui — tiesiog išrištų visus keblius klausimus, ku timo meilė ir ilgėjimasis tų, kurie dar atskirti nuo vienybės, ir Bartininkai, Vilkaviškis.
už kurių atėjimą arba sugrįžimą į tikrą vienybę mes karštai 2244. Dieckanec, Stasys (VIa (Juozas), gim. 1901, miško | užbaigime, dalyvavo vaidinime
rie taip kamuoja viešą gyvenimą.
* savo
Puikiai atlik°' Ed‘
das), 36, šoferis, g. v. Vilnius. sargas, g. v. Sudargas.
Toks veikimas pakeltų žmogaus dvasinį supratimą. Jei ga- meldžiamės.
Daugiau, atlyginimo veiksmas sukels didesnį vieningumo
2260. Dimaitienė, Agota (An- zundas vakarais dirba kaipo
2245. Diedonis, Jonas, 35, ūjausmą visoj žmonijoj.
tanas),
gim. 1903, šeimininkė. J usber warner kine.
k i ninkas, g. v. Birštonas.
Skirtumas
tarp
luomų
ir
tautų
ryškiausiai
pasirodo
atlygi

DRAUGE DARBININKE,
2270. Dimaitytė, Marija (Au
2246. Diedonienė, 30, ūkinin
nimo dalykuose. Tas matėsi po paskutinio karo ir prieš pat da
Pirmadienį, muz. J. ir M. Cigustinas),
gim. rugp. 15, 1928,
platink du syk savaitinį laikraštį
bartinį. Nebuvo jokios santaikos. Visi norėjo pasaulį valdyti ir kė.
žauskai buvo nuvykę į Atholį,
2247. Diemintas, Jonas (Ka mokinė.
tvarkyti — silpnesniuosius pavergti. Pagaliau, kad tą atsiekus
2271. Dimaitytė, Zosė, (Au kur išpildė bažnytinę muziką
“Darbininką”
buvo pavartota jėga. Kokios bus pasekmės? Tik širdperša, nea zys) , gim. vas. 12, 1901, ugnia
gustinas), gim. 1933, mokinė. Šv. Pranciškaus par. bažnyčios
pykanta, nusivylimas ir kartumas ateis tiems, kurie tokia prie gesys, g. v. Šiauliai.
Jis yra tikras tavo draugas
2272. Demas, Mykolas (Šče- vargonininkui Jurgiui Stačio
2248. Digrys, Adomas (Mamone pasiryžo kitiems atlyginti.
kui su p-le Stefanija KristupaiT rokšti laimės ir teisybės — skaityk
Jei tik nuodėmės sąvoka ir sąžinės paklausymas tegali pa- tas), gim. 1907, technologas, panas), 40, valdininkas, Vil
tyte priimant Moterystės Sa
taisyti santykius tarp žmonių, taip lygiai ir su santykiais tarp Į g v. Linkaičiai, Šiauliai.
nius.
tautų. Nieks negalės užtikrinti, jog tinkami atlyginimai bus su 2249. Digrienė .Veronika, šei
2273. Dimša, Pranas .(Pra kramentą.
teikti už neteisingumus papildytus vieno luomo arba vienos tau-i mininkė.
nas), 48, pirklys, g. v. Kaunas.
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
tos prieš kitą, jei nebus to supratimo, jog visi yra Dievo su
2274. Dimeienė. Bronė (Ana
2250. Digrys, Domas (Ma
Pusei metų...... .....
$2.00
tverti, Jam priklauso ir turės už viską prieš Jį atsakyti. Tautos, tas), 35, ginklų technikas, g. v. stazija), 20, darbininkė, g. v.
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
kurios apsūms atgailą daryti už sa^o prasižengimus ne tik ųž Linikaičiai.
Raseiniai.
MIITEO STATES
Pusei metų ................................... $1.00
nusikaltimus savųjų tarpe, bet ir už nuodėmes papildytas prieš
2275. Dismantas, Aleksan
2251. Digrytė, (Damas), 1
DEFEMSE
kitas tautas — geriau ir lengviau priims tarptautinio teisingu
mėnesio.
dras
(Martynas),
33,
tarnauto

Čekius ar money ordeHus siųskite:
mo sprendimus.
Digrytė. Aldona-Vero- jas, g. v. Tauragė.
Norim žmonijai ramybės p savo maldomis prašom Visagalio
“DARBININKAS”
2276. Dinsmonas, Aleksan
nika
(Domas)
1% metų.
tautas sutaikanti. Vienintėhju bfcdu tegalim tą atsiekti — Gar
binki
binkun
Kristų savo Karalių. Darykime atlyginimą ŠŠ. Jėzaus 2253. Dijokas, Petras, 27, tar dras, 32, tarnautojas, g. v. Tau
366 West Broatfwąy,
South BostoarJįAąss.
širdžiai.
................. , nąutojas, Radviliškis.
ragė.
2254.
Dijokienė.
Emilija
A. B. Mestis. S. J.
(Bus daugiau)

“DARBININKĄ”.
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MALDŲ BALTINIS ..
Katalikų Bažnyčia tebėra Tie
MALDAKNYGĖ
sos ir Malonių Lobynas. Iš Die
vo Širdies tebetrykšta tos gauKun. Juškaičio išleista maisios malonės, kurias Jis leido daknygė tai yra tikrai didelė
nupulti pirmą Sekminių dieną, dovana mūsų senosios kartos
Pijaus XI Enciklika:
Šiandien .kaip ir tą pirmą die- lietuviams. Mūsų kunigai perną ta pati šv. Dvasia yra teikia- traukė 13 egzempliorių išbanma Krikšto ir Sutvirtinimo Sa- dymui ir tos visos knygos buvo
“Caritate Christi Compulsi”
kramentuose. Šiandien, kaip ir išparduotos viena diena. Begalo
GEGUŽES 3 <L 1932 m.
pirmą Sekminių dieną žmonių visiems patinka knygos formanuodėmės yra atleidžiamos per tas, neperdidelė, ir stambios
1. Apaštališkas Sveikinimas
Šv. Dvasios galybę. “Imkite šv. raidės. Taipgi maldų rinkinys
T- • ,
...
,
. ...
SVEIKINAME!
, rainių vakarą. Ta proga ateina _
. ,.
,
...
.
.
Kristaus meiles paraginti, skatinome katalikų
.
.
Dvasią, kieno nuodėmės atleisi- yra nepaprastas. Turima vilties
„ v „.
.,
v • •
r
• I Šeštadieni, geg. 23 d. 4 vai. klausyti tų Mišių ir kitų metų
u
..
x,
,
L
•
Bažnyčios vaikus bei visus geros valios žmones perei-i
, ,, 6 ®
tain
te, bus jiems atleistos: kieno praplatinti apie oO egz. to tik•«, • .
, •«,
r. ...
po pietų, kukliai be jokių dide- pereriKstyueji, taip Kaa šįmet
..
tais metais spalių 2 dieną išleistu laišku - enciklika
*Moterystės
bažnyčia buvo pilna nauužlaikysite,
bus roję prasmėje
Maldų salti“Nova Impendet”, imtis bendro meilės ir gelbėjimo s krament_ ~erai žinoma soda ' jakatalikų ir jų prietelių.
Jlems u2lalkit,JS' • T,k Katalikų mo . Ilgiausių metų Tėvui Jusdarbo, kuriuo bent kiek būtų sumažintos baisiausios lietž lž jJijona Remeikiūts: Kun. dr. Mendelis šį metų Bažnyčioje Kristaus Kūnas ir kalciui ir geriausio pasisekimo
bėdos, iš ekonominio krizio einančios ir iš visų pusių1su
— svetimtaučiu
. r:
-■
1pasakė
x= ypač
.—. —
:— pamoks- Kraujas
randasi
altorių, jo išleistai gražiai maldų knyjaunuoliu
ugningą
,
* ,kunigai
• • ant
*taria
• jos*tuos
j
i
jr
o
°
kuomet
zo- gai.
Pirk Karo Bonus šian
varginančios visą žmoniją.
Būras. Sodalicijos dvasios va- '■ lą, primindamas visiems, kad
džius, kuriuos Kristus liepė
dien. Jie tave ryt išlaikys.
NUOTRUPOS
Šitas Mūsų kvietimas liko priimtas tikrai su ne das kun. Antanas Dubinskas ši diena tai yra džiaugsmo ir jiems tarti — ir tai įsakė daryJq atminimui Per uždėjimą
Trečiadieni, geg. 20 d. para-j
lškeltM jž Mount Washing.
paprastu sutartinumu bei širdžių pakilimu, pasireiš laimino jaunųjų naujai sudary- padėkos diena - džiaugsmo,
Dvasios pijinės mokyklos vaikučiai tu-jtQn į gy Kotrynos parapijį,
kusiu bendrame kilniame aktyvume. Bet vargams
gyvenimo sutartį, o jauno- kad mes visi priklausome prie rankų tQg pačios
vienintelės
paties
Kristaus
įkasdien sunkėjant, bedarbių skaičius padidėjo bemaž sios brolis Antanas Remeikis ir
^.veikimu nauji
kunigai yra rėjo savo metinį išvažiavimą. Baltimore> Md. Kiti lietuviai
Bažnyeios
;
visuose
.kraštuose,
ir prievartų
siekiančios
Strazdauskartė
atliktu steigto.
----------,----------x----------------------- —
------------- partijos
----- 1,-jMarcelė
- •
■
o
• ni
6 0&’ šventinami tęsti toliau Kristaus Diena buvo Srazl nešilta tik a- kunigai pasilieka tose pačiose
naudoja juos saviems tikslams. IŠ to tik kyla kas
kariludyt0Jų
.
pareigas
Sveikiname
ue
tą
brangią
Tikėjimo
dovaną,
šventinimo sielų (iarbą Tos pa. pie 4 vai. lietus truputį sugadi- parapijose.
kas kar
kuri mums teikia tą ramybę ir
&v .Dvasios malonė laimi- j no vaikučių pasilinksminimą.
tą didesni pavojai pačiai visuomenei; teroras bei anar naujavedžius ir linkime abiems tuos
Sekmadienį, geg. 31 d. Šv. Mi
dvasinius
turtus,
kurie
moterystžg ryšį> tos! Grįžo 7 vai. Po pietų visi kunikija vis labiau gręsia žmonijai. Tokiai padėčiai esant,! ^auslų me ų'
; randami tik Katalikų Baznycio-■
Qg
Dvasios gailestingu-' gai atsilankė į Drud Hill Park, šios 8:30 v. buvo su asista, pa
tai pačiai Kristaus meilei liepiant vėl kreipiamės j jus,
SEKMINĖS
dėkoti Dievui už malones su
je. Tarp kitų dalykų pamoksli mas išdildo nuodėmių liekanas. kur j*e turėjo užkandžius.
Garbingieji Broliai, j jums pavestus tikinčiuosius, pa- Jau keli metai kaip mūsų ninkas priminė visiems, kad tos
Paskutinio
Patepimo sakra-j Antradienį, geg. 26 d. Bon teiktas dabartiniam Šv. Tėvui
galiau ir į visus Žmones, ragindami visus, kad SU jung- bažnyčioje Sekminių dienoje y-, liepsnos ir tie liežuvių pavyda- mente. Atsiskyrėliai Sekminių Secours Sesučių vienuolyno ko per jo 25 metus ganytojavimo
• mis jėgomis stengtųsi pasipriešinti visomispriemo- ra atnašaujamos ypatingos Mi-:lai, kurie pasirodė virš galvų
C^fmti
Katalikų bažnyčioje. Kun. dr.
savo Bibliją plytėlėje buvo priimta į vienuo. j 'nelaimėms, visuomenę dabar slegiančioms ir šios už mūsų atsivertėlius, ku- susirinkusiųjų Paskutinės Vair ten rasti aprašymą pirmos les kun. dr. Mendelio mokinė, Mendelis buvo celebrantas, o
sunkesnėms ateičiai gresiančioms.
rie priėmė Katalikų tikėjimą karienės kambaryje pirmą Sek
Sekminių dienos, kaipo istoriš kuri gavo vardą Sesutės Mari- kun- Dubinskas ir kun. Coad
yiyhnrlSAs Pa<le""mas
nU0
Sekminių ir kurie minių dieną, nors šiandien ir ko įvykio, bet Katalikui Sek jo Camillus. Ji priėmė Katalikų jam pagelbėjo.
gauna Sutvirtinimo Sakramen-, nematomai kūno akimis, tačiau
Trečiadienį mūsų ministranminių iškilmė tebesitęsia. Kata- tikėjimą balandžio mėn. 1940
Svarstydami ilgą sunkių vargų eilę, nuodėmės nė- tą Baltimorės Katedroje Sek-1 ta šv. Dvasios ugnis neužgeso.’,
Ražnvėios zvvenimas tai!™- ir išbuvo postulantė 6 mė- tai turėjo savo ypatinga išvalumingą pasekmę, kurie lig pažymi puolusio žmogaus ------------------------------------------------------------------------ų nesib^iančios Sekminės“ i nesiūs. Kun. dr. Mendelis. jo žiavimą. Tai buvo ••fondas”
jo žemiškosios kelionės etapus, vargu, gal tik po tva- liau, ar ne pageidavimas, kuriuo vardu jis besivadin- /
s
; mamytė ir jo sesutė Alicija da- mūsų parapijos kunigų už jų
no, užtiksime žmonių giminę taip skaitlingais bei sun- tų ir kaip besireikštų, pagimdė žmonėse kraštutinius Sekminių vakarą 800 vyrų ir lyvavo įVįiktuvių apeigose.
■ ištikimybę metų bėgyje. Visi
kiais kūno ir sielos vargais taip skaudžiai ir bendraijpriešingumus, kuriuose apgailestaudami stebime? Iš moterų buvo sutvirtinti Balti-. Baltimorės Katedroje, šešta- gražiai linksminosi Druid Hill
kankinamą, kaip tai matome šiais laikais, nes didžiau- to kyla tarpusavio nepasitikėjimas, griaunąs visus mor®s Katedroje. Iš to skait-, dįenį geg 30 d buvo įšventinti parke per visą dieną. Grįžo 7 v.
šieji vargai, nelaimės, kurių pėdsakos neišdildomai žmonių santykius; iš čia tas pavydas, kuris laiko savo Kaus 25 buvo išmokyti ir pa- kunįgaįs įq jaunuolių. Deja jų- vak- Dievo Kūno pirmiems mišlieka tautų padavimuose bei gyvenime, vargino tai nuostoliu kitų gerovę; iš čia toji šlykščioj! savimeilė, kirkšt>'ti
parapijos kuni
tarpe nėra nei vieno lietuvio.! Params.
vieną tai kitą tautą. Dabartinėje gi suirutėje visa žmo- visa tik savo naudai lenkianti ir siekianti, kuri ne tik sų’ S'‘, ,on,S° .azn>cia as', šeštadienį, geg. 30 d.pripuo-, DievoKūno iškilme įvyks
nija yra taip suspausta finansinio bei ekonominio kri- svetima gerove nesirūpina, bet ją dar paneigia, iš čia ^vertimu
dangei le bertalninisPasnlnkas, tačiau -sekmadieni permisiąs 8.30 vai.

I Need Your
Help!

LDS Studijų Rateliams

1

zio, kad juo labiau J! nori išsivaduoti is jo, tuo labiau pagaliau toji netvarka bei neteisingas gerybių paskirs- nekatalikų. kurie yra mokinami i į
Po ietų 4 val į ks Dievo Kū.
Day
neatmezgami atrodo jo raiščiai. Nėra tautos, nėra tymas ,taip kad tautų turtai patenka 1 labai neskait- katekizmo kitose parapijose
parapijose pa‘ jįuosavo nuo pasninko ir da- no mišparai ir procesija.
valstybės, visuomenės ar šeimos, kuri tuo ar kitu bū- lingu privačių asmenų rankas, kurie savo nuožiūra, o pirmiausiai susipažino su mūsų
Penktadienį,
pirmas mėn.
j vė pavelinimą visiems valgyti
du tiesioginiai ar netiesioginiai nebūtų tų vargų pa- tautų didžiausiai žalai, tvarko pasaulinę prekybą, Tikėjimo grožiu per novenos mcsą
penktadienis. Šv. Mišios bus atliesta. Net patys tieji, tiesa neskaitlingi, kurie turėda-, kaip tai išaiškinome pereitais metais Mūsų encikliko- pamaldas laikomas mūsų baž- Į
______
' našaujamos 7 vaJ., 8 v. ir 12:10
mi milžiniškus turtus atrodė bevaldą visą pasaulį, tie, je Quadragesimo Anno.
nyčioje. Dieve laimink mūsų
girdėjau
i vai. vidurdienį.
kurie, lygiai neskaitlingi, neleistinu būdu siekė pelnų
jeį šitas savęs ir saviškių egoizmas, perdėdamas kuni^ apaštališkąjį darbą. į Lietuvoje nuo karo nukentė- Pirmadienį, birželio 1 d. ke
ir buvo bei yra didele dalimi visų šitų vargų priežas- teisėtą tėvynės ir privalomą savo tautai meilę, kuri Kad
pa^ta Katalikų Bažny- j ^1^5 prisiuntė aukas Magda- lioms valandoms buvo atsilan
tis, ir tieji, sakome, ne retai pirmi tampa negarbingo- jausmą tvarkingoji krikščioniškoji meilė ne tik nepa-:čios moksl° ^kla išduotų gau- Iena ciaytonienė ir Ieva Matu- kęs pas mūsų kunigus tėvas
kun. Justinas
mis šitų vargų aukomis, kartu su savimi pražudyda-: neigia, bet priešingai savo normomis tik pašvenčia bei siausili 'alsiųĮlevičienė po $5.00, o Juozas Ma- Pranciškonas
tulevičius ir Emilija Zablocky- Vaškys. Atrodo sveikas ir pil
mi turtus ir gerovę daugelio žmonių. Tuo būdu baisiai sustiprina, jei šitas egoizmas įsibrauna į tautų santy------nas . energijos.
pasitvirtina visam pasauliui tai, ką šventoji Dvasia kius, tuomet jau nebėra nusikaltimo, kurio jis nepa- popiežiaus JUBILIEJUS tė po $1.00.
šeštadienį, geg. 30 d. palaido-1 Pereitą savaitę pas savo tėve
apie kiekvieną nusidėjėlį pasakė: “Kuo kuris nuside teisintų; taip kad tokis pat nusikaltimas, jei privačių
Sekmadienį, geg. 31 d. visose tas su bažnytinėmis apeigomis lius ir kunigus brolius viešėjo
da, tuo bus ir baudžiamas” (Sap. XI, 17).
žmonių padarytas, visų būtų laikomas smerktinu, bet
1 Baltimorės
ir Washingtono visiems gerai žinomas lietuvis p-lė Alicija Mendelytė. Grįžo į
tėvynės meile pridengtas ,tas pats nusikaltimas laiko bažnyčiose buvo minima 25 me Antanas Pranckevičius. Sirgo New York sekmadienį, kur ji
Godumas Blogybių Šaknis
mas ir garbingu ir pagyrimo vertu. Dėl to, Dieviškojo tų Šv. Tėvo vyskupavimo su arti dviejų metų neišgydoma dirba slaugės darbą. Pasakojo,
Šią apverktiną būklę visa širdimi apgailestauda
broliškos meilės įstatymo vietą, kuri visas kartas bei kaktuvės. Mūsų bažnyčioje Liga. Lai ilsisi Viešpaties ramy kad labai trūksta slaugių. Šis
mi, jaučiamės lig verčiami pakartoti pagal savo silp
tautas į vieną Dangiškojo Tėvo šeimą jungia, užima 8:30 vai. ryte buvo atnašauja bėje!
trūkumas yra jaučiamas kiek
nas išgales anuos Švenčiausios Jėzaus Širdies jaus
visus žudanti neapykanta. Viešame gyvenime panei mos iškilmingos padėkos Mi Rinkliava Šv. Tėvui, kuri įvy viename dideliame mieste.
mus, sakydami, kaip ir Jis: “Gailiuosiu tos tautos”
giama šventieji dėsniai, kiekvienos socialinės tvarkos šios Šv. Tėvo intencijai. Kated ko pereitą sekmadienį, siekė
(Mor. 8, 2). Bet priežastis, iš kurios šioji būklė kyla,
pagrindas; stiprūs teisės ir pasitikėjimo pagrindai, roje J. M. Arkivyskupas Cur- $500.00. Pereitais metais buvo
yra daug daugiau paverktina. Jei visuomet Švento
Juozas Kasinskas
kuriais remiasi valstybė, išgriaunama; pagaliau, pa ley 10 vai. pontifikavo. Tą pa tik $150.00. J. M. Arkivyskupas
sios Dvasios ištarmė, per apaštalą Povilą paskelbtoji,
Ine.
neigiama tos paveldėtos tradicijos, kurios stipriausius čią dieną buvo rinkliava Šv. Tė prašė, kad visi stengtųsi trigu
geriausiai atitiko tikrenybei, būtent, kad “godumas
Laidotuvių
Direktorius
valstybių gerovės bei saugumo atramus matė Dievo vui. Ypatingi vokai buvo pa bai aukoti šįmetą. Tad mūsų
yra visų blogybių šaknis”, tai ji ypač tinka šiandien.
siųsti mūsų žmonėms ir girdė lietuviai išpildė Jo Ekscelenci Patarnavimas Dieną ir Naktį
garbinime bei Jo įstatymų saugojime.
Ir tikrai, ar ne tas žemiškų gėrybių godumas, kurį
jau kunigus sakant, kad J. M. jos prašymą. Garbė mūsų žmo- j
602 Washington Blvd.
Klausimai Apsvarstymui
jau stabmeldiškas poetas pasipiktinęs teisingai vadino
Arkivyskupas jubiliejaus ir pa nėms.
♦
BALTIMORE, Md.
“nepasotinamas aukso troškimas”; ar ne tas biauru- 1. Kodėl toki vargai ir nelaimės prislėgė žmoniją?
Kunigų permainos, kurios įsaulinio karo proga prašo visų
Telephone Plaza 8595
sis egoizmas, kuriuo dažniausiai vaduojamasi taip 2. Kame tų visų blogybių šaknis glūdi?
katalikų aukoti trigubai dau vyko pereitą penktadienį, kun.
Llmosinal dėl visokių reikalų.
Jonas Mendelis, kun. dr. broprivatiniuose, taip visuomeniškuose reikaluose, paga- 3. Koks yra visos gerovės ir tvarkos tikras pagrindas ? giau, negu kitais metais.
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11:80 vai. ryto Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum ko
legijos parke IO PRAKILNYBE. DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS
PRELATAS J. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos
kariuomenėje ir laivyne, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo. ar dar tebekovoja su savo gimtojo
krašto priešais visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje
Lietuvoj ir ištrėmime Rusijos platybėse. Pritaikytą pamokslą pasakys JO MALONE, DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS JONAS SVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaKcytą kal
bą pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s PirmininkasSmulkesnė programa bus paskelbia vėliau.
LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI Ir Kun. A. Morkūnas, MAv"
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BAR BININKAS

Cambridge, Mass.

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE '
PROVIDENCE, R. I.
PAGERBĖ KLEBONĄ
Geg. 24 d., vakare parapijos
salėje pagerbtas kun. kleb. J.
A. Vaitekūnas, jo į Providence
atvykimo 10 metų sukakties
proga. Buvo vaidinimas, dainų,
kalbų ir vakarienė. Publikos
prisirinko pilna salė. Dalyvavo
keletas svečių kunigų.

Kleb. kun. J. A. Vaitekūnui
įėjus į salę, parapijos choras,
vadovaujant p-lei Šerentaitei,
sugiedojo Amerikos himną.
E. čiočys, paaiškino vakaro
tikslą ir pakvietė programos
vedėju kun. J. Kacevičių iš
Thompson, Conn., kuris pasa
kęs trumpą kalbą, kvietė daly
vius valgyti.
Kiek vėliau par. mokyklos
vaikučiai, Seselių Kazimieriečių išmokyti suvaidino “Naktininkai”, pasakė eiles ir įteikė
klebonui dovanėlę.
Prasidėjo kalbos ir sveikini
mai. Kalbėjo kun. J. Švagždys,
Brocktono klebonas; kun. K.
Vasys, Aušros Vartų par. kle
bonas iš Worcesterio; kun. Dr.
J. Vaškas iš Thompsono ir viet.
vikaras kun. A. Kacevičius. Po
to sveikino draugijų atstovai,
įteikdami klebonui dovanas.
Nuo parapijos ir Šv. Jono Krik
štytojo d-jos — E. čiočys; nuo
Šv. Onos — A. Nadzeikienė;
choro — p-lė Tamolionytė; Vy
čių kp. — p-nas Taraška; SLRK kp. ir Katalikų Klūbo — A.
O. Avižinis. Taipgi sveikino K.
Čironka
ir amerikonas W;
Chislholm. Dainavo choras ir
V. Avižinis sudainavo solo ke
letą dainelių. Paskutinis kolbėjo kleb. kun. J. A. Vaitekūnas,
kuris dėkojo rengėjams, daly
viams ir bendrai visiems už
sveikinimus, linkėjimus ir gau
sias dovanas. Sudainavus Lie
tuvos himną, žmones skirstėsi
linkėdami klebonui geros svei
katos ir ilgų metų čionai klebo
nauti.
Rep.

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS
“ Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R- L
Telephone:
Ofiso: Dexter 1952
Namy: PI. 6286

' vaišes, p. A. Ambrozaitienė yra
viena iš nenuilstančių moterų
veikėjų, daug darbuojasi kataŪkiškose organizacijose, o ypa-

, ,,
Jaug dirba Motwų
Sekmadienį, gegužės 31 d., baigiantieji šią rnckyklą. pers-j
__
,
8:30 vai. įvyko šv. mišios Ne tatys veikalą , *White Flower of .
J
jungos 22-os kuopos naudai.
the
Passion
”
(Baltosios
gėlės
kalto Prasidėjimo Moterų drau
Linkime p. A. Ambrozaitienei
gijos intencijai. Mišias atnaša kančia), padedant Alumniesusilaukti dar daug linksmų
vo ir gražų pamokslą pasakė čiams ir bendraskyrių moki gimtadienių.
Tėvas Alfonsas. Draugijos na niams. Veikalas labai gražus,
MONTELLO, MASS.
rės labai skaitlingai pasirodė atvaizduojantis Šv. Gemos gy-j šeštadienį, birželio 6 d. Bosir, visos ėjo “in corpore” Šv. venimą, kuri tik trys metai at- ton College High School 9 vai.
MOKYKLOS UŽBAIGIMO
Komunijos. N. P. moterų drau gal liko pripažinta Šventąja, ryte įvyks kvotimai dėl stipenVAKARAS PAVYKO
gija yra viena iš didžiausių! Skaitlingai dalyvaudami šiame di jų. Jaunuoliai, baigę pradinę
Sekmadienį, gegužės 31 d.,
kad mokyklą, gali stoti į šiuos kvo
Cambridžiuje moterų pašalpi parengime parodysime,
Šv. Roko par. salėje įvyko Jė
mes įvertiname Seselių moky timus be jokių aplikacijų. Jau
nių organizacijų.
zaus Nukryžiuotojo Seselių va
tojų darbus ir savo vaikučių nuoliai parodę savo gabumus
dovybėje “Sunday School” už
Ateinantį sekmadienį, t. y. gabumus.
gali laimėti pilną stipendiją,
baigimo vakaras.
Vaikučiai
birželio 7 d. 7 vai. vakare para
kurių bus keturios, viena sti
gražiai suvaidino “Diena su
pijos svetainėje, mokyklos už
Žydinčios gėlės darželiuose pendija yra $120.00; taip-gi
Klara”. Veikiantieji asmenys:
baigimo proga, rengiamas gra- gražiai visiems atrodo. ®et P' bus duodama keturiolika pusiKipšiukas — Jurgis Grigas,
žus vakaras Seselių mokytojų M. Kazlauskienė,
gyvenanti nių šįą minėtą High
Angelas — Julė Adomaitytė,
naudai. Mokyklos vaikučiai, Berkshire St., daugiau įvertinąją -r mokytoiauia Tėvai JėMotina — Evalina Akstinaitė,
i.uiMiire kjicc
gėlių gražumą, kada jomis yra:zuitak Verta lietuvių jaunuoKlara — Lina Matulytė, Genu-!
LAffRcNCC, MA55.
išpuošti altoriai. Taigi dažnai liams išmgginti savo gabumus,
tė — Marytė Peldžiūtė, Pran
tenka matyti p. Kazlauskienę
jajmgįj skirtas stipendijas
Sekmadienį, gegužės 31 die su glėbiais žydinčių gėlių, kuciška — Ona Tamošiūnaitė,
ną, liko atidaryta Palangoje rias ji nuskina iš savo darželio
Dora — Florencija Miškinytė.
Redakcijos Atsakymai
Reikia pastebėti, kad vaidinto
koplyčia ir kas sekmadienį yra ir atneša išpuošimui mūsų baž
jai nors ir jaunučiai, bet labai
ten laikomos šv. mišios 9:45 v. nyčios altorių. Ištikrųjų gra
Petrui Miliui, Worcester,
MYKOLAS GRENDELIS,
Ją prižiūri Šv. Pranciškaus pa- žus baltas žydintis
gražiai savo roles atliko.
bijūnas, Mass. — Pereitą savaitę išlei
So. Bostonietis, birželio 5 d. delis. Bostono Kolegiją užbaigė rapijos zakristijonas, Petras daug gražiau atrodo ant alto dome tik antradienio “Darb.”
Po vaidinimui buvo perstaty
numerį. Tamstos pranešimas agaus medicinos gydytojo laips- su Cum Laude laipsniu.
Raznauskas.
Aušrelė. riaus, nekaip darželyje.
tas Lietuvos vaizdas, kurį atli,
, .. .
pie Labdaringos draugijos pik
Yra nariu L. Vyčių organiza
,
. ..
T. ,
, .. nį Jefferson Medical Kolegijoj,
ko sekančios: Lietuva — Jule *
niką gautas vėliau. Netilpo.
SVEIKSTA
cijos nuo 1936 m. ir buvęs 17
NORWOOD, MASS.
Adomaitytė, Lietuvaitė — Lina P^^adelphia, ^aJ. Žablaičiui, Hartford, Co.oi.
kuopos, So. Bostone raštininku,
Po sunkios operacijos Char- — Tamstos pranešimą apie Šv.
Matulytė ir Amerika — Evali
Dr. Mykolas Grendelis pradi-, ir yra buyęs
Lfetuvių Katalikų
Sekmadienį, birželio 7 d., Sv.
buvęs Lietuvių Katalikų
lesgate ligoninėj sveiksta p Jono Ev. draugijos pikniką ga
na Akstinaitė. Programos in nms mokslus baigė So. Besto- studentų kuopos pirmininku
.Jurgio
lietuvių
parapijos
baž^'aratil čingienė. Linkime p. vome baigiant tvarkyti “Dar
Studentų kuopos pirmininku.
trodukciją pasakė Doloris Ka- ne. Aukstesmus mokslus uzbai-;
.
nyčioje įvyks Dievo Kūno pro- *
o in , „i
"" (-:in^ienei greitai ir laimin- bininką” spaudai. Todėl tik su
gė Bostono Kolegijoje. Būda-1 Susiorganizavus L. Vyčių 17 cesija ir pamaldos, 2:30
šėtaitė.
vai. po gai pasveikti.
trumpinę įtalpinome antrame
mas studentu veikė L. Vyčių ir kP- Basketball rateliui, Myko| puslapyj.
Puikiai mergaitės pašoko ir Lietuvių Studentų kuopose, So.
yra buvęs jo kapitonu. PasiGegužės
31
d.
p.
Anelė
AmBritain ,Conn.
mišrus vaikučių choras gražiai Bostone. Jis buvo pirmuoju lie- žymėjo sportiškais gabumais. Į šiomis dienomis Dr. Jurgis brozaitienė minėjo savo gimta- Kadangi New
Pelitą savaitę neišsudainavo. Garbė Sesutėms už . tuviu maršalu Bostono Kolegi-.Yra U* S- Army CorPs P™o- Versiackas (Warren) išlaikė dienį>
prQga atsilankiusiems leidome Penktadienio numerio,
puikų vaikučių išlaisvinimą.
ijos užbaigime; vice-komandieleitenantu.
-valstybės kvotimus ir jau gali draugams jos pagerbti, p. A.
^k kaikurias žinutes talpiVienoje pertraukoje trumpą, riu Kryžiaus ir Karūnos drau-! pp. Grendelių šeima priklau- praktikuoti. Tačiau Dr. Jurgis Ambrozaitienė surengė šaunias'name į šį penktadienio numerį.
bet labai įdomią kalbą pasakė gijos; Varsity Athletic klubo ' so prie lietuvių Šv. Petro para-iVersiackas yra pasiryžęs spe
vietinis klebonas kun. Jonas nariu, Bostono Kolegijoj.
pi jos ir įvairių draugijų, kurio- cializuotis Bostono Miesto liRap.
Švagždys.
Bostono Kolegiją užbaigęs, į- se nuoširdžiai darbuojasi. Dr. gonineje, ir tuo pačiu laiku,
stojo į Jefferson Medical Col Mykolo sesutė p. Felicija yra jeigu kas reikalaus, galės pa
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
lege, Philadelphia, Pa., kur be Lietuvos Konsulo adv. Šalnos tarnauti. Sveikiname Dr. VerATHOL, MASS.
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
siacką
(Warren)
!
DRAUGIJOS VALDYBA
simokindamas buvo nariu šių sekretorė ir Lietuvos Vyčių
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas
— Juozas Švagždys,
Geg. 30 dieną, šeštadienio ry draugijų: Pediatrics, Bauer, Centro finansų sekretorė.
TeL So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
GREENFIELD, MASS.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
tą Šv. Pranciškaus lietuvių pa Schaeffe Anatomical, Thomas! Ketvirtadienio rytą, birželio
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
rapijos bažnyčioje apsivedė ad- Phvsiology, Vaux Obstetrical, \ 4 d. pp. Grendeliai ir jų dukrelė
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Gegužės 23 d., šeštadienio ‘ Prot- Rašt. — Ona Ivaškienė,
.
.
_
. .
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
vokatė p-lė Lucy Jakimavičių- Mohler Medical, DeCosta Sur- j Felicija išvyko į Philadelphia, ryte, S vai., ŠVC.
Trejybės airių Fįn. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
tė su advokatu Aleku Sakalaus- 1 gical, Theta Kappa Psi and Pa. dalyvauti Jefferson Medical parapijos
bažnyčioje priėmė 41įe1W^^n2f5t2-5!Mlindale’
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
ku iš So. Deerfield, Mass. Šliū- Kappa Beta Phi Honorary Me- Kolegijos 1942 m. mokslo už- moterystės sakramentą Alena iždininkė — Ona staniuliūtė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas
— Vincas Zaleskas,
bą suteikė klebonas kun. Pijus dical Fratemities nariu. Taipgi baigimo ceremonijose. Po to ir Navickaitė
su d Alford Peter
West 7th St., So. Boston. Mass.
IN avie K ai t e SU
p. Aliora reier Tv177
arkdar
e _ Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Juraitis su šv. mišiomis. Liūdi- Jefferson Medical Kolegijos Dr. Mykolas grįš kartu su savo Lukas. Buvo iškilmingas šliū848 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. Maršalka — Jonas Zaikis,
.
....
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,
ninkais buvo Juozas Saneskis,' Basketball ratelio kapitonu.
tėveliais ir sesute į So. Bostoną. ,bas SU SV.
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
misiomis. Liudminno H St., So. Boston, Mass.
Juozas Sakalauskas, O. JakiJefferson Medical Kolegiją iš Į pp. Grendeliai yra “Darbinin- kais buvo Albertas Giknis, Pra- Draugija savo susirinkimus laiko kas,
MHrirfnirimna
trp
antra antradieni mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
mavičiūtė ir Dr. Paulina Luzec- 135 užbaigiančiųjų nebuvo pas ko” skaitytojai ir rėmėjai.
M
K
s-.
fc n
i
čią
sekmadienį
kiekvieno
mėnesio
nas Mieliauskas, Marė Navic
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
kaitė iš Cambridge. Vestuvių kutinis, bet šeštas iš gabiausių- Sveikiname Dr. Mykolą Gren- kaitė, Marta Schmith. Vestu Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
pas protokolų raštininkę.
bankietas įvyko Athol house. Į jų. Jis yra jauniausias iš 1942 j delį ir linkime geriausių sek- vės buvo kariško pobūdžio, nes
Adv. Jakimavičiūtė pradinį. m. užbaigiančiųjų, medicinos mių.
ponas Lukas yra Warrant OfValgomų Daiktų Krautuvės
mokslą užbaigė Atholyj. Po to mokslus.
ficer J. V. kariuomenėje.
užbaigė Radcliffe College ir
Dr. Mykolas Grendelis yraj
Abudu jaunuoliai yra gimę ir
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Albert R. Barker
Portia Law School. p. Sakalau pirmas lietuvis, kuris užbaigęs j
augę Greenfield, Mass. ir bai tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
skas pradinį mokslą užbaigė medicinos mokslus gavo pasky- j
Pirmiau—Pope Optical Co.
gę pradinį ir vidurinį mokslą. šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
So. Deerfield ir Suffolk Law rimą praktikuoti mediciną ir
Ponas Lukas yra gabus lietuvis krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Kada Jums reikalingi akiniai
School. Jaunuoliai apsigyvens chirurgiją Bostono Miesto ligo leiskite
ir užbaigęs West Point College.
mums Išegzaminuoti aki
South Deerfield, Mass. Advoka ninėje. Iš dviejų šimtų kandi Ir pritaikinti akinius. Mes padaro Jaunavedžiai apsigyvens, kur jį
Perkins Maiket
Povilas Bushmanas
datų visoje šalyje, kurie laikė me dirbtinas akis.
tūros ofisas bus Greenfielde.
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
Dėdė Šamas paskirs tarnauti.
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
Telephone COLumbus 6702
Linkime daug laimės ir gero raštu ir žodžiu kvotimus, tik 5
Mes linkime jaunuoliams daug
WORCESTER, MASS.
753 Broadway
kandidatai gavo paskyrimus,
šeimyninio gyvenimo.
29 Savin Hill Avenue
275 Main St.,
Webster, Mass.
laimės ir laimingo gyvenimo.
tarpe
kurių
yra
Mykolas
Gren-j
Tel.
ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester,
Mass.
COL
1981
Vestuvėse Buvęs.
i
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LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”
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Romuvos Parke, Montello, Mass.
Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.
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ŽINUTES
Birželis, Jėzaus Širdies mė
nuo yra Bažnyčios apdovanotas
gausiais atlaidais. Gaunami da
liniai atlaidai už kiekvieną da
lyvavimą viešose pamaldose.
Visuotinius
atlaidus galima

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vad. dieną
(pagal sutartį)

gauti už dešimts sykių buvimą
viešose pamaldose. Pirmame
šio mėnesio pirmadienį taip pat
gaunama visuotiniai atlaidai.
Šv. Petro par. bažnyčioje,
Dievo Kūno ir birželio mėnesio
pamaldos ir novenos pamaldos
prie Saldžiausios Širdies V. J.
Yra laikomos kas vakarą, 7:30 Į
valandą, nuo Dievo Kūno šven
tės, birž. 4 d., iki Saldžiausios
Širdies šventei, birž. 12 d. Pa
mokslus sakys prelatas J. Maciejauskas.

Dievo Kūno Dienos visuoti
niai, atlaidai, Amerikoje, yra
perkeliami į sekamą sekmadie
nį. Antrą syk visuotinius atlai
dus galima gauti tą sekmadie
nį už dalyvavimą procesijoje su
Švč. Sakramentu.
Šv. Petro par. bažnyčioje, j J
Dievo Kūno garbei procesija įvyks 4 vai. p.p.

A + A

JUOZAS M. DILIS
Ketvirtadienį, bir
želio 4 d., 9:30 vai.
ryte, staiga mirė
Carney ligoninėje,
palikdamas dide
liame
nuliūdime
savo žmoną Bronę
(Kavoliūtę) ir gi
mines.
A. a. Juozas Dilis buvo kilęs iš
Klimiškių kaimo,
Anykščių parapi
jos. Į Ameriką at
vyko 1903 m. Nuo
pat atvykimo į Ameriką priklausė įvairiose katalikiš
kose draugijose ir buvo veiklus jų narys; šv.
Petro par. bažnyčioje buvo ilgametis kolekto
rius ir darbuotojas.
A. a. Juozas Dilis buvo biznierius — turėjo
brangenybių (Jewelry) krautuvę “Darbinin
ko” name per daugelį metų. Jis buvo nuošir
dus laikraščio “Darbininko” ir kitų katalikiš
kų organizacijų rėmėjas ir darbuotojas.
A. a. Juozas yra .pašarvotas pas laidotuvių
direktorių J. W. Casper, 187 Dorchester St.,
So. Bostone. Gedulingos Šv. Mišios už jo vėlę
įvyks šeštadienį, birželio 6 d., 8 vai. rytą, Šv.
Petro par. bažnyčioje, o laidotuvės įvyks sek
madienį, birželio 7 dieną, 2 vai. p. p. iš Šv.
Petro par. bažnyčios į Naujosios Kaįvarijos
kapus.
A. a. Juozo Dilio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Šv. Mi
šiose ir suteikti jam paskutinį patarnavimą
laidotuvių dienoje.
A. a. Juozas per ilgus metus gyvendamas
So. Bostone įsigyjo daug draugų įr pažįsta
mų, nes jis pats buvo be galo draugiškas ir
malonus žmogus.
Reiškiame jo jaunai žmonai ir giminėms
gilią užuojautą. .

Birželio 4 d., š. m., mirus mūsų šeimos ar
timam prieteliui ir draugui, reiškiame gilią
užuojautą jo likusiai didžiame nuliūdime žmo
nai Bronei. JQNAS jf EL2BIETA KUMPAI.

PARSIDUODA trijų šeimynų
medinis namas ant'pirito* aukš
to 4 kamb. ant virRithuų po 5
kambarius. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite tuojau, 33 Mercer
St., So. Boston, Mass. Savinin
kas ant 1-mo floro.

PIRKIT NAMUS

A f A
IUOZUI DILIUI

mirus, birželio 4 d., š. m., mūsų šeimynos arti
mam giminaičiui ir ilgamečiui prieteliui ir
visuomet nuoširdžiam mūsų šeimai, reiškiame
gilią užuojautą jo žmonai Bronislavai jos liūd
niausioje valandoje.
STASYS ir ONA GRIGANAVIČIAl.

Dabar yra geriausias laikas
; pirkti namus ir farmas, kol dar
nėra pabrangę, ateity namai ir
farmos bus brangesni, nes ma1 teriolas ir darbininkai eina
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu
daug namų ant pardavimo 1-23 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit
pasirinkti ir už mažą kainą.
Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
Mattapan, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar farmą pirkti, kreipkitės pas mane.
WILLIAM A. AMSIE

raščiai dažnai gauna atsišauki-1 yra tilpę ir “Darbininke”. Jeigu

i mų su prašymais aukų iš State jam ir kitiems Senatorijoj e-

30 Carruth St., Dorchester,
prie Ashmont Station
Tel. GENeva 3719

Senatorijos, Maryland, kur yra santiems lietuviams, kaip ko
[ lietuviai ligoniai.
respondentui K. D. pareiškė p.
Verbų
sekmadienį
buvo
atvy

V. Stuikis. nereikalinga pašal
L Repshis, M. D.
kęs
iš
Baltimore,
Md.
p.
Vladas
pa, tai jis neturėtų išnaudoti
Tą dieną, 9 vai. ryte, Šv. Mi-;
Juozas M. Dilis
(REPŠYS)
F. Stuikis ir aš jo paklausiau geraširdžių žmonių.
šios bus giedamos intencijai |
apie tų ligonių padėtį. Jis klaum Lietuvis Gydytojas
LAIKRODININKAS
LRK Saldžiausios Širdies V. J.
jsė
“
ar
siuntėt
pinigų
į
State
Draugijos, kurios pirmininkas
278 HARVARD STREET
Parduodu įvairiausios rūšies
Visi,
kurie
dar
nepridavė
lie

Į
Senatori
ją?
”
Atsakiau
—
“
taip
Kampas Inman arti Central Sq.
auksinius
ir sidabrinius daiktus.
yra p. V. Savickas.
CAMBRIDGE, MASS.
tuvių
jaunuolių,
išėjusių
į
karo
TAIPGI IR PATAISAU
Į siuntėme ir turėjome kliūčių.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
tarnybą
vardų,
tai
turėtų
tuo

Turėjau
atitaisyti
spaudoje
paBirž. 14 d., 9 vai. ryte, Šv.:
366 West Broadway,
| darytą klaidą. Lietuvių pašal- jau padaryti. Šv. Kazimiero
—— Mišios bus giedamos intencijai
So. Boston, Mass.
pinis klūbas susirinkime pada- lietuvių parapijos kunigai su
senosios Saldžiausios Širdies V.:!
Tel. Kirkland 7119
į rė rinkliavą ir pasiuntėme var- rašo visų vardus ir tas sąrašas
J. Draugijos.
, du — Petras Yankus, State Sa- yra su gražiais rėmais paka
Pauline Luzackas, MD,
bintais prie bažnyčios durų.
natorium, Maryland”.
BRICK HOUSE
(Lietuvė gydytoja)
ARBATĖLE
Jau
yra
virš
šimtas
vardų.
Mes
Minėtas Baltimorietis V. F.
Ant Derry Road
[Stuikis pasakė: “Jei tokie geri visi matome ne tik tuos vardus,
Sekmadienį, birželio 14 d., š. ‘
Į esate, geriau aukokite tokiem, bet po vienų šv. mišių yra kalm., 3 vai. po pietų, L. Vyčių sa- J
Cambridge, Mass.
Hudson, N. H. Route 102
lėj, 137 Emerson St., So. Bos-1
reikalam, biedniem, bet nesiųs-' bos maldos už karius. Prašome
Valandos: Nuo 2 iki 4
kitę nė vieno cento State Sana-' priduoti vardus parapijos kuni- Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
tone, įvyks šauni arbatėlė, ku
"
Nuo 6 iki 8.
. torium, Maryland, lietuviam”, gams, 324 Wharton St.
K.D.
rią rengia Amžinojo Rožan
Sekmadieniais pagal sutarti.
Užkandžiai—Pietūs
čiaus narės. Jos nuoširdžiai j
I Toliau pridūrė: “Ten nei vie-;
----------------kviečia
visus
atsilankyti.
Jos
nas nereikalauja pašalpos. Yra Pirk Defense Bonds ir Starnps!
Tel. ŠOU 2805
Mes Darome Rezervacijas
ra a
rūpestingai darbuojasi, kad to-1
tik penki lietuviai ir visi pasi
Remk šios šalies apsigynimą!
Privačiams ir Parems.
Rap.
ji arbatėlė pavyktų.
turinti. Tik vienas P. Yankus
Dr. J. L Pasakantis
moka parašyti, ir dar paduoda
OPTOMETRISTAS
IVAIROS SKELBIMAI
Kambariai dienai ar savaitei.
į laikraščius atsišaukimus”.
LANKĖSI
“Dažnai aš lankau tuos ligo
So. Boston, Mass.
Telefonas Nashua, N.H.
nius”, sako V. Stuikis, “ir ma- Įsigykite Nuosavybes Tada,
Trečiadienį, birželio 3 d.,
OFISO VALANDOS:—
1566-VV4
Kada Jos Yra Pigios
dorinį išauklėjimą. Tuo I tau kokiame padėjime jie yra.
“Darbininke” lankėsi kun. K.
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare
Juozapo Marijos Vilos tesnį
Vienas
net
turi
9
kambarių
sa

svarbiu reikalu pasitarkite su
Barauskas, dienraščio “Drau
Seredomis:—
Piknikas
vo namą, jį išnuomoja. Pama Dabar dar yra laikas pasinau
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
mokytojom Kazimierietėm.
go” Chicagoje redakcijos na
-------------I Kurie galėsime atvykti į šį tytumėte, niekaip nesakytumė doti perkant namus ar ūkį ir
rys, kun. Pr. Virmauskis, misiSouth Boston Garage
K. D. trumpu laiku dvigubai padidin
Sekmadienį, birželio 14 d. pikniką, tai būtinai dalyvauki te, kad jie ligoniai”.
jonierius Tėvas Pr. Aukštikal
(VAIRŪS SKELBIMAI
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
ti savo turtą. Nejudomą nuosanis, kun. A. Baltrušiūnas ir Jė Juozapo Marijos gražioje viloje me. Seserys Kazimierietės kvieAutomobilistai! Jei jūs norite,
Redakcijos prierašas, p P. vybė yra saugiausias investinizaus Nukryžiuotojo Seserys — Newtown, Pa., įvyks Seserų čia' visus lietuvius, senus ir jau
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
Motina Boneventūra ir sesuo Kazimieriečių mokytojų meti- nus, atsilankyti ir linksmai Yankus turėtų pasiaiškinti dėl mas. Nelaukite, nes bargenai
Oueen Ann Laundry
gasoliną pas mus.
savo
rašytų
atsišaukimų,
kurie
retinasi.
Turim
pasirinkimui
Anunciata.
j nis piknikas. Bus gera muzika, praleisti dieną gražiame JuozaNuvalom purvinus karus Ir
dar keletą žemoms, dipresijos
7-11 ElIerySt,
F.P.
Sesutės apžiūrėjo Šv. Petro užkandžių, gėrimų ir žaidimų. po Marijos vilos sodne.
ligrysuojame.
kainoms.
Pavyzdžiui:
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
So. Boston, Mass.
par. namus, kur bus įrengtas Kartu šįmet bus džiaugsmin
Tel. ŠOU 9530
1.
6-ių
šeimynų
mūrinis
namas
vienuolynas.
gas dešimties metų sukaktuvių
541 Broadvvay
So. Boston, MassPHILADELPHIA, PA
Tel. ŠOU 2923
po 6 kambarius, ąžuolinės grin
Res. Šou 3729
8ou 4618
paminėjimas Juozapo Marijos
Skalbiama visokius skelbimus
dys, vonios, atskiri kiekvienam
viloje Aukštosios mokyklos gy
IŠ SODALICUOS
Gegužės 11 d. laidotuvių di Lithuanian Fumiture Co.
Pajimame ir pristatome
garo
šildytuvai ir visi kiti mo
GRABORIAI
vavimo.
MOVERS—
VEIKLOS
rektorių Mykolą Bigenį pašau
į namus dykai.
derniški
parankumai.
Labai
pa

Insured and
Sveikindami mūsų sumanias
kė kariuomenėn. Jis neseniai
rankioj vietoj. Miesto įvertin
Birželio 3 d. įvyko merginų lietuves Seserys mokytojas, nebuvo
pradėjęs
savo
profesiją.
S. Barasevlčius ir Sūnus
tas $17,500, parsiduos tik už
LIEPOS ŽICDV. P«MO KUOPIMO
*
Local A Long
sodalicijos mėnesinės pamaldos pamirškime pridėti didesnę ar
MOTERIS PAGELBININKfi
Turėjo gražiai įsirengęs įstai
TIKRAS BIČIŲ
$10,000.
Dlstanos
ir paskutinis šio sezono susi- mažesnę auką. Juk žinome geLIETUVIŲ GRABORIUS IR
gą nuosavame name. Bet turė
2. 3-jų šeimynų mūras, 14
Movlng
BALSAMUOTOJAS
rinkimas. Metų raportai buvo rai, kad turime patys išlaikyti
Turi Notaro Teises
jo viską palikti.
(1007< PURE HONEY)
kambarių,
vonios,
baltos
sinkos
/
išduoti. Narių skaičius šiais savasias lietuviškas įstaigas.
254 W. Broadvvay,
Mykolas Bigenis yra baigęs
ir skalbynės, piazai ir kiti pato
1
metais buvo 153. Iš jų 16 įsto Patartina ir tolimesniųjų koloSo. Boston, Mass.
SO. BOSTON, MASS.
parapijos
pradinę mokyklą.
Maistui
Gamtos
gumai. Arti Broadvvay, South
Tel. SOUth Boston 2590
jo
į
moterystės
luomą,
viena
į
t
nijų
lietuviams,
kurie
kaip
kasVaistams
Saldumynas
Tris metus studijavo Mariana
Bostone. Savininkė Kaliforni
Sūnaus gyvenamoji vieta:
1 vienuoles. Du sėkmingus paren-i met nori .bet gal negalės į pikSveikatai
■ Sveikatai
838 Dorchester Ave.
polio Kolegijoj. Laidotuvių di
joj — turim greitai parduoti.
gimus metų bėgyje suruošė so-;niką atvykti dėl gasolino sto
Bronis
Kontrim
TeL COLumbia 2537
rektoriaus mokslus
užbaigė
Kaina $3600.
KONČIAUS BITININKYSTĖ
CONSTABLE
dalietės. Du kunigai davę pas-' kos, kiek paaukoti. Seserys ti57 B.tvry st.. No. AUnctoa. Hm.
Real
Estate
&
Insurance
Philadelphijoj. Jis yra daug
3. 2-jų šeimynų, 10 kambarių
kaitas, būtent: kun. Jonas Dau- kiši iš tų savo geraširdžių re
JUSTICE OF THE PEACE
Šimtas doleriu dovani). koris įrodys, jog šis
pasidarbavęs parapijoj ir įvaimedus nėra tikras bičių medus.
medinis namas, vonios, baltos
CASPER
nis iš Haverhill’o ir kun. L. j mėjų, kurių vardų ir pavardžių
i
598 E. Broadvvay,
FUNERAL
HOME
j riose draugijose.
I sinkos ir skalbynės, elektros
Chadboume iš Hudson’o. Soda- sąrašą turi, brangina ir labai
SO. BOSTON, MASS.
MEDAUS KAINA —
187
Dorchester
Street
. Jaunuoliui Bigeniui linkime]
' šviesos ir kiti patogumai. Arti
South Boston, Mass.
Telephone South Boston 1761
Kvorta, stiklinė _______ 85c. betės vadovavo procesijai Ma- užsitiki. Visas pelnas iš paren- Dievo palaimos.
K. Dryža.
j prie pajūrio ir byčių, South
Res. 120 Marine Road
$1.25 rijos garbei ir aukas rinko gė- girnų ir prisiųstų aukų, kaip ži
□ svarai ......................
Joseph W. Casper
i Bostone. Labai žema kaina,
Tel. SOUtfc Boston 2483
Galionas, 12 svarų........... $3.00 lių nupirkimui dėl altorių pa- nome, eina išlaikymui aukšto(KASPERAS)
[ tik $3600.
Persiuntimą mes patys apmo puošimo per įvairias bažnyti- sios (High School) mergaičių
Laidotuvių Direktorius Ir
COAL-COKE-OIL
Gegužės 5 d. mirė Ieva Saba
Balsamuotojas
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
i
4. 15 mylių nuo Bostono, 30
liauskienė. Palaidota iškilmin
NOTARY PUBLIC
nes
šventes.
;
mokyklos
Juozapo
Marijos
viKončiaus Bitininkystė
J akrų farma, 6 kambarių vieno
Patarnavimas Dienų ir Naktį
Kun. Jenkus, dvasios vadas, i loję.
' gai iš Šv. Kazimiero lietuvių
Koplyčia Šermenims Dykai
57 Battery St.,
Telephone
'
aukšto
namas,
barnė,
ir
vištiTel. ŠOU Boston 1437
parapijos bažnyčios. Paliko nu
susirinkimo
baigoje
dėkojo
buMotinėlės
,
leiskite
savo
duk80. BOSTON
No. Abington, Mass.
ŠOU Boston 3960
,
ninkai.
Prie
gero
kelio.
Labai
vusiai valdybai, kurią sudarė. reles į šią garbingą aukštą nu liūdime du sūnų ir tris dukte
1058
' tinkamas bile Bostono bizniesekančios sodalietės — Adelė kyklą. Visai nesigailėsite, ir ris, visi vedę ir auklėja šeimas.
Velionė priklausė prie parapi
Bay View Motor Service [ riui. Kaina tik $4500.
Masiulytė, Marijona Kleponytė, jusų dukrelės vėliau bus jums
ZALETSKAS
Taipgi, pilniausias kataliogas
8TUOEBAKER
Adelė Martusevičiūtė, Alena labai dėkingos, kad gavo aukš jos ir jos draugijų — Apaštala
FUNERAL
HOME
Bankų ir H.O.L.C. fęrkliozuotų
Automobilių Ir Trokų Agentūra
vimo Maldos ir Rožančiaus.
Kybartaitė ir Bronė Grimaitė.
564 East Broadvvay
visokių ISdirbysčlų auto
nuosavybių. Turime keletą na
Reiškiame gilią užuojautą Taisome
SOUTH BOSTON, tCASS.
Dvasios vadas paskatino soda- lės — Marijona Kleponytė, pirmobilius. Taisymo Ir demonstravl
mų
mainymui. Platesnių infor D. A. Za laukas F. B. Zaletskas
minipkė,
Patricia
Žibutytė
—
velionės
šeimai.
lietes gyventi religingai .laiky
mo vieta:
Graborial Ir BalsMBuotoJal
macijų klauskite advokato Gai
tis Kristaus mokslo dėsniais ir vi|;/-įįirmininkę, Marijona Ma- U Ląidntuvęse pataręaiio laido
Patarnavimas dlsą% ir nakty
liaus ofise.
Koplyčia Šermenims "dykai
būti Marijos dukrelėmis šiais sionytė — sekretorė, Adelė Ma- tuvių direktorius Juozas KavaSOUTH BOSTON, MASS.
NOTARY PUBLIC ‘
BOSTON
REALTY
TRUST
iietauho ^yutės • lakais. Ateij siulytę— pąge^inįnkė - sekro-j liąuskas.
s:
VII P;d Joe. Kapofilūnas Ir Peter Trečioką1
•TeT^OU Boston 0815
317 E Street
J nančiam metui nauja valdyba tore. Ona Čaplikaitė — finansų
SavinlnkaL
__ . Tol. ŠOU Boston 2£29
South
Boston, Mass.
~
-Orgąii4a»ctĮos. klūbahtrGaikL...~
1 išrinkta, kurią sudarą "šios na- raštininkė.
■ ■■■ i

Tel. TROwbridge 6330

400 Broadway,

447 Broadway

MERUS

Pennsylvanijos Žinios

326 - 328 West Broadway

1 Hamlin St.jrE. 8th St,

-4

■i •

Penkiadienis, Eiržekc 5. 1942

■>-- y
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RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Kun. Juozapo Židanavičiaus
Auksinis Jubiliejus

Iš LDS Conn. Apskričio
Suvažiavimo
Lietuvių Darbininkų Sąjun-Į
gos, Conn. apskričio suvažiavi-'
mas įvyko sekmadienį, gegužės
31 dieną, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos svetainėje, 339
Green St., New Haven, Conn.
Susirinkimas buvo gana gau
singas, nes buvo suvažiavę ats
tovai iš keturių LDS kuopų,
būtent, 6 kp. Hartford, 36 kp.!
New Britain, 5 kp. Waterbury
ir vietinės 28 kp. New Haven, i
ir atsilankė sekanti svečiai: p. į
Antanas Kneižys, ‘Darbininko’ į
p. Valerija Kaunietytė,
redaktorius ir LDS Centro se-!
kretorius,
Pranas Katilius, Hartfordo įžymi dainininkė,
LRKSA generalis organizato- dainavusi daug kartų koncer
nus, New Ha veno garsiausia ir tuose ir Darbininkų Radio progabiausia veikėja, Marė Joku- gramoje, dainuos LRKSA Seibaitė ir Stasys Šriupšas, Jr. iš mo bankiete, Hotel Bond, HartHartfordo.
Įford, Conn., birželio 23 d., 7:30
Suvažiavimas prasidėjo mai-,vak vakare,
da, kurią atkalbėjo kun. A. i
Gradeckis. Sv. Kazimiero para- tokias konferencijas ruoštų, tai
pijos klebonas, ir į prezidiumą
Pnrūpis paskaiti-

įčjo šie atstovai: pirm. - Dr. ninkus- kur tiktai jie bus rei
ki. J. Colney, vice-pirm. — S. kalaujami.
šriupšas, rašt. — B. MičiūnieAPskrižio atstovai vienbalnė ir ižd. - K. Tamošiūnas.
siai už«>’rė WS Centr0 suma'
Suvažiavusius atstovus svei- "y1”’ ir Pažadėjo surengti tokino kun. A. Gradeckis. red. A. kius vakarua skirtingose koloKneižys, P. Katilius, M. JokuTaiWP Paaukavo »»•««
baite ir p. Rumskis, ir velijo kaiP° auk« &ntrui arba S®geriausios virvei
kloties ir geriausių riau sakant “Darbininkui”,
nutarimų.
Po susirinkimo vietinė New
Dienotvarkėj suvažiavimo bu- Haveno kuopa suruošė gardžią
vo apkalbėti bėganti LDS kuo- vakarienę atvykusiems atstopų reikalai ir apskričio reika- vams. Laike vakarienės visi atlai. Svarbiausias pranešimas tai stovai pasikalbėjo tarp savęs
buvo Conn. apskričio nupirki- apie geresnį ateityje veikimą ir
mas trijų Jung. Valstybių Ap- pasisotinę ir pasikalbėję visi
saugos Bonų. Buvo aptariama buvo užkviesti p. M. Jokubaitės
šių metų trilypė Gegužinė ir į Parauijos parengimą, kuris
nutarta verkti ir vykdinti, kaip buvo
surengtas
Raudonojo
ir kitais metais.
Kryžiaus naudai. Visi atstovai
Antanas Kneižys dalyvavo pasilinksminę išsiskirstė į savo
kaipo LDS Centro Valdybos į- kolonijas.
galiotinis, pranešti kp. atsto- ’ Čia reikia pareikšti padėkos
vams apie Centro finansinį sto- žodį vietiniai New Haveno 28
vį ir kad Centro Valdyba ir,kp. už jųjų darbą priruošti todauguma kuopų nubalsavo LDS kią skanią vakarienę ir už tokį
Seimo šiais metais neskelbti, draugišką priėmimą, taipgi di
nes dauguma kuopų negali pri- džiausia dėka Šv. Kazimiero
siųsti atstovų iš priežasties dir-' parapijos klebonui kun. A.
bimo defense dirbtuvėse. Bet • Gradeckiui už leidimą vietos
vietoj Seimo skelbti konferen- ir už dalyvavimą kartu, o galų
cijas su paskaitomis ir praneši-. gale visiems atvykusiems atstomais iš Centro skirtingose ko vams ir svečiams uz jų pašvęs
lonijose, ir tuom būdu labiau tą laiką ir gražias mintis.
užinteresuoti darbininkiją LDS
Tikras esu, kad atstovai parorganizacija. Jeigu LDS kps. vykę į savo vietines kuopas su-
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
labai patenkinti.
60 ELLSWORTH ST.,
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia RcL,
South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

>

T

NEW BRITAIN, COUN.

t

-a

m.
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’F
teiks savo nariams daug.mte-.
res ūmo ir darbas bus daug gy
vesnis ateityje, ir ypatingai ne
užmirš gražaus priėmimo New
Havene.
Rap.
p-"

Amsterdam, N. Y. — Šių me
tų birželio 28 d. sukanka 50 me
tų, kai mūsų klebonas kun. J.
Židanavičius įšvęstas kunigu.
Tą nepaprastą įvykį paminėti
ir tinkamai pagerbti JubiliejaMuzikas J- Balsis,
tą, susidarė tam komitetas iš
apie 25 narių. Komiteto valdy- Hartfordo lietuvių parapijos
ba: pirmininkas — Mikas Ker- vargonininkas, ruošia gražią
belis, vice - pirmininkas — Mo- muzikalę programą, ir vadotiejus Kazlauskas, sekretorė — Vaus dainininkams SusivienyStasė Kiseliūtė, iždininkas — mo Seimo dainų programoje,
Petras Sargelis, Komitetas lai- birželio 23 d. vakare.
ko susirinkimus ir darbas vyks------------------------------ ---- ------ ■
ta sklandžiai.
Parapijiečiai biliejatas kun. J. Židanavičius
gausiai remia komiteto pastan- yra gerai žinomas plačiai visuogas surengti šaunias pagerbtu- menei, kaip Amerikai, taip ir
ves. Kad darbas vyktų tinka- Lietuvoj. Daug kas jį pažįsta iš
miau, komitetas pasiskirstė į jo raštų, kaipo “Seirijų Juozą”,
komisijas kiekvienam darbui. Jis nemažai yra prisidėjęs prie
Šie yra komisijų pirmininkai. Lietuvos reikalų. Ypač AmsRengimo komisijos — Jonas terdamiečiai turi daug ką gerą
Mikėnas; Kvietimo— kun. Juo-1 prisiminti apie jo darbuotę. Jis
zas Raštutis; Priėmimo — adv. Šv. Kazimiero parapijoj yra
Antanas Stokna; Dekoracijos daug ką nuveikęs. Tadgi neste— Bronius Stankus (Stankevi-’ bėtina, kad parapijiečiai stenčius); Presos — mokytoja Ona giasi įvertinti jojo Auksinį juKadžiūtė. Muzikališką progra- biliejų, prisidėdami įvairiais
mą sudaryti rūpinasi muzikas būdais jįjį atitinkamai pagerbSpaudos Komisija.
artistas Juozas Olšauskas. Ju-:ti.

1/

i Iškilmingas P. Marijos stovylos vainikavimas įvyko pereitą
sekmadienį, Šv. Andriejaus par.
bažnyčioje. Dalyvavo Sodalietės ir kt. P-lė O. Zdanytė, buvo
procesijos karalaitė, o jos paly
dovės buvo p-lės O. ir A. Ra
dzevičiūtės, A. Junokytė ir V.
Laimanskaitė. Pamokslą pasa
kė Tėvas Geraldas, C. P. Kuni
gas V. Ražaitis priėmė priža
dus naujų Sodalicijos narių,
kurių buvo trylika. Šios iškil
mės paliko gražų įspūdį.
IŠVAŽIAVO POILSIUI
Šią savaitę dėl nesveikatos,
išvažiavo poilsiui mūsų klebo
nas kun. M. Pankus. Kunigui V.
Ražaičiui pagelbės Tėvas Ge
raldas, C. P. Linkėtina stiprios
sveikatos klebonui.
JACK SHARKEY
NEW BRITAINE
Pereitą pirmadienį, birželio 1
d. lankėsi mūsų tautietis Jack
Sharkey. Jis buvo vedėju ristynėse tarp Angel ir Talun. Vie
tos lietuviai turėjo progą pirmą
kartą pamatyti savo tautietį,
buvusį pasaulio bokso čampijoną.

«p”;;*
kaikurie dirbą
pą septypiąs
dienas savaitėje, - bet civilių
darbų dirbtuvėse kaikurie-dir
ba tik po 28 valandas savaitėje.
Apie 300 lietuvių jaunuolių jau
yra J. V. karo tarnyboje.
Korespondentas.

Linksmas Išvažiavimas

p. Ona Vailonienė,
įžymi Hartfordo dainininkė,
dainavusi
koncertuose, dai
nuos LRKSA Seimo parengime,
birželio 23 d., 7:30 vai. vakare.

WATERBURY,CONN.

Waterbury, Conn. — Lietu
vių Šv. Juozapo parap., šių me
tų pirmas linksmas išvažiavi
mas tyrame ore, įvyks birž.
mėn. 7 d., po pietų, Linden par
ke, Union City. Rengėjai širdin
gai kviečia visus atsilankyti ir
paremti savos parap. reikalus.
Dėl karo priežaščių šį metą
specialių busų nebus. Tuomi
nereikėtų nusiminti. Nuvykti į
išvažiavimo vietą galima pa
prastais busais, kurie važiuoja
So. Main St., arba savais auto
mobiliais.
Bus gera muzika, dainos ir
šokiai. Taipgi bus galima pa
valgyti ir įsigerti iki sočiai. At
silankiusieji
praleisite laiką
linksmai — rengėjai tą patikri
na.

Gegužės 29 d. įvyko Federa
cijos 22 skyriaus susirinkimas.
Dalyvavo daug atstovų. Ponia
Jenušaitienė pranešė, kad J. V.
Karo Bonų jau parduota už
$140,000.00 ir dar vis lietuviai
perka. Iš Raudonojo Kryžiaus
PRASIDĖS TARDYMAS
raportą išdavė p. Barkauskienė.
Vietos aukščiausis teismas,
Ji pranešė, kad siuvimo darbas
birž. 9 d. pradės tardymą nu
užsibaigė, bet aukų rinkimas
žudyme P. N. Jasinskienės.
neužsibaigė. Dėkojo klebonui
Velionės sūnus, E. Jašinskas,
IŠ SĄJUNGIECIŲ
už patalpas, darbininkėm už
19 metų amž., kaltinamas jos
SUSIRINKIMO
darbą, aukotojam už aukas.
nužudime. Jį gins du advokatu.
Birželio 1 d. įvyko LRKMS
Kortavimo komisija pranešė,
38 kp. mėnesinis susirinkimas, kad pasiuntė 120 čekių dėl WaAPDOVANOJO
kuris buvo skaitlingas. Plačiai terburio
lietuvių
kareivių.
Už gerus darbus U. S. Laivy
pasitarta vakarienes reikaluKomp. A. Aleksis pranešė, kad nas
apdovanojo
American
rengiamos dėl priėmimo kun. čekius išrašė A. J. Aleksis, už- Brass Co., ir visus jos darbinin
V. Ražaičio, kuri įvyks birželio adresavo p. Jenušaitienė, p kus garbės ženklu “E”.
7-tą (šį sekmadienį). Komisija Barkauskienė, pp. Andrikytė ir
Šios komp. dirbtuvėse dirba
daug lietuvių. Lietuviai geri
Hartford, Conn. — Birželio Russ St., Hartford, Conn., pa- patiekė raportą iš Motinos die Alubauskaitė.
nos
vakaro,
kuris
atnešė
kuo
p. Jenušaitienė perskaitė pa darbininkai ir gabūs, todėl,
22 d., Švč., Trejybės lietuvių žymint — LRKSA 53 Seimui.
pai
pelno.
Paskirta
iš
kp.
iždo
dėkos
laišką nuo kareivių, ku daugelis iš jų turi gerus dar
parapijoj prasidės
Lietuvių
---------------10 dol. į lėšų fondą. Narės užsi rie buvo labai nuoširdūs ir įdo bus. Jie įsigyja tuos darbus
Romos Katalikų Susivienymo
C. BROOKLYN, H. Y.
sakiusios
per raštininkę B. M. mūs. Jie dėkojo už dovanėles vien tik savo gabumais ir tei
Amerikoje SEIMAS iškilmin
Sąjungos jubiliejines knygas, Vienas lietuvis (prūselis) sa singumu.
J. T.
gomis šv. mišiomis tos parapi
PAGERBIA KARIŲ
kurios
buvo
priduotos
susirin

ko:
“
Iš
teisybės
tie
lietuviai
jos bažnyčioje, 51 Capitol Avė.
MOTINAS
kime, džiaugėsi jomis. Ištikrų katalikai yra neapsakomai ge
BRIĘ6EP0RT, COHH.
Šv. mišias atnašaus vietinis
jų,
tai
graži
knyga,
verta
įsi

Jaunų
Moterų
draugija,
ren

ros širdies žmonės”. Kitas ra
klebonas prelatas Jonas Am bo
Gegužės 23 d., parapijos vai
gyti
kiekvienai
narei.
Jos
kaina
gia
karių
motinoms
pagerbtušo: “Kaip jūs mane galėjote
tas. Pamokslą pasakys kun. P.
kučiai
priėmė Pirmąją Šv. Ko
surasti. Aš būdamas laisvas,
M. Juras, Susivienymo Dvasios ves’ kurios įvyks birželio 14 d. tik 50c.
muniją.
Vaikučius prirengė
Bus atlaikyta šv. mišios karių
Bažnyčios nelankiau, bet jūsų
vadas.
kun. P. Karlonas, o Šv. Komu
Šv. Rožančiaus draugijos
gera širdis mane surado, ir da
Seimo sesijos įvyks Hotel intencija (laike sumos). Pagei
narių dėmesiui!
daujama, kad motinos sueitų
bar aš esu katalikas. Lankau niją suteikė kleb. kun. J. V.
Bond, 338 Asylum St.
Kazlauskas.
Birželio mėnesio susirinkimas bažnyčią kada tik galiu”.
10:30 vai. ryte į Šv. Jurgio par.
Vaikučių buvo gražus būrelis.
Šeiminiai parengimai : Pirma- svetainę, ten bus daHnami pa įvyks birželio 12-tą, tuojau po
Taigi iš to galima suprasti
Gegužės 24 dieną, 3 vai. po
dienį, birželio 22 d., 7:30 vai. puošalai ir iš svetainės bendrai pamaldų, parapijos salėje, kvie kiek daug gero galima padary
vakare, parapijos
mokyklos maršuojama j bažnyčią, chorui čiamos visos narės dalyvauti, ti labdaringais ir meilės dar pietų įvyko parapijos Gegužinė
procesija ir P. Švenčiausios stosvetainėje
SUSIPAŽINIMO giedant Amerikos himną. Laike nes yra svarbių reikalų.
bais.
vylos vainikavimas. Procesija
VAKARAS. Antradienį, birže- mišių motinog eig prie Dievo
Kun. B. Gauronskas pasakė
tikrai buvo graži. Mergaičių
lio 23 d., 7:30 vai. vakare sau- stajo
JAUNIMAS NESNAUDŽIA
įspūdingą kalbą.
skaičius gražus, visos pasipuo
nūs bankietas, Hotel Bond. To
Jis žengia į moterystės luomą
Federacijos skyrius paaukavo
Vakare.
6
vai.
bus
užkandžiai,
vakaro programoje dalyvaus
ir pradeda vedybinį gyvenimą. Amerikos kareiviams $10.00; šusios su išilginėm baltom suk
trumpa
programa
ir
kalbos.
vargonam pritariant,
dainininkai-kės — pp. Valerija
Pereitą savaitę Šv. Andrie Raudonajam Kryžiui $10.00. nelėm,
Kaunietytė,
Ona Vailonienė Visoms šv- Jur^° Par- karil* jaus par. bažnyčioje įvyko pen
giedojo “Marija, Marija” ir ki
Aukas pridavė sekančios drau
(Busevičiūtė), Matas Kripas, motinoms tikietai nemokami, ki šliūbai ir tik viena iš jų bu gijos: Gyvojo Rožančiaus; A- tas lietuviškas giesmes. Pamok
vadovaujant
muzikui Justui svečiams gi tik 75c. Tikietus vo lietuviška porelė, būtent, paštalystės Maldos; ALRKS 11 slą pasakė svetis kunigas Ku
Balsiui. Kalbėtojų bus mažai ir reikia įsigyti iš anksto, kurios Airina Levulytė su J. Kaspara ir 91 kp.; Moterų Rūtos; Šv. O- činskas ; palaiminimą suteikė
kalbos trumpos. Po to bus šo motinos dar neužregistravę sa vičių; kitos maišytos.
T.M. nos; Marijos Vaikelių; Šv. Var kleb. kun. J. V. Kazlauskas.
vo
sūnus,
tuoj
privalo
tai
pada

Bažnyčios prieangyje paka
kiai iki vėlumos. Tikietas $2.00.
do 11 skyrius. Viso $16.08. Zig
ryti.
Užregistruot
gali
kleboni

Trečiadienį, birželio 24*d., po
Gegužės 24 d. iš Waterbūrio mas Karalius $2.00, Vincas Ra- binta graži po stiklu iškaba,
jojkur yra surašyti parapijos ir
sesijų įvyks ekskursija į įdobuvo atvykę pp. Stulginskai — mazauskas $2.00.
Tad
visos
šios
parapijos
karių
kolonijos jaunuoliai, išėjusi į
mesnias vietas.
sesutės ir brolis ir sudainavo
motinos prašomos dalyvauti
darbą
Antradienį, birželio 23 d., 8
trio keletą dainelių lietuvių ra Gegužės 29 d. šioje kolonijoje kariuomenę. Tą visą
šiose
pagerbtuvėse.
vai. rytą Švč. Trejybės lietuvių
dio programoje, kuriai vado lankėsi prelatas Julius Macie- tvarko vikaras kun. P. Karlo
Rengėjos.
jaunuolių,
parapijos bažnyčioje kun. P. M.
vauja p. Rėkus. Taipgi dalyva jauskas, Los Angeles, Cal. lie nas. Bridgeporto
Juras atnašaus šv. mišias už
vo Varpo klūbo koncerto prog tuvių parapijos klebonas. Tos kaip teko sužinoti, yra išėjusių
MIRĖ J. RAMONAS
O.
mirusius Susivienymo narius.
ramoje ir savo dainomis žavėjo dienos vakare, Šv. Juozapo lie apie šešiosdešimt.
Gegužės 31 d., Beth Moser klausytojus.
Seimo Rengimo Komisiją su
tuvių parapijos svetainėje Juo
daro šie: Prel. J. Ambotas, gar ligoninėj mirė a. a. Jonas Ra
Garbė Stulginskam už tokį zas Dubauskas rodė judamus
bės pirmininkas; A. J. Kaunie monas, 59 m. amžiaus, gyveno gražų, lietuvišką pasirodymą. paveikslus. Prelatas Maciejaustis, pirmininkas; V. Petraitie- 116 Lynch St
kas paprašė geraširdžių žmo
nė, vice-pirmininkė; B. Sitkus,
Iškilmingai palaidotas birže VARGONŲ FONDAS AUGA nių aukų savo parapijai. J. Du
Šiomis dienomis parapijos bauskas aukojo $50.00 ir kiti
raštininkas; A. Kaunietienė, lio 4 d., iš Šv. Jurgio par. baž
Vargonų
fondan aukavo p. A. gausiai aukojo.
iždininkė; kun. J. Kripas, M. nyčios į Švč. Trejybės kapus.
Pateckaitė, A. Armaitis, S.
Ligonis keletą kartų aprū Malinauskienė $100; pp. M. T.
Srupšas ir Ona Navickienė.
pintas Šv. Sakramentais. Gra Toconiai $25. Kitų aukotojų
Sekmadienį, geg. 31 d. įvyko
Atstovai ir svečiai, suvažiavę žiai ir pavyzdingai išauklėjo vardų nepasižymėjau. Paskelb Šv. Vardo draugijos piknikas,
iš kitų kolonijų, galės apsistoti savo šeimą katalikiškoje ir lie siu kitą kartą, kada sužinosiu. kuris buvo sėkmingas.
B.M.
viešbutyj arba privažiuose na tuviškoj dvasioj. Žmona mirus
Birželio 7 d. įvyks Šv. Juoza
muose. Norintieji apsistoti pri jau 13 metų. Paliko nuliūdime
po lietuvių parapijos pirmas
vačiuose namuose gali iš anks sūnus Juozą, Vincą ir dukterį
piknikas Linden parke, Union
Phone 1181
to susirašyti su p. Ona Navic Agotą.
City, Conn. Kviečia visus daly
kiene šiuo adresu: 115 Allen
Laike laidotuvių gražiai gie
vauti.
A. P. KARLONAS
PI., Hartford, Conn. arba p. dojo vargonininkų choras. Solo
Liepos antrą sekmadienį įMENTAL SHOCK—Electrodes
Lietuvis Graborius vyks Labdarybės draugijos
Marijona Pateckaitė, 59 Ward giedojo solistas Jurkevičius.
held against patient’s head wiil
St, Hartford, Conn.
/Lai ilsisi velionis amžinoje
deliver shock that is designed
piknikas
ir
kitas
piknikas
ant

NOTARY PUBLIC
to switch “snortcircuited’
Laiškus ir telegramas SEI ramybėje danguje.
rą sekmadienį rugpjūčio mėn.
qiGV min d back to .normai. “Stock
280 Chestnut St.
MUI galite adresuoti Sermo
teeątmenr jorlff>ental
Rengimo Komisijos pirminin Pirk Defense Bonds ir BtetmpsfTRUMPAI APIE DARBUS California Institute of Tech
kui — . A- J- Kaunietis,—159.
Karo—reikmenų dirbtuvėse
nology eiperiment
~

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENYMO SEIMAS

