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Naciai Užėmė Tobruką Libijoj
25,000 Paėmė Nelaisvėn
Londonas, birželio 22 —

Britanijos svarbus mies
tas Tobruk ir uostas Libi
joj pateko naciams. Tob
ruk buvo apsuptas Ašies
karo jėgų. Kiek laikėsi,
bet negalėjo atsilaikyti.
Kaip praneša Vokietijos
nacių radio, 25,000 Brita
nijos vyrų pateko į Ašies
nelaisvę.
i Britų karo viršininkai
atvirai pripažįsta tą ne
laimę, kuri gali atsiliepti
į Jungtinių Tautų visą ka
ro eigą Viduriniuose Ry
tuose.

Jungtinių Tautų karo
jėgos
buvo
priverstos
trauktis į Egipto pasienį.
Galimas dalykas, kad da
bar Ašies
karo jėgcs
briausis į Egiptą. Svar
biausias punktas, tai Alcxandria .Jeigu naciam pa
vyktų
pasiekti Alexandria, tai tuomet . susidaro
didelis pavojus Suez ka
nalui.
Spėjama, kad Libijoj
britai visai pralaimėjo.
Britų tankai negalėjo at
silaikyti prieš didžiules
anti-tankines kanuoles.

CHURCHILL PASITARIMUOSE
SU PREZIDENTU ROOSE
VELTU

Naujas Leidinys
Pirmadienį, birželio 22 d. š. m., Hartford, Conn., prasidėjo Lietuvių R. K. Susivienymo Ameri
koje seimas iškilmingomis pamaldomis Švč. Trejybės lietuvių parapijos bažnyčioje. Seimo sesijos
vyksta Hotel Bond.
LRKSA Pildomasis Komitetas pirmą seimo dieną smulkmeniškai išduoda raportus. Mūsų Su
sivienymas yra didžiausia organizacija. Ją sėkmingai vairuoja pie įžymūs asmenys:
Sėdi iš kairės į dešinę: W. T. Kvietkauskas, sekretorius; kun. Pr. M. Juras, dvasios vadas; Leo
nardas Šimutis, pirmininkas; J. Yonakas, iždininkas; stovi iš kairės į dešinę: Dr. A. Rakauskas, daktaras kvotėjas; P. Karašauskas, vice-pirmininkas ; K. A. Vencius, iždo globėjas; Matas Zujus, redak(torius; A. Paleckis, iždo globėjas.

Šiomis dienomis pasiro
dė naujas
leidinys —
“Tremtinio
Pergyveni
mai”. Naujos brošiūros
autorius yra plačiai žino
mas literatas - redakto
rius kun. K. Barauskas —
K. Baras.
“Tremtinio Pergyveni
mai” yra 80 puslapių, di
delio formato brošiūra,
kurioj labai vaizdžiai ap
rašo tremtinio pergyveni
mus, kada bolševikai oku
pavo Lietuvą ir keliaujant
iš pavergtos Lietuvos, per
įvairius kraštus, į laisvės
šalį.
Štai turinys:

Sveikiname!

.

Birželio 22 d., š. m. Hartford, Conn., prasidėjo: Washington, D. C., birLietuvių Katalikų Susivienymo Amerikos 53 seimas, želio 22 — Jung. ValstyBaigsis birželio 25 d. Seimas prasidėjo iškilmingomis bių laivynas praneša, kad
pamaldomis Švč. Trejybės lietuvių parapijos bažny- Japonijos karo jėgos įsibriovė į Kišką sala ir gal
čioje. Seimo posėdžiai vyksta Hotel Bond.
Sveikiname 53 Lietuvių Katalikų Susivienymo A- būti bandys įsteigti kokią
nors bazę toie saloje. KisAutoriaus Žodis.
merikos seimą ir linkime Dievo palaimos!
ka sala yra 585 mylios nuo
1. Į gimnazisto krūtinę įremti
Olandų Uosto bazės. Tai
šautuvai.
antrą salukę, Aleutian sa
2. Mokykla ir šautuvas.
lų retežio, japonai pagro
3. Šiurpulingų kovų lauke.
bė.
4. Lietuva du kart pergyveno
bolševizmą.
Attu ir Kiška salukės la5. Tremtinio ašaros ant Lietu
: bai brangiai
japonams

Sovietas Patvirtino Molotovo
Sutartis Su Demokratija

vos rubežiaus.
6. Vyrai bulves skuta, o mo
terys kambarį šluoja.
7. Tremtinių bažnyčia—miš
kas.
8. Lietuvio širdies nieks neį
stengs pagrobti.
9. Vokietija po nacizmo ir ka
ro vėliava.
10. Bombanešiams virš miestų
atskridus.
11. Molotovas nacių šarvuota
me automobilyje.
12. Lietuvių bėdos ir vargai na
ciškoj Vokietijoj.
13. Tremtinių Kūčių vakaras.
14. Kraštas, kuriame dar žymu
pilietinio karo pėdsakai.
15. Kur romantika žydi.
16. Gyvenimas jūrose.
17. Brazilijoj pas svetingus lie
tuvius.
18. Velykų rytas jūrose.
19. Grinorius apipiltas klausimais.
20. Kada mes patiktumėm ko
munistams ?
21. Nuplėškime nuo jų veidų
kaukes.
22. Lietuva vėl bus laisva.

3C6 Broadvvay, S. Boston, Mass.
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“Commonweal” savaiti
nis žurnalas pasitarnavo
komunistams, įtalpinda
mas straipsnį, kuriame
autorius sako, kad Sovie
tų Rusijos reikalavimai
pripažinti jai Lietuvą,
Latviją ir Estiją ir kitas
žemes “yra ne tik teisin
gi, jie yra tradiciniai...”
Visa tai siūloma strate
gijos sumetimais. Gal bū
ti, kad “Commonweal” įtalpino tokį straipsnį taip
pat strategijos sumeti
mais?
Kodėl nepasiūlyti Sovie
tų Rusijai Vokietijos, Tur
kijos ir kitų valstybių že
mių? Visa tai taip pat bū
tų pagal “Commonweal”
strategijos reikalavimų.
Kaikurie laikraščiai dėl
“Commonweal”
žurnalo
“strategijos” puola kata
likus. Turime pažymėti,
kad tas žurnalas nėra ofi
cialis katalikų organas.
Katalikai laikosi Popie
žiaus Piaus XII taikos pla
no, kuris užtikrina kiek
vienai tautai, didelei, ma
žai, galingai ar silpnai,
laisvą gyvenimą ir nepri
klausomybės teisę.

Washington ,D. C., bir Sakoma, kad nacių poli
■v
želio 22 — Pereitos savai- cija išaiškino nušautųjų
: tės pabaigoje
Anglijos asmenybę. Jiedu buvę an
i premieras Winston Chur glų lėktuvais atvežti, ir
chill antrą kartą atvyko į parašiutais nusileidę, mir
Wasningtoną pasitarti a- tinai sužeidė R. Heydripie karą su Prezidentu chą.
Rooseveltu.
,
. w.
_ , . ...
T ..
.
...
Kaip žinoma, Vokietiios
Laikraštininkai spėlioja,
• • j-, n j • u
S j -• a',,.
1 x
naciai del Heydnch nusokad sis Churchillio
atvy,
,kaip
. 300 nekal,
...
,
ve_ daugiau
kimas
yra .labai .....
svarbus.',tų žmonių
„ ®.
. vieną
■
„ ,
.. , ...
ir
čekų
Gali būti vienas is dviejų: , .
. .
.. . ^
,
.
. . , .
. (kaimelį visai sunaikino.
arba sąjungininkai susi
i Nacių barbariškais dar
duria su krize karo eigoje,
bais yra pasipiktinęs visas
arba kas kita.
civilizuotas pasaulis.

sudaro “pavojų”. Jeigu japonai pradėtų karą prieš. Naciai Nušovė Du Čekus
Rusiją Sibirįįoj, tai japonai galėtų uždaryti kelią
Londonas, birželio 22 —
pristatymui pagalbos Ru- Pragos radio praneša, kad
siiai. Be to, japonams su- naciai suradę du asmenis,
sidaro galimybe pulti va- pasislėpusius vienoje bažkarinį pusrutulį.
nycioje, kurie buvo pasikėsinę prieš Heydrich gyvybę. Heydrich nuo šūvių
Vaikas Karalius Atvyko
mireAmerikon
Nacių policija įsakė minėtiems asmenims pasiVVashington, D. C., bir duoti, bet jie nepaklausė,

Hull Permato Didele Per
mainą Į Vienus Metus
_______
VVashington D C birželio 22 _ Kada Prezidenį-as RooseVeltas ir Angliios premieras Winston
Churchill veda pajūri.
mus apie Jungtinių Tautų
strateginius karo veiksmus, valstybės sekretorius Hull pareiškė, kad

želio 22 — Vakar vakare
Maskva, birželio 22 - esą surišta su kautynėmis kainavo. Sąjungininkų ka- ,lėktuvu
gkt
, .
či
,
Tarp policijos ir tų asme- ‘-prieš pabaiga kitų metų
atvyko
čia Jugo-

Šiomis dienomis vyriau- Sevastopolyj ir pralaimė- ro Jėg°s nuskandino kele- ‘ ~ karaIius Petras II nų |vyk° susisaudymas- Asies J6?08 . Patyrs “’O
• ' sovietas
-- -- patvirtino
patvirtino jimais
jimais Libijoj.
Libijoj.
P«nų
karo laivų.
siasis
Jja
aP
onU karo
^aiv^- Ja- 1 J amžiaus ir užsieniu užtiktiei* asmenys tapo apsiskaičiavimų apie savo
----------- - ----- , 10 m. amžiaus ir užsienių nušauti
priešininkų galimumą.
užsienių reikalų komisaro) Vokietijos nacių gen. Ponams užimant ‘Kišką ministeris M. Nintchich
Molotovo padarytas su- Guhr buvęs labai draugiš- sa^» sąjungininkai nus- nasikalbėti su Prezidentu
kandino mažiausia keturis
tartis su Anglija ir Jung. kai priimtas Turkijoj.
savo šalies
kruizerius,
naikintuvą, Rooseveltu
Valstybėmis.
(Jugoslavijos) reikalais,
Sakoma, kad ir Pabalti- Prasidėjo Gyventojy Išve kanuolaivį ir du transpor kad galėtų tęsti pasiprie
tinius laivus.
jos valstybių — Latvijos,
šinimą Ašiai ir gauti pažimas Iš Alevandrijos
Estijos ir Lietuvos komu
Kiska sala \ra 20 mylių gaibą savo savanoriams,
■■ ' ■
nistų atstovai dalyvavo ir
ilgumo ,turi aukštą kalną, kovojantiems prieš Ašį
balsavo už sutarčių ratifi Alexandria, Egiptas, bir- Apgyventa daugiausia in- pavergtoje Jugoslavijoje,
Kautynėse Prarado 100,000 Vyrų
kavimą.
želio 22 — Oro puolimo dijonų.
viršininkai pradėjo išvež-1 Atstovas Anthony D.
Jeigu taip tikrai buvo,
Maskva, birželio 22 —O- sukaktuvių proga, pareiš
Naciai Giriasi Didele
tai Sovietų komisarai vis ti gyventojus iš “pavojaus Dimond iš Alaskos sako.
ficialiai praneša, kad Vo kė, kad vokiečių armija
kad Kiška salos užėmimas
dar nenori išsižadėti Hit zonos
kietijos nacių karo jėgos jau nėra tokia pajėginga,
Pergale
lerio dovanos, kurią jie
pralaužė raudonųjų apsi- kad galėtų išvystyti genegavo 1940 m.
Berlynas, birž. 22 — Vo- gynimo liniją prie Sevas- ralę ofensyvą visuose Rukietiios karo vadovybė o- topolio. Apskaičiuojama, j sijos frontuose. Iš to., gaficialiai sako, kad visos kad prie Sevastopolio na-, Įima suprasti, kad VokieTurkai Svyruoja
Sevastopolio apsigynimo ciai per 15 pastarųjų die- tijos naciai sukoncentravo
tvirtovės šiaurinėje daly- nų prarado 100,000 vyrų. į visas savo karo jėgas Se
Bernas, Šveicarija, birž.
je, rusų laivyno bazė KriKritiškame Kharkovo vastopolio apylinkėje,
22 —Pastaromis dienomis \
Maskva,
birželio
22
—
“
gal
būti
dalis
gynėjų
įsme yra nacių kontrolėje, fronte, tačiau raudonieji! Sovietų rusai pripažįsta,
Turkijoj “neitralumo po-'
pradžius!
linkti
Rusijos ka™ Iš vežta jūromis” Vokiečiai išskyrus
vieną pajūrio perėjo upę (gal būti Do- kad kaikurios Sevastopolitika”
v
•
m sakoma. kad S"®,-smuse nacius is tvir- tvirtina, kad jie dabar uostą, ir kad nacių ir ru- nets) ir atsiėmė keletą lio tvirtovės yra apsuptos,
prie asies
turkai savo spaudoje net
Kharkovo u- Bryan- kaujasi miesto gatvėse). mūnų kariuomenės sek- vietų.
i ir kad ten eina kautynės
sko
frontuose.
Raudonoji
mingai atmušė Sovietų
Kitose vietose didelių durtuvais.
Kaikuriuose
pradėję reikšti pretenzijas
gina
Sevastopolį
buolimus
iš
pietinių
tvirkaro
veiksmų
nebuvo,
bet
punktuose
kautynės
vyksi kai kurias sovietų Kaudidžiausiu
atkaklumu.
Viršelį puošia gražus p. kazo teritorijas.
tovių.
per pereitą savaitę naciai ta tvirtovių požemiuose.
Jono Pilipausko pieštas Ši naujoji turkų kryptis
Nacių bomberiai padegė prarado 264 lėktuvus, o Vokietijos karo jėgos yra
(Montreal radio skelbia
vaizdas. Kaina 50 centų.
Rostovą, kuris yra vartai rusai neteko 103 lėktuvų, užėmusios viršutines tvir*
Visas pelnas skiriamas į Įima pirkti “Darbininko” j® Londono žinias, kad ruį Kaukazą.
Sovietų Rusijos prezi- tovių dalis, ir raudonis#
a. a. kun. dr,rJono Navic- knygynezir kituose lietu-Į sai dabar “įsistiprino Se
Vakar naciai užėmė Le dentas Mikhail Kaiinin, kovoja iš požeminių kori>qot•-[kalbėdamas metimų karo dorių ir apsigynimo vietų. 5
nino
tvirtoves?
ko Atminties Fondui. Ga- vių katalikų knygynuose, vastopolio centre” ir kad

Naciai Sutriuškino Sovietų
Apsigynimo Linijų

Raudonieji Nustūmė Nacius
Kharkovo Fronte

•
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i

!

I

Antradienis, Birželio 23, 1942

Klausimai Ir Atsakymai

ŽINIOS
Dėkingas "Motinėlės"
Ca?-------w TI penQ111111 Ka s

Amerikos Valdžia įsako
Savo Piliečiams Apleisti
Egiptą
Buvęs Chicagos Univer
siteto Studentas Antanas Washington, D. C. — J.
Skirius
1940 m. iš “Moti- V. užsienio departmentas
................
neles dr-jos gavo $100.00 įsakg visiems Amerikos
paskolą mokslo reikalams? ilieįiam
Egipte ir
Grąžindamas

2

PARBIlUNKAS

šią paskolą anglų Sudane>

tuojau iš.

rašo sekančiai:
vykti iš minėtų vietų.
“Kadangi aš jau neštu- Egipte esą 358 Amerikos
dijuoju ir dirbu, todėl tęs- piliečiai,
damas savo pasižadėjimą'
--------------grąžinu skolą 1942 m.; vos
Britanija Prarado
sutaupęs iš savo darbo,
188,000 Žmonių
pirmąją šimtinę išlyginu
savo skolą. Manau, kad y- New York, birželio 22 —I
ra daug tokių, kurie šiuo Harold Beresford Butler,
momentu galėtų tuos pi- naujas Britų ministeris
nigus sunaudoti gilindami Jung. Valstybėms, atvymokslo žinias ir siekdami kęs čia clipperiu, pareiškė,',
šviesesnės ateities... Tariu kad Britanija nuo pra-|
Nauja Oahu ligoninė, Hawaiian salose. Ligoninė pastatyta kalnuose
nuoširdžią padėką už pa džios karo prarado ma
ir skaitoma viena iš puikiausių ir geriausiai įrengtų Pacifiko salose.
sitikėjimą ir man suteik žiausia 100,000 žmonių, ir
Vaizdas parodo, kai daktarai ir patarnautojai rūpestingai seka operaci
tą savo momentu taip rei- kad vienas iš penkių najos kambaryj užduotis.
kalingą paramą” (pas.) A. mų sugadintas arba su-!
Skirius.
naikintas bombų.
Nociol Slapbia Lieta*
Tikrai p. A. Skirius yra
vių Spaadų LiatavaJa
garbingas vyras, kad, net
Kiniečiai Kovoja Priešą
neprašomas ir ką tik pra
• Spauda praneša, kad laisvių stovyklos Rytprū- t
Bnių kad
Akmenimis
dėjęs dirbti, grąžino dr-jai
Lietuva neteko 1000 mo- siuose, Savitarpinei Pa- TOkiečl
administracija
paskolą. Labai sektinas
_________
Chungking,
Kinija,
birkytojų.
771
liaudies
mo-galbai
paliudijo,
kad
i«u(badais
lna
pavyzdys ir kitiems “Mo-'
tinėlės” dr-jos stipendi-! ^el'° 22 ~ Kiniečiai kovo-kyklų mokytojų kartu su nomis aphnkyhemis be- netuvių 3paudą. Nekalninkams, kurie savo pas- Ja akmenimis, rankinėmis 1x55 seimų nariais istrem- laisvėje yra mirę šie hįua^e cenaūro, pri&.
kolas dar neeražino.
Sran,atomls ir kanuolemis ti Sibiran.
vių buvę kanai: 1) Ivoska, monamis daroma
Malonu dr-jai veikti ir Pnes, “-000 Jaf~n1. į“*1’ . Vilnillip vokipfiiu bllvo
» Lydos apskr., RoI;iikl.aįl.1;lm,
nokoiko
Cfiirionti So i• vių, kuriems gelbsti lėktų- • Vilniuje vokiečių buvo dunes v Pavalakių kai- •,
r-oVonb-omai nnmo
pabalbą
musų
Studentijai:
®
C
nmn<rt-n
cavniiška
pi«=p.
ir “i
i
„
a ą
dama
pakankamai
teikti, kuomet jie atsiekia5’“ ir sunkiosios kanuolės. parengta savotiska eise mo, 2) Račkauskas Antamoty
vuojant taipopie“po-

Klausimas — Pereitą 1938 m. tėvo naturalizavimetą man buvo pasakyta,' mu. Jeigu reikia turėti dakad negaliu prašyti antrų: rodymą, prasyk “certifipopierų pakol nesulauksiu j cate of derivative citizen21 m. amžiaus, bet nese-ship”. Pirmiau asmuo ta
niai man pranešta, kad rėjo būti 21 m. amžiaus
galiu prašyti antrų popie- gauti tokį certifikatą, bet
rų, nors ir nesulaukęs 21 kada Tautybės Įstatymas
iš 1941 m. pradėjo veikti
m. Ar teisybė?
nėr apribavimas
metų.
Atsakymas — Natūrali
Bet kadangi dar nesulau
zacijos Taryba laikė, kad
kęs 18 m. amžiaus tavo tė
sveturgimęs asmuo turė
jo sulaukti 21 m. pirm ne- vas turės už tave pasira
šyti ir prisiekti. Laikoma,
fU jis galėjo prašyti antkad asmuo neturintis 18
•ų popierų, bet dabar nu
m. amžiaus negali imti
tarus, kad jeigu toks as
muo turi pirmas popieras legalės priesaikos.
dviejų metų senumo, jis
gali prasyti antrų popierų sulaukęs 20 m. Kaip
pirmiau, taip ir dabar sve
turgimęs asmuo negali
prašyti pirmų popierų ne
turėdamas 18 m. amžiaus.

Klausimas — Tapau pi
liečiu tėvo naturalizavimu
1937 m., nes kaip jis tapo
pilietis, aš dar nesuėjau į
metus, ir aš čia legaliai
gyvenu ilgiau penkis me
tus ką įstatymas tada rei
kalavo. Dabar noriu apsi
gyventi kitame mies*
noriu dirbti apsaugos ’
monėj. Turėsiu parc
savo pilietybę. Tėvas ne
leidžia imti jo natūraliza
cijos certifikatą su savim.
Ar galiu gauti kopiją certifikato arba nufotogra
fuotą kopiją vartoti?

Klausimas — Gimiau
Europoje. Mano tėvas ma
ne atsivežė į Jung. Valsty
bes pat kūdikystėje. Aš vi
są laiką gyvenau čionai.
Mano tėvas tapo naturalizuotas 1938 m. Ar aš pilie
tis ar ne? Jeigu esu pilie
tis, kaip galiu tą faktą įro
dyti?
Atsakymas — Taip. Esi Atsakymas — Ne. Abso
pilietis. Įgijai pilietybę liučiai ne. Kopija certifikato duodama tik tikram
savininkui, kuris tavo at
Mite Lietuvos
sitikime, yra tavo tėvas.
Konsulas
savo tikslo ir dėkingai Km^ia, Jau atmušė
k^ohte vy^n- mote-; nas kilęs .s Raseinių a^- pierio stoka”. Tokiu būdu
Ir tik kada originalis cerdar ntqiivsnnn
įtintą priešo puolimą prie r4 Duv? veaziojami ga,Ae knties, Viduklės vals., 3)
• Kaune mirė ilgametis tifikatas pamestas arba
oar atsuygina.
Honan - Shansi sienos į’mis,oprieš juos nešami,Kaukelis Broni’Kun. dr. J. B. Končius, šiaurę
..
v.r.i.-“m
.,
k
____
Lietuvos konsulas Liepo sunaikintas. Yra prasižen
nuo Geltonosios u- plakatai:
Mes
esame spegimas nufotografuoti na
i Va,
1.1 •
j., pilonų skaičiaus,
koks
Pirmininjbrąe P^S’ taip praneša Kinijos kuliantai, kainų kėlėjai”. vals.
Pavalakių kaimo, 4) £oralaliai būtų reikalin joje Juozas Jovarauskas. tūralizacijos certifikatą,
Velionis gimęs 1882 m.
armijos vadovybė.
| M;rė ^,^5 Kariai Misius Leonas kilęs iš Ragas. Pav., yra žinoma, kad Besimokydamas
Kauno arba bile kokį natūraliza
seimų apskr
*>tygalos ž^&“okio RūmųleldaZ
cijos dokumentą, ir kas
Šaudė I Oregen
Nacių Belaisvėje
v„ Puknaieių k. 5) Ozuo-'mas ,ūkininko pataržjas.. gimnazijoje, skaitė lietu
e Tikėkite ,ar ne, bet šiais me-1
•
į
Miestelį
viškas knygas ir už tai bu taip daro bus sunkiai bau
tais “Darbininko” rengiamas i
lis
Jonas,
kilęs
iš
Panevė

FLIS
• Valentinas Strungys,
išeinąs vieną kartą per sa vo pašalintas iš gimanzi- džiamas.
piknikas - išvažiavimas, liepos Į
žio
apskr.,
Šeduvos
vals.,
San Francisco, Cal., bir-»
kilęs iš Skerdupio kaimo,
vaitę ir ūkininkų labai pa jos. Vidurinį mokslą baigė
4
d.,
Brockton
Fair
Grounds,
Vilkaviškio
apskr
„
ir
A
ąMargavenų
kaimo.
želio 22 — Armija prane
mėgtas, šių metų pradžio Maskvoje ,o aukštąjį Pet
zada būt. vienas „ pmk.aus.1,, L, Valiušaiti ki,
jj
ša, kad vakar naktį nuo
je buvo pasiekęs 160,000 rapilyje. Įstojęs į Lietuvos
kaimo> Kg. • Vilniaus gudų savait
nežinomo laivo
paleido kokių tik gali būt. buvę eileje Keturkiemj
raštis “Bieloruski Holas” egzempliorių tiražo. Bet kariuomenę
savanoriu,
nuo 6 iki 9 šūvių į Seaside, metų. Parkas puikus. Ten nu-Į-dainių apskr., grįžę iš be-j rago, kad į'Vilnių buvęs vasario mėnesį laikraš dalyvavo nepriklausomy
Ore., miestelį. Šaudymas važiavęs tikrai gali rasti savo
čiui buvo pranešta, kad bės kovose. 1924 m. buvo
sielai malonumo, vien to parko kia išlipti ir perėjus skersai ! atvykęs Gudijos mokyklų
vyko per 15 minučių. Ta
vadovas Sivicą. Jis čia jis begaus popierio 60,000 paskirtas Lietuvos konsu
čiau nepadarė jokių nuos gražumu. Takai ištaisyti, gėlės Main St., gatvę vienas blokas turėjęs pasitarimų su Lie egzempliorių. Kito savait lu Liepojoje. Ten, J. Jova
tolių ir nesužeidė nei vieno pasodintos gražiai vilioja kiek- toliau prasideda Belmont St., tuvos gudų veikėjais. Si- raščio, skiriamo gausingai rauskas buvo visų lietu GALITE PADĖTI
j vieno akį ir sielą. Patarnavimas kurjuo įr eįtį ligi parko. Arba
žmogaus.
vica pareiškęs, kad Gu Lietuvos ūkininkijai nėra. viškų organizacijų inicia
platus ir prieinamas, taip, kad • jglipus iš buso ant School St.,
Daug vargo laikraščiai torius ir kūrėjas. Taip pat
be didelio pasiryžimo gali vi palaukti kelias minutes ir iš ten duose dabar esanti kuria
SUTAUPYTI
ma
nauja
gudų
mokykla,
Kongresas Priėmė Laivų sur save pasmaginti valgiais ar išeina busas, kuris praeina pro
turi su pristatymu skaity jo pastangomis Liepojoje
„
... .pradedant liaudies moky- tojams, ypač provincijoje. buvo suorganizuotas gau
gėrimais. Reikia manyti, kadi1 «
strateginę
Statybos Bilių
Brockton Fair Grounds ir juo- ? .
T _____ ___
kartą per metus verta nuvykti i mi galima puikiai pavažiuoti.I klomiS- Jo nuomone> V16a Nesant pakankamai kito sus lietuvių kanklių cho
_ . , , ....
. . gudų inteligentija, gudų
ras, kuriam velionis ir va
KARUI MEDŽIAGĄ
Washington, D. C., birž. už savo miesto rubežių, ypač Ta.p,
kad pnvaz.avnna» w m- priešlJ išvaikyta> dabar kių susisiekimo priemo
dovavo.
Pirmos
okupaci

nių laikraščiai yra priver
22 — Kongreso atstovų ten, kur tūkstančiai lietuvių su formacijos labai geros,
1
13
turinti
susirinkti
į
tėvynę.
gerai pridabodami
sti organizuoti laikraščių jos metu J. Jovarauskui
rūmai priėmė ir pasiuntė važiuos iš visos Naujos Angli manyti, kad rengėjai Brocktone
Senatui 8 bilijonų, 500 mi jos. Privažiavimas patogus bu- turės porą žmonių, kurie busui Minsko gudų laikraštis pristatymą į didesnius ilgą laiką teko slapstytis.
Mienskaja Hazeta” rašo, centrus — arkliais.
Paskutiniu metu velionis
telefoną
lijonų dolerių karo laivy sais ir traukiniais, jau neskai sustojus ant School St., suteiks :“kad
daį turj jrod į
dirbo
krašto
ūkio
genera

no statybos bilių. Numa tant privatinių automobilių. ysokias žinias Ta«i i«si..tas daugiau tautinės savigarlinio tarėjo įstaigoje.
tyta pastatyti 1,900,000 Pavyzdžiui, važiuojant iš di kuo galime vykime į “Darbinin-i
i
bos
ir
nesigėdyti
savo
Laikraštyje “Į Laisvę”
Mirė žurnalistas
tonų laivų, būtent, 500,000 džiojo Bostono ir Cambridge: ko didžiulį pikniką ,liepos 4-tą, •
gimtosios kalbos. Ši kalba
užuojautą pareiškė kolek
ilabickas
tonų lėktuvnešių, 500,000 paimti busą iš Ashmont station Brocktone
R.
esanti turtingiausia savo
tyviai šie buv. užsienių
---------------tonų kruizerių ir 900,000 ir vykti į Brocktoną. Ten busas
tonų naikintuvų ir šiems daro savo kaip ir didžiulį susto-, • Tikėkite, ar ne, bet Britų praeitimi kalba už visas • Vilniuje kovo 29 dvpo reikalų ministerijos valdi
jimą ant School Street. Ten rei- pralaimėjimas Afrikoje sukėlė kitas slavų kalbas. Gudų sunkios ir ilgos ligos mirė ninkai: A. Andrašiūnas,
pagelbinių laivų.
__ _
-------------------------------------------- debesį įvairių spėliojimų.
Štai kalba ne tik neblogesnė už žurnalistas Fabijonas Žla- K. Algenis, J. Gerutis, O.
tuiasRichard D^M’Miilan, Bos-j rusų ar lenkų kalbas, bet, bickas, buvęs ilgametis Petrašiūnaitė, J. Sruoga ir
Sergėkit jūs telefoną.
ton Post. birželio 22, ’42, laido- atvirkščiai, -turinti turtin “Lietuvos Žinių” ir kitų K. Žvironas.
gą
istorinę
tradiciją
ir
je aiškina, kad Britų armijoj
laikraščių bendradarbis.
Laikyk ji kur negalima būt
kultūringumo
atžvilgiu
Jukna Rado Senų
yra trūkumas puolimo iniciaty.
Tai buvo jaunas (gimęs
jo nutrenkti arba numesti.
Jame yra apie 200 dalių —
vos — “lack of aggressive spi- jokiu būdu nenusileidžian- 1908 m.) energingas ir ga
Pinigų
nekurtos lengvai hutruksta
rit”. Minimas stebėtojas sako, į U kaimynėms tautoms,
bus žurnalistas. Ir taip
ir padarytos ii medžiagos,
• Labardžių kaimo, Rie
kad tas nereiškia, kad karei
jau žymiai
sumažėjusi
kurią dabar sunku gaut.
Plinta Gyvulių Ligos
viuose būtų trūkumas karingu
Lietuvos žurnalistų šeima tavo valsčiaus gyventojas
Lietuvoje
Laikyk telefono kordą
mo dvasios, bet tas pastebima
I neteko dar vieno savo na- Jukna, priė savo namų
nesusukinėtą ir sausą.
vadovybėje. Kaipo pavyzdį jis • Laikraštis “Į Laisvę” j rio. Velionis ilgą laiką bu- kasdamas žemes, surado
nurodo ir paskutinių dienų bri rašo, kad Lietuvoje plinta-vo keliaujantis bendradar- senų laikų lobį. Radinys
Yra plonos vario vielos. SuŽygimanto
tų pralaimėjimus Afrikoj. Sa gyvulių ligos. Trakų, Tau- bis, aprašęs Fabi ir F. Ži- susideda iš
garartkičiavus, gali nutrukt.
Atminkit: vario stoka. Pako .britai nei vieno nepadarė ragės, Raseinių ir iš dalies ’ bėtis slapyvardėmis be- Augusto ir senesnių laikų
saugokit nuo vandehs ir nu
ašiai rimto kontr-atako. Ahot Kauno apskrityse pradejo į veik kiekvieną žymesnę buvusių pinigų. Visi šie
traukimo.
jo. tai buvo vienintelis frontas, smarkiai plisti snukio ir,Lietuvos vietovę. Atsidū- pinigai išliedinti iš švie
Pridąbojimas apsaugoti- pa
kur britai tiesioginiai susisiekė nagų liga. Panevėžio, Vii-iręs Vilniuje F. Žlabickas saus metalo, panašaus į
taikymą — IR TAJERIUS.
kariauti su vokiečiais ir italais niaus, Raseinių, Kėdainių dirbo “Lietuvos Žinių” at- sidabrą. Surastieji pinigai
Tankus kaukimas sutaisyti
kaip bile vienas troko nau
yra
ne
vienodo
dydžio
ir
ir nepasirūpino sudaryti tokį apskrityse
įregistruota stovybėje Vilniuje, “Vil
dojimas, reiškia tayėrių nui stiprų frontą, kuris būtų nu susirgimų pasiutimu. Pa niaus Balse”, Vilniaus ra ne vienų metų leidimo.
dėvžjimą.
ii
kompanija,
šlavęs ašies jėgas iš Afrikos sirodė ir įplautimo liga, diofone ir kt. Paskutiniu Rastieji pinigai yra pa
kaip bile viena kita trokus
naudojanti, įpareigota tau
visiems laikams. Kaip ten bebū kuria susirgęs gyvulys y: laiku iki susirgimo jis dir ruošti išsiųsti Vytauto Di
pyt ta yertus. Jūsų atsargu
tų. bet kartą tūlas žydelis pra ra nepagydomas. Įplauti bo Vilniaus
“Sodybos džiojo Kultūros Muziejui
mas padeda juos taupyt.
sitarė. kad jis norėtų, kad jo mo liga gali apsikrėsti ir skyriuje. Velionis palaido Kaune, šiame kaime pa
vaikas būtų toks protingas, žmonės, kurie tada irgi tas Vilniaus Rasų kapuo- našus radinys vra ne pir
'My, David—ore you fryioę to say you wont me te k
«EW ERfiLlID TELEFiaRE 4 TELESRVR C».
co-owner on your Wor Savings Bonds from now on?'*
kaip gojus po bėdai.
mas.
rsė.
darosi nepagydomi.

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
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DARBININKAS

Padangos Ir Karas

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

Kiekvieną sykį jūs va-’apleidžia kelius, Kiekviežiuojate į miestą, atsimin- ną sykį mes pei greitai
kite, kad jūs vaidinate ro- važiuojame — ypač karšlę didžioj transportaci jos tame ore — kiekvieną sydramoj. Esi vienintelis sa- kį mes per greitai prade-'1
vininkas penkių guminių dame karą, arba per aš-i
padangų, jūsų turtas, bet triai sustojame, kiekvieną
pavestas jūsų globon dėl sykį mes sukame savo ratautos. Tai skirtumas tar- tus ant užsisukimo arba
pe taikos ir karo.
Į privažiuojame per arti
Pavėlinkite paaiškinti: tratuaro, mes nutriname
Jūsų automobilis turi apie savo brangią gumą — ir
70 svarų gumos tose pa- eikvojame tautišką turtą
dangose, kadangi yra 28,-1
Jeigu mes neprižiūrėsij 000,500 privačių pasažien-

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

fintered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____ __ ____ $4.00 Amerikoje metams
................. $4.00
Domestic once per vveek yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00 Užsieny metams ........................ $5.00
Foreign once per vveek yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

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

Tušti Nacių Užsimojimai
Yra susidarius bendra nuomonė, kad karo organizuotėj vokiečiai užima pirmą vietą pasauly. Taip pat
ir civilinėj administracijoj jie pas save pusėtinai ge
rai tvarkosi. Bet tik Vokietijoj. Svetur jiems šeiminin
kauti nesiseka. Čia jie pasirodo perdaug išdidūs, griež
ti ir žiaurūs. Jau tokia vokiečių prigimtis, kad save
skaito kažkokia išrinkta tauta, kuriai lemta visą pa
saulį valdyti ir kultūrinti. Bet kitų tautų manymu,
vokiečiai tik žiaurumu sugeba valdyti. Žinoma, karo
metu vyrauja karo teismai ir žiaurios priemonės, bet
ir taikos metu vokiečiams nesisekdavo patraukliai
elgtis su tautinėmis mažumomis. Savyp simpatijos jie
niekad nėra sudarę. Net ir karo metu masinis žudy
mas už vieną nukautą vokietį nieku būdu nėra patei
sinamas. Imti šimtus užstatų ir paskui juos nekaltai
žudyti už nežinia kieno nusikaltimus, tai pirmykščių
laukinių barbarų priemonė. Tokie dalykai šimtmečiais
atgrasina ir sudaro klaikias pasakas, per ištisas gentkartes su pasibaisėjimu kartojamas... Naciai matyt
nesupranta, kad tokiu elgesiu daro savo tautai neiš
dildomą skriaudą.

šalyje tas
į reiškia, kad tie karai suvartoja 980,000 tonų gumos. Tai yra didžiausia
1 atsarga gamos, kuria mes
turtine, reiškia neišpasakytai brangų transportąeijos būdą - ir turi nusitęsti iki karo pabaigos

j nių karų šioje

me savo PadanSas 15,000.2°^ .
arba
daugiau kaip o0% visų
Plačių karų Jung. Valstybese, bus prašalinti nuo
kellų ^kamais 30 “Sa
sia*s- Dauguma
beveik
Vlsl ~ sl« automobilių gal
veža vieną arba daugiau

ym

'UJitk

WAR BONDS
Ships of the Destroyer type comprise the bulk of our fighting ships
in the American Navy. Their average displacerr.ent is about 1800 tons,
and they are fast, powerful, and
hard hitting. They have been particularly effective in convoy duty and
gavę a good account of themselves
in the Coral Sea engagement. They
Cost approxiniately $3,600,000 each.

Every Navy shipyard is turning
out Destroyers in record time. They
are essential for our two-ocean
Navy. Purchase of more and more
War Bonds will assure all-out pro
duction of these vital units for the
Navy. Buy every pay day. If everybody invests at least ten percent
of his income in War Bonds we can
dO the job.
u. S. Irtasury Department

TnrY niiąitpąti
kad darbininkų į karo darbus. k°n^S ^yvo.. ^9^, ^m"
Turi nusitęsti todėl, kad
darbininkai bug pri. ziaus redaktcijos kolektyJaponija nukirto mūsų
vo narys.
svarbiausią gumos šaltinį
rasti ki‘« ,bid« Pa
/
tada, kada mūsų ir mūsų alekT* sav° ,darbus- Bet Biografijoje dar sakoalijantų militarinė maši- kus‘ Geležinkeliai, busai ma: “Pranas DielininkaiŠv. Pranciškaus lietuvių par., Lawrence, Mass., klebo na reikalauja milžinišką lr gatvekariai jau dabar tis buvo kovos žmogus,

Kun. Pranas M. Juras

nas ir Lietuvių Katalikų Susivienymo Amerikoj dva kiekį gumos Mes paga- kaiP tlk Panesa karo trafi- į bet jis priklauso tai retai
sios vadas, LRKSA 53 seimo atidarymo pamaldose, minsime kiek nors dirbti-i k^; Jie ne^ali imti milijo- kovotojų kategorijai, kunauvažiuotojų, i ne turi tik idėjos, bet ne
birželio 22 d. š. m., Švč. Trejybės lietuvių par., Hart nės gumos 1942 m ir 1943 nus
m. ir dar daugiau 1944 m., i PauS . tūkstančių karo j asmeninius priešus”.
ford, Conn., bažnyčioje pasakė pamokslą.
,
Birželio 19 d. š. m. kun. Pranas M. Juras minėjo bet negalėsime duoti nei darbininkų bus priversti; Velionis
buvo palaidotas
vieno svaro dėl civilinių Persikelt, arčiaui prie savo^ įlandžio 8 d. gTapkų
savo 20 metų kunigavimo sukaktį.
Šiaplių ka
padangų.
Negalime
tikėti
,
darb
>»
arba
net
gyventi
puose prie savo mokytojo
Kun. Pranas M. Juras gimęs birželio 16, 1891 m.
sulaukti
daug
gumos
iš
b
ara
kuose.
ir kolegos prof. St. ŠalBridų kaime, Šiaulių parapijoj. Pradinius mokslus
Lotynų
Amerikos
arba
Ir
todėl
jūsų
karas
toks
kauskio, kuris ten palaibaigė Lietuvoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoj.
1912 m. atvyko Amerikon. Neturėdamas giminių Afrikos. Ir turime apsieiti brangus ne tik dėl gumos, Į dotas prie pirmo žuvusio
su kiek mes dabar turime. bet jis yra gyvybinė dalis lakūno Įeit. Kumpio, prie
ir nemokėdamas kalbos patyrė daug vargo. Turėda
Iš visa ko numanu, kad naciai, kaip ir bolševikai,
Padėtis tokia rimta, kad mūsų karo transportaci- naujai palaidotų partizamas pašaukimą į dvasinį luomą ir pasitikėdamas Die gali mus priversti įvesti įjos. Veškite daugiau paša- nų. į kapus velionį palydėgyvena einamuoju momentu ir į ateitį mažai teatsivui, su pagalba kunigų, įstojo į Šy. Karoliaus kolegi visą - tautą apimantį ga- J žierių. Važiuokite nedau
jo gausi miesto visuome
žvelgia. Bet vis dėlto tiki, kad ateityje jie valdys kitas
ją,
Baltimore,
Md.
žolino
paskirstymą
taupy

giau
40
mylių
per
valandą.
nė — tarnautojai, mokytautas ir dabar jau tam uždaviniui pradeda ruoštis.
ti
gumą.
Tikima,
kad
tas
Mokslas
sekėsi,
bet
kolegiją
užbaigti
reikia
pini

Pakeiskite
padangas
nuo
tojai, moksleiviai, studenBūsimojo žemėlapio planą jau yra padarę. Sau skiria
vyriausią valdžią ir nenumato, kad kas galėtų jų va gų, o studento kišenėse vėjai švilpė. Atostogų metu sulaikytų nereikalingą ke vieno rato į kitą kas 5,000 tai, bataliono kariai; stuliai pasipriešint. Tačiau lyg ir nu junta, kad vieno daly turėjo sunkiai dirbti. Bedirbdamas, prarado sveikatą. liavimą. Ir gal laikas ateis, mylių. Žiūrėkite, kad jiįdentų ir karių uečiais vekada mus prašys parduoti tinkamai išpūsta... ne per'nonis atliko savo paskuti
ko nesugebėsią: kaip elgtis su pavergtomis tautomis, Sugrįžęs į kolegiją, susirgo ir buvo priverstas nu
savo “ekstra” padangą sa daug oro ir ne per mažai nę kelionę. Dalyvavo lai
kad jos geruoju pasiduotų jų valdžiai ir pasisavintų traukti mokslą. Atgavęs sveikatą, įstojo į De Paul U- vo valdžiai.
Kada jūs taupote savo gu dotuvėse apskrities viršijų kultūrą. Mėgina ir šiaip ir taip. Pirmiausia bando niversitetą, Chicago, III. Pasimokinęs metus, 1917 m.
tyrinėjimai mą, jūs taupote transpor-! ninkas Noreika, burmisTuo
tarpu,
sudaryti klusnią valdžią iš pavergtos šalies piliečių. įstojo į Kenricko Seminariją, St. Louis, Mo.
į
parodo, kad net 500,000)itaciją
— ir prisidedate' tras Linkevičius, seminaSeminarijoje atsigaivino ir pradėjo pamiršti var
Jei pavyksta, jiems lengviau, bet jei susiduria su pa
i
Infio
v
automobilių per mėnesį‘prie kovos už laisvę. WPB. rijos direktorius Raulinaisyviu pasipriešinimu bei boikotu, tuomet reaguoja gus. Mokslas sekėsi. Pradėjo darbuotis Studentų ir
tis. Buvo atvažiavę ir iš
kalėjimu, priespauda ir sušaudymais, žodžiu, nė kris Vyčių organizacijose. Atostogų metu mokė vaikučius
A.A.DR. PR. DIELININKAITIS kitų miestų — iš Kauno
lo kantrybės ar takto, vien laukinis žiaurumas. Tokio Lawrence, Mass. pas kleb. kun. Pr. Virmauskį.
tarėjai J. Matulionis, M.
1921 m., su pagalba kun. Virmauskio, jaunas klie
mis priemonėmis nieko nepatrauksi. Kartais jie ne
Mackevičius, Venclova, fi
•
Kauno
dienraštis
“
Į,
kaimas
dar
labiau
negu
rikas
persikelia
į
Šv.
Jono
Seminariją,
Brighton,
Mass.
va tai parodo kiek žmoniškumo vienai ar kitai pa
losofijos fakulteto deka
Laisvę” įsidėjo K. Baubos šiuo metu šaukėsi šviesosČia
taip
pat
pasižymėjo
moksle.
Be
to,
atostogų
metu
vergtųjų piliečių grupei, ypač kada nori vienus prieš
nas prof. Z. Ivinskis ir
parašytą a. a. Dr. Prano mokytojo. Tą baisa išgir profesoriai, velionies ben
dar
daugiau
dirba
visuomeniniame
darbe,
užimdamas
kitus sukurstyti; kartais apsimeta krikščionybės čamDielininkaičio biografiją. do šešiolikametis Pranas,
pijonais, bet tos pastangos perdaug jau gramozdiškos. vis platesnę veikimo dirvą. Dirba ne tik jaunimo orga “Dr. Pr. Dielininkaitis ir Skirkiškės bei Višakio- dradarbiai Kuraitis ir Am
Nieks tam netiki, nes visi gerai žino, koks nacių nusi nizacijose, bet ir LDS ir Susivienyme. Jis darbo ne nugalėjo visą kančių oke Rūdos pradžios mokyklos brazevičius, Dr. Karvelis
teikimas religijos atžvilgiu. Nežiūrint nepasisekimų, vengė, o dirbančiam, kaip paprastai, vis daugiau už aną kalėjime, kur vienuo kurį laiką yra turėjusios ir Joniškio gimnazijos di
rektorius Pr. Samulionis,
naciai nesiliauja bandę įvairius metodus būsimai pa krauna.
lika mėnesių tardomas ir i jaunuti entuziastą moky- Panevėžio visuomenės at
Birželio 19 d., 1922 m. įšventintas kunigu Šv. Jo tąsomas niekuomet nesu- to ją. 1924 m. jis baigė Masaulio vadovybei išmėginti. Metodai nevienodi. Pran
cūzų tautos nesitiki išnaikyti ,tad su jais turi skaity no Seminarijoj, Brighton, Mass. Kunigavimo darbą tepė lietuvio vardo ir ra- rijampolės mokytojų šė stovas — kun. J. Gašlū
nas.
tis. Su norvegais, danais, olandais, kiek politikuoja. pradėjo Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoj, Lawrence, miai sutiko teismo spren- minariją ir pradeda studiPaskutinius bažnytinius
Mano palaipsniui jų palankumą įsigysią. Belgus ir Mass., kur klebonu buvo kun. Pr. Virmauskis. Po pen dimą: aštuoneri metai ka-ljuoti
Vytauto Didžiojo
slavus visiškai paneigia. Su lenkais numato būsiąs kių kunigavimo metų, J. E. Kardinolas paskyrė klebo torgos už kontrerevoliuci- Universitete. Studentau- patarnavimus atliko dide
mokytojo lis velionies bičiulis kun.
sunkiausias uždavinys. Nė juos suvokietinti, nė jų pa nu į Šv. Juozapo lietuvių par., Lowell, Mass. Nuo 1929 nę veiklą. Tik smulkus at- damas dirba
lankumo įsigyti nebeįmanoma. Užsimota lenkus dali m. yra Šv. Pranciškaus lietuvių par., Lawrence, Mass., sitiktinis netikslumas do- darbą “Pavasario” gimna- Prof. Pr. Kuraitis ir Šiau
nai išgyvendinti, dalinai sumužikinti bei pavergti, pa klebonu. Per visą kunigavimo laiką pasižymėjo dideliu kumentuose kelias dienas zijoje Kaune ir Tauragės lių kleb. kun. V. Byla. Kaseminari joje į puošė kalbėjo kun. Borinaikinus jų vadus ir visą inteligentiją. Daug planų tu uolumu ir nuoširdumu, kaip dvasiniame, taip ir vi uždelsė jo išvežimą, o tuo mokytojų
ji paliuosavo sukilė- bei komercinėje gimnazi-i sevičius, prof. Z. Ivinskis,
ri naciai, bet kol jie esminiai nepasikeis, visi planai suomeniniame darbe. Jis yra uolus Šv. Pranciškaus tarpu
liai. Iš kalėjimo jis išėjo joje. 2 metus jis vadovavo'P- Žukauskas — jaunimo,
nueis niekais. Ne naciams Europos likimą tvarkyti. sekėjas.
nepalūžęs dvasioje, pajė- Vytauto D. Universiteto kun. J. Gasiūnas — PaneKaip žinoma, Lawrence labai daug lietuvių buvo giąs tuoj stoti į atsakin- Ateitininkų
Jie nesupranta ir vargu kada besupras, kad vieninte
Sąjungai, vėžio visuomenės, M. Maclė išeitis ,tai palikt kiekvieną tautą ramybėj, kad tvar klaidatikių pinklėse. Kleb. kun. Pr. Juras daug suklai gas pareigas pradžioje lai- 1928 m. baigęs universite-; ke vičius ir J. Ambrazevikytus! kaip tinkama.
K. dintų lietuvių patraukė į tikrąjį išganymo kelią. Tie kinojoje vyriausybėje, o tą Kaune, jis vyksta gilin-Įčius — draugų vardu,
sa, pirmuosius ledus buvo pralaužęs kleb. kun. Pr. paskui universitete. Keli ti studijų į Paryžių, kur
Infliacija yra priešas,
produktingo 1933 m. gauna pedagogiNaciai Užgrobė Lietuvos Tekstilės Virmauskis. Geraširdžių parapijiečių aukomis pasta mėnesiai
tė naują mūrinę bažnyčią. Tačiau naujos bažnyčios darbo, persišaldymas ke- jos daktaro laipsnį. Grį- kurio tu negali matyti.
vidus buvo nei nepradėtas taisyti. Mažai kas tikėjo, lionėje, inkstų uždegimas, žęs Dr. Dielininkaitis dir- Nugalėk ją Karo Bonų
* Pramonę
kad kada nors lietuviai katalikai galės įeiti į naują dėmėtoji šiltinė ir netikė- bo kaipo docentas V. D. sutaupomis.
• Keliais atvejais esame laiko savomis. Tokiu būdu bažnyčią. Bet Dievulis lawrenciečių katalikų neaplei ta mirtis ant pat keturias- universiteto teologijos fiINSURE YOUR HOME
tekstilės do. Naujas klebonas į visai trumpą laiką sugebėjo su dešimtųjų metų slenkš- losofijos fakultete,
rašę, kad “Ostlande” vo visa Lietuvos
AGAINST HITLER f
Velionis aktingai dirbo
yra faktiškai kelti kapitalą ir ištaisyti bažnyčios vidų. Naujoji baž čio”.
kiečiai yra pristeigę įvai pramonė
Toliau laikraštis rašo,' visuomenės darba. 1933rių tariamai ekonominių perėjusi į vokiečių rankas. nyčia yra viena gražiausių.
kad
Pranas Dielininkaitis 35 m. jis pirmininkauja
Taip
yra
ir
kitose
Lietu

bendrovių. Viena tokių
Lawrence lietuvių parapija yra viena pavyzdin
bendrovių yra, pav., “Ost vos pramonės srityse, Į giausių. Joje gražiai veikia lietuvių katalikų draugi gimė 1902 m. gegužės 5 d.'visai Studentų AteitininŽaliosios kų Sąjungai, atstovauja
land - Fasergesellschaft” vokiečių bendrovių vado jos ir organizacijų kuopos, ypač bažnytinės draugijos. Juškų kaime,
(Ostlando pluošto bendro vybę skiriami išimtinai
Šiais laikais kleb. kun. Pr. M. Juras yra visų svar valsčiuje, Vilkaviškio aps- Lietuvos studentijai tarpvė). Dabar yra patirta, vokiečiai. Kai kurių šakų biųjų mūsų išeivijos organizacijų viršūnėse. Jis yra krityje. Mokėsi Kudirkos tautiniuose kongresuose.
Naumiesčio
vidurinėje Be grynai mokslinio darkad į tą vokiečių bendro pramonės įmonės neaprū
Kunigų Vienybės pirmininkas; ALRK Federacijos mokykloje. Tačiau Didžio- bo. jis plačiai dirbo laikvę yra priverstinai įjung pinamos reikalingomis ža
ta visa Lietuvos tekstilės liavomis, tad jos turi su Centro iždininkas; LRK Susivienymo Amerikoje dva jo karo metu lietuviškas raščiuose. Visą laiką vepramonė, kurią, kaip ir vi stoti, o darbininkai viso sios vadas, ir LDS 'Centro vice-pirmininkas ir generasas kitas pramones įmo kiomis priemonėmis ragi lis vedėjas. Nėra didesnio visuomeninio darbo, kur sveikiname kleb. kun. Pr. M. Jurą ir prašome Dievulio
jam sveikatos, kad dar ilgus metus galėtų darbuotis
nes, rusai buvo “suvalsty nami vykti darbams į Vo kup,TJuras nebūtų viena gyviausiųjų pajėgų.
JMSM1NG5 BONDS i
Dvidešimt
metų
kunigavimo
sukakties
proga,
ganytojavimo
darbe!
binę”, tad vokiečiai jas kietiją.
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zas), 19, studentė.
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3246. Grinius,
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rinko ir sutvarkė Lietuvos (Antanas), gimęs 1896, ūkinin 3112. Grabienė, Vanda (Oto),
(Juozas), 17, mokinys.
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gyv.
vieta
Kaunas.
Raudonasis Kryžius. Šis
3247. Grinius, Antanas (Au
35, ūkininkė.
sąrašas yra labai svarbus,
3081. Gomolickytė,
Galina
gustinas) , gimęs 1902, sekreto
3113. Grabys, Jonas (Juones iš jo Amerikoje gyve (Aleksas), 13.
rius, g. v. Pasvalys.
nanti giminės ar pažįsta 3082. Gonerko, Paulina, gi zas), 11.
3248. Grinienė - Čižaitė, Pra
3114. Grabys, Stasys (Juomi galės sužinoti apie sa musi 1902, darbininke, gyv. v.
nė (Kazys), gimusi 1904, mo
zas), 5,
vuosius, nuo kurių dabar Vilnius.
kytoja, g. v. Pasvalys.
3115. Grabys, Pranas (Juonegauna jokių žinių.
3249. Griniūtė,
Danguolė
3083.
Ganzorekas,
Jonas zas), 2.
Sąrašas sunumeruotas ir (Pranas), gimęs 1891, polici
(Antanas), gim. 1932, mokinė.
3116. Grabys, Domas (Antaalfabetiškai
sudarytas. ninkas, gyv. vieta Vilnius.
3250. Grinius, Antanas (Au
nas), gimęs 1897 ,samdinys, g.
Pirmiausia paduoda išvežgustinas), 40, girininkas, g. v.
3084. Gordzialkovskaitt, Ga- v. Linkaičiai.
tojo pavardę, vardą, O brielė 63 šeimininkė, gyv. vieKraujaliai. Malėtai.
3117. Grabovski, Kazys (Ipo
skliauteliuose tėvo vardą, u N Vilnia,
3251. Grinhofienė, Sofija, 65,
litas), 49, darbininkas, g. v.
šeimininkė, g. v. Jakšiškiai,
išvežtojo amžius ir gyve- 3085. Gorinąs, Kazys (VinVilnius.
namoji vieta Lietuvoje.
cas), gimęs 1906, patarnautoVydiškiai.
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3252. Grinhofas, Stasys (Sta
jas, gyv. vieta Kaunas.
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(Kazys), 25, samdinys, g. v.
sys), 25, ūkininkas, g. v. Jak
3053. Godlevskienė, Antani- j 3086. Gorinienė - SkecevičiūKaunas.
šiškiai.
na, 75. ūkininkė, gyv. v. Pru- te, Elena (Juozas),
gimus
3119. Grajauskas, Jonas (Va-| 3149- Grebliauskienė - Kaz3183. Grigaitis,
Romualdas niai.
diškiai.
3214. Grigienė, Emilija, 20,1 3253Grinhofienė,
Vladė
1909, darbininkė, g. v. Kaunas. lerijonas), 32, studentaas, Kau-pauskaitė, Elena (Adomas), gi- (Antanas), 8.
3054. Godlevskis, Juozas, 46,
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ūkininkas
(Kazys), gimęs 1939.
3215. Grigas, Duonas (JuGrinkevičius,
Juozas
3120. Grajauskaitė,
Vincė
3150. Grebliauskaitė,
Rita (Jonas), gimęs 1906, kasierius,
liūs), 68, girininkas, g. v. Ma-| <S^Uejus*■ «■ ““"J*®!’
3055. Godlevskis, Justas, 44,
3088.
Gorinąs, Eugenijus (Antanas), 28, knygvedis, g. v. (Albinas), 4 metų amžiaus.
»• v- Panevėžys.
ūkininkas.
( Kazys), 8.
Kaunas.
3151. Grebliauskaitė,
Eglė
3185. Griganavičienė - Urbo rentoniai, Musteikiai.
3056. Godlevskytė, Veroni
3089. Gorinąs, Alfredas (Ka 3121. Grajauskaitė, Laimutė (Albinas), 2 metų amžiaus.
3216. Grigas, Ignas (Vin-J
naitė, Malvina, gimusi 1913,
.
I (Mikas), 44, masm’
ka, 42, ūkininkė.
zys), 2.
(Jonas), 4.
Į 3152. Grebiiauskas, Jurgis samdinė.
cas), 45, ūkininkas, g. v. Ma-Į^
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Kaunas.
3090. Gorodeckis, Jeremejus
3122. Gramackienė, Henrikai (Baltrus), 30, mokytojas, g. v.
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001
,
r
z(Jo-I
t
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,
T
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3153. Grebliunas,
Adomas
3187. Grigelis, Ignas (Juo- nas), 29, darbininkas, g. v. JoKaunas.
(Juozas), 9.
3091. Gorodeckienė, Elena, 3123. Gramackis, Jurgis (Liu- (Motiejus), 38, mokytojas, g. zas), gimęs 1887, samdinys, g
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3059. Godlevskis,
Juozas 63, ūkininkė.
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3256. Grinkevičiūtė, Dalia
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.
das), 38, ūkininkas, g. v. šikš-!v. Lazdijai.
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„„
,
(Juozas), 14, mokine, g. vieta
(Juozas), 8.
3092. Gorodeckis, Marijonas niai.
nas),
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policininkas,
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v.
b
3154. Grebliūnienė - Kilnaitė, '• 3188. Grigelienė, Anelė (Jo3060. Godonas,
Romualdas (Jeremijus), 46.
...
Kaunas.
3124. Gramackaitė, Cecilija Marija (Antanas), 36, mokyto- nas), 49, šeimininkė, g. v. Ma- Šiauliai.
(Antanas), 76, ūkininkas, gyv.
3093. Gorodeckis,
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3127. Gratkauskienė-Butkytė, 3159. Greiminė, Koste (Kos- liksas), 78/ūkininkas, g. v.‘(Jonas), 49, šeimininkė.
(Dovydas), 40, ūkininkas, Ty- ūkininkas, gyv. v. Olonai, Trai zvz^ ~..........._ 1 3262. Grinkevičiūtė, AntaniSofija (Mikas), 55, ūkininkė, j tas), 55, šeimininkė, g. v. Prie- Satkūnai, Joniškis.
i 3223. Grigiškytė, Irena z*
(Juo-I *^7
tuvėnai.
kąi.
iq
J na (Kazys), 4.
3193. Grigaliūnienė, Ona, 67, 'vau-1
zas), 19.
3128. Graužinytė,
Danutė nai.
3065. Golenbevskis, Ignas, 48,
3263. Griškelis, Jonas (Ado
3098. Goškovskienė, 62.
3224.
Grigonienė,
Marija,
(Klemensas), 20, studentė, g.
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ninkė, gyv. vieta Rudziškiai,
kas), 32, ūkininkas, g. v. Sat- Puzoriys, Rokiškis,
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3066. Golenbevskienė, Vero Trakai, Olonai.
3264. Griškevičius, Antanas
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nika, 48, ūkininkė, gyv. vieta
(Matas), 35, girininkas, g. v.
3100. Goškovskytė, Ona, 9,
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Kaunas.
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metų amžiaus.
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3265. Grinkevičiūtė, Monika
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(Ignas), 14.
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3228. Grigucevičius Antanas
3133. Graužinis, Jurgis, 80,
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50, ūkininkė, Vaikučiai.
3167. Gricius,
Augustinas
(Ignas), 8. v . .
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•»
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3074. Golombovskaitė, Euge
3107. Grabauskas, Leonas Vaikučiai.
vičius, Gedminas (Vacius), 9Jg- v. Žemaitkiemis, Lazdijai.
3136. Graužinienė - VainaitėJ (Augustinas), 15, mokinė.
nija (Engelbertas), 75, ūkinin (Tomas), 49 knygvedis, sr. v.
į Antanina (Antanas), 31, mo-Į 3169. Gricius, Jonas-Rimtas;mokinys.
į 3231. Grigutienė, Marija (Jokė, g. v. Parainiškiai, Šaukė Vilnius
3108. Grabauskas. Stasys, gi- kytoJaI (Augustinas), 12, mokinė.
j 3201. Grigas, Adolfas, 22, ka- nas), 34.
nai.
•»*
f•
,
r
3232. Grigutytė, Birutė (Mo
3137. Graužinytė,
Danutė
3170. Gricius, Algis-Augusti-{rys, g. v. Pabradė.
3075. Golombovska,
Irena męs 1901, lektorius, g. v. Vil
3202. Grigienė, Elena (Anta- tiejus), 10.
(Jurgis), 13.
nas), 8.
(Stasys), 48, dainininkė, gyv kaviškis, Pilviškiai.
3233. Grigutis, Juozas (Mo
3138. Graužinytė, Nijolė (An
3171. Gricius, Kastytis (Au-'nas), 60, šeimininkė, g. v. Kau3109. Grabauskienė, Izabelė
vieta Vilnius.
tiejus), 7.
gustinas), 5 mėnesių.
nas.
3076. Golembauskas, Pranas, (Juozas), gimusi 1920, g. v. tanas) ), 3.
3234. Grikietis, Antanas (Jo
3139. Graužinis, Rimgaudas
3203. Grigas, Antanas, ūki
3172. Gricius, Norbertas Pet
21, plomberis, g. v. Raseiniai. Pilviškiai.
ras (Petras), gimęs 1905, biz ninkas, g. v. Sendvaris, Šiau nas), gimęs 1913, ūkininkas, g.
3110. Grabenskis, Edmundas (Antanas), 2 metų amžiaus.
3077. Golenkevicienė, Eugeni
v. Viliušiai, Jankai.
3140.
Gražišauskas,
Viktoras
nierius, g. v. Stalgėnai.
liai.
ja, 23, darbininkė, g. v. Vilnius (Viktoras), 50, technikas, g. v.
3235. Grikietienė, Eleonora,
(Silvestras), 37, samdinys, g.
3173. Gricienė, Olimpija (Liu 3204. Grigienė, Anelė, ūki
3078. Golenkevičius, 3 metų. Vilnius.
gimusci 1921, ūkininkė, g. v.
v. Kaunas.
das), gimusi 1910, pardavėja, ninkė.
3141. Gražišauskienė, Kazė g. v. Stalgėnai, Plungė.
3205. Grigas, Juozas (Anta Viliušiai.
3236. Grincevičius,
Stasys
(Juozas),
26,
šeimininkė,
g.
v.
3174.
Gricius,
Liudas
(Nor

nas),
g. v. Sendvaris.
DRAUGE DARBININKE,
3206. Grigaitė, Birutė (An (Andrius), 26, vargonininkas,
Kaunas.
bertas ), 9.
platink du syk savaitinį laikraštį
g. v. Ilguva, Šakiai.
3142. Gražys, Jonas, 46, sam
3175. Gricienė-Oškinaitė, A- tanas), g. v. Sendvaris.
3237. Grincevičiūtė, Kristina
dinys, g. v. Švenčionėliai.
3207. Grigas, Adomas (Ro
nelė (Antanas), gimusi 1899,
9
“Darbininkų”
3143. Gražienė, Marija (Jo šeimininkė, g. v. Kaunas.
manas), gimęs 1912, plombe (Andrius), 23, ūkininkė, g. v.
Ilguva.
nas), 44, šeimininkė, gyv. vie
3176. Gridveinienė, Petronė ris, g. v. Kaunas.
Jis yra tikras tavo draugas
3238. Grincevičienė,
Stasė,
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
lė, 67, g. v. Kaunas.
ta Švenčionėliai.
3208. Grigienė, Teklė, 24,
55,
šeimininkė,
g.
v.
Magary3144. Gražulis. Jonas (Jo
3177. Grigaitis, Vaclovas (Jo mokytoja, g. v. Burbiškiai, A“DARBININKĄ”
nek, Riešė.
nas), 42, girininkas, g. v. Vii nas), 34, mokytojas, g. v. Ši nykščiai.
3239. Grincevičius, Titas, 20.
kaviškis.
lalė, Tauragė.
3209. Grigaitė, Vita (Anta
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
3240. Grinius, Juozas (Juo
3145.
Grąžui ien ė,
Marija
3178. Grigaitienė, Anelė (Jo nas), 4.
Pusei metų —_.............................. $2.00
zas), gimęs 1911, technikas, g.
(Bronius), 35, mokytoja, g. v nas), 30, šeimininkė.
3210. Grigas (Antanas), 2.
Imant sykį į savaitę metams....... $2 00
Keturvalakiai.
3179. Grigaitis,
Gedeminas
3211. Grigienė - Kilčiauskai- v. Vilnius.
Pusei metų ...».................. -...... $1.00
3241. Grinienė, Jadvyga (Po
3146. Gražulis, Liudas (Jo (Vaclovas), 8.
tė, Anelė, 65, ūkininkė, g. v.
vilas),
šeimininkė, g. v. Vil
3180. Grigaitis, Antanas, 35, Josvainiai, Kėdainiai.
nas), 6.
VI8ITING VANDEBMLT Čekius ar money orderius siųskite:
' 3147. Gražulytė, Regina (Jo samdinys, g. v. Ruda, Gižai.
3212. Grigas. Antanas (Ka nius.
Mrs. ASred G. Vanderbilt, who
has estatyished residenęe iu
3181. Grigaitienė, Ona, 40, zys), 31, ūkininkas, g. v. Jos 3242. Grinius, Vaclovas (Juo
nas) , 2.
arbininkas
Las Vegas, Nevn preparitoty
•jtiR. $ .>’
' v
’
i S TI
zas), gimęs 1911, samdinys, g.
3148. Grebiiauskas, Albinas Ruda, Gižai.
vainiai.
to filing a suit for divorce from
366
Brdadway,
South Boston, Mass.
3182. Grigaitienė. Rona (An 3213. Grigas! Jonas (Kazys), v. Vilnius.
gimęs 1907, samdinys, g. v
her vealthy turfman husband,
27, darbininkas, g. v. Josvai3243. Grinius. Juozas (Juotanas), 12, mokinys.
grrives in Los Ąpgeles by train,
Kaunas.
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DARBININKAS

DIENA Marianapoly

Liepos 4

Rerigejai: MĄftIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
PELNAS: MARIANAPOUO KOLEGIJAI

10% Savo Ptiūs Marianapolio Kolegijos Vadovybe Skiria Lietuvos Gelbejimo Fondui.

A TUT A

11:00 vai. ryto Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum koA<lVi A legijos parke JO PRAKILNYBĖ. DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS
... ■... i.
—----------- PRELATAS L AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos
kariuomeuije 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. Pritaikyta pamokslo pasakys JO MALONĖ. DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS IONAS ŠVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaikyta kal
ba pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas.
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.
LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI Ir Kun. A. Morkūnas.

Marianapolio Kolegijos Rūmai

SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 8—Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N Y., 1942 m. birž. 20 d.

•JUŠKOJ! SPAUDA
, čarterio pažo-

cipų, jei jau tikrai tokį
sunkų pasirinkimą reikia
daryti.

Tuo pačiu metu buvo apie tai painformuota Ayšium su Amerikiečių- ; merikos vyriausybė, o EBritų - Sovietų pasitari denas pradėjus ruošti to
mais ir susitarimu, Ame kią politinę ir diplomatinę
rikos spaudoje pasirodė i poziciją, kuri būtų užtek
daug komentarų.
tinai tvirta išlaikyti kriti
“The New York Times” kų puolimus pačioje Ang
korespondentas Vašingto lijoje ir imperijoje. Prasine Arthur Krock net jdėjo nuomonių keitimasis
dviem straipsniais, kurių ' tarp Vašingtono ir Londo
vienas buvo įdėtas “N. Y. no. Amerikos ambasado
Times” birželio 12, o kitas rius Londone Winant bu
birželio 14 dienos laidoje, vo specialiai tuo reikalu
smulkiai aprašo derybų trumpam atvykęs į Va
eigą, kartu pažymėdamas, šingtoną. Paties Krock žo
kad tai buvęs pirmas rim džiais:
tas Atlanto Čarteriui ban
“Iš Vašingtono atėjo Adenas
dymas, kurį jis pergyveno
nesvyruojantis atsakymas, nenepažeistas.
Sovietų vyriausybė rei pakitėjęs nuo to momento, kaip
kalavo iš Anglijos ,kad ji tik Prezidentas ir Sekretorius
garantuotų Rusijos 1941 HuII buvo apie tai painformuo
metų vakarų sienas, į ku tas. Šito atsakymo prasmė buvo
rias įeina Lietuva, Latvija, ta, kad koks nors kitas kelias
Estija, dalis Lenkijos, da Ituri būti rastas susitarimui pillis Rumunijos ir Suomi Į nai kooperuoti karo ir užtikrin■ ti saugumą Rusijai, po karo tas
jos. Sutikimas su tais rei I
’
’
kalavimais būtų aiškus susitarimas būtų pastatytas
Roosevelto - čurčilio pasi ant Atlanto Čarterio pagrindų”.
žadėjimo mažoms tau
Ponas Edenas pateikęs
toms laužymas.
šitą naują
alternatyvą
Amerikos
vyriausybė Molotovui pareiškė, kad
prieš kelis mėnesius suži i jai pilnai pritaria Jungtinojo apie tokius rusų An ■ nių Amerikos Valstybių
glijai statomus reikalavi vyriausybė ir, kad ji ją
mus. Taip pat patirta, kad įremtų fiziniai ir moraliai,
Anglijos vyriausybė, kad bet kad ji nepajudinamai
ir nenoromis, bus privers yra priešinga šiuo metu
ta su tais reikalavimais likviduoti Baltijos valsty
sutikti. Mat, anglams ka bių nepriklausomybę ir di
ras arti, o rusams atrodė, delius Lenkijos ir Suomikad jų reikalavimai yra Į jos plotus. Britų vyriausynatūralūs. Nesutikti su jbės nustebimu, kuri gerki
tais reikalavimais, anglų žino rusų nepasitikėjimą
įsitikinimu, reikštų rizi demokratijomis, Stalinas
kuoti, kad Rusija pasi davė parėdymą Molotovui
traukia iš karo. Anglai tuojau sutikti su alterna
manė, kad užtikrinti rusų tyva, ko rezultate Moloto
dalyvavimą
kare buvo vas pasirašė sutartį dar
daug svarbiau negu laiky prieš vykdamas į Vašing
tis Atlanto Čarterio prin toną.
ar nesulaužyti

Užsisakykite Teniko hs Mus

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

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-V

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
4*
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Marianapolio Kolegijos Vadovybės paskirtas organizatorius.
Baltijos valstybių pa
siuntinių Londone

nori Baltijos valstybių? Ar jis
nori sienų pakeitimo?’
“Oficialiai niekas jiems nesa
kė, ką tos derybos liečia. Jie
turėjo tenkintis gandų gaba
liukais, kurie kartais buvo er
zinantys, o kartais raminantys.
Jie turėjo atskirti, grupuoti ir
svarstyti gandus, neturėdami
ir negaudami oficialės kores
pondencijos, kurioj būtų tikra
informacija.
“Dažnai šitų trijų valstybių
pasiuntiniai susitikdavo. Ir visumet buvo raminančių žodžių
iš to, kuris pažino Jungtines Amerikos Valstybes (Balutis).
Jis tvirtino, kad Prezidentas
Rooseveltas pasirašė Atlanto
Čarterį todėl, kad prieš siųsda
mas bent vieną diviziją į kovą
Jungt. Amer. Valstybės norėjo
žinoti ui ką jos kariauja. Pa
siuntiniai dėjo viltį į Amerikos
žmonių gerą valią”.

rėkime kiek šis įsakymas
sutaupo. 500,000 tonų ge
ležies ir plieno. 2,000 tonų
neaptraukiamo plieno, 600
Ryšium su Amerikos,
tonų vario priemaišo, ir
Anglijos ir Rusijos susi
dar nikelio, kromo, gumos
tarimu “The New York
ir plastikos. Visi metalai
Times” birželio 12 dienos
ir medžiagos reikalingi
laidoje įdėjo Craig Thom
karui už laisvę.
pson korespondenciją iš
•
Londono, kurioje sakoma:
Prezidento Committee
“Atžymint su rusais pasira
on Fair Practice vėl nori
šytos sutarties įvykį koktailio
užtikrinti, kad negrai ga
ragavimu, Lietuvos, Latvijos ir
lėtų prisidėti prie karo
Estijos pasiuntiniai susimąstę
darbų. Komitetas per mė
nukrypo mintimis toli už okea
nesius turėjo klausytis
no į Jungtines Amerikos Vals
skundų, kad negrai nebu
tybes, išreikšdami pasitikėjimą
vo mokinami laivų staty
Atlanto Čarteriui.
bos darbų pietryčių vals
tybėse, kur labai trūksta
“Kiekvienas jų galėjo minti
šių darbininkų.
Šiomis
nai pakartoti Čarterio trečią
dienomis komitetas su
punktą, ir pakartojo. Kadangi
šaukė apšvietos autorite
mažai asmenų paprastai atsitus Tennessee, Mississipmena didžiųjų vadų istoriniais
pi, Alabama, Georgia, So.
momentais pasakytas frazes,
Carolina
ir Florida, kad įšitoks mintinai pakartojimas
Kaip tas korespondentas
Hėtp Wln the War
steigtų traineravimo kur
rodo, kas vyko jų galvose...
pažymi, Edenas atpasako
sus negrams visų laivų
with the Money You Save
“Lietuvos pasiuntiniu Londo damas Atstovų Rūmams
statybos svarbių užsiėmi
eigą išsireiškęs i
ne nuo 1934 metų yra Bronius derybų
Valst. darys viską, kad Rusija
Amerikiečių muzika yra mų. Komitetas pabrėžia,
K. Balutis. Jis vienu metu be maždaug taip:
“Kada Molotovas nuvyko pa būtų ištekliais aprūpinta. Kitas žinoma visam pasauliui. kad yra žingsnis į gerąją
veik buvo tapęs Jungtinių Ame
pusę.
rikos Valstybių piliečiu. Prieš simatyti su Rooseveltu, jis tu klausimas buvo: “O kaip dėl Jų “ragtime”, jų “jazzas”,
OPA primena, kad jeigu
Pirmojo Pasaulinio karo pabai rėjo du klausimus. Vienas buvo rubežių?” Rooseveltas į tai at jų “swing”. Dabar Ameri
sakė
jam:
“
Tą
apsvarstysime
“
Kaip
su
ištekliais?
”
Roosevel

kiečiai
turės
mažiau
mu

reikalinga karo paskirsty
gą jis veik penkioliką metų bu
tas
atsakė,
kad
Jungt.
Amer.
po
karo
”
.
(Bus
Daugiau)
zikos,
kad
U.
S.
A.
lakūnai
mo knygutė arba cukraus
vo išgyvenęs Jung. Amer. Vals
galėtų dainuoti dainą su pirkimui certifikatas na
tybėse, kai prezidentas Wilsonaikinimo virš nacių Vo mų prezervavimui galite
nas atstatė jo mažos šalies ne
kietijos ir Japonijos. Tas nueiti į vietinę Karo Kai
priklausomybę. Jis jau turėjo
yra pasekmė sprendimo nų ir Paskirstymo Tary
pirmus popierius, bet taip stip
ri buvo jo meilė savo tėviškei,
Išlaimėti šį karą, kiek kad ši kooperacija dabar Karinės Gamybos Tary bą... OPA ragina motoris
kad viską palikęs sugrįžo į gim vienas šiose Jung. Valsty veikia abipusiškai, dabar, bos, kuri stabdo gamybą tus rytų valstybėse nesutinę, o jau iš ten atvyko kaipo bėse turi dirbti ten, kur jis kad mes dabar gauname beveik visų muzikos ins vartoti savo pilną gazoli
diplomatas į Vašingtoną, o vė daugiausia reikalingas, ir pagelbą iš jų kaip ir mes trumentų ir rezervuoja no kvotą, bet laikytis že
kiek dabar turi Armijos ir miau jeigu galima. Ir na
liau į Londoną.
turi būti prisirengęs ati- teikiame pagelbą.
Laivyno ir Marinų be- mų savininkai Atlantiko
Tai yra todėl, kad mes
“Kiek tai šiandien liečia Bal • duoti viską ką turi, jeigu
nams. Dabar galite būti pakraščiuose ir Pacifiko
tijos valstybių egzistenciją, tie reikėtų, už laisvę. Tai yra dabar turime didelius pul užtikrinti, kad jeigu ma
šiaurvakaruose
patirti
tai yra vyrai (Lietuvos, Latvi svarbiausia idėja, kuri re kus kariaujančių už jūrių, žiau instrumentų bus var
perdirbti namų šildymo
jos ir Estijos ministrai), kurie mia U. S. A. vyrų-spėkų Australijoj ir Rytuose ir tojami, daugiau “Gerand”
sistemą iš aliejaus į anglis
programą, Britų Salose.
tos egzistencijos reikalavimą mobilizacijos
šautuvų bus vartojama. jeigu galima... WPA įsakė,
Britai, kuriuos mes val Štai skaitlynės: apie 15,atstovauja. Iš Londono jie ste irgi idėja kuri stovi už di
džiosios
unijos
laisvų
tau

gydinome ir apginklavo 000 tonų, karo medžiagų kad negalima gauti naujų
bėjo Hitlerio kilimą. Linksmoj
telefonų aptarnavimų tik
didžiosios imperijos sostinėj, tų prieš tiraniją — Su v. me po Dunkirko evakuaci buvo vartojama pianams,
jos dabar valgina mūsų saksofonams ir kitiems jeigu esate karo ir svar
kame Winšton’as ChurchilTas Tautos.
biuose civilių darbuose ir
buvo vienintelis šūkaujantis įSuv. Tautos sudeda savo pulkus šiaurų Airijoj pri muzikaliniams instrumen
galite įrodyti, kad aptar
spėjimas, jie su savo tautie visus rezursus vyrų ir me statydami jiems reikmenų tams 1940m. Ta medžiaga
navimas yra reikalingas
čiais drebėjo dėl Europos ma džiagos, pagreitinti dieną ir statydami jų stovyklas. būtų pristačius geležies
jūsų
darbui... Pardavimas
žųjų tautų likimo. Nuo Lenki laimėjimo. U. S. A. gali’ Čia nėr klausimas pinigų, dėl 11,500 šešių tonų armi
guminių gyvybės-išgelbėyra
knygvedystės jos sunkvežimų, plieną dėl
jos okupacijos jie pirmiausia duoti daugiau ginklų, lėk tai
jimo kostiumų yra suma
matė rusus, o vėliau vokiečius tuvų ir tankų negu bi ki transakcija tarp draugų. 83 vidutinių tankų, misinžintas išskyrus krovinių
žygiuojant į jų šalis.
ta tauta, todėl, kad mes Didžioji Britanija irgi gą dėl 49,000,000 šūvių .30 laivams ir tankeriams...
“Tuo laiku, kada rusai užėmė turime didžiausius rezur yra davusi militarinių rei kalibro “cartridges”, varį
Prezervuoti vaisiai ir vai
jų teritoriją ir kada Vokietija sus. Mes siunčiame šią pa kmenų U. S. A. kartu su dėl 500 155 mm. lauke var
sių sunka buvo pašalinta
buvo bendras priešas, jie nau gelbą savo draugams ir a- visiškai įrengtą šautuvų tojamų daiktų, ir aliumno
Rusija davė dėl 40,000 lėktuvėų rakie- iš lubinių kainų, bet kačių
dojosi Britų Užsienių Reikalų lijantams formoje “lend- dirbtuvę.
ir šunų maistas buvo pri
Ministerijos pilnu prielankumu. lease” persiuntimais. Ben mums svarbią datą apie tų.
dėtas.
WPB.
Kada Vokietija stojo į karą su dros Tarybos sudarytos tankų statybą ir atsiuntė
•
Rusija, jų atžvilgiu pasirodė Washingtone ir Londone mums techniškus eksplioaiškiai matomas atšalimas.
nusprendžia, kur šie per duojančios medžiagos ek Mes irgi turime apsieiti
BUY
“Per kelis pastaruosius mė siuntimai daugiausia rei spertus. Australija prižiū su mažiau didelių peilių,
1NHTED STATES
ri mūsų jėgas Tolimuose kišeninių peiliukų, ir manesius, kada diplomatinis pa kalingi.
saulis kunkuliavo ir dūzgė nuo
DEFENSE
Mes jau išsiuntėm dau Rytuose. Amerikos karo nikuro žirkliukių. WPB
įvairių informacijų trupinių, gelį reikmenų ir ginklų laivai yra taisomi britų nusprendė, kad jie nerei
liečiančių anglų • rusų derybas, mūsų Alijantams ir mes uostuose taip kaip britų kalingi ir sustabdė jų pro
STAMPS,
pasiuntiniai turėjo tenkintis vis siusime. Prieš kelias laivai taisomi mūsų uos dukciją po birželio 30 d.
tokiom informacijom, kokias dienas, “Lend-lease” ad tuose. Ir Amerikos lėktu WBP irgi numušė gamy
jie pajėgė gauti. Jie susirūpinę ministratorius Edward R. vai Australijos aptarnauti bą stald peilių irršakučių
ir kitų reikmenų. Pažiū
vienas kito klausė: ‘Ar Stalinas Stettinius, Jr. pareiškė, jų aerodromuose.
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BROCKTON FAIR CROUNDS
Brockton, Massachusetts
Dalyvauja Onos Ivaškienės Grupė.-Kalbės miesto Mayoras ir kiti. - Puiki muzika ■• Wally Jason
Orkestrą. - Skanūs Valgiai ■■ Puikūs Gėrimai.-South Bostonietės Suvaidins "Lietuviškas Vestuves"-

PUIKIAUSIA VIETA NAUJOJE ANGLIJOJE
REIKIA pastebėti, kad Brockton Fair Grounds yra viena gražiausių ir plačiausių vietų Naujoje Anglijoje. Čia tikrai linksniai ir maloniai praleisite
laikų. — TAUPYKITE GASOLINĄ — Iš anksto taupykite gasolinų "DARBININKO" Tradicijiaiazn Piknikui, Brockton Fair Grounds, kur susitiksite su
savo senais draugais bei pažįstamais. Čia suplaukia tūkstančiai žmonių. — SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI — P-nia Bobulienė vyriausia šeiminin
kė su savo padėjėjomis ruošiasi patikti svečius ir viešnias kuoširdingiausiai. — KAREIVIAMS, JURININKAMS IR MARINAMS Įžanga dykai. Pelnas
skiriamas "Darbininko" palaikymui.
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

KM _
GIRDĖTILIETUVIU

tą pačią valandą. Tuo pačiu ir
vasarinė katekizacijos mokyk
la atidaroma katalikų vaikams.>

Išėjo Nauja Knyga

"Maldų

Iš spaudos, neseniai,
išėjo
Kurią išleido kun. P. J. Juš
Shenandoah,
Pa.,
lietuvių
kata

Gerasis Dievas tegu uoliam
kaitis,
be galo didelė dovana vi
i
likų
Šv.
Jurgio
parapijos
50
kunigui Vincentui Slavinui pri
siems lietuviams.
Turtingas
AOLONTJOSE
‘
metų sukakčiai paminėti jubi
duoda gerosios sveikatos tęsti
rinkinys visokių gražių naudinliejinis leidinys.
sunkų, bet išganingą misijonie■ gų maldų.
riavimo darbą, ir tepalaimina
Knygą puošia gražus p. J. PiRaidės didelės, labai lengva
visus kilnuosius ir tolimesnius
lipausko, lietuviškais motyvais
dėlto skaityti.
PADĖKA
jo žygius Dievo garbei ir dvasi
ir didingas parapinės bažny
i Leidėjui, kun. P. J. Juškai
nei
sielų
naudai.
A.
T.
čios
bokštas
stilizuotas,
virše

čiui ilgiausių metų!
Nuoširdžiai dėkojame visiems
Muz. Jonas Čižauskas.
lis.
ir visoms mūsų draugams ir j
Pirmoje jos dalyje (nuo 10
pažįstamiems, kurie mane, M.
LAWRENCE, MASS.
iki 25 pusi.) paduota, lietuvių
Vaišnorienę, man susižeidus,
Kareiviams, Marinams
kalboje,
parapijos
istorija.
Isto

mane, lankė ir pareiškė savo
Birželio 21 d. mirė ilgametė
rinė medžiaga suskirstyta pla
užuojautas dėl mano nelaimės.
gyventoja šioje kolonijoje, Elz
ningai ir chronologinėj tvarkoj.
ANTANAS ZAVECKAS,
Ypatingą padėką reiškiame
“Darbininko” knygyne gali
bieta Dovidonienė. Paliko nu-J
ANTANAS
DAUKANTAS,
Skaitant ją galima pasigerėti LDS Naujosios Anglijos pirmi ma gauti labai tinkamą karei
liūdime du sūnų ir dvi dukteris, j
Moterų S-gos 5-jai kuopai, ku
Katalikų Federacijos Naujosios objektyviu, ne šabloniniu turi
rios narės tiek raštu tiek asme
ninkas, uolus
“Darbininko” viams, marinams ir jūreiviams
Laidojama iš Šv. Pranciškaus
Anglijos Apskrities pirminin niu, svarbesniais faktais ir da
niškai mane užjautė ir lankė.
lietuvių par. bažnyčios.
prietelis ir rėmėjas, atsišaukia visai mažytę maldaknygę, įdėta
kas, nuoširdus “Darbininko” tomis, paimtomis iš parapijos
Gilią padėką reiškiame ir sa
į visas LDS kuopas, kad jos į specialį odos folderiuką, ku
bendradarbis,
ragina visas prie gyvavimo. Trumpa parapijos
vo Šv. Kazimiero parapijos
paremtų “Darbininko” metinį riame yra taipgi puikus rožan
Arlington, Mass.
Federacijos
priklausančias monografija pilnai atvaizduoja
gerb. klebonui ir vikarams, o
pikniką, savo skaitlingu atsi-'I čius, du medalikėliai — Škapdraugijas dalyvauti “Darbinin visus jos svarbesniuosius gyva
taip pat ir kitų parapijų kuni
lankymu. P-nas A. Zaveckas liemos Panelės Švenčiausios
Šiomis dienomis pp. Antanas ko” metiniame piknike, kuris įgams, kurie mane mano nelai
ir Paulina Streckiai, gyv. 59 j vyks Liepos 4 d., Brockton Fair vimo etapus. Lietuvių kalba tai i taipgi pasižadėjo tą dieną ‘Dar- Į ant vienos pusės ,ant kitos —
MONIKA ŠEIKIENĖ,
mės valandoje nepamiršo ir sa
syklinga ir graži.
: bininko’ parengime dalyvauti Saldžiausios Širdies V. Jėzaus
Iždininko asistentė, apsiėmė Exeter St., minėjo savo vedy-' Grounds, Brockton, Mass.
paveikslas, antras medalikėlis
Antroje savo dalyje (nuo 26 1 ir dirbti.
vo lankymu mane pagerbė.
Lietuvių Darbininkų Dienoje, binio gyvenimo sukaktį. Ta P-nas Daukantas su savo
Šv. Kristopas. Maldaknygės di
iki 45 pusi.) paduota parapijos
Su tikra pagarba,
liepos 4, dirbti prie barčekių. Ji proga sesutė Ona Baltulienė su “makabilium” pasižadėjo at
istorija anglų kalboje. Ji šiek vargus, kovas, triūsą, aukas ir dumas 2’/2 x 2 colių, visai plo
Marie M. Vaišnora
yra LDS 1-mos kp. narė ir savo šeima ir brolis Kazys Ga-! vežti iš Cambridge keletą dar
Dr. P. Vaišnora,
tiek ilgesnė. Autorius pasinau laimėjimus — jo kovoje, Baž nutė — 92 puslapiai. Visą tai
“Darbininko” Intertypos “kū linausĖas su savo šeima, gyv.' bininkų, kurie tą dieną darbuo
parsiduoda su prisiuntimu už
Worcester, Mass.
Waltham, Mass. sveikina savo sis šiame parengime. Jis yra doja proga ir savo parapiečius, nyčios ir Tėvynės labui.
ma”.
Gerbiamam autoriui — kun. 80c. Su užsakymais siųskite
angliškai kalbančius, supažin
sesutė Pauliną ir švogerį Anta-I ekonomo padėjėjas.
J.
Karaliui pilnai priguli para money orderį, “Darbininkas”,
dina su lietuvių tautos kilme,
sijonieriavimo, kun. V. Slavinas ną Streckus ir linki jiems ge-j
Bishop, Virginia
jų kalba, emigracija į J. A. V. pijos ir visuomenės padėka už 366 W. Broadway, So. Boston,
birželio 21 dieną atidarė naują ros sveikatos ir laimingo gyve
Jo. Mass.
Kaip Nuvažiuoti Į Darbinin ir t. t. Prisilaikyta daugiausia minėtą leidinį.
IŠ MISIJŲ PADANGES
jo misijų stotį sodyboje Bishop, nimo ateityje.
metodo istoriniai propogandikų Pikniką?
Kun. Vincentas Slavinas sta Virginia valstybėje, su šv. minio pobūdžio.
-- I ■ —
to bažnyčią miestelyj War, W. šiomis ir pritaikintu pamokslu
W. LYNN, MASS.
Labai
paprastai.
Jei
va

Atvaizdai paduoti tik būtini—
Va., kuriam padeda kun. A. Ta- 9 vai. ryte.
žiuosite busais, kurie išei vengta nereikalingos reklamos.
moliūnas,
apsigyvenęs Ber- * Nuo dabar kas sekmadienį
Birželio 20 d., 10 vai. ryte,
na iš Ashmont Station kas
Iš viso, bene nebus vienas iš
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
•V. JONO EV. BL. PA»ALPIN£S
wind, W. Va.
tikintiems bus laikomos šv. mi- Saldžiausios Širdies par. bažnyPO GLOBA MOTINOS iVC.
pusė valandos tai paimki geriausių ir rimčiausių iki šiol
DRAUGIJOS VALDYBA
Be statymo bažnyčios ir mi- šios ir skelbiamas pamokslas čioje priėmė Moterystės SakraPirmininkė — Eva Marksienė,
te busą su užrašu: Brock išėjusių jubiliejinių
leidinių.
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
mentą mokytoja Marijona J.
TeL So. Boston 1298.
601 6tta SL, So. Boston, Mass.
ton arba Fall River ir va Tikrai vertas vietos mūsų bib Vice-Pirmininkė
— B. Gailiūnienė,
Vilkišiūtė, gyv. Holyoke St. su
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
Valgomų Daiktų Krautuvės
8 Wlnfield SL, So. Boston, Mass.
žiuokite į Brocktoną iki liotekose ir rinkiniuose. Jeigu
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Dr. John R. Oliver. Vestuvių
tToL RaSt. — Ona Ivaikienė,
School St. Išlipę pereikite mūsų lietuviškos parapijos, a440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
ProL Rašt. — Jonas Glineckis,
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- bankietas įvyko Lynnfielde.
skersai gatvės ir paimkite teityje, savo jubiliejų proga iš Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 Washington SL. Roslindale,
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda ! Jaunoaios Avelis vra D jono busą prie Liggetts vaisti
Fin.
RaSL — Aleksandras Ivaika,
leistų panašaus turinio leidi
Tel. Parkway 2352-W.
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią............
446 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkė
—
Ona
Staniuliūtė.
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
, Vilkišio, Nonvoodiečio, brolis, nės su užrašu, Belmont, nius — tai mes, laiku, lengvai
Iždininkas — Vincas Zšleskas,
177 West 7th St., So. Boston, Masa.
o jos motinėlė yra Marijonos North Eastern ar Garage sudarytume monumentalį isto Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
613 E. 5th St.. 80. Boston, Mass.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. '
Maršalka
— Jonas Zaikis.
Vilkišienės, Nonvoodietės, se ir priveš prie pat Brockton rinį veikalą, bilojanti apie mū Rasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
Povilas Bushmanas
Pe ritins Markei
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
J
110 H St., So. Boston, Mass.
suo. NorwoodieČiai pp. Vilki- Fair Grounds vartų. Gali sų tautiečių ir jų sielų vadų
48 Crescent Avenue
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
..Ji-a
Z'
Draugija savo susirinkimus laiko kas
Telephone COLumbus 6702
šiai ir jų šeima sveikina jauna- ma nueiti ir pėstiems, nes
antrą antradieni mėnąsld, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas JFei
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio*
Remk šios šalies apsigynimą! vakare, pobažnytinėj .svetainėj.
ivedžius ir linki jiem malonaus tik mailė su biskučiu nuo
753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
' Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Rap. School Street. - f
Dorchester, Mass.
COL 1981
pasprotokolų raštininkę.
Tek ŠOU 3120, So. Boston. I vedybinio gyvenimo.
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
j

Draugijų Valdybų Adresai
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SAftBtttlNEAS

Ar Atsimenate Vestuves
Lietuvoje—Dzūkijoje?

Tirai Marijonai IŠLEIDŽIA
ANTRĄJĮ Savo Auklėtinį
Bene Pirmutinis Lietuvis Kapelionas Amerikos

“Darbininko” Metinio Pikniko

Laivyne

Rėmėjų Susirinkimas
Ketvirtadienį, birželio 25
d., 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje įvyks ‘Dar
bininko’ metinio pikniko,
kuris įvyks Liepos 4 d.,
Brockton Fair Grounds,
Brockton, Mass. veikėjų
susirinkimas.
Kviečiame
veikėjus-veikėjas . IŠ visų
kolonijų dalyvauti.

nikos (Kislauskaitės) Harvey.
Kūmai buvo Richard Harvey ir
Alena Palukonytė.

Antradienio vakare, 7:30 v.v.,
parapijos salėje, 492 E. 7th St.,
įvyks labai svarbus merginų ir
moterų
skyriaus kareiviams
gelbėti susirinkimas. Kviečiamos visos gausiai susirinkti,
Adv. J. Grigaitis, pirm., nes yra svarbių senų ir naujų
Agnės Mashidlauskaitė, dalykų aptarti. Kviečiamos viSekretorė. sos auklėti susirinkti, nes tą
----------------- naktį bus Bostono mieste ap2INUTES
I temdymas.

Vladas A. Ramanauskas, gyv.
Trečiadienį, 7:30 v? v., bus
54 Clarkson St., apsivedė su
Darata Preskinyte, gyv. 533 E. laikomos, Šv. Teresės novėnos,
4th St. Liudijo Alfonsas Čet- birželio mėnesio ir Tretininkų
kauskas ir Marė Burkaitė. Jau pamaldos.
nieji aukavo parapijai.
Birželio 22 d. anksti rytą mi
Tą dieną tapo pakrikštyta rė Juzė Galinienė, 67 m. am
P& ’cija Ona Jokūbo ir Vero- žiaus,, gyv. Rockland, Mass.
Pašarvota laidotuvių direkto
DAKTARAI
riaus Juozo Kasparo įstaigoje,
187 Dorchester St.
Laidojama trečiadienį, birže
Lietuvis Dantistas
lio 24 d., 9 vai. rytą iš Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčios Nau
jos
Kalvarijos kapuose.
517 E. Broadvray,
Paliko dideliame nuliūdime
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
sūnus, Juozą, Joną, dukteris
Ofiso valančios nuo 9 iki 12, nuo
Aleną Kain ir Marijoną Keyser.
1:30 iki 0 ir nuo 6:30 Od 9 ▼. ▼.

A. L. Kapočius
r

Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL
(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis^ M. D,
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Ltrros tOEDV. ratMO KCOMMO

MEDUS
(100* PURE HONEY) /

—

-si

KONČIAUS BITININKYST6
R—ttery SU *«. ĄMtten.

<im

Omus dolerių dovanų, kuris įrodys, joj šis
medus nėra tikras Učių medus

sveikaus patarimo ir dvasiškos
pagalbos.
Visi kutt. Jono bendradraugai
linki jam kogeriausio pasiseki
mo jo naujame gyvenimo pa
skyrime.
K. A.S.

mkoiame
Birželio 8 d. š. m. mirė mūsų
mylimas tėvelis ir vyras a. a.
Adomas Martus (Martusevičius), gyv. 284 E. 8th St., So.
Bostone. Palaidotas birželio 11
d., 9 vai. rytą iš 8v. Petro lie
tuvių parapijot bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose.
Kun. J. Vosylius, MIC.

Neužilgo išvyksta į Jungtinių
Valstybių Laivyną kapelionauti kun. Jonas Vosylius, MIC.
Jau Tėvai Marijonai yra išlei
dę vieną iš savo kunigų į Ame
rikos kariuomenę kapelionauti.
Dabargi aukoja kių iš savo ku-

nigų Dėdės Šamo tarnybai kun.
Jono asmenyje.
Kun. Jonas Vosylius, MIC.,
gimė kovo 8 d., 1908 m., So.
Boston, Mass. Baigęs Grammar
mokyklą, tęsė savo mokslus
Holy Cross Priruošiamojoj mo
kykloj, Dunkirk, N. Y. Sėkmin
gai pabaigęs, išvažiavo į Marian Hills Kolegiją, Hinsdale,
Illinois, pas Tėvus Marijonus.
Kadangi kun. Jonui mokslas
nepaprastai gerai sekėsi, Vie
TT.
Padėka nuolijos Vyriausybė pasiuntė
So. Bostone TT. Mari- kun. Joną Romon toliau tęsti
savo aukštesniuosius mokslus
jonų
Angelicum universitete. Kuni
Nuoširdžiai dėkojame už tokį gu buvo įšvęntintas 3 d. liepos,
gražų parėmimą, kurį sulaukė 1934 metais. Baigęs universite
me iš jūsų Šv. Petro bažnyčios tą, įgijo bakulareto laipsnį Teo
parapijiečių. Aiškiai matyti, logijoje.
Grįžo Amerikon 1934 metais
kad jūs užjaučiate visus mūsų
ir
buvo paskirtas “LAIVO” re
reikalus. Tai parodo pati rink
liava, kurioje surinkta per daktorium Chicagoje. 1935 m.
$112.00 dolerių. Mes reiškiame paskirtas Marianapolio kolegi
savo nuoširdžią padėką gerbia- jom Ir čia jam teko eiti Anglų
miam klebonui kunigui Vir-! profesoriaus pareigas, ir atsamauskiui, ir visiems, kurie tei komingas Kolegijos Registraro
kėsi kokiu nors būdu prisidėti pareigas. Šias pareigas kUn.
Jonas sąžiningai ir gerai atliko.
prie šio parėmimo.
Be jūsų parėmimo ir nuošir Studentai rado kun. Jono suge
daus bendradarbiavimo, kaip ir bantį profesorių ir gerą patarė
visų mūsų geradarių nuoširdu ją; Kolegijos Fakultetas — ap
mo, mes neišgalėtumėme pakel sukrų Registrarą.
Už kiek laiko kun. Jonas žen
ti visas šiais laikais esančias
sunkenybes. Galite suprasti gia į sunkų Laivyno gyvenimą,
brangieji, kad mes jūsų pastan kur jam teks eiti sunkias kape
gas giliai įvertiname. Lai liono pareigas. Žinome, kad jis
Dievulis jus laimina už jūsų tas naujas savo pareigas sąži
ningai ir sėkmingai atliks. Jū
duosnumą ir parėmimą.
TĖVAI MARIJONAI. reiviai sulauks iš kun. Jono

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė______ 85c.
5 svarai --------------$1.25
Galionas, 12 svarų____ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

,, t

Gct Yovr Gunl

Končiaus Bitininkystė

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

Oueen Am Laumhy
7-11 Ellery St,
So. Boston, Maso.

Tel. ŠOU 2923
Skalbtame visokius skelbiniUB
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

cnn n?"1*®
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7:15

70S
—From

AkronjOhio) Beacon^Journal,

dėkojame šv.
Petro lietuvių pat. kunigams už
dvasinį patarnavimą: dėkoja
me visiems už dvasinius ir gė
lių bukietus, dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse ir už
pareikštas mums užuojautas
UudSsio valandoje
Nuliūdę
Ona Martusevičv ,ič.
sūnus Bronius ir duktė Adelė.
Nuoširdžiai

Pagerbė pp. Pažasius
Birželio 14 d. š. m. pp. Felik
so ir Justinos Pažasių giminės,
sūnus ir artimieji suruošė šau
nų bankietą Strand svetainėje,
jųjų 25 metų vedybinio gyveni
mo proga.
Dalyvavo apie 200 svečių ir
viešnių, tarp kurių svotas p.
Zigmas Usevičius iš Bridgewa-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVZOJA
“Darbininko” name, 38o~W. Broadway ofisas, tinkamas gydyto
jui, dentistui arba advokatui.
Atsišaukite į “Darbininko” ad
ministraciją.

Nejudame Nuosavybė

Ar atsimenate, kokios, seniau
Lietuvoje — ypatingai Dzūki
joje būdavo vestuvės? Su ko
kiomis ypatingomis apeigomis
jos būdavo vykdomos. Svečios,
svotai, pamergės, pabroliai, uo
šviai anytos, na. žinoma, ir pir
šlys, be jaunųjų, ryškiai figu; modavo.
Kokios
ypatingos Į
svodbinės dainos, jaunųjų iš
leidimas, priėmimas ir galop
piršlio “korimas”.
i Tokios ypatingos bei typin-!
ALEKSANDRA IVAŠKA,
_
I
VLADAS PAULAUSKAS,
gos senovės lietuviškos vestu- Spaudos ir Publikacijos komi
LDS Garbės narys. LDS Centro vės su dajnomis bus p^jy.
sijos pirmininkas, nuoširdus
Valdybos kontrolės komisijos tos Brockton Fair Grounds,
“Darbininko” bendradarbis, uo
narys, šio parengimo vienas iš Brockton Mass Liepos 4 d.,
liai reklamuoja Lietuvių Dar
priėmimo komisijos nariu, žada 1M2 Darbininkų dienoje. Jas
bininkų Dieną, kuri įvyks lie
atvažiuoti su visa šeima iš Lo- ^atys bei suvaidins South
Brockton Fair
well, Mass. ir padėti darbuotis■ Bostonietžs jau pladiai pagar. pos 4 d.,
Grounds, Brockton, Mass.
‘Darbininko’ metiniame paren-, s5Jusios tokjų vestuvių
gimė, liepos 4, Brockton Fair
įr apylinKje

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pamatę prisiminsite ir savo
jaunas dieneles Lietuvoje ir tas IŠSINUOMUOJA trys dideli
ter, Mass. ir svočia p. Uždavi. daineles .gal jau apmirštas, bet kambariai, 339 Third Street,
nienė iš Hyde Park.
jaunystėje dainuotas.
So. Bostone. Atsišaukite antro
pp. Pažasiai gavo daug svei
Todėl nepraleiskite progos.
se duryse pas Mr. Shatas.
kinimų laiškais ir gyvu žodžiu, j
Atsiminkite: Liepos 4 d. BrockTaipgi gavo daug brangių do
iton Fair Grounds, Brockton,
DfiL VAKACIJŲ
vanų. Jie gyvena savo name
! Mass.
Gražiausia
vieta, švarūs kam
Dorchesteryje. Labai gražiai
Jaunimui bus Wally Jason or
bariai. Prieinama kaina. Pra
išauklėjo du sūnus — Feliksą ir
kestras.
leiskite savo vakacijas su lietu
Antaną. Pastarasis yra vargo
Tai bus gražiausia vieta link- viais pas Stellą Kodienę, 365
nininkas airių parapijoj, Dor
ismiausiai praleisti “Fordžiula- Nantasket Avė., arba 10 Whitechester, Mass., ir taip pat tebe-{~
jų ', kaip vaikams, jaunimui head Avenue, Nantasket Beach,
simokina muzikos. Šimet už- 1i
suaugusiems ir žilagalviams se- | j,
19-19
baigia aukštesnę mokyklą. Ru
neliams. Todėl Valio visi į Dar
denį žada stoti į kolegiją. Jis
bininkų Dieną!
taipgi dažnai pavaduoja muzi
ką Rapolą Jušką Šv. Petro lie
BRICK HOUSE
Aplankė
Garnys
tuvių par. bažnyčioje.
Ant Deny Road
pp. Pažasiai apsivedė liepos 5 Ketvirtadienį, birželio 18 d.,
8, 1917 m., So. Bostone, p. Fe- .
T
. . o. , . T
r
š. m. ponams Jonui ir Stelai Ja- Hudson, N. H. Route 102
iiksas Pažasis atvyko Ameri.....
, ,,
nuskeviciams, gyv. 21 Annabell
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
xon 1914 m. iš Širvintų parapi-1
.
»»
r
r st., Dorchester, Mass., garnys
jos, o p. Justina Pažasienė at-l • ...
I paliko gražią, septynių svarų,
Užkandžiai-—Pietūs
vyko Amerikon 1911 m. iš Pu-;
.. i dukrelę. Motina ir duktė stipremos par.
Jie -yra ilgamečiai
T
. Plain moterų
,
..ligonir
°
1 j.a jamaica
Mes Darome Rezervacijas
“Daroininko skaitytojai ir rė-i
~ ,
T
... . 1
J J
\ neje. Dabar pp. Januskeviciai
Privačioms ir Parems.
mėiai. p. Pažasienė neseniai į.
, . , , ,
,
augina dvi dukreles.
sirasė į LDS 1 kp.. So. Bostone.
Kambariai dienai ar savaitei.
Taipgi labai nuoširdžiai remia
Nutarė Dalyvauti DarbiniuDarbininkų radio programą.
Telefonas Nashua, N.H.
Sveikinartie pp. Pažasius ir
kiį Dienoje Liepos 4
linkime ilgiausių metų!
Rap.
1566-VV4
----------------I Birželio 21 d., parapijos salėNaujoje Rezidencijoje j je įvyko gana skaitlingas di-----------džiausios ir turtingiausios BosSouth Boston Garage
Kiek laiko atgal. A. J. Na-'
Iietuvių draugijos? gv. Jomaksiai pirko didelį vienos šei- no Ev BI Pašalpin& d-jos su-' BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
mos namą. 37 Oriole St., West sinnkimas. Jame,
kitko, Į
Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
Roxbury. Persikėlė į naują re-! skaityta “Darbininko” kvieti- ’
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasolinų pas mus.
zidenciją ir susitvarkę, birželio, mas . ruošiamąją Darbininkų
Nuvalom purvinus karus Ir
21 d. pasikvietė artimuosius ir dieną liepog 4 § m Brockton •
ligrysuojame.
turėjo taip vadinamą “house | Fair Grounds, Brockton, MassJ
Tel. ŠOU 9530
warming party”. Dalyvavo gi- Kvietimas vienbalsiai priimtas
minės ir artimieji. Gavo daug i ip nutarU kad vigį nariai feu. j 541 Broadvvay 80. Boston, M
sveikinimų, linkėjimų ir dova- rie tįk gaIį> vyktų jr daiyvautų j

Turint pinigų, nėra saugesnės
vietos juos investuoti kaip per
kant nejudomą turtą. Pirkdami
namą dabar, netik ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms
kainoms yra proga padidinti
savo turto vertę greitu laiku.
Dar turim pasirinkimui keletą
žemoms
dipresijos kainoms.
Pavyzdžiui:
1. Vienos
šeimynos 5-kių
’
tame milžiniškame draugijos'
kamb. namas, kieto medžio lia- ni*p.
A. J. Namaksy yra real organo ruošiamame išvažiavi
keruotos grindys, garu apšyldo- estate ir insurance pardavėjas,'
mas, vonia it kiti patogumai, 414 W. Broadtvay, So. Boston, į me. Juk sava spauda, savas
laikraštis “Darbininkas” reikia j
arti pajūrio City Point’e, tik
Mass.
Rap visiems geriems lietuviams vi-;
$2500. Geresnio nepabudavosi
sais būdais paremti ir palaikyti.
už $5000.
Sveiksta
Taipgi išpildyta pirmesnis
2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam
barių su modemiškais patogu Gegužės mėnesio pradžioje p nutarimas — paaukota Lietu-!
mais, labai gražioj ir patogioj Jonas Averka, gyv. 41 Bayley įvių vasarinei mokyklai $25.00.
vietoj So, Bostone. Kaina tik St., Dorchester, dirbdamas. sa- i Šiai draugijai vadovauja ga
vo kasdieninį darbą dirbtuvėj i
ir energingi, nuo seno pasi$3000.
biznieriai
3. Dorchestery 3-jų šeimynų, pajuto, kad perėmė tamsus jau- žymėję veikėjai
Juozas
Švagždys
(pirm.)
ir Jo-,
15 kamb. naujos mados įtaisai, smas jo akis ir kaž kas perskro
prieš ir užpakaly piazai. Nor dė jo stipruosius jausmus. Tai nas Glineckis (prot. rast.). Ki-J
malė vertė $13000 — parsiduos buvo momentas, kada jį palietė tį valdybos nariai ir direktoriai
potrūkis. Pasidavus daktaro j V™ taiP^ žinomi šios kolonijos į
tik už $5100.
peržiūrėjimui,
kaip tik ir buvo: darbuotojai.
4. Modemiškas mūrinis na
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli patvirtinta, kad reikalinga ope- ’ Reikia tikėtis, kad draugijos
nės grindys, labai parankioj racija. Operacija padaryta ir nariai vykdami į šią Darbinindieną, nevažiuos pavieniai, 1
vietoj. Parsiduos pusiau ver jau šešta savaitė, kaip laiminatsiveš ir savo skaitlingas
tės. Kaipo dalį įmokesčio, pri gai stiprėja sveikatoje. Ponai,
ims jūsų dabartinį namą, bile Averkai išaugino du sūnus ir seimas.
dvi dukteris. Vyresnysis sūnus' Valio Šv. Jono draugija! Rap.
turit porą tūkstančių cash.
Pilniausias kataliogas Bankų jau antras metas, kaip Dėdės
irz H.O.L.C. forkliožuotų nuosa Šamo armijoj, o jaunesnysis —
Phone 1181
vybių. Turim keletą namų mai šiomis dienomis savanoriai pa
nymui. Taipgi gerą saliūną la sidavė laivyno tarnybai. Linki
A. P. KARLONAS
bai geroj biznio vietoj So. Bos me ponams Averkams sulaukti
Lietuvis Graborius
tone tik už $6000. Platesnių in laimingai po pergalės sugrįž
NOTARY PUBLIC
formacijų klauskite advokato tant jo sūnelių, o tėvui greitai
Gailiaus ofise.
pasveikti.
Rap.
280 Chestnut St.
BOSTON REALTY TRUST
317 E Street,:
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
New Britain, Conn.
Remk
šios
šalies
apsigynimą!
South Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:
S38 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER

FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
LaMotuyių Direktorius If
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Diena ir Nakty
Koplyčia Šermenims Dykai
ToL 80U Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
O. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborlal Ir Balsamuotojai
Patarnavimas dieną lr nakty
Koplyčia termenims dykai
NOTARY PUBLIC
T»l. ŠOU BdaleuMIB
Tsl. ŠOU Boston

Antradienis, Birželio 23 1942

8

DARBININKAS

HYTIMI
VALSTYBIŲ ŽINIOS

VIELA JUOZAPO MARIJOS
Abiturienčių Išleistuvės

Navy Cruisers are built in two
classes. light and heavy, tbe latter
dlsplacing about 10,000 tona. Our
navy ba* about an equal number
ot light and heavy Cruisers, tbe
10,000 ton Cruiser costing approximately $20.000.000. Many Cruisers
are under construction and many
more are needed.

Po to klebonas pašventina
tikėjimu Besišypsanti birželio saulutė apsišarvavusios
naująją vėliavą. Prasideda su
nustebusiom akim žvelgė pro drąsiai žengsim pirmyn, nes
(langą į Vilos koplyčią. 0 štai mūsų brangios auklėtojos įĮSPŪDINGAS karių moti ma, mišios, kurios atnašavo
pats
klebonas
karių
ir
jų
moti

kas ją stebino: didelis skaičius kvėpė tą drąsą, kurios niekas
nų PAGERBIMAS
nų
intencijai.
Choras
gieda
išsvečių,
maloniai svaiginantį nebepajėgs iš mūsų išplėšti.
Birželio 14 d., 1942 m. Sv.
v.
kvapą keliančios gėlės ir svar
Jurgio par. bažnyčioje buvo re- kilmingas mišias. Laike ofertoTačiau visa tai įvyko ne mūsų
1
biausia, šešios, tyliai savyje su
tos iškilmės. Tai buvo karių į riJos ir komunijos pagražina
dėka, bet dideliu rūpestingumu
sikaupusios, Vilos abiturientės.
motinų pagerbimo šventė.
Į iškilmes gražiabalsis dainininmūsų mylimų tėvelių, kurie nie
Laike šių iškilmingų šv. mišių
Šios rūšies parengimas buvo • kas kranas Stankūnas, išpildyko negailėdami davė progos
giedojo mokįnių choras.
pirmas Rytinėse valtsybėse. Jį dama* atatinkamą momentui
siekti aukštesnio mokslo; taip
sumanė ir surengė jaunų mote- ! šiesmę- ‘iRad širdį tau skausTo pay for these speedy and pou
Pietūs praėjo linksmoj šei gi dideliu darbu prisidėjo Sese
erful ships witb their heavy gun*
rų susivienymo dr-ja. Patarlė imas’ kaiP rePlėms suspaus”,
and armament »e mušt buy War
myniškoj nuotaikoj, besidali- lės - mokytojos, jos teikė mok
Bonds. Citizen* of a large town or
Ne
viena
motinėlė
apsiašarojo,
sako: “mažas kupstas didelį
j nant įspūdžiais su savo tėve slo žinias, ir kartu su mūsų tė
a given community. working in unity, could buy one of these ships for
vežimą apverčia”. Tai panašiai bet kartu ir suraminimą rado
liais ir artimaisiais.
veliais, mus auklėjo ir tiesė dotbe Navy if tbey put at least ten
maldoje,
kuomet
toliau
solistai
1
yra ir su šia jauna moterų d-ja.
percent of their income in War
išleistuvių
ros
P
a
S
rindus
’
tai
P
reikalingus
3 vai. prasidėjo IS
Bonds every pay day.
Joje yra tik 12 narių, o jau ke giedojo, “ir bėk prie galingos
ir būtinus žmogaus gyvenime. į
aktas.
Muzikalinę
programos
maldos
”
.
Fr.
Schuberto
“
Avė
Į
U. S. Treaiury Defartneut
lintą parengimą pasekmingai
Keturių
metų
laikas
prabėgo,
dalį
išpildė
—
mergaičių
choras
surengia. Visos bendrai dirba, Maria” tikrai buvo pasigrožė
amerikoniškomis
ir lietuvių; tarsi vienas akimirksnis, o tas darbininkėms, aukotojams dopasidalinę darbais, linksmos, jimas. Pritaikintą iškilmėms
liaudies
dainomis.
Abiturienčių
• parodo, l^ad mums čia buvo la- vanų ir aukų ir visiems, kurie
dainuodamos. Malonu žiūrint iš pamokslą pasakė kun. Pinkus.
vardu atsisveikinimus pasakė : ^a^ Serai. Mes šiandien jaučia- atsilankėte ir parėmėte mus ir
šalies į tokį sutartiną darbą. Prie šv. komunijos bendrai ėjo
Prel. fonas Ambotas,
Leoną Fayertaitė ir Anne Ne- mas stiprios dvasia ir protu.
mūsų įstaigą. Lai Dievo palaiNemaža joms buvo galvosūkio, beveik visos šios garbingos motinos. Gražų pavyzdį ir prielan- Hartfojdo lietuvių parapijos klebonas, buvęs Lietuvių ville. Po kun. Valančiūno ir i Tai°i ačia Tau Tvėrėjau, kad ma ir mūsų maldos remia Jus
kaip šios rūšies parengimą sukun. Bagdono kalbų, abiturien- leidai mums šiandien džiaugtis įr Jūsų kilnius gailestingumo
rengt, kad jis būt visais žvilgs kūmą šioms motinoms rodė pa- Katalikų Susivienymo dvasios vadas, LDS Garbės natems buvo įteikta diplomos ir savo laimėjimu. Tavo Apveizda darbus.
niais pavykęs. Bet jų posėdžia čios rengėjos eidamos visos rys, pradėjo seimą iškilmingomis šv. mišiomis.
Švento Kazimiero Seserys,
dovanos už įvairius pasižymė- telydi mus ir toliau, nes dar
vimai ligi 12 vai. nakties, nenu kartu prie Dievo Stalo ir neval- —-----------------------------------------------------------------------nenudirbti
darbai
mūs
laukia.
Vila Juozapo Marija,
Vakaro vedėja tarpe kalbėto- sitetą, inžinierijos skyrių. Duk- mus: Anne Neville už aukščiau
ėjo veltui. Jų iždas, kaip ir tuš gę laukė ligi 1 vai.
Dėkui
brangiems
tėveliams,
ku

Newtown, Pa.
jų pakviesdavo programos pil- terą Florence, kuri šį pavasarį sią pažymį mokslo atžvilgiu,
čias ,iš praeitų parengimų pel
VAKARINĖS IŠKILMĖS
dytojus. Padeklemavo tinka- baigė Scudder College, New Leonai Fayertaitei už lietuvių rie savo duosnia meile mus iki
ną skyrė gražiems tikslams, o
įvertinimas V. J. M.
Nuo šeštos valandos jau pra mas eilutes, rengėjų narė O. York. Sūnus geras muzikas, kalbą ir Nancy Miller už stro šiol auklėjot. Dėkui gerbia
visoms karių motinoms įžanga
moms
Seselėms
už
ištvermingą
Akademijos
ir papuošalai dykai, o svečiams dėjo rinktis šios dienos vieš Balsienė ir jaunos mergaitės groja gerai keletą instrumentų pumą.
pasiaukojimą su kuriuo mus atIšleistuvių
aktas
buvo
užnios
ir
svečiai.
Prie
gražiai
su

Sesučių
paruoštos,
Drimgiūtė,
ir
vasaros
laiku
dideliuose
ortik 75c. įžangos.
Atostogos! Kiekvienam mokitvarkytų ir gyvomis gėlėmis Gudeikiūtė, Raškevičiūtė. P. kestruose. Nors Podbielskiai, baigtas abiejų tautų himnais. lydėjot, iki šio paskutinio slenPrasidėjo Pamaldomis
kščio.
O
Jums
brangios
mokslo
niui
malonus žodis! Joms artėbei amerikos vėliavėlėmis pa Pranas Stankūnas, vėl maloniai gyvena kiek atstu nuo Brook- Pilni malonių ir jaudinančių
Karių motinos buvo sukvies puoštų stalų rengėjos sodino1 sutiko antru kartu ateiti ir pa- lyno, bet priklauso prie
momentų, svečiai, išsiskirstė. draugės, nors tariam “Sudiev” jant rodos dienos slenka vietoj
tos sueiti į par. svetainę prieš svečius. Šiems sustojus, mar- dainuoti net keturias dainas, Jurgio parapijos ir yra pavyzŠioms abiturientėms buvo į- vienok mūsų “Alma Mater” ry- bėgti. Bet man, kaip abituriensumą. Čia joms buvo prisegtos šui grojant, maršavo gynėjų kurios publikai labai patiko, .dingi lietuviai ir geri katalikai. teikta diplomai: Marijai Bige- šiai pasiliks tamprūs ir laikys tei, jos, ne tokios malonios, nes
specialiai pagamintos raudonos motinėlės. Klebonui sukalbėjus Daug darbavosi šios moters Vaikus išauklėjo lietuviškoj ir nytei, Leonai Fayertaitei, Do- mus dvasios vienybėje.
su jomis reikės pradėti darbuotis.
spalvos gėlės, su perištu (Ame maldą, prasidėjo užkandžiai, priruošimui šių iškilmių: A. katalikiškoj dvasioj.
rothy Maer, Nancy Miller, An
Mokslo dienos baigėsi, reik
rikonišku) tautišku kaspinu.
kurie buvo labai skoningai ir Pakinkienė, B. Brundzienė, A.1 Kaip a. a. Vincas ,taip ir visa ne Neville, Emilijai Razickai- Nuoširdus Lietuviškas Ačiū
tarti sudiev! Reikės atsiskirti
Visoms susigrupavus po dvi, sumaniai pagaminti. Vakaro Scott, S. Cassano, O. Sigmund, jų šeima pasižymėjo dideliu tei.
D. Staknytė. :
eisena išsirikiavo į gatvę, neši vedėja buvo šios draugijos or M. Baltrušaitienė, p. Limant, vaišingumu. Velionis buvo laRytas apsiniaukęs... Prabėgo su savo mylima Vila ir Seselėna priekyje amerikonišką, baž ganizatorė ir pirmininkė p. O. Balsienė, V. Baliunienė ir bai malonaus būdo ir buvo vi- Atsisveikinimo kalba
valandėlė ir debesys prakiuro... mis. Reiks tarti sudiev draunytinę ir raudono šilko baltame Bronė Brundzienė, kuri suma kitos. Pagelbėjo M. Paulionytė, sada pasiryžęs daryti kiekvie- pasakyta abiturientės Lietus pila kaip iš viedro. Mal- gėms su kuriomis taip artimai
da plaukia iš visų širdžių, ir su susipažinau per keturis metus,
dugne mėlynoms žvaigždėms niai ir gyvai vedė vakaro pro- Bimbirienė su dukrele ir P. nam ką nors gerą. Neteko šeiLeone* Fayertaitės
kiekvienu nusiblaivinimu, ne
Net širdis skauda, kaip pa
išpuoštą vėliavą, kurių žvaigž gramą. Ji apibudino šių iškil Kralikauskiūtė. Beveik visas -ma malonaus ir darbštaus vyro
tik prašymo, bet ir padėkos a- mislinu, kad jau laikas keliauti
džių skaičius liudija iš šios pa mių reikšmę, džiaugėsi ir dėko stalams gėles dovanojo p. Grau- ir pavyzdingo tėvo. Jis palaiGerbiami kunigai, mylimi tėve
todūsis siunčiamas į dangų. į “margą pasaulį”. Čia Seselės
rapijos išėjusių jaunuolių į ka jo karių motinėlėms, kad jos nienė, prisidėjo ir Bimbirienė. dotas birželio 13 d. iš Šv. Jadliai, ir brangūs svečiai, yJ.
°
Dievas įsklause maldų. Apie mus prižiūrėjo, globojo, auklėriuomenę. Prie šios pastarosios paklausė ir taip skaitlingai su
P. K. Binkinas ėmė keletą vygos bažnyčios Florai Park, į
Šiandien mūsų širdys kupinos pietus nustojo lyti ir karšti jo, ir mokino. Dabar reiks ant
buvo prisekti • ilgi (Amer.) sirinko, kaip rytinėse, taip ir kartų paveikslus. '
[Hoiy Road kapus, Westberey,
spalvos kaspinai, kuriuos laikė, vakarinėse iškilmėse. Sunku
Buvo imtas paveikslas vien i L. I. Dėl sutaupymo laiko, ve- džiaugsmo, ir mūsų sujaudin-. saulutės spinduliai greitai vis- savo kojų atsistoti ir pasirody
įlionis buvo laidojamas ne iš tuose veiduose, kiekvienas iš- ką išdžiovino. Nepastovus oras ti ką galiu padaryti.
mažos mergaitės baltai pasi jbūtų atpasakoti ir daug laiko tik karių motinų.
Per visus keturis metus man
puošę Šias vėliavas nešė jaunų, užimtų ,kad pavieniai apibuVisų nuotaika buvo labai, Šv. Jurgio par. bažnyčios, bet skaitys gerą nuotaiką bei pasi- nebaugino mūsų brangių geraš- tenkinimą. Šiandien, švenčia- širdžių draugų ir prietelių.
buvo labai linksma. Aš žinau,
moterų d-jos narės irgi baltai1 dinti kiekvieno kalbėtojo gra- jauki ir draugiška. Šis parengi-, kleb. kun. Paulionis važiavo išpasipuošę. Šią visą eiseną prie' žiai pasakytas kalbas. Čia tik mas paliko gražaus įspūdžio, o leist velionį iš namų ir visas me keturių metų darbo sukaktį,I Tikrai brangieji, mūsų šir- kad aš gavau geriausią moksbažnyčios durų sutiko klebonas. bendrai paduosiu kalbėtojų są- rengėjos užsitarnavo didelę pa- 1 pamaldas jis tvarkė lenkų baž šiandien, vainikuojame tą ketu- dys kupinos dėkingumo. Mes lą, ir auklėjimą. Mano tėveliai
kun. Paulionis su procesija. rašą. Vakaro vedėja iššaukė garbą karių motinėlių širdyse. nyčioj. Už velionio sielą buvo rių metų laiką, kurį praleido- jokiu būdu nepajėgsime Jums man labai daug gero padarė
Muz. J. Brundza vargonais gra- šiuos kalbėtojus:
‘Amerikos”
J. Pabalinis. atlaikytos 3 mišios. Teilsisi ve me šiuose, mūsų atmintyje, am- tinkamai padėkoti. Vienok, tą siųsdami į Vilą, kur aš gavau
lionis šio krašto žemelėje ,o jo žinai pasiliekančiuose rūmuose. nuoširdų ačiū įpinsime į maldų' ne tik mokslą, bet gražų, katažiai grojo iškilmių maršą. Suė- į redaktorių p. J. Laučką, p. Susiela teilsisi amžinoje ramybė Kiekvieni čia praleisti metai la nevystantį vainiką ir padėsime likišką, lietuvišką išauklėjimą,
PIRMA KOMUNIJA
jus ir sustojus visai procesijai batienę, p. O. Sipavičienę, kleį bažnyčią, choras ir visi esan- boną kun. Paulionį, p. A. BinBirželio 7 d., per 9 vai. nu je. Šeimai liūdnoje valandoje vino mūsų protą, didino moks jį prie Geriausios Jėzaus Šir- Aš jiems niekad negalėsiu tin
lo žinias, dėjo auklėjimo ir do-’dies, o Ji gausiausiai Jums te kamai atsidėkoti už tokią dide
tieji bažnvčioje gieda Amerikos kiene, M. Graunienę, kapitono šias, vaikučiai priėmė pirmą reiškiame gilią užuojautą.
lę dovaną.
himną. Tai bene pirmą kartą motinėlę, jaunų moterų d-ios Komuniją. Toms
rovęs pagrindus. Mes šiandien atlygina.
iškilmėms
sekretorę Jakubčioniene - Cas
For F&togr •l didžiuojamės laimėtu diplomu, Labai norime kiekvienam as- Trokštu, kad visos kurios tu
himnas buvo giedamas mūsų sano. muz. J. Brundzą ir p. M. specialiai buvo papuošti labai
Bity
kuris liudija mūsų atsiektą tiks meniai padėkoti ir kiekvieno ri progos siekti aukštesnio
bažnyčioje.
gražiai altoriai ir varteliai,
Brangaitienę.
V. S. DEFENSE lą — bet kartu primena, kad vardą paminėti, bet mūsų ge mokslo rinktųsi savas mokyk
pro kuriuos vaikučiai artinosi
BONDS baigusios šią mokyklą žengia rieji prieteliai mums dažnai las. Įsigilintų jų reikšme ir dė
prie altoriaus. Gražia procesija
STAMPS me į naują, nežinomą gyveni pasako: “Seselės, neminėkite kotų Dievui už tą laimę, kad
vaikučiai buvo patikta.
mą. Nežinom dar, ką mes su vardų, lai Dievulis vienas teži gali gauti mokslą Seserų mo
Klebonas kun. K. Paulionis
tiksim savo klaikaus gyvenimo no”. Todėl taikinsimės prie jų kyklose.
pasakė gražų iškilmėms pritai
DYKAI PAGALBA NUO kelyje, gal ne vienai teks nuga kuklumo ir bendrai visiems dė Esu labai dėkinga Seselėms
kintą pamokslą. Laike mišių p.
Šv. Kazimiero už visą rūpestį ir
lėti sunkios kliūtys, bet mes kojame.
B. Brundzienė giedojo solo
REUMATIZMO
mokymą.
Dabar jaučiuosi stip
Labai dėkui Gerbiamiems ku
“Prieš Tavo altorių”, Žilevi Jei kenčiate kūno skausmus; jei kovosime ir laimėjimas bus
sąnariai jauslūs: Jei užeina skausmai
nigams už paskelbimą ir para ri dvasia ir protu, lai Dievo pa
čiaus ir “Avė Maria”, Rose- oro permainose, patartam jums ban mūsų pusėje.
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
O, jeigu nelaimės kartais bū ginimą į mūsų pikniką, taipgi laima lydi šią mūsų brangią įdyt ROSSE Tabs be mokesties ir obvmg.
liąacijų. Naudojamos tūkstančių per tų viršus, ir tuomet mes nenuJūsų atsilankymas teikė mums staigą.
Sesutės Pranciškietės daug virš dvidešimt metų, gavimui greito
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
Abiturientė,
laikino paliuosavimo skausmų Reu sivilsim, ir kartu su mūsų kla begalo daug džiaugsmo. Labai
triūso turėjo išpuošdamos baž matizmo. Arthritis. ir Neuritis.
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
Emilija Razickaitė.
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
nyčią ir vaikučių priruošimą DYKAI Sio LaikraSčio Skaitytojams sės globėja Šv. Joana Arkiete, ačiū visiems darbininkams ir
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
prie pirmos Komunijos. Tą pa Tabs. prašom jus BANDYT juos—iš
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
čią dieną, laike sumos, buvo bandyk it mūsų kaštu. Pasiųsime
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
devintinių atlaidų apvaikščio- kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos
labai patenkinti.
greito paliuosavimo nuo skausmo ir
jimas.
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir
t 60 ELLSNVORTH ST.,
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
Telefonas
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekašNVorcester, 5-4335
Worcester, Mass.
MIRĖ V. PODBIELSKIS
dą ir adresą į;
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo varBirželio 10 d. Nessau ligoni
ROSSE Products Ce. Dept. X-9
į ***>
nėje Mineola, L. I. mirė a. a. 2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.
Vincas Podbielskis, 53 m. am
žiaus, gyveno 220 McKey St.,
luotas Kastosios
Florai Park, L. I. Velionis siri
Ine.
go tik keletą dienų. Gavo “šal
Laidotuvių
Direktorius
tį” ir iš to išsivystė rimtesnė
liga ir nuo to mirė. Paėjo iš Patarnavimas Dieną ir Nakt.
Vištyčio parapijos Vilkaviškio
apskr. Paliko dideliame nuliū
BOSTON BRANCH
BALTIMORE. Md
dime savo mylimą žmoną Ma
1410 Columbia Rd.,
Telephone Plaza 8596
South Boston
rijoną, sūnų Bronių, kuris šią
Llmoetnal dėl visokių reikalų.
artistė patarnauja jūreiviams atsigaivinti su pieno gėrimėliui
vasarą baigs Alabamos Univer-
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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