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čią savaitę “Darbininkas” 
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eis. Gerb. Bendradarbiai 
prašomi prisitaikyti su ži
nutėmis sulig išeinančių 
numerių.

Naujas LRKSA Dvasios 
Vadas

Amerikos Lakūnai
Bombarduoja Bengasi

Cairo, Egiptas, birž. 25, 
Amerikos lakūnai bom
bardavo nacių tvirtoves 
Bengasi, Libijoje, kad su
mažinti jų galybę. Pada
ryta daug nuostolių.

Ntzskandvtcs Ameri
kos Laivas

VVashington, birž. 25 — 
Amerikos vyriausybė pra
neša, kad Naujosios Ang
lijos pakraščiuose, povan
deninis priešų laivas, nu
skandino Jungtinių Ame
rikos valstybių laivą ir 86 
žmonės žuvo.

Įvairių Tautų Susiorganizavusi Grupe Platinimui 
Karo Taupymo Ženklų ir Bonų LRKSA Seimas

Kun. Jonas Švagždys, 
Šv. Roko par. klebonas, 
Brockton, Mass., birželio 
25 d., LRKSA 53-čiame 
Seime, Hartford, Conn. iš
rinktas šios organizacijos 
Dvasios Vadu. Jis taipgi 
yra LDS Centro pirminin
kas.

11,680 Rusu Paimta į 
Nelaisvę

Berlynas, birž. 25 —-Hit
lerio vyriausybė praneša, 
kad Sevastopolio karo 
fronte naciai paėmė 11,000 
rusų į nelaisvę.

Vokiečiai Bombardavo 
Rostovą

Maskva, birž. 25 — Vo
kiečių lakūnai bombarda
vo Rostovą ir pridarė ne
mažai nuostolių.

Naciai Pradėjo Puolimą 
Kharkovo Fronte

Maskva, birž. 25 — Dau
giau kaip 400,000 nacių 
kareivių pradėjo smarkų 
puolimą Kharkovo fronte

japonai Sulaikyti Bytų 
Kinijoje

Iš kairės į dešinę — Anthony J. Young, of the Lithuanian Group, eleeted Assistant Secre
tary; Mrs. Jacobus Langendoni, chairman of the Holland War Relief Association; Francis 
Burke, deputy statė administrator of war savings stamps and bonds; Carl W. Selmer, eleeted 
secretary of group; Henry A. Safferlo, general chairman of group; Shukry Khoury, vice- 
chairman of group.

Pirmadienį, birželio 22 
d. š. m. prasidėjo Lietuvių 
Romos Katalikų Susivie
nymo seimas iškilmingo
mis šv. mišiomis Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Hartford, Ct.

Šv. Mišias atnašavo Pre
latas Jonas Ambotas, kle- : Tamkevičius. 
bonas, LDS Garbės Narys.’

kun. J. Kripas, 
ir kun. Čebato

Rezoliucijų komisija — 
Garbės pirmininkas Prela
tas J. Ambotas, kun. J. Si
monaitis, komp. A. Alek
sis, M. Zujus ir Ed. Jesai- 
tis.

Mandatų komisija— Po- 
džiūnas. Morkūnienė ir

Asistavo
vietinis,

Įnešimų ir sumanymų 
komisija— J. Venslova, M.

rius iš Waterbury, Conn. , Kvietkas, V. Abromaitis. 
Dalyvavo ir vyskupas-pa-1 Dalyvauja apie 90 atsto- 
gelbininkas O’Brien. ivV- Pirmoje sesijoje daly- 

Kun. Pr. M. Juras, Susi-įva™ nemažai ir svečių, 
vienymo dvasios vadas ir! ,Ta d,en« P°P>etmeje se- 
LDS vice-pirmininkas. pa-, slJ°’e Prllmta„lr P^sta 
sakė turiningą pamokslą, j sveikinimai siems: Prezi- 

Po pamaldų Seimo sesi-'d™tul Rooseveltup vals- 
jos prasidėjo Hotel Bond.!pretoriui Cordell 
Seimo Rengimo komisijos. ^'a^sty^ea pasekre-
pirmininkas p. Antanas įorlu> Sumner Welles, am-
Kaunietis, pasakęs įžangi-! ^)asadorĮul R& *Jal . *7
nę kalbą ir pasveikinęs at-1 "ant. Anglijos Premierui
stovus, pakvietė p. Leo-;Wl"ston. ChuArc^ J-E- 
nardą šimutį, Susivieny-! vyskupui McAuliffe ru- 

: mo pirmininką, pradėti bernatonui Robert Hur- 
I seimą. p. Leonardas Si-J^ Hartfordo mayorui 
mutis skelbia seimą atida- T!10m5? d; Spellaey, Ame- 
rytu. Maldą atkalbėjo rikos Episkopatui, 
kun. Pr. Juras, dvasios va-

Australijos Fronte 
Ramu

Sydney, Australija, birž. 
25 — Karo vyriausybė 
praneša, kad visame Aus
tralijos fronte Aiomis. die-. 
nomis jokių mūšių, su 
priešu neįvyko.

Ašies Karo Jėgos Įsiveržė 
I Egiptą

** -

Franco Priėmė Ameri
kos AtstovąChungking, birž. 25 —

Hitlerio tikslasyraužim- JaP°nlį P>Iol™ai Otų Ki
ti Kharkovo svarbiausias nijoje buvo sulaikyti. Ki-
vietas ir varytis į Stalin- n‘ec!aI. nar,slal ,k°v0'a 
gradą, Rostovą ir Kanka- Prle.s. ^puolikus, kad jie 
zą. Prieš vokiečių karinę “Y2“”** avarblaus‘U 
jėgą sovietų kariuomenė >ezlnke*iy-_______________

atgal ir sudaryti “s AMERIKOS SEKRETORIUS

Įvertina vyskupų rast4

Pasivarė 60 Mylių Pirmyn

Jung. Valst. Oro Jėgos Smarkiai 
Puolė Ašies Paspirties Stotis

Madrid, Ispanija, birž. (
25_  Generolas Franco Londonas, birž. 25—An-; jau sugrįžtų iš Amerikos
priėmė Jungtinių Ameri- glijos karo. vyriausybė į Londoną ir paaiškintų, 
kos valstybių atstovą, praneša, kad naciai užėmę kodėl britų kareiviai netu- 
Carlton Hayes. (Tobruką ir Bardią, britų; rėjo užtektinai ginklų ap-
----------------------------------- tvirtoves Libijoje, nukrei- siginti nuo priešo puolimo.

pė savo karo mašiną į E- Karo pralaimėjimas Libi-

Mandatų komisija išda
vė raportą. Visi mandatai 
buvo tvarkoje. Dalvvauja 
iš Conn.. Mass.. Ohio, Pa.,

das.
Komp. A. Aleksiui vado 

vau jant ir akompanuo . „ ,
jant, sugiedotas Amerikos ^inols> New York valsty- 
himnas.

Sveikinimo kalbas pasa
kė Prelatas Jonas Ambo-

biu.
Centro dvasios vadas, 

pirmininkas ir vice-pirmi-
tas, Hartfordo miesto ma- m"kas lsdava sportus 
yoras Thomas J. SpeUacyJ, Vakare 1^° vakarėlis, 
John Ashmead, U. S. Trea- k""“f atstovai turėjo 
sūry Department, Edwin, Praaa. susinazinti , 
Ingraham, Connecticut Birželio 23 d., 8 vai. ry-
Manufacturers Assoeia- Centro dvasios vadas 
tion viršininkas, p. Juozas kuD- „Pr- Juras atnašavo 
B. Laučka, Federacijos sv- mislas uz mirusius Su- 
Centro pirmininkas, kun. 'smenymo narius.
Pr. Juras ir kiti. ! S®1”10 sesl’a Pasidėjo

Prezidiumas — vedėjas
adv. Grish iš Chicagos; pa-

J Seimo 
9:30 vai. rytą. Atstovų

sams nėra vilties Sevasto-, 
polyje atsilaikyti prieš na-' Washington, birž. 25 — 
cius. {Jungtinių Amerikos vals

tybių sekretorius Hull, 
kalbėdamas išgyrė Vokie
tijos Katalikų vyskupų 
raštą, kuriame griežtai 

Vatikanas, birž. 25 — pasmerkiamas Hitlerio rė- 
Šventasis Sostas davė lei- žimas. Tik mūsų lietuviai

Gazolino Registravi
mas Atidėtas

Leidi
mas Kapelionams

giptą. Iš Kairo praneša
ma, kad Ašies karo jėgos 
jau įsiveržė į Egiptą ir nu
žygiavo apie 60 mylių pir- 

’myn. Jungtinių Valstybių 
{lakūnai smarkiai puolė a- 
šies jėgų paspirties stotis,

joje nereiškia, kad Angli
ja visą pralaimė jo, bet tik 
reiškia, kad neteko svar
biu uostų ir tvirtovių, apie 
25,000 jų kareivių pateko ;
į nelaisve, daugybė įvairių ---------
karo ginklu pateko į nacių Maskva, birž. 25 — So- 
rankas, ir kas svarbiausia vietų Rusijos vyriausybė

gelbininkas — Jurevičius; 
raštininkai — J. B. Lauč-1 
ka ir V. Žemaitytė. I

vardošaukis. Dalyvauja 
naujų atstovu. Sesija pra
dėta malda. Tęsiama Pil- 

Tęsinys 2-ame pusi.

Maskva Skelbia Nacių Nuostolius

VVashingtono, birž. 25— Bangasi, kurios randasi a- 
Vyriausybė praneša, kad pie 350 mylių užpakalyj Anglija nustojo

tai neišgalėtų visuose 
frontuose karą toliau tęs
ti, ir dar su laimėjimais. 
Rusai sako, kad jie į me
tus laiko neteko 4,500,000 
kareivių. Toliau rusai 
skelbia, kad jų kariuome
nė sunaikinb 20,000 vokie
čių lėktuvų, jie patys ne
teko 9000 ir kad jie sunai
kino 24,000 vokiečių tan
kų, o savo neteko 15,000. 
Sovietų vvriausybė skel
bia, kad 70 nuošimtis ru
sų sužeistų kareivių vėl 
vra karo fronte, gi nacių 
tik 40 nuošimtis sužeistu 
tepasveiko ir tegalėjo vėl 
kariauti.

paskelbė, kad į metus lai
ko, kaip Hitleris pradėjo 
karą prieš rusus, naciai 
neteko 10,000,000 (dešim
ties milijonų) kareivių, tai 
yra, tiek nacių kareivių 
buvo užmušta, sužeista ar 

gvas, nes naciai puls tą Į paimta į nelaisvę. Ameri- 
krašta ne tik iš Libijos, I kos rašytojas John Barry

prestižo.
naujas gazolino registrą- Ašies fronto. Angli jos pi- Turkai ir Arą bai jau svy
rimas atidėtas iki liepos 9, liečiai aštriai kritikuoja ruo ja ar tik jiems nebūtų 

, . . . . , , , 10 ir 11 d. Dabartinės ga- vyriausybę už karo pralai- ■geriau susidėjus su na-
dimą Amerikos kunigams- komunistai sako, kad ka- kortelės galioja iki mėjimą Libijoje ir reika-j ciais, nes Anglija visur
kapelionams laikyti šv. talikai pronaciai, bet visų'u d lauja, kad Churchill tuo- pralaimėja. Egipto apgy-
mišias po pietų, ar net va- valstybių vadai ir šamo-1
karais, jei kareiviai negali ningi žmonės gerai žino, 
išklausyti mišių ryto me- kad Katalikų Bažnyčia 
tu. {smerkia visus, kurie ati

ma žmonėms laisve, pa
vergia svetimus kraštus ir 

Sugrįžta žudo nekaltus žmones.

Rooseveltas Ir Churchillas 
Tariasi Apie Karą

nimas Anglams nebus len-

VVashington, birž. 25 — Nacių Kanuolės Saudo 
Jungtinių Amerikos vals- Eaiota
tybių pastangomis 629; tgipią
šios šalies piliečiai, kurie
buvo patekę į Japonų ne-

Washington, birž. 25 — 
Prezidentas Rooseveltas 
tarėsi su Anglijos minis
trų vadu, Churchillu apie 
karo eigą. SvarbiausiejiLondonas, birž. 25 —Na

. . • a -i ciai įsigalėję Libijoje pra- pasitarimų punktai buvo:
laisvę sugrjzta j Ameriką. dėjo iš didžiųjų kanuolių i. Tinkamu metu, Ameri- 
Japonai sutiko paleisti A- šaudyti j Anglijos apsigy- kos ir Anglijos kariuome- 

nės pradės antrą karo 
frontą Europoje, kad pa
lengvinti rusams atsilai
kyti prieš nacius. 2. Dides
nė pagalba yra reikalinga

merikonus, jei šios šalies nįmo tvirtoves Egipte.
vyriausybė paleis Japonų _________
nelaisvius.

•■>um

3S no.

Nuskandyta 13 Laivų 
Karibinų Jūrose

Karibinų Uostas, birž. Kinijai, nes ta šalis yra di- 
25 —Priešų povandeniniai džiame pavojuje, 3. Reika- 
laįvai, nuo birž. 3 iki 14 d. linga tuojau duoti Rusijai-io .s_ __ik-nuskandino 18 laivų, ke- didesnė pagalba, 
leirinių' ir prekybinių, laikius nacius! iii
Daug žmonių žuvo.

kad su*

irimo į Rytus. 4. Anglijos'

ir Amerikos kariuomenės 
Viduriniuose Rytuose turi 
būti sustiprintos, kad na
ciai neužgrobtų tos svar
bios vietos. 5. Visa daryti, 
kad Japonai nieko dau
giau neužgrobtų. Visa tai

bet ir iš Crete salos. Jei 
naciai užimtu visą Libiją 
ir Egintą, tada jie valdytų 
Viduržemio jūrą ir suda
rytų didelį pavojų Angli
jai.

Nacių Laivyno Bazė 
Bombarduota

Londonas, birž. 25 —An-
sudaro labai svarbų klau glijos lakūnai smarkiai 
simą apie kelionę laivais, bombardavo Vokietijos 
Priešų povandeniniai lai- nacių laivyno bazę Emde-
vai nuskandino labai daug 
laivų ir jaučiamas jų trū
kumas. Pagalba visur rei
kalinga, bet sunku tuos 
kraštus pasiekti. <Ką tie 
vadai sutarė ir kaapbpagal-

ne ir pridarė daug nuosto
lių. Jie taip pat bombar
davo vokiečių tvirtoves 
Belgijoje ir Olandijoje. 
Anglijos vyriausybė sako, 
kad į tris dienas apie 900

inuo žygiai ba bus duodama yra karo
paslaptis.

J

sako, kad tokiam skaičiui 
niekas negali tikėti (The 
Boston Globė. June 23, 
1942), nes Hitleriui eko
nominiai negalima tokios 
kariuomenės išlaikyti. To
liau, jei Hitleris būtų ne
tekęs 10,000,000 kareiviu,

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 27 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis Darbininkų Radio programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass.

Patartina draugijoms skelbti savo parengimus, 
biznieriams savo biznius Darbininkų Radio progra
moje.

_  Skelbimus priduokite asmeniai arba pasiųskite
lėktuvų ~ buvo isgiasiųaU; šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 Brdidway, So.. 
bombarduoti Hitlerio tv^+LiBoston, $Iass. TeL SOUth Boston 2680 artyj r^)Rwpq£ 
. 1 • . - 1449..8irq£'JžųveaįjiL;:’/ .1 etr orą inoniv
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Penktadienis, Birželio 26, 1942 ■ .EAEBINIftfĄi?

Pradžia 1-mame puslapyj

domojo Komiteto rapor
tai.

Kadangi visi Pildomojo 
Komiteto raportai buvo 
atspausdinti knygoje, tai 
to komiteto nariai tik 
trumpai paaiškino kaiku- 
riuos dalykus.

Svarbiausias raportas, 
tai sekretoriaus, p. W. 
Kvietkus labai gražiai ir 
tvarkiai išdavė raportą. 
Taipgi išdavė raportus iž
dininkas, iždo globėjai, ir 
įvairios komisijos. Rapor
tai vienbalsiai priimti.

Redaktorius M. Zujus 
išdavė raportą ir patiekė 
rekomendacijas kaip gali
ma sutaupyti organo 
“Garso” išleidimo lėšas 
Patarė Susivienymui įsi
gyti nuosavą spausdina
mąją mašiną.

Šaunus Bankietas
Vakare, birželio 23 d., 8 

vai. Hotel Bond bankietu 
salėje įvyko šaunus ban 
kietas. Dalyvavo apie du 
šimtai atstovų ir svečių. 
Programą pradėjo komisi
jos pirmininkas p. A. Kau 
nietis ir pervedė progra
mos vedimą energingam 
kun. J. Kripui. Maldai va
dovavo Prel. J. Ambotas.

Kadangi visi buvo išal
kę, tai bevalgant tik buvo

Antanas F. Kneižys,

Darbininkų Radio programos 
vedėjas, kuris šiomis dienomis 
seimuoja LRKSA Seime, Hart
forde, nuoširdžiai kviečia visus 
atvykti į Darbininkų Dieną, lie
pos 4, Brockton Fair Grounds. 
Brockton, Mass.

girdima šakučių ir peilių 
barškėjimas.

Pasistiprinus, toastmas- 
teris kun. J. Kripas pradė
jo programą įžangine kal
ba. Jis gražiai pasveikino! 
visus atstovus ir svečius 
ir užtikrino trumpą prog-, 
ramą, kad davus progą da
lyviams pašokti.

Turiningas kalbas pasa
kė Prelatas J. Ambotas, 
Conn. valstybės apdrau
dos komisijonierius John 

Blackall, kun. J. švagž
dys, kun. A. Petraitis ir 
redaktorius L. Šimutis, 
Susivienymo pirmininkas.

Apdraudos komisijonie
rius p. Blackall labai gra
žiai atsiliepė apie lietu
vius, nes jis turėjęs progą 
juos geriau pažinti, kada 
jis dar buvo raporteriu 
anglų laikraščiams Wa- 
terbury, Conn. Taipgi jis 
pareiškė, kad Susivieny- 
mas Conn. valstybės ap
draudos departmente la
bai gerai stovi. Be to, p. 
Blackall pagyrė lietuvius, 
kad jie laikosi savo tiky
bos ir tautybės. Jis davė 
keletą pavyzdžių iš airių, 
prancūzų ir kitų tautų, 
kaip tos tautos tvirtai lai
kosi tautybės.

Paįvairinimui progra
mos, p. V. J. Kaunietytė, 
p. Ona Vailonienė ir p. Ma
tas Kripas, akompanuo
jant muzikui J. Balsiui, 
sudainavo keletą gražių ir 
patriotinių dainelių.

Programai pasibaigtus, 
kun. J. Kripas iššaukė Su
sivienymo čarterio įregis- 
truotojus, kad atsistotų, 
būtent, Prelatą Ambotą, 
p. Janušaitį, komp. Alek
sį, J. Beinerį. Po to iššau
kė sėdėjusius prie garbės 
stalo, būtent, J. Laučką, 
M. Zujų, kun. Karloną, 
kun. E. Gradecką, adv. 
Grish, kun. J. Valaantiejų, 
W. Kvietkų, A. F. Kneižį, 
Dr. Rakauską ir kitus, ku
rie dėl sutrumpinimo lai-
ko nekalbėjo, atsistoti ir 

“Darbininko” redaktorius ir pasirodyti dalyviams.

GERA

Naujiena Moterims 
TURBANWAV
the Heatless
Permanent

Ši plaukų taisymo metodą yra 
nauja ir naudinga tuomi, kad 
nereikia keletą valandų sėdėti 
salone; tas valandas gali pra 
leisti prie maudyklių. Nereikia 
daugiau visą rytą ar popiet į 
beauty parlor tepti plaukų. Pa 
darytas wave yra visai natūra
lūs ir ištvermingas. Padaryk 
sau vieną iš jų pas mus.

-ėbi CASKR'S n' 
'••'■ĮBAOttMMHr.8!1
83 L St.:^k.,sBoston. wiasš.

KV OT&UlM

Liepos 4 d., Darbininkų Dienoje, Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass., bus suvaidin
tos “Lietuvoskos Vestuvės”, kurių roles vaidins šios artistės: Sėdi iš kairės į dešinę — p. A- 
melia Čaplikienė, p. Juzefina Budreckienė, p. Balčiūnienė, p. Anelė Čaplikienė; aukščiau, vi
dury — p. Domicėlė Januškevičienė, p. Elzbieta Nanartavičienė; ir stovi iš kairės į dešinę — 
p. Krasauskienė, p. Kaunelienė, p. Guzevičienė, p. Karolina Čiurlionienė, p. Monika Plevokie- 
nė ir p. P. Juškienė.

■VAIRIOS ŽINIOS
LRKSA Naujas Pildomasis 

Komitetas

Maldą atkalbėjus, tuo
jau buvo išnešti stalai ir 
prasidėjo šokiai. Sukėsi 
x>ros, grojant polkutes ir 
atokius kūrinius.

Visi išsiskirstė apie 12:-
30 vai. vidunaktį. , ... , ~ • «.- »Birželio 24 - Seimo se-l PranCUZ1Ja'
sija pradėta apie 9:30 vai. p. T rė rk i • i, • Pierre Lavai, kalbėdamas

Hartford, Conn., birželio 
25, —Šiandien LRKSA 53- 
čiame seime išrinkta or
ganizacijos reikalus tvar
kyti sekantis Pildomasis 
Komitetas:

Dvasios Vadas — Kun. 
Jonas Švagždys.

Pirmininkas — Leonar
das Šimutis.

Vice-Pirmininkas — J. 
Vaičaitis.

Sekretorius — V. Kviet
kus.

Iždininkas — J. Jonaika.
Iždo Globėjai — P. Ka

rašauskas ir p. Abromai
tis.

Daktaras Kvotėjas —Dr 
A. G. Rakauskas.

Redaktorius—M. Zujus.

Kontrolės Komisija — 
Adv. J. Grish, *1). Agurkis, 
p. Purickis.

Statuto Komisija — A. 
F. Kneižys, p. Kvietkus, p. 
Tumasonis.

Teismo Komisija — Pr. 
Rakauskas, O. Barkaus
kas, p. Stoškunas.

Švietimo Komisija — 
Kun. Pr. Juras, A. Aleksis, 
p. Žemaitytė, p. Puodžiū
nas, p. Mičiūnienė.

Pažymėtina, kad “Gar
sas” atskirtas nuo Centro 
ir redaktoriui pavesta re
daguoti ir administruoti 
organo reikalai.

Seimas labai sėkmingas 
ir turiningas nutarimais.

LAVAL RAGINA HITLERIUI 
PAGALBĄ

rytą. Dalyvauja beveik vi
si atstovai. Komisijų na 
riai skaito rezoliucijas, į-
nešimus. Kaikurie priima-, ... -xi, . r . cuzijos darbininkai, įšlais-mi, o kaikurie atmetami. . .J -
PriPŠ niatus atvvko Susi vimmui savo nelaisvių ei- 

- aV?!"I kitę dirbti į Hitlerio fabri-

Įper radio, ragino prancū
zus darbuotis Hitlerio lai
mėjimui. Jis sakė: “Pran-

K AI? NUV AŽIVOTIIDAILININKŲ PIKNIKĄ?
Labai paprastai. Jei važiuosite basais, ku

rie išeina iš Ashmont Station kas pusė valan
dos tai paimkite basų su užrašai Brockton arba 
Fall River ir važiuokite j Brocktono iki School 
SL Išlipę pereikite skersai gatvės ir paimkite 
busų prie Liggetts vaistinės su užrašu, Bel- 
mont, North Eastern ar Garage ir priveš prie 
pat Brockton Fair Grounds vartų. Galima nuei
ti ir pėstiems, nes tik raailė su biskučiu nuo 
School Street.

POPIEŽIUS PIJUS XII 
PASVEIKO

Vatikanas, birž. 25 — 
Laikraštis Osservatore 
Romano praneša, kad Jo 
Šventenybė Pijus XH bu
vo susirgęs, per visą sa
vaitę neturėjo audiencijų, 
bet jau dabar pasveiko.

NACIAI LAIMI 
RUSŲ FRONTE

Maskva, birž. 25 — Na
ciai ne tik užsimoję paim
ti Sevastopolį, bet taip pat 
smarkiai pradėjo pulti 
Kharkovo fronte ir priver
tė sovietų kariuomenę pa
sitraukti į naujas apsigy
nimo tvirtoves. Sevasto
polyje naciai taip pat
rosi pirmyn. Sovietų vy
riausybė skelbia: “Khar- 

Gauta iš Chicagos žinių, kad kovo fronte mūsų kariuo- 
sunkiai susirgo “Moterų Dir- menė buvo priversta pasi- 
vos” ilgametė redaktorė, Igno traukti atgal į naujas 
Sakalo, “Draugo” redakcijos zicijas”.
štabo nario žmona. Ji guli Šv.| —--------------
Kryžiaus ligoninėje. Linkime Argentina Nutrauks 
greitai pasveikti. i Santykius Su Naciais

kad laisvę mylį prancūzai 
tokio paraginomo neklau
sys.

Boznboiduoja Prancū
zijos Pakraščius

Sokalienė

Vokiečiai Skelbia 
Laimėjimus

Berlynas, birž. 25 — Vo
kietijos vyriausybė skel
bia, kad jų kariuomenė a- 
takuoja paskutinę Sevas
topolio tvirtovę; gi Khar
kovo fronte visa sovietų 
armijos divizija buvo ap
supta ir sunaikinta.

Buenos Aires, Argenti- 
Šventasis Raitas Iždą- na, birž. 25 — šios šalies

liūtas Kareiviams

New York, birž. 25 — 
Šimtas tūkstančių kopijų 
Naujojo Testamento išda
linta Amerikos karei
viams.

vyriausybė galutinai skel
bia nutrauksią santykius 
su Vokietija, Italija ir Ja
ponija. Ašies povandeni
niai laivai nuskandino Ar
gentinos prekybinius lai
vus.

KUN. F. NORBUTAS,
Šv. Roko parapijos vikaras, šio 
parengimo Kvietimo Komisijos 
pirmininkas, nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius biznierius ir 
profesionalus, darbininkus ir 
amatininkus atvykti, liepos 4, į 
Darbininkų Dieną, Brockton 
Fair Grounds, Brockton, Mass.

TEGUL JIE DIRBA
Iki Karui Užsibaigiant

Gal iš jūsų nekurie turite naujus 
elektrikinius įtaisus; jei taip, tai 
stenkitės juos užlaikyti tinkamai ir 
paleiskite juos į darbą.

Jei jūsų elektrikiniai įrengimai 
reikalingi pataisymų, nelaukite — 
pataisykite juos dabar. Jūsų kaimy
nystėje yra žmogus, kuris apžiūrės 
ir pataisys už prieinamą kainą. Jei 
jūs nežinote kur tokį žmogų rasti, 
Boston Edison suteiks jums tuo rei
kalu informacijų, tik atsikreipkite 
pas mus.

UŽDYKĄ LITERATŪROS
Boston Edison klijantams. Ši nau
dinga knygutė suteiks jums faktų 
kaip

KAD JIE DIRBTŲ!
Ši knygutė sutaupys jums Laiką, 
Pinigų, Darbą ir Rūpesčių.

Prašyk Jos Vienos Iš

BVY\
vsvn® l 
STKTT.S 1 

1f BONOS
L-

BOSTON EDISON COMPANTrL • •• / <, -J5' A

Londonas, birž. 25 —An- 
bombarda- 

vo nacių okupuotus Pran-1 
cūzijos pakraščius, kaip 
tai, Le Havre, Calais, Bou- 
logne ir kitus. Skelbiama, 
kad visose vietose na
ciams pridaryta nuostolių, 
subombarduota tvirtovės, 
padegta ginklų ir maisto 
sankrovos.

vienymo aktuaras p. Mer- , TT.,, . ~ | .. , • • • kus. Hitleris pažada pa- gilios lakūnainman, kuris sveikino sei-L . , vleisti iš nelaisvės daugybę patiekė kaikunas ~ _ .. , . . ..r 1 Prancūzijos kareivių, jeimą ir
konstitucijos pataisas ir,
rekomendacijas, kad pri- f. ... ,. , .. - ,.. .. .. į , ,. \ kietiją dirbti fabrikuosesitaikyti valstybių reika- , ,, , . ,, . J As tikiu, kad Vokietija ka

„ ..... ... , rą laimes, nes kitaip bol-Popietmeje sesijoje ats- ~ . ’ . , ~. , . . sevizmas visur bus uzves-tovai klausė p. Mernman, , „ T ., , X1 tas ”. Lavai yra Hitleriokas buvo neaišku, op. , ... k,-*7 . . -. . , . • • pakalikas. Nėra abejonesMernman labai aiškiai I £___________________J
kiekvienam klausimus at
sakinėjo.

Organo “Garso” leidi
mas paliktas, gaip buvo, ir 
taip pat redaktoriaus 
klausimas.

Ketvirtadienį,

važiuos į Vo-

150 KUNIGŲ RUSŲ 
KALĖJIMUOSE

New York, birž. 25 — 
birželio Į Pranešama, kad rusų ka- 

25 d. tęsiama kuopų įneši- Įėjimuose dar laikoma a- 
mai ir Pildomojo Komite- pie 150 kunigų, kaikurie 
to rinkimai. | jų jau kenčia ten daug me

tų. Nuo rusų-lenkų suda- 
Infliacįja yra priešas, I rytos sutarties praeitais 

kurio tu negali; matyti, metais sakoma, kad bol- 
Nugalėk ją Karo Bonui pevikai paleido 52 kūnytis 
su taupomis. as kalėjimo.

6000 Vyrų Parodavo 
Miesto

St. Paul, Minn. birž. 25— 
šeši tūkstančiai Šv. V ardo 
Draugijos vyrų parodavo 
miesto gatvėmis. Vyrai 
buvo suvažiavę -iš .visos 
ariQdieeezijos.: i u:'> /.

1 \
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Published every Tuesday and 'Friday ezcėpt Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Aitered 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 
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly .„........... ......... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _______ J______ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Užsieny metams  ......... ........ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

TeĮephone SOUth Boston 2680

Mūsų Jubiliatai
Gyvename jubiliatų laikotarpį. Ir ne tik sidabri

nių jubiliatų — tai ne tokia jau retenybė — bet ir pa
čių auksinių. Ir vis tokie garbingi asmenys, kaip Pre
latas J. Maciejauskas, kun. A. Deksnys, kun. J. Mole- - 
kaitis, kun. J. Lietuvnikas, kun. J. Židanavičius. Vieni J 
jau yra minėję savo auksinį jubiliejų, kiti tebemini. 
Tai vis mūsų išeivijos pijonieriai, parinkti tautos sū
nūs, turėję pajėgumo ir drąsos plėšti tikybos ir kultū
ros vagą ir praskinti taką broliams lietuviams, taip 
reikalingiems religinės ir tautinės vadovybės. Jie sta
tė čia lietuvišką katalikišką statybą, ne kartą verkda
mi ir sunkių kliuvinių kliudomi, barstė išganymo sėk
lą. Dabar jie džiaugdamiesi ilsisi, stambiais nuopel
nais apvainikuoti ir ramiu pasitenkinimu stebi, kaip 
jaunoji karta tinkamai tęsia pradėtąjį jų darbą ir ža
da išlaikyti jų palikimą.

Tačiau ne visi jie pasitraukė pailsėti. Yra tokių, 
kurie nepaisydami vėlybo amžiaus, toliau tebedirba 
visuomeninį darbą. Pavyzdžiui, Prelatas Maciejaus
kas, jaunuolio ryžtingumu sako ilgus uolius pamoks
lus, organizuoja pakrikusius Kalifornijos lietuvius ir 
kuria jiems parapiją. Kitas pasišventėlis kun. J. Ži- 
danavičius uoliai darbuojasi Bažnyčios garbei ir tau
tos gerovei. Tas talentingas raštininkas - poetas žadi
na, ugdo ir žavi mūsų išeiviją savo dramomis, eilėraš
čiais, giesmėmis ir dainomis. Kas nežino Seirijų Juo
zelio? Kurioj kolonijoj nebuvo vaidinamos jo parašy
tos dramos ir komedijos? Iš tiesų tenka stebėtis, iš 
kur pas jį imasi tiek sumanumo, lakios vaizduotės, gy
vastingų ir judrių išsireiškimų? Kada eilinio žmogaus 
gyvenimas slenka rudenop, tai jis natūraliai linksta 
prie poilsio. Daug dirbęs, visa ko matęs, tiek audrų iš
kentęs, tiek kliūčių nugalėjęs, jis jau pasitraukia nuo 
aktyvaus gyvenimo ir vien atsiminimais savo dvasią 
sotina. Ne toksai kun. Židanavičius. Su metais jis ro
dos jaunėja. Jo lyra skamba jaunatvės akordais. Iš 
Tėvynės praeities jis stiprybę semia. Amžius netram
do jo gajaus proto ir neslopina vaizduotės polėkio. Čia 
be abejo kažkokia paslaptis, kurios eilinis žmogus ne
suvokia. Čia rusi kažkokia žinyčios ugnis, kuri niekad 
negęsta. Tarsi koks senas Lietuvos ąžuolas, siekiąs 
šimtmečius išgyventi, kad galėtų anūkams atpasakoti 
žilos senovės pasaką.

Tokiam garbingam jubiliatui mūsų išeivija nuo
širdžiai linki dar ilgus metus dainuoti apie lietuvių 
džiaugsmus ir skausmus ir grūdinti jų dvasią, kad 
nenusilptų šių šiurpulingų sukrėtimų laikais. K.

Kunigas Juozas Židanavičius
Kun. J. Židanavičius slapy- ją. Kadangi Seinų Kunigų Se- 

varde Seirijų Juozas yra žino- minarijoje nebuvo vietos, Juo- 
mas visoje Amerikoje ir Lietu- zas įstojo į Plocko seminariją, 
voje. Jo eilėraščius deklamuoja kurią baigė 1892 metais, 
jaunimas, jo veikalus vaidina
scenos mėgėjai, jo sukurtos 
giesmės skamba bažnyčiose. Ir' 
ne visi, skaitydami Seirijų Juo
zo raštus žino, kad jis yra ku
nigas ir šiemet birželio 28 dieną 
švenčia savo kunigystės auksi- gnebŽsi. ParaP‘Jos darbo
nį jubiliejų. Jubiliejaus proga

Kunigas
Vos įšventintas į kunigus, 

kun. Juozas tuoj buvo paskir
tas vikaru į Plonsko parapiją. 
Su užsidegimu jaunasis kūni

Kasdien ištisas valandas jis
susipažinkime trumpai su Kun.,klausydavo Kaip
J. Židanavičiaus turiningu gy-5eras nuodėmklausis kun. Juo- 

zas buvo žinomas visoje apy
linkėje.

Kun. Juozas Židanavičius rū
gime pinosi netik dvasiniais parapi- 

Lietuvoje, Seirijų miestelyje,' jiečių reikalais, bet ir materija- 
1866 m. rugpiūčio 21 dieną. Jo liniais. Plonsko parapijoje buvo 
tėvai: Juozas Židanavičius ir daug neturtingų žmonių, norė-

vemmu.

lounystė
Kun. J. Židanavičius

Juzė Zmuidzinavičiūtė buvo pa
siturį ūkininkai. Pradžios mo

damas jiems padėti, kun. Juo
zas visoje parapijoje suorgani-

kyklą Kun. Juozas lankė gua- zavo vargšų šelpimą. Visi tur
tiniame miestelyje Seirijuose, tingesnieji Plonsko gyventojai
kurią baigęs, įstojo į Marijam
polės gimnaziją. Pk jutęs pašau
kimą į dvasinį luomą, Juozas 
nutarė stoti į Kunigų Seminari-

kun. J. Zidanayičiaus sumany-
. .. • t d.L W .mui prlnai pritarė ir jam noriai 

padėjo.
Vyskupas, įvertindamas kun.

Kun. Juozas Židanavičius

Lietuvos
Nr. 11. Wcshington, D. C. 1942 m. birž. 22 d. vo grįžęs į Maskvą Wa- 

shington’o spauda prane
šė apie jo atliktą diploma
tinę misiją Londone ir

Lietuvos Nepriklausomybes
• Atgavimo Progos Stiprėja Washingtone. Pasirašytų

________ dokumentų tekstai priei-
1940 metų birželis buvo no pakartotinai. Tai reiš-

atnešęs Lietuvai raudoną kia. kad Lietuvos nepri-

Židanavičiaus gabumus ir jo prie Eagle St. buvo nupirkę tris 
pasišventimą, paskyrė jį Skem- lotus. Greta jų kun Židanavi- 
pės Mokytojų Seminarijos ka-, čius nupirko dar vieną lotą su 
pelionu. Auklėtojo darbas kun.1 dviem mediniais namais iš ku- 
Juozui labai patiko. Jaunųjų rių viename įrengė laikiną baž- 
mokytojų išauklėjimui jis pa- nyčią, o už jo esančiame kitame 
šventė visas savo jėgas. Jo dė- name — kleboniją. Bet šie lotai 
ka religinis gyvenimas semina- bažnyčiai buvo nepatogūs. To- 
rijoje atgijo. Seminaristai la- dėl kun. Židanavičius nupirko 
biau susidomėjo religiniais žemės sklypą su dviem mūri- 
klausimais ir uoliai ėmė eiti niais namais — 260 ir 262 E. 
prie Sakramentų. Kun. J. Žida- Main St. Viename iš jų įrengė 
navičius ypatingą dėmesį krei- kleboniją, o kitą nugriovė ir jo 
pė į apologetinį seminaristų iš- vietoj 1907 m. pradėjo statyti 
lavinimą. Jo vedamos religi- Šv. Kazimiero bažnyčią, 
niais klausimais diskusijos vi- 1908 m. nauja Šv. Kazimiero 
siems patikdavo. Dirbant semi- lietuvių bažnyčia buvo užbaig- 
narijoje, kun. J. Židanavičiui ta iškilmingai pašventinta. Tuo 
kilo mintis parašyti apologetinį būdu Amsterdamo lietuvių sva- 
veikalą, kurį vėliau, atvažiavęs jone turėti savo bažnyčią, išsi- 
Amerikon, ir parašė. .pildė. ,

Skempėse Kun. Juozas Žida- Kun. J. Židanavičius taip pat 
navičius ėjo netik kapeliono, aiškiai numatė, kad lietuvybė 
bet ir parapijos vikaro parei- Amerikoje galės išsilaikyti tik 
gas. Čia, kaip ir Plonske, jis dėka gerai organizuotos lietu- 
nuoširdžiai rūpinos žmonių šie- viškos parapijos, kur šalia be
los ir kūno ’rėflfalšis. Norėda- tuviškos bažnyčios, stovės ge
mas pagerinti Skempės parapi- rai vedama lietuviška mokyk- 
jiečių ekonominę padėtį, jis rū- la- Todėl nuo pat savo klebona- 
pinos juos išmokinti kurio nors vimo pradžios, kun. J. Židana- 
amato. Parinkęs gabesnius jau- vičius rūpinosi ir lietuviškos 
nuolius, jis išsiuntė juos į Lo- mokyklos įkūrimu. Jau prie 
dzę mokintis austi, kad grįžę laikinosios bažnyčios Eagle 
atgal į Skempes, ir kitas to a- gatvėje buvo mokykla. Pasta- 
mato pamokinti galėtų. Tam čius naują bažnyčią, mokyklai 
tikslui kun. J. Židanavičius nu- buvo paskirta didesnės patal- 
pirko ir audimo mašinas. Už pos.

narni kiekvienam. Jų pa
grindinis tikslas yra tar- 

pavergimą, gi birželis 1941 klausomybė, tarptautinės pysavės pagelbos akcenta- 
metų atnešė rudmarškinį teisės supratimu, tebegy- vimas tikslu užtikrinti ir 
pavergimą. Lietuvių tau- vuoja ir tas faktas reališ- pagreitinti Alijantų per
ta atsimindama senei iš- kai įrodytas Lietuvos ats- galę. Britų - sovietų sutar- 
mėgintą tiesą: kas bus, tovybių ir Lietuvos įgalio- tis reikšminga ne tik tuo- 
kas nebus, žemaitis nepra- tų ministrų ir konsulų tei- mi kas joje pasakyta, bet 
žus, — nenusiminė ir ko- šių respektavimu. YVa- ir tuomi kas joje nėra pa- 

| voja, kad nusikratyti sve- shingtonas ir Londonas sakyta ir kas mūsų Rytų 
i timos vergovės pančius, tapo ir tebėra Lietuvos kaimynui labai rūpėjo, 
į kad atsteigti Lietuvos ne- laisvės atsteigimo viltis, Į Anglija pasirašė 20 me- 
! priklausomybę. inkaras. i tų tarpysavės pagelbos

Amerika ir Anglija žino-Į Nieko nereiškė net ir to-'paktą su Sovietais. Kiek 
i damos Lietuvos ir kitų kie nepaprasti pirmojo o- i tai liečia Lietuvą ir kitas 
Baltijos mažųjų valstybių kupanto užsimojimai, kaip ’ Pabaltės valstybes —y- 
pajėgumą ir sugebėjimą šimto procentų “plebisci-1 pač reikšmingi to pakto 
progresuoti, mačiusios to” komedija ir Lietuvos • straipsniai 3 ir 4 kur kal-
kaip brutališkai nepri- klastingas įrašymas į sve-

tai Skampės parapijiečiai jam 
buvo labai dėkingi.

Parapijos mokyklą pačioje 
pradžioje vedė vargonininkas

Kun. J. Židanavičius, būda- P- Kamantauskas, vargon. S. 
mas didelis patriotas norėda- Rakauskas, o nuo 1913 m. kie
mas labiau padėti savo tautie- bono brolio duktė Ona Židana- 
čiams lietuviams, 1904 m. pali- vičiūtė, kuri mokykloje dėstė 
ko Skempes ir atvažiavo į Ame- lietuvių kl., Lietuvos istoriją ir 
riką, kur tada buvo didelis lie- geografiją, muziką. Anglų kal- 
tuvių Kunigų trūkumas. Atvy- bą dėstė viena amerikone. Nuo 
kęs Amerikon, kun. J. Židana- 1931 m. . mokyklai vadovauja 
vičius laikinai apsigyveno pas lietuvaitės seserys Pranciško- 
Angelų Karalienės lietuvių pa- nės. Mokykloje šiuo metu yra 
rapijos Brooklyne, N. Y. klebo- apie 80 vaikų.
ną, kun. V. Vamagirį. Į Kun. J. Židanavičiaus rūpes-

bama apie pagelbą Sovie
tams jeigu jie būtų Vokie
tijos ar kitos su ja susidė- 
jusios valstybės užpulti. 
Tokiu būdu netiesioginiai 
išbraukiamas Sovietų 
strateginių sienų Pabaltės 
valstybių sąskaiton reika
lavimas. Anglijos pažadė
ta pagelba daug daugiau

timos valstybės sudėtį ir 
konstituciją.

sulaužytas ir matydamos' Betgi tiesa ir tai, kad 
tų tautų atstovų protes- Sir Stafford Cripps’o pa
tuose pasiryžimą “be lais- žiūros ir komisaro Molo- 
vės nenurimti”, — stojo: tovo kelionė Anglijon ir 
mūsų pusėn. Liepos 23, Amerikon negalėjo nesu- 
1940, p. Sumner IVelles pa- kelti neramumo ir susirū- 
skelbė Amerikos vyriau- pinimo. Tą nerimą betgi
sybės nusistatymą Lietu- išblaškė State Departmen- verta ir daugiau saugumo 
vos okupacijos nepripa- to pa sekretoriau s p. Sum- bei garantijos Sovietams 
žinti ir pats Prezidentas nėr IVelles Memorial Day suteikia negu jai galėtų 
Rooseveltas tatai patvirti- proga (geg. 30 d.) pasaky- suteikti Pabaltės valsty- 

'toji kalba Arlingtone, ka- bių okupacija. Jeigu So-

klausomybė — tas jų e- 
nergijos šaltinis — buvo

-s

terdamo lietuviai Lietuvos i/ į-■ da Sovietų užsienių reika- 
vairiems tautiniams reikalams' Įų komisaras buvo jau Šio 
paaukojo apie $60,00*3. “Tai tik ! krašto svečias. Ta kalba 
trejeto tūkstančių lietuvių at- aiški ir giliai reikšminga, 
sakymas į stiprų lietuvybės Joje tarp kita pasakyta, 
šauksmą’’. (P. Jurgėla). i kad Amerika prisidėsianti

Pats Jubiliatas, kun. J. žida- “apdrausti laisvę taiką 
navičius, norėdamas prisidėti pamilusiom tautom”, kad 
prie Lietuvos kultūrinio gyve-, “šis karas faktinai yra ka- 
nimo pakėlimo, gausiai rėmė ras UŽ tautų išlaisvinimą, 
įvairias kultūrines organizaci- jis turi užtikrinti suvere- 
jas ir draugijas. Savo lėšomis ninę lygybę visom tautom 
spausdino knygas ir šelpė ne- pasaulyje...” kad “mūsų 
turtingus moksleivius. j pergalė turi atnešti tau-

vietams tikrai rūpėjo sau
gumas, o ne kas kita, tada 
jiems -ši sutartis tą saugu
mą suteikia.

Rimto dėmesio vertas 
tas tas komisaro Molotovo 
pareiškimas Maskvoje lai
ke sutarties ratifikacijos, 
kad tarpe Sovietų ir Britų 
esą nepadaryta jokios 
slaptos sutarties dėl Balti
jos valstybių likimo.

Po suminėtų sutarčių 
natūraliai turėtų būti pa
darytos atatinkamos išva-. toms išlaisvinimą”. Jo

kalboje pabrėžta dar kad' dos, pakeista Sovietų poli- 
yra teisė į laisvę turi i tikos gairės Pabaltės vals-

tik geras organizatorius ir vi-^^į pripažinta”, ir kad:tybių atžvilgiu ir grįžta 
suomenminkas, bet ir gabus ra- j “Atlanto Čarterio princi- prie buvusių prieš okupa-

pai turi būti garantuoti cinių santykių sunormali- 
Amenkoje ir Lie- vįsam pasauliui...” ! nimo. Ar bus padaryta a-

Rašytcjas
Kun. J. Židanavičius

šytojas. Savo gausiais raštais 
jis žinomas
tuvoje. i gįe aukšto ir atsakingo tatinkamos išvados ir pa-

Gerb. Jubiliatas — Seirijų gįos gaiįes pareigūno paša- j keistas ligšiolinis politi-
Juozas, pradėjo rašyti atvykęs k y ta tiesūs istorinio svo- kos kursas — ateitis paro- 
į Ameriką. Pirmasis jo veikalas rįQ ėdžiai nuaidėjo Wil-jdys. Tuo tarpu, tai būtų 
buvo komedija “Ubagų Akade- son’0 principų dvasioje, peranksti spėti juo labiau, 
mija”. Iki šiol jis yra sukūręs Lietuva ir kitos mažos kad birželio mėn. 12 d. 
daugiau kaip 40 scenos veikale- tautos atsikvėpė laisviau: (reiškia prieš Britų-Sovie
kų, kūne buvo statomi Lietu- jų vįjtys tapo sudrūtintos. tų sutarties ratifikavimą 
vos ir Amerikos scenose. j 2. (įvykusi 18 birželio) komi-

Iki šiol yra atspausdintos se-Į Birželio mėn. 11 d. kada sąrąs Molotovas rado gali- 
kančios komedijos: Mikutis ir govįetų komisaras jau bu- mu iš Maskvos paskelbti
Genutė, Mažas kryželis, bet dokumentą, kuriame tarp 

kurio ir kita traktuoja lietuvius,sunkus, Gudrus apgavikas, Ge- lą “Tikėjimo Skydas
Amsterdamo kolonijos lietu- čiu buvo nupirkta ir 52 akrų j ras latras. Triskart bandytas, angliškas vertimas jau yra pa- latvius bei estus Sovietų 

viai, sužinoję apie jo atvykimą, farma, kurios dalis yra paskir- j Penkis kartus vienas, bus vie- ruoštas spaudai. , Sąjungos tautomis. Tat,
tuoj kreipėsi į Vyskupą, prašy- ta lietuvių kapinėms, kita dalis nas. Bajoras Gaidys, Pragaro Taip dirbo kun. J. Židanavi- reikštų, kad Sovietai pali- 
dami kun. J. Židanavičių pas- —įvairiems parengimams, ren- i ir dangaus prieangy. Ubagų A- čius per 50 savo kunigystės me- ko prįe savo nusistatvmo 
kirti jų organizuojamos parapi- gti, likusioji dalis yra dirbama, kademija. Ubagų balius, Elgetų tus, nesigailėdamas nei savo įr nieko Lietuvos atžvilgiu
jos klebonu. Vyskupas lietuvių Visas parapijos turtas šiuo me- 
prašymui mielai pritarė ir per tu yra $160,000 vertės, 
kun. A. Gorskį kvietė kun. J.' Per visus savo klebonavimo 
Židanavičių atvykti pas jį pasi- 38 metus, kun. J. Židanavičius 
tarti. Kun. J. Židanavičiui at- rūpinosi ne tik įvairiomis sta- 
vykus į Amsterdamą, ilgai ne- tybomis, bet dar labiau, para- 
trukus, jis buvo vyskupo pas- pijiečių religiniu ir tautiniu iš
kirtas lietuvių parapijos klebo- apklėjimu.
nu. j Kun. J. Židanavičius, būda-

Kun. J. Židanavičiaus klebo- mas, anot P. Jurgėlos “galin- 
navimo ^pradžia buvo gana sun- gos lietuviškos dvasios tauti- 
ki. Lietuviai dar neturėjo nei ninkas tikrąją to žodžio (ne 

partine) prasme”, mokėjo ir

gudrumas, Liucipieris ir pra- jėgų, nei savo sveikatos. ' nepasikeitė. Vietoj strate-
garo karalienė, Cingulingu, Mo- Už didelius nuopelnus Bažny- gjnių motyvų bus gal ak- 
terims neišsimeluosi. ' čiai ir Tėvynei Gerb. Jubiliatas centuojami kiti.

TRAGEDIJOS: Orleano Mer- yra apdovanotas įvairiais ordi- To nežiūrint. Šių metų 
gėlė, Šv. Akvilina, Šv. Cecilija, nais. Kai 1917 m. kun. J. Žida- birželio mėn. dviejų metų 
Šv. Tarcizijus. i navičius šventė 25 metų kuni- Į Lietuvos okupacijos liūd-

DRAMOS: Šv. Jonas ir Ero- gystės jubiliejų, Šv. Tėvas Be- j nas prisiminimas — yra 
dijada, Juozapas Teisingasis, nediktas XV ta proga jį apdo- praskraidintas Lietuvos 
Ugnimi ir kardu. Meilės galybė, vanojo ordinu “Už Bažnyčią ir
Liurdo Bernadeta, Jaunosios Popiežių”. 1931 m. Gerb. Jubi- 
Lietuvos šventė. i liatui lankantis Lietuvoje, Lie-

Be to, kun. J. Židanavičius tuvos vyriausybės jam buvo su-
bažnyčios, nei klebonijos, tat 
viską reikėjo iš naujo pradėti. 
Kurį laiką kun. J. Židanavi
čius gyveno lenkų klebonijoje 
ir lenkų bažnyčioje lietuviams 
laikė pamaldas. Bet tai buvo 
labai nepatogu. Aplinkybės 
vertė kuo greičiausiai pastatyti 
teavo bažnyčią.

T5Br*prieš- kun. J. Židanavi
čiaus atvažiavimą, Amsterda
mo lietuviai bažnyčiai statyti

kitus uždegti nuoširdžia tėvy
nės meile. Savo tėvynės meilę 
Amsterdamo lietuviai įrodė 
darbais. Sunkiai uždirbtais pi
nigais jie padėjo Lietuvai Jos 
Nepriklausomybės dienose. Tė
vynės vargai ir skausmai, buvo 
jų vargai ir skausmai. Savo tė
vų žemei jie visuomet ištiesda
vo pagalbos ranką. .)>.

Apskaičiuojama, kad Ams-

sukūrė daug giesmių. Giesmes 
su melodijomis jis išleido ats
kira knyga “Naujasis giesminė- 
lis”, keturiose dalyse. Nemaža 
Seirijų Juozo religinio ir patri- 
jotinio turinio eilėraščių tilpo j 
lietuvių laikraščiuose. Daugu
mas kun. J. Židanavičiaus raštų 
yra dar rankraščiuose ir laukia 
leidėjo.

Nesenai kun. J. Židanavičius- 
išleido platų apologetinį veika-

teiktas Lietuvos Nepriklauso
mybės medalis, ir po kelių me
tų — Vytauto Didžiojo 3-jo 
laipsnio ordinas.

Šiemet birželio 28 d. kun. 
Juozui Židanavičiui švenčiant 
50 Metų kunigystės Jubiliejų, 
visi jo draugai, prieteliai ir pa
rapijiečiai linki Gerb. Jubilia
tui ilgiausių metų ir gausios 
Dievo palafnos ’ ' X .;. » .

AD MULTOS ANNOS!

laisvės pragiedruliais ir 
padidėjusia viltimi laimin
gesnio rytojaus.

Lietuvos atžvilgiu, lietu
viai nei Tėvynėje nei sve
tur, ypač Amerikos lietu
viai niekada neabejojo dėl 
Prezidento Roosevelto ir 
jo Vyriausybės pažadu bei 
užtikrinimų. Bet vistiek 
džiugu buvo patirti, kad 
lietuviai neapsiriko sude
damu savo . ir savo
valstybės bei sąlies likimą 
į šios šalies garbingo va
dovo rankas.



Penktu Igpig, Biržęįįo 26^Į942 &Ž.&BI matas
;1TOOT «......

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa) '
3266. Grinkevičius, Bronius 

(Mikas), 22, darbininkas, g. v. 
Kaunas.

3267. Griškūnas, Kazys, 53, 
dženitorius, g. v. Kaunas.

3268. Griškunienė - Stankevi- 
čaitė, Domicėlė, 59, šeimininkė.

3269. Griškūnas, Ignas (Ka
zys), 29, g. v. Kaunas.

3270. Griškūnaitė, Julija 
(Kazys), gimusi 1922, mokinė.

3271. Girštautas, Bronius 
(Aleksas), 33, ūkininkas, g. v. 
Ariogala, Kėdainiai.

3272. Girštautienė, Marija, 
33, šeimininkė, g. v. Ariogala.

3273. Girštautas, Bronius 
(Bronius), 13, mokinys.

3274. Girštautaitė, Nijolė 
(Bronius), 3.

3275. Girštautienė, Anelė, 79, 
ūkininkė, g. v. Naujupis, Gu
džiūnai.

3276. Girštautas (Bronius), 
2 savaičių amžiaus.

3277. Girštautas, Vladas (A- 
leksandras), 45, juristas, g. v. 
Panevėžys.

3278. Girštautaitė, Elena 
(Vladas), 11, mokinė.

3279. Gritis, Bronius, 25, ka
rininkas, g. v. Sapaliai, Kupiš
kis.

3280. Grivnickas, Jurgis ( Va
lerijonas), 29, Lentvaris.

3281. Grižas, Povilas (Vin

cas), gimęs 1904, karininkas, 
g. v. Kupiškis.

3282. Grižienė - Stepanavičiū- 
tė, Valė (Benediktas, 28, mo
kytoja, g. v. Rozalimas.

3283. Grižas, Ramu tis-Alfre
das (Jonas), 4.

3284. Grišas, Aloyzas-J onas 
(Jonas), 2.

3285. Grižas, Benito-Ričar- 
das (Jonas), 3 mėnesių amž.

3286. Grybienė, Elzbieta, 70, 
šeimininkė, g. v. Pakalniškiai, 
Naujamiestis.

3287. Grybas, Kazys (Juo
zas), 31, ūkininkas, g. v. Pa
kalniškiai.

3313. Gruzdys, Gediminas 
(Antanas), l’/-> metų amžiaus.

3314. Gruževska, Gabrielė 
(Adolfas), 70, ūkininkė, g. v. 
Kelmiai, Kelmė.

3315. Gruževskaitė, Adolfina 
(Bronius). 49.

3316. Gruževskaitė, Zofija 
(Bronius), 47.

3317. Gružinskienė - Vabalai- 
tė, Ona (Jonas), 35, mokytoja,i 
g. v. žvirgždaičiai.

3318. Gubinskis, Stasys (Kon-
! radas), gimęs 1887, agrono
mas, g. v. Vilnius.

3319. Gučius, Vincas (Juo
zas), 36, ūkininkas, Maršeniš-

3288. Grybaitė, Viktorija kis, Imbradas.

Bronius Kudirka,
Lietuvos Vyčių Naujosios Ang-, Kelmė

(Juozas), 30, ūkininkė.
3289. Grybas, Alfonsas (Juo

zas), 28, ūkininkas, g. v. Pa
kalniškiai.

3290. Grybaitė, Stasė (Juo
zas, 25, siuvėja, g. v. Pakal
niškiai.

3291. Gribauskas, Antanas 
(Jonas), 34, mokytojas, g. v. 
Telšiai.

3292. Grybauskienė, Stasė, 
30, šeimininkė.

3293. Grybauskaitė, Ramutė 
(Antanas), 9.

3294. Grybauskas, Algiman
tas (Antanas), 6.

3295. Grybauskas, Vacys 
(Vladas), 21, gaisrininkas, g. 
v. Šiauliai.

3296. Grodeckis, Edmundas 
(Stasys), 31, vežikas, g. v. Šel
viai, Vilkaviškis.

3297. Gromickas, Stasys (Jo
nas), 36, kareivis, g. v. Vilnius.

3298. Gromova, Nina (Fedo- 
ras), 39, šeimininkė, g. v. Šven
čionys.

3299. Grotas, Eugenijus, 40, 
inžinierius, g. v. Kaunas.

3300. Grublauskas, Antanas 
(Jurgis, gimęs 1912, prievaiz
da, g. v. Šiauliai.

3301. Grubliauskaitė, Pranė 
(Andrius), gimusi 1913, g. vie
ta Skaudvilė.

3302. Grudzinskas, Juozas 
(Antanas), gimęs 1916, karei-į 
vis, g. v. Vilnius.

3303. Grudzinskaitė, Janina 
(Vincas), 23.

3304. Gruodis, Antanas (Ba
lys), 40, g. v. Kaunas.

3305. Gruodienė, Jadvyga, 
30, šeimininkė, g. v. Kaunas.

3306. Gruodis (Antanas), 10.
3307. Gruodis, Henrikas (Sil

vestras), gimęs 1917, ūkinin
kas, g. v. Mirkliškiai, Adutiš
kis.

3308. Grušauskas, Vytautas 
(Vladas), gimęs 1917, kareivis, 
g. v. Kaunas.

3309. Gružeckas, Vladas, 21, 
kirpėjas, g. v. Šiauliai.

3310. Gruzdienė, Kristina, 
60, ūkininkė, g. v. Suvarstuva,

3320. Gudaitis, Juozas (Pra
nas), 33, karininkas, g. v. Vil
nius.

3321. Gudaitytė, Elena (Jo
nas), 19, skalbėja, g. v. Kau
nas.

3322. Gudaitis, Liudas (Ka
zys), gimęs 1919, darbininkas, 
g. v. Kaunas.

3323. Gudaitis, Juozas (Mar
tynas), gimęs 1904, buhalteris, 
g. v. Kaunas.

3324. Gudaitienė - Stašinskai- 
tė, Anastazija (Juozas), gimu
si 1906.

3325. Gudaitis, Juozas (Juo
zas), gimęs 1932.

3326. Gudaitytė, Laimutė 
(Juozas), 1935.

3327. Gudaitis, Viktoras, 33, 
darbininkas, g. v. Šakiai, Jan
kai.

M. Mazgalienė,
pagarsėjusi dainininkė, “Darbi
ninko” metinio pikniko Dovanų 
Komisijos pirmininkė. Ji pasi
žadėjo dėti pastangų, kad atsi
lankę svečiai - viešnios į “Dar
bininko” parengimą Liepos 4 
d., Brockton Fair Grounds gau
tų dovanų.

- 3328. Gudaitienė - Žemaitytė, 
Marija, gimusi 1903, šeiminin
kė, g. v. Jankai.

3329. Gudauskienė, Alina 
(Izidorius), siuvėja, g. v. Vil
nius.

3330. Gudauskas, Kazys (Ka
jetonas), 34, mokytojas, g. v. 
Amišiai, Kretinga.

3331. Gudauskienė, Stasė 
(Juoazs), 28, šeimininkė, g. v. 
Amišiai.

(Bus daugiau)

JC4S _ —
GIRDĖTI LIETUVIU 

KGLONIJO&E ‘
NORWOQD, MASS.

lijos pirmininkas, “Darbinin
ko” metinio išvažiavimo Rengi
mo Komisijos vice
kas. Jis atsišaukė į L. V. kuo
pas, kviesdamas, dalyvauti lie

3311. Gruzdys, Antanas, 36, 
mokytojas, g. v. Trupis, Ragu-

pirminm- va.
3312. Gruzdienė - Kiškaitė, 

Sofija (Antanas), 27, mokyto
ja-pos 4, Brockton Fair Grounds.

Šeštadienį, Birž. 27 
Mylės Standish 

StakeS~ 57,500 Pridėta 
Pradžia 2:30
(Kitoms dienoms 2:45) 

Daily double užsidaro 
2:15 (Kitoms dieno- 

mis 2:30)
Grandstand, 50c. 
Clubhouse, SI ■(Su taksais) W

SUKOIKlsDOVVNS

Ag. Mashidlauskaitė,
Rengimo Komisijos sekretorė. 
Ji savo pažintimis gavo vietos 
pagarsinti “Darbininko” metinį 
parengimą anglų laikraščiuose. 
Agnės yra M. ir L. Mashidlaus- 
kų duktė. P-nia L. Mashidlaus- 
kienė yra pagarsėjusi “furrier” 
ir turi savo siuvyklą, 702 No. 
Main St., Brockton, Mass.

na Ostravokaite, Vincent Syrek 
su Juoazpina Zakarackaite.

Į Sąjungietė ir kitų draugijų na- 
įrė. Linkime sustiprėti ir vėl 
darbuotis visuomeniniame dar
be. Rap.

LAWRENCE, MASS.
Tėvelis Kazimieras Stadalny- 

kas, MIC., atvyko į mūsų kolo
niją pavaduoti atostogaujančio 
tėvelio. Birželio 21 d., tėvelis J.
Skalandis išvažiavo 
vaitėms vakacijų.

trims sa-

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju
ras, su ponais Venciais, birželio 
21 d., išvaž&vo į LRKSA Sei
mą, Hartford, Conn. Grįš penk
tadienį.

ATHOL, MASS.

p. ALBINA KAZIULYTS, 
gyv. 558 Pleasant St.. Norwood, 
Mass., birželio 6 d. š. m. užbai
gė pharmacistės (vaistininkės) 
mokslus Patrick School of 
Pharmacy, Bostone. Dabar ruo
šiasi valstybės kvotimams.

p. Albina yra duktė p. Naujo- 
kaitienės (Kaziulienės), o p. 
Kazys Naujokaitis, Winslow 
Garage savininkas, yra patėvis. 
Taipgi ji turi du broliu — Al
girdą ir Vincą, Jr. ir seserį Ju- 
lią, kuri yra ištekėjusi už p. 
Jono Perekšlio.

Albina turi gerą darbą Mass. 
valstybės name (State House) 
Civil Service departmente. Ji 
laisvą laiką nuo darbo sunau
dojo mokslui. Vakarais mokė
si, kol gavo laipsnį. Dabar jai 
beliko nugalėti tik valstybės 
kvotimus.

Tėvai pp. Naujokaičiai, bro
liai. sesuo ir švogeris linki p. 
Albinai geriausių sėkmių atei
tyje. Taipgi ją sveikina drau
gės ir draūgai ir linki jai pa 
siekti tikslą.

Moterystės Sakramento ryšiu 
sujungta Bronius Ichton su O-

25-kių METŲ VEDYBINIO
GYVENIMO SUKAKTIS 

Laikas taip greitai bėga, kad 
rodos dar tik vakar kas nors į- 
vyko, bet pasižiūrėjus atgal, 
jau žiūrėk gana ilgas laikas 
prabėgo.

Taip tai atsitiko 25 metai, 
kaip Dominikas ir Morta (Bra- 
škaitė) Karobliai susituokė. Ta 
proga 21 d. birželio jų draugai 
ir draugės ir kaimynai suruošė 
šaunų vakarą su skaniais už
kandžiais į kurį 'buvo atsilan
kęs Šv. Pranciškaus par. kleb 
kun. P. Juraitis.

Visiems svečiams pasistipri
nus prasidėjo visa eilė kalbų ir 
linkėjimų. Po to prasidėjo dai 
nos ir pasikalbėjimas. Vakarė 
lis buvo jaukus ir visi patenkin 
ti ir linksmūs išsiskirstė į na 
mus.

Taip-gi jubiliatai gavo gražių 
dovanų.

Ponai Karobliai užaugino tris 
sūnus ir vieną dukrelę.

D. Karoblis savo janystės die
nose buvo nenuilstantis veikė
jas visose katalikiškose draugi
jose ir organizacijose. Dabar 
sveikatai sumažėjus pradeda 
užleisti jaunesniems, bet “Dar
bininkas” yra jams vienas iš 
brangiausių laikraščių. Su juo 
niekad nenori skirtis. Morta y- 
ra narė moterų Sąjungos 17 kp. 
ir Šv. Onos dr-jos.

Aš iš savo pusės ir-gi linkiu 
dar geros sveikatėlės ir dar su
laukti auksinio jubiliejaus.

Programos vedėju buvo Jo
nas Indriliūnas. Viešnia.

jauną* kim. B. Mažukną, kurį
prieš dvyliką metų yra baigęs 
šv. Kazimiero parapijos moky
klą. Taipgi perstatė pakalbėti 
mokytoją K. Paulukonį ir adv. 
Ant. Milerį.

Abelnai, visi linkėjo moki
niams geriausio pasisekimo, 
siekti aukštesnius mokslus. 
Pabaigoje klebonas kun. A. Pe
traitis, įteikė abiturijentams di
plomus.

Sekantieji mokiniai užbaigė 
mokyklą: Kazimieras Paliliu- 
nas, Pranas Bunevičius, Anta
nas Bankietas, Jonas Drums 
tas, Juozas Delionis, Louis 
Dranginis, Edvardas Guraus
kas, Edvardas Kupstas, Juozas 
Tribandis, Margarita Roberts, 
Elzbieta Bačytė, Elena Šipaitė, 
Juozapina Šimanskaitė, Eunice 
Viršaitė, Ona Bukauskaitė, Ol

ga Babrauskaitė, Eleonora 
Rowland, ir Elena Puišytė.

Garbė ir padėka priklauso 
Seselėms Kazimierietėms mo
kytojoms, kad jos taip gražiai 
priruošia vaikučius. Motinėlės 
jeigu jūs norite, kad jūsų vai
kučiai užaugtų pavyzdingi A- 
merikos piliečiai ir geri prak
tikuojanti katalikai, leiskite į 
Seserių vedamas mokyklas, jie 
jums užaugę visados bus dėkin
gi. Sekančiais metais, kurių 
vaikučiai jau pradės eitie į mo
kyklą, veskite juos į parapiji
nes mokyklas, tuo paremsite 
katalikišką lietuvišką įstaigą, o 
Seselės jūsų vaikučius gražiai 
išauklės, tinkančius Dievui, ir 
Tėvynei.

Žmonės skirstėsi pakilusiame 
upe.

Dr. A Waitkus,
Darbininko metinio pikniko 
Rengimo Komisijos vice - pir
mininkas. Jis darbuojasi, kad 
šis “Darbininko” parengimas 
liepos 4 d., Brockton Fair
Grounds būtų tikrai sėkmingas.

Per 9 vai. mišias kleb. kun. K. 
Vasys moterystės ryšiu surišo 
buvusią choristę - Vytę Rūtą 
Lukšytę su Andrium VVhites- 
Vaitkum iš Malboro, Mass. 
Muz. J. ir M. Čižauskai jungtu
vėms išpildė specialę muziką. 
Vestuvinė puota įvyko lietuvių 
svetainėj, kur dalyvavo 
500 svečių. Medaus menes 
leisti jaunavedžiai išvyko 
ginia Beaeh. Grįžę, aps ' 
Malboro, Mass. Abier •. :- 
minėtiems jungtuvėms į 
čią atsilankė nepaprastai daug 
žmonių.

Aušros Vartų Parapija
Birž. 17 d., parapijos svetai

nėje susirinko skaitlingas bū 
rys draugų bei pažįstamų pa
gerbti Bernardą Borisą, kuris 
pašauktas į Dėdės Šamo ka
riuomenę. Kaipo choristas, Vy 
tis, ir parapijos kolektorius, p. 
Bernardas yra labai populiarus 
ir visų mylimas. Pasigesim ne
tekę šio darbštaus jaunikaičio, 
turis niekuomet neatsisakė pa
rengimams prigelbėti. Linkime 
3emardui ir virš šimto mūsų 
parapijos jaunuoliams po karo 
sveikiems sugrįžti į mūsų tar
pą.

Pereito sekmadienio “Tele- 
gram” laikraštyj tilpo atvaiz
das choristės Izabelės Baliuko- 
niūtės su pranešimu jos susižie- 
davimo su Antanu Stankum, 
kas padarė visiems didelį sur- 
prizą.

S-gįetės Žemaitaitienė ir Ka- 
tynienė po sunkių operacijų 
randasi Šv. Vincento ligoninėje. 
Abiem parapijos veikėjom lin
kėtina greitos ir stiprios svei
katėlės.

Worcester, Mass.

Naujokaitienė buvo rimtai✓
sarirgus ir pergyveno pavojin- 
:gh operaciją. Dabar jau v&ikš 
čio ja namuose. Ji buvo veikli

Sv. Kazimiero Parapija
MARGUMYNAIK

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos užbaigimas mokslo me
tų ir išleistuvės abiturijentų į- 
vyko sekmadienį, birželio 14 d.
Šį metą baigė mokyklą dešimts 
mergaičių ir devyni berniukai.
Į išleistuves, kurios buvo Šv.
Kazimiero bažnytinėje salėje, 
susirinko gražus būrys žmonių.
Programa prasidėjo su gražiu 
perstatymu “Nesijuokianti Ka
ralaitė”, kurią išpildė visų sky
rių mokiniai, būtent: Darželio 
Vaikučiai pašoko lietuviškų 
šokių ir padainavo. 1-mo sky
riaus berniukai su trimitais at
liko šokį. 3-čio skyriaus mer
gaitės pašoko baletą. 4-tas sky
rius vaikučių darželis. 5-to sk.. • . .r
berniukai atvaizdavo juodukes. 
jtrbkingaV dainavo Ar 6-aš brdirijantUs1 siėttti aukštesnių

pašoko čigonių šokius; 8-to sk. 
berniukai — jūrininkų šokis; 
9-tas sk. gražiai padainavo at
sisveikinimo dainą. Visoms dai
noms ir šokiams muziką išpildė 
muz. J. K. Žemaitis.
PASIŽYMĖJUSIEJI 
PROGRAME—

Dainininkė P. Uždavinytė, šo
kikė A. Karaliūtė, juokdarys 
kuris daug publiką prijuokino 
Pr. Mortūnas; vaizdavo kara 
liaus rolę Pr. Ademskis, kara
lienės — Elena Šipaitė, karalai
tės — Nance Andrus. atsisvei
kinimo kalbą puikiai pasakė A 
Bankietas; vėliau sekė kalbos 
svečių: kleb. kun. A. Petraitis 
savo kalboje pasidžiaugė moki 
nių gabumais ir tėvelių susipra 
tiniu, kurie prilaiko savo vaike
lius prie lietuviškos1 katalrkiš 
kos mokyklos. Taipgi ragino a

Birž. 16 d., klube “Wagon 
Wheels” skaitlingas būrys mie
sto ligoninės slaugių ir gydyto
jų surengė šaunų bankietą, pa
gerbti viršininkę — Supervisor 
Matildą Carroll - Karaliūtę, ku
ri tapo valdžios paskirta aukš
tesnį mokslą siekti “Mayo Cli
nic”, Rochester, Minn. P-lė Ka
raliūtė jaučiasi laiminga, gavus 
progą šio specialio mokslo, nes 
į virš minėtą “Mayo Clinic” yra 
labai sunku įsigauti. Pasirodė, 
kad slaugė Karaliūtė, turi daug 
prietelių, nes apart virš minėto 
bankieto jos namuose, šeštadie
nį birž. 20 d. ją pagerbti įvyko 
didelis “Surprize party”. Pir
madienį. birž. 22 d. Putnam 
Thurston klube turėta iškilmin
gi pietūs, kur Matilda buVo ap
dovanota brangiomis dovano
mis. Linkime geriausio pasise
kimo.

S-gietės Gaidienės sūnus Al
fredas, kuris Komercijos Aukš
tosios mokyklos laikraštį “Mer- 
eury” redagavo, šiomis dieno
mis sėkmingai laimėjo val
džios kvotimus karo depart
mente sekretoriaus vietą užim
ti, Washingtone. Alfredo brolis 
Jonas tarnauja Dėdei Šamui.

Klūbietės Liberienės sūnus 
Adolfas apsivedė su p-le Jan- 
neete Cournoyer. Šliūbas įvy
ko Šv. Vardo Jėzaus bažnyčioj.

Muz. J. ir M. Čižauskai vie
šėjo Hudson, Mass. Sąjungiečių 
tarpe, kur p. ‘Stanienės būte 
buvo gražiai vaišinami. Reikia 
pasakyti, kad p. Stanienė ir 
dukterys, Julė, kuri turi val
dišką darbą sykiu 45 kuopos 
raštininkės pareigas eina ir 
Veronika, visos yra ištikimos 
sąjungietės. Stanių šeimą p. či- 
žauskienė apdovanojo gražio
mis rankdarbių dovanomis.

skr. kareivių drilius; 7-to skr. 
mergaitės. ypatingai ' gražiai

mokslų. Iš eilės paprašė tarti 
keletą žodžių kun. J. Bakaną ir

šeštadienį, birž. 20, mūsų 
bažnyčioj įvyko du iškilmingi 
šliūbai. Aštuntą vai. per šv. 
mišias kun. J. Jutkevičius mo
terystės sakramentą suteikė 
gerai žinomai sodalietei p-lei 
Matildai Simonaitei ir Francis 
Murphy. Per Offertorium M. 
Čižauskienė giedojo “Avė Ma
ria”, vėliaus su p. Čižausku 
duetą. Vestuvinė - puota įvyko 
“Reynolds Rėd “11001” klufcfe.

jauna;,
vedžiai išvyko New Yorkan,
grįžę t f apsigyvens Spencer, 
Mass.

William J. Chishohn
GRARORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith SL
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 
Namų: PI. 6285

Albert R. Bsrker
Pirmiau—Pope Optieal Go.

me dirbtinas akis.. » _

VVORCE3TER, MASS.
175 Main St., Webster, Man.
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d. LIETUVIŲ DIENA Narianapoly
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Y Marianapolio Kolegijos Rūmai.

Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
______________________________ PELNAS: MARIANAPOLIO KOLEGIJAI_____________________________

11% Savo Pelną Marianapolio Kolegijos Vadovybe Skiria Lietuves Gelbėjimo Fondui.

Ą 1VT A va^ nri® Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum ko-
KUllftAj/LA. Ugi jos parke IO PRAKILNYBE. DIDHAI GERBIAMAS KUNIGAS

n .. i. i ..... u ■■■■■* PRELATAS f. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos
kariuomenėje ir laivyno, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo. ar dar tebekovoja su savo gimtojo 
krašto priolcds visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje 
Lietuvoj ir ištrėmimo Rusijos platybėse. Pritaikyta pamokslą pasakys JO MALONE, DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS IGNAS SVAGŽDYS. 3:30 vai. po plot — Patriotine ir iškilmėms pritaikyta kal
ba pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas.

LIETUVIŲ DIENOS RENGSjAI Ir Kun. A Morkūnas.
Marianapolio Kolegijos Vadovybės paskirtas organizatorius.
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LDS Studijų Rateliams
X Priemonės: Malda

Mes geriausiai žinome, Garbingieji Broliai, kad 
visos šios pastangos yra bergždžios, kad Jo paties nu
statyta valandą “Dievas pakils, ir bus išsklaidyti Jo 
^riešai” (Ps. LXH, 2); žinome, kad pragaro vartai nie- 
..nenugalės (Mat. 16, 18); žinome, kad Dieviška-

.šganytojas, kaip apie Jj pasakyta, “Jis užgaus že-
Savo burnos lazda ir Savo lūpų kvapu užmuš be- 

;vį” (Iz. 11, 4) ir kad dėl to ypač baisi bus ši valan- 
i. tiems žmonėms, kurią jie į “gyvojo Dievo rankas”

pateks (Žyd. 10,31).
Šitą mūsų nepalenkiamą įsitikinimą galutiniu 

Dievo ir Bažnyčios laimėjimu kasdieną stiprina (o 
kaip begalinis yra Dievo gerumas!) tas taurusis nesu
skaitomos daugybės sielų veržimasis į Dievą visose 
tautose bei visuose sluogsniuose. Stipriausis šv. Dva
sios veikimas, aplankęs visas žemes, ypatingai jau
nuolius patraukia kilniaisiais krikščionybės idealais ir 
stumia juos į pasiaukojimo pilnus darbus, nesiskai
tant su žmonių nuomonėmis. Tikrai Dieviškasis veiki
mas, kuris paliečia visas sielas, kad ir prieš jų norą, 
sukeldamas jose vidujinį neramumą, Dievo pasiilgi
mo jausmą tuose, kurie net nedrįso prie šitokio troški
mo prisipažinti.

Ir Mūsų kvietimas nukreiptas į pasaulionis, ku
riuo kvietėme juos dėtis prie Katalikiškos Akcijos ir 
tuo prisidėti prie dvasinio apaštalavimo, liko klus
niai ir skaitlingai visame pasaulyje priimtas. Mies
tuose ir kaimuose nuolatos daugėja skaičius tų, kurie 
stengiasi visomis išgalėmis paskleisti krikščionybės 
mokslą ir juo tvarkyti viešą valstybių gyvenimą, pa
tvirtindami savo žodžius pavyzdingu asmeniniu gy
venimu.

Vistik, matydami tokį netikėjimą tokį švenčiau
sių tradicijų paneigimą, tokį nemirštamųjų sielų žu
dymą, tokį, pagaliau, Dievo majestoto niekinimą, Mes 
negalime, Garbingieji Broliai, sulaikyti nepasakytą tą 
didelį skausmą, kuris Mus kankina. Mes negalime 
nekelti savo balso. Mes turime su visa apaštališkos 
širdies jėga ginti mindžiojamąsias Dievo teises ir 
švenčiausius žmogaus jausmus, kuriam Dievas yra 
neišvengiama būtenybė. Juo labiau tai reikia daryti, 
kad priešo eilės, velniška dvasia gaivinamos, ne tik 
kalba, bet sujungtomis jėgomis stengiasi savo nelem
tus sumanymus kaip galima greičiau įvykdyti. Nelai
mė žmonių giminei, jei Dievas savo kūrinių taip pa
neigtas leistų šiam naikinimo darbui laisvai plėstis ir 
Jo padariniais pasinaudotų pasaulio nubaudimui.

Reikia Pasirinkti
Yra tad reikalinga, kad nenuilstamai “išstatytu- 

mėme sienas aplink Izraeliaus namus”, vienydami ir 
mūsų jėgas bei mūsų žmones į vieną tvirtą kariuome
nę prieš tas kenksmingas eiles, tiek Dievui ir žmonių

Užsisakykite Toniko Pas Hus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Bi :

RYTINIŲ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

BRIDGEPORT, CONN.
Ateinantį sekmadienį, laike 

sumos, 11 vai. ryte, mūsų baž
nyčioje, Hartfordo diecezijos 
vyskupas M. F. McAuliffe, D.D. 
suteiks parapijos vaikučiams, 
jaunimui ir suaugusiems Su
tvirtinimo Sakramentą. Tikrai

temdytas. Važiuojant reikia 
sergėtis, nes įvyksta daug ne
laimių.

Mūsų parapijos veikėja p. 
Strutinskienė jau kelinta sa
vaitė serga, linkėtina greitos 
sveikatos, ir vėl pasveikus dar
buotis parapijos gerovei, p. 

turime ko skaitlingiausiai atsi- i Strutinskai yra katalikiškų lai- 
lankyti tose šv. mišiose. Choras 1 kraščių rėmėjai.
giedos lietuviškas giesmes, bus
ir solistų.

Parapijos piknikas jau arti
nasi, įvyks liepos 12 d, Mon- 
treys park, šalę miesto, kur tik 
labai trumpa bus kelionė nu
vykti, tad dalyvaukime ko 
skaitlingiausiai. Parapijos cho
rai išpildys dainų programą, 
bus laimėjimas $25.00 vertės 
dovanų.

Liepos 4-tą, mūsų parapijos 
chorai dalyvaus miesto parado- 
je “I Am An American”, jaunų 
mergaičių grupė^pašoks lietu
viškus tautiškus šokius, bus pa
sipuošusios lietuviškais kostiu
mais. Vad. A. Stanišauskas ir1

d., patogiausioje vietoje p. Vai- 
čionio Cranford, N. J., 166 Divi
sion Avė. Vieta vadinasi Mea- 
dow Grove. Važiavimas į minė
tą vietą: Iš Newarko busai nuo! 
Washington St. 47 ir 49 į Gar-j 
wood, o iš ten tik penki blokai' 
prieiti prie vietos. Bet išlipti' 
reikia ant Cedar St., Garwood.' 
Automobiliais reikia imti Rout' 
29 ir važiuoti iki Springfield 
Avė. ir Howard Johnson užei-j 
gos, pasukti po kairei ir važiuo- j 
ti iki E. Broad ir važiuoti 
Broad St. iki Gallow Hill Road 
pasukti po kairei ir ten seka 
kelias Division Avė. ir privežia 
prie pačios vietos. Galima va
žiuoti per Elizabethą Rout 27 ir 

' Rout 28 nuo Elizabetho paštos

SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 8—Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N Y., 1942 m. birž. 20 d.

1. AH6LISK0JI SPAUDA
Baltl|os valstybių 
nepriklausomybe 
ir Suomija

PM korespondentas Va
šingtone Kenneth G.

F. Baltrušaitis. O.

HEWARK,H.J.
Newarko lietuvių parapijos 

Bridgeport miestas visai ap- PIKNIKAS įvyksta birželio 28

tiesiog į Garwood ir pasukti į 
Cedar St. ir už penkių blokų 
randasi vieta ir gražus miškas.

Klebonas kun. I. Kelmelis, 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į šį pikniką ir pasigrožėti 
gamtos grožybėmis, pakvėpuoti 
tyriu oru ir puikiai praleisti 
dieną. Piknike bus gera orkes
trą ir įvairus programas.

galba. Skęstančiam geriau pa
duok rankšluostį, marškinius 
arba kokį nors kitą dalyką, vie
ton savo rankos. Ne pulk į van
denį gelbėti skęstančio, jei nesi 
ekspertas tame dalyke.

SUSIRINKIMAS 
Ateinantį sekmadienį, pripuo

la LDS 5 kp. susirinkimas, pir
mą vai. po pietų, Šv. Juozapo 
parap. patalpose senos mokyk
los. Norinti užsimokėti už ‘Dar
bininką’ ateikite į susirinkimą.

J. Totilas, pr. sekr.

Myopia Club Beverage Co.
1 • n -« -t£F i<4 T * .M , aGraftoo Ate., Islington, Mass. Tel. Dedham 13M-W

1 PRANAS GERULSKIS, Nemų Tel. Dedham 1304-R

giminei priešingas. Šitoje kovoje, tikrai, eina kalba 
apie svarbiausi, kokį laisvas žmogus begali padaryti, 
pasirinkimą, būtent, su Dievu ar prieš Dievą, štai vėl 
tas pasirinkimas, kuris turės nulemti žmonijos liki
mą. Šis pasirinkimas tenka daryti visuose reikaluose; 
politikoje ir ekonomijoje, dorovėje, moksle, mene, val
stybėje, visuomenėje, šeimoje, Rytuose ir Vakaruose, 
žodžiu, visur tenka pasirinkti, o šio pasirinkimo pasė
kos turi didžiausios reikšmės. Net visiško materializ
mo šalininkai mato be pertraukos pasikartojant jų 
akyse Dievo būvimo klausimą, kurį jie laikė ant visa
dos pašalintu, apie kurį jie bet visada yra verčiami 
kelti iš naujo diskusijas.

Dievo vardu tad maldaujame atskirus asmenis ir 
valstybes, akivaizdoje taip svarbių problemų ir taip 
sunkių savo pavojais visai žmonijai kovų, užmiršti tą 
biaurų egoizmą, kuris temdo net šviesius protus ir pa- 
raližuoja kilniausius sumanymus, jei tik jie bent kiek 
išeina už siaurų savinaudos ribų. Lai vienijasi visi, 
net sunkių aukų kaina, jei tai būtų reikalinga, kad sa
ve ir visą žmoniją išgelbėtų.

Šitame pastangų ir jėgų sujungime pirmieji turi 
pasireikšti tie, kurie garbingą krikščionių vardą ne
šioja, prisimindami garbinguosius apaštalų laikų pa
vyzdžius, kad "tikinčiųjų daugybės buvo viena širdis 
ir viena siela”. Lygiai turi tam darbui prisidėti ir visi 
tie, kurie tiki į Dievą ir Jį nuoširdžiai garbina, kad bū
tų galima pašalinti nuo žmonijos visiems gresiantis 
pavojus. Tikėjimas į Dievą yra iš tikrųjų nepajudina
mas čia žemėje visuomeninės tvarkos bei valdžios pa
grindas; už tat visi, kurie nenori visiškos anarkijos bei 
teroro, turi dėti energingas pastangas, kad tikėjimo 
priešai neįvykdytų savo sumanymų, taip energingai 
ir viešai jų skelbiamų.

Klausimai Apsvarstymui
1. { kokį darbą Popiežius kviečia visus žmones?
2. Kas yra Katalikiškoji Akcija?
3. Koks yra Katalikiškos Akcijos tikslas?
4., Kodėl mūsų laikais Katalikiškoji Akcija taip reika- 

• linga?
5. Ko siekia Dievo ir Bažnyčios priešai?

WATERBURY, CONN.
PAVYKO

Šių metų pirmas Šv. Juozapo 
parap. išvažiavimas pavyko, 
davė virš $400.00 pelno. Ren
gėjai dėkoja visiems, kurie tik 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šio išvažiavimo.

P. V. Urbonas, LDS 5 kp. iž
dininkas. praleidžia liuoslaikius
žuvaudamas. Linkime Vincuii

i linksmų atostogų.

P. P. Liubinas dirba septynes 
dienas į savaitę. Pinigus įnešda- 
mas į U. S. War Bonds. Sako: 
“Po dešimties metų būsiu tur
tingas ir tuomet galėsiu leng
viau pagyventi”.

Vietos sekančios dirbtuvės: 
Scovill, American Brass, Chase 
and Clock shop, pareiškė, kad 

I šiais metais nesulaikys darbus 
! dėl darbininkų vakacijų.

Darbininkai, kurie norės ir be 
kurių bus galima apseiti dirb
tuvėje. gaus savaitę vakacijų 
su atlyginimu. Darbininkai, 
kurie neims vakacijų. visvien 
gaus vakacijų algą.

Sveikiau ir maloniau praleis
ti vasaros liuoslaikius prie van
denų, tik su vandeniu reikia bū
ti atsargiems. Statistika rodo, 
kad pereitais metais 6000 žmo
nių neteko gyvybes — nusken
do vandenyje besimaudydami. 
Patartina, niekados neiti į van
denį tuojau po valgio, neimk 
rizikos, nešok į vandenį ir ne
plauk tolyn, bet nueik į vande
nį ir plauk prie krašto. Neik 
vienas į vandenį. Apsivertus 
luoteliui neplauk, bet laikykis 
luotelio rankomis iki ateis pa-

HEW BRITAIN, CONN.
Pereitą sekmadienį, birželio 

21, Šv. Andriejaus parapijos, į- 
vyko piknikas. Nors oras buvo 
nemalonus, nes nuo pat rytme
čio lietus smarkiai lijo. Ir tik 
apie pietus sustojo, vienok gra
žus būrys parapijiečių suvažia
vo, ir linksmai laiką praleido, 
buvo išdalintos dovanos. Pasi
rodė giliukingi šie numeriai:— 
2396. 4583, 327.

Birželio 28, sekmadienio po
pietį, Glasanbury, Hartford, Ct. 
įvyks piknikas, kurį rengia Šv. 
Jono draugija, dėl paramos lie
tuvių radio valandos palaiky
mo, kuri įvyksta kas sekmadie
nį, 15 minučių lig 11-tai ir tę
sėsi iki 15-kai minučių po vie
nuoliktai, iš WNBC. stoties, ir 
kurią veda bei rūpinasi p. A. 
Rėkus. Patartina galintiems at
silankyti, ir paremt tautos 
darbuotojus.

IŠVAŽIAVO REKOLEKCI
JOMS

Šią savaitę išvažiavo: rekolek
cijoms kun. V. Ražaitis. Linkė
tina laimingai pasinaudoti Die
vo malonėmis.

MŪSŲ LIGONIAI 
Jau apie trys savaitės kai ka

reivių ligoninėj guli Jonas Va- 
lauskas, pereitą savaitę padary
ta operacijos J. Liktoraičiui ir 
panelei M. Karosaitei, girdėtis 
ligoniai visi sveiksta. Linkime 
greito pasveikimo.

IŠVAŽIAVO PRIE VALDŽIOS 
DARBO

Šiomis dienomis adv< Algir
das Politis išvažiavo " prie val
diško darbo. Washington. D. C.

Crawford, komentuoda
mas birželio 12 dienos lai
doje amerikiečių ,anglų ir 
rusų susitarimą pažymi:

“Pirmiausia, kaip spaudos 
pranešimai iš Londono sako, 
Molotovas reikalavo Baltijos 
valstybių — Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos grąžinimo. « Vėliau, 
kaip tie pranešimai sako, Molo
tovas atsisakė nuo savo reika
lavimų naudai kitų Didžiosios 
Britanijos pasižadėjimų. į ku
riuos. gal būt, įeina antro fron
to atidarymas.

“Rusija Baltijos valstybes 
užpuolė 1940 metais ,kada Sta
lino vyriausybė manė, kad jos 
reikalingos gynimuisi nuo Vo
kietijos. Jos nebus tiek svar* 
bios Rusijai, jei Vokietija bus 
sumušta ir nuginkluota vieną 
kartą ant visados. Dabartiniu 
metu jų (Baltijos valstybių)' 
vertė galėtų būti realizuoti pa
siūlant joms nepriklausomybę, 
kas patarnautų kaipo priemonė 
užtikrinti Suomiją.

“Jeigu Suomija būtų įtrauk
ta į Jungtinių Tautų stovyklą, 
ji pasidarytų svarbia baze ope
racijoms prieš Vokietiją”.

Nuo savęs galime paste
bėti, kad viešas Rusijos 
atsisakymas nuo pretenzi
jų j Baltijos valstybes tik
rai galėtų patraukti Suo
miją Jungtinių Tautų pu
sėn ir palengvinti pačios 
Rusijos gynimą.

Kelis kartus yra tekę 
skaityti ištraukas iš Suo
mijos socialistų spaudos, 
kuriose prikišama vokie
čiams dėl Baltijos valsty
bėms laisvės negrąžinimo. 
Jei Rusija atsisakytų nuo 
savo pretenzijų į Baltijos 
valstybes ir netrukdytų 
organizuotis užsienyje tų 
šalių vyriausybėms ir ka
riuomenei, tai ir Suomijos 
politikoje galėtų neabejo
tinai įvykti pasūkis demo
kratinio bloko link.

(Bus daugiau)

Remk šios šalies apsigynė 
Pirk Defense Bonds ir Štai

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC

•J-
$80 Chestjhft St:

New Britain, Conn.
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Šiomis savaitėmis atostogau
ja p. H. A. Plekavičius. Linki
me p. H. A. Plekavičiui linksmų 
atostogų.
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Mūsų parapijos Skautai eina 
per visų lietuvių namus rinkda
mi seną vartotą gumą. Patarti
na, kad nebereikalingus varto
jimui senus gumos išdirbinius 
pavesti mūsų parapijos Skau
tams ,tuomi paremsime Skautų 
darbą ir sykiu prisidėsime prie 
šalies apsigynimo programos.

PAGERBTAS KUN. A. BAL- 
TRUŠIŪNAS

Sekmadienį, birželio 21 d. pa
rapijos svetainėje 6 vai. vakare 
įvyko šaunus bankietas, pager
bimui kun. A. Baltrušiūno jo 
vardadienio proga. Bankiete 
dalyvavo daug įžymių svečių ir, 
pilnutėlė svetainė puikios pub
likos. Iš svečių kunigų dalyva
vo šie: kun. P. Virmauskis, 
kun. A. Abračinskas, kun. Jan
kus, kun. S. Kneižis ir mūsų 
klebonas kun. P. J. Juskaitis, 
taip-gi dalyvavo dr. p-lė P. Lu- 
žeekaitė ir adv. A. Jankauskas 
su žmona. Prie garbės stalo 
svečių tarpe matėsi kun. A. 
Baltrušiūno tėveliai, ir gimi
nės. Sveikindami kun. A. Bal- 
trušiūną gražias kalbas pasa
kė sekantieji: kun. P. Virmau
skis, kun. A. Abračinskas, kun. 
Kneižis, kun. P. Juskaitis, adv. 
A. Jankauskas, dr. P. Lužeckai- 
tė ir kun. Jenkus, kuris buvo 
vakaro vedėju. Raštu prisiuntė 
sveikinimus, kun. dr. K. Urbo
navičius ir kun. P. S. Strakaus- 
kas. Sveikinimus su dovanėlė
mis įteikė sekantieji: Alumnie- 
čių vardu O. Vitkauskaitė, So- 
daliečių vardu S. Tamkunaitė, 
mokyklos vaikučių vardu A. 
Radaitytė, parapijos choro var
du P. Gailevičiūtė ir Skautų 
vardu A. Jankauskas ir p. M. 
Norbutas per vakaro vedėją. 
Bankieto šeimininkas p. A. Za- 
veokas per par. kleb. kun. P. J. 
Juškai t į įteikė parapijos vardu 
piniginę dovaną.

Svečius gražiomis dainelėmis, 
akompanuojant p. M. Karbaus
kui, palinksmino sekantys: p. 
V. Samalis, p. Gailevičiūtė, J. 
Sutkiūtė, p. M. Karbauskas, p. 
Margareta Grybaitė ir visa pu
blika vadovaujant pačiam kun. 
A. Baltrušiūnui sudainavo daug 
gražių dainelių.

Rengime šio bankieto daug 
darbo įdėjo šie asmenys: p. A 
Zaveckas, šeimininkas, šeimi
ninkė M. Sundukienė, M. Za- 
veckienė, A. Bačinskienė, R. 
Momkienė, T. Adomavičienė, K. 
Zdanavičienė, E. Povilaitienė, 
J. Kontrimas, P. Skibauskas. 
Prie stalų patarnavo Sodai ie 
tės: E. Zekevičiūtė, E. Pociūtė, 
E. Bubliau&kaitė, Sophis Tam 
kūnaite, Stela Tamkunaitė, A. 
Matusevičiūtė, G. Jakutytė, A. 
Strazdytė, A. Jaskutytė, H. Za- 
veckaitė, A. Jankūnaitė. Šį ban
kietą aukomis parėmė sekantie
ji asmenys: E. Jankauskienė, 
Cambridge Bottling Co., M. 
Jankauskienė, Budra Bakery ir 
Geležinis Bakery.

Bankieto dalyviai buvo tiek 
patenkinti bankietu, kad, net 
atėjus laikui, skirstėsi į namus 
visi nenoromis; mat bankietas 
buvo vienas iš puikiausių kada 
būvusių, o ypatingai visi liko 
labai patenkinti vakaro progra
ma, nes vakaro vedėjas kun. 
Jenkus taip harmoningai vedė 
vakarą, kad ne vienam besi
juokiant teko apsiašaroti. Svei
kiname kun. A. Balrušiūną jo 
vardadienio proga ir trijų metų 
kunigavimo mūsų parapijoje, 
tegu Aukščiausias laimina tave 
ir suteikia jėgų ir ant toliau 
darbuotis mūsų tarpe. A.D.
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BROCKTON FAIR GROUNDS
Brockton, Massachusetts

Dalyvauja p. O. Ivaškienes Grupe, South Bostonietes 
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LANKĖSI Maldos Po Raudona
VėliavaVIETINES ŽINIOS Pirmadienį, apie 7:45 arai. va

kare įvyko ant Episkopalų Šv. 
Povilo katedros laiptų Bostone 
nepaprastos rusiškos pravosla
vų maldos, kuriose dalyvavo 
vietinis rusų cerkvės Roxbury 
dvasiškis - popas su rusų mišru 
choru. Šv. Povilo katedros mi
nisteris, ir Brighton’o synago- 

i gos rabinas Shubow.
Visus žiūrėtojus labai nuste

bino pasirodymas didžiulės So- 
! vietų Rusijos raudonos vėlia
vos, kurią nešė procesijos pra
džioje vienas rusas pravosla
vas. Ne visiems buvo aišku, 
kaip galėjo krikščioniškos mal
dos ir gražios rusiškos dievo- : 
baimingos giesmės įvykti prie 
aukštai plevėsuojančios bedie-! 
viškos vėliavos. Nes Sovietų
Rusijoje raudonoji vėliava yra 

• netik valstybės vėliava, bet 
1 kartu komunizmo ir bedievybės

vėliava.
Šios rusų pravoslavų maldos 

sutraukė mažai žmonių, nors 
buvo per vietinę anglišką spau
dą plačiai išgarsintos, ir oras 

’ buvo labai gražus. Vos tik mal- 
s dos prasidėjo, socialistai, kaip 
u Norman Thomas rūšies, žmo- 
" nėms veltui išdalino savo savai- 

l" tinį laikraštuką Tribūne, kuria- 
l" me pirmame puslapyje tilpo į- 
LS domus straipsnis apie draugiš

ką Sovietų ir Japonų dabartinę 
prekybą, kas žinoma, labai su
erzino bolševikų agentėlius, ku
rie irgi dalyvavo pamaldose. 
Bet peštynių nebuvo, nes polici
ja stropiai dabojo tvarką. Rap.

Antradienį, “Darbininke” lan
kėsi Elena Simms iš Providen
ce, R. I., (Jurgio ir ponios Ver- 
siackų iš Norwoodo duktė). At
silankymo proga užsiprenume
ravo metams laikraštį “Darbi
ninką”. Ji viešėjo pas kun. Pr. 

IVirmauskį ,So. Bostone.

Mrs. E. Simms su savo drau
gais žada atvykti į "Darbinin
ko” parengimą, Brockton Fair 
Grounds, liepos 4 dieną.

Antradienį, lankėsi Jonas 
Saulėnas ir p-nia Končienė (bi
tininkė) iš No. Abington, Mass. 
Atsilankymo proga p. Saulėnas 
atnaujino “Darbininką” ir nu
pirko savo sūnui klierikui pui
kią maldaknygę. P-nia Končie
nė nusipirko medinių šaukštų.

J Lankėsi Felicija Strazdienė iš 
. Waltham, Mass. Atsilankymo 
. proga nusipirko kun. Pr. Juš- 
. kaičio išleistą maldaknygę 
i .“Maldų Šaltinis”. P-nia Straz

dienė yra “Darbininko” skaity
toja ir rėmėja.

viams ir jų tėvams pagerbimą, 
“Testimonial”, liepos 19 d., 
Municipal salėje. Iki tam lai
kui rinks aukas Marianapolio 
Kolegijai išrengti kun. Joną 
Vosylių, MIC., į Dėdės Šamo 
laivyną. Prašo visų, kad tą die
ną nedarytų kitų parengimų. 
Skyrius nukėlė pagerbimo va
karą iš liepos 12 d. į liepos 19 
d. Sekamas svarbus susirinki
mas dėl to kareiviams pagerbti 
vakaro įvyks birž. 26 d., penk
tadienį, po Šv. Valandai, po 
bažnyčia. Visi kviečiami į šį la
bai patrijotingą darbą ir jo tin
kamą priruošimą.

Birželio 23 d., 8 vai. vakare, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
Šv. Petro parapijos moterų ir 
merginų kareiviams remti sky
rius laikė susirinkimą. Centinio 
kermošiaus uždarbio liko virš 
$150.00. Pirmiau buvo likę ka
soje pinigų. Dabar skyrius 
siuntinės kareiviams dovanų. 
Visų prašo priduoti skyriaus 
raštininkei kareivių antrašus. 
Kurių kareivių turės antrašus 
tiems, tuojau, siuntinės laiškus 
ir dovanų.

Nutarė rengti viešą karei-

M. Valatkienė,
rūpestingai organizuoja jaunų 
moterų “barą”. Ji pasižadėjo 
nuvesti p-nios O. Ivaškienes 
grupės vaikučių dalį, kurie lie
pos 4 dieną Darbininko paren
gime, Brockton Fair išpildys 
patrijotišką programą.

Pr. Razvadauskas,
Lietuvos Vyčių Centro pirmi
ninkas, buvęs LDS Centro iždi
ninkas, nors labai užimtas L. 
Vyčių seimo rengimu, bet vis
tiek su atsidėjimu darbuojasi, 
kad kuodaugiausiai jaunimo at
vyktų į “Darbininko” metinį 
parengimą, liepos 4, Brockton 
Fair Grounds.

M. Gailienė,
uoli darbuotoja, “Darbininko” 
metinio parengimo Dovanų Ko
misijos narė, pasižadėjo kiek 
sveikata leis dirbti liepos 4 d., 
“Darbininko” piknike, Brock
ton Fair Grounds.Birž. 24 d., po pamaldų Pran

ciškonų Brolija laikė savo susi
rinkimą. Aptarė savo metinį 
parengimą, kurs įvyksta rūgs.- Į 
Sept. 13 d., kuriame kalbės kun. 
Pr. M. Juras.I

Perskaitė laišką Marianapo
lio Kolegijos. Priėmė jį ir nu
tarė aukuoti kolegijai išrengti 
kun. Joną Vosylių, MIC., į U.S. 
tarnybą. Aukotojams ženklai 
bus parūpinti penktadienio va
kare, po Šv. Valandai, susirin
kime.

Antras laiškas priimtas buvo

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas IŠSINUOMUOJA trys dideli 
kambariai, 339 Third Street, 
So. Bostone. Atsišaukite antro
se duryse pas Mr. Shatas.

Antru Kartu Duoda 
Kraujq

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtli Boeton 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kam

bariai. Prieinama kaina. Pra
leiskite savo vakacijas su lietu
viais pas Stellą Kodienę, 365 
Nantasket Ave., arba 10 White- 
head Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. 19-19

Ilgametė “Darbininko” skai
tytoja ir rėmėja .p-nia Marijona 
Razgevičienė, 238 E. 8th St., 
So. Boston, Mass. pereitą antra
dienį lankėsi “Darbininke” ir 
atsilankymo proga dovanojo la
bai puikią rankų darbo išsiuvi
nėtą staladinktę “Darbininko” 
metiniam piknikui, kuris įvyks 
Liepos 4 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. Nuo
širdžiai dėkojame poniai M. 
Razgevičienei už nuoširdumą ir 
paramą.

Mūsų 50-ties metų vedybinio 
kaip priimtagyvenimo proga, 

vadinti Auksiniu Jubiliejum, 
teko mums patirti labai didelis 
ir nuoširdus sudėjimas linkėji
mų ir sveikinimų iš mūsų arti
mųjų. Lai bus mums leista pa- 

I prašyti Gerojo Dievulio, kad jis 
atsiųstų savo gausių malonių—
Tėveliui Virmauskiui, Tėveliui
Abračinskui ir Tėveliui Jenkui, “Būk geras, malonėk prisiųs- 
muzikui Rapolui Juškai ir cho- ti dar 10 egz. kun. Pr. Juškai- 
rui ir mūsų giminėms ir drau- Į čio “Maldų Šaltinis”. Jau 35 
gams, kurie mūs neužmiršo ir pardaviau nuo jo pirmo pasiro- 
dalyvavo mūsų intencijai šv. I dymo. Siunčiu ir čekį. Viso ge- 
mišiose. Prašome priimti mūsų iro. KUN. L. J. MENDELIS”. 
kuklųjį padėkos žodį. nes mes
savo* nuoširdumo .kitaip išreikš
ti neišgalime. ?.

Petras ir Magdalena
Planskai ir Šeima

Kun. Dr. L. J. Mendelis 
'Darbininko* Adminis

tracijai rašo:

(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

BRICK HOUSE
Ant Deny Road

Hudson, N. H. Route 102

Tarpe Nashua ir Derry, N.H.MARIAM BURROUGHS, pla- j 
čiai žinoma smuikininkė, kuri 
turėjus daug patyrimo įvairiuo
se, žymesniuose miestuose, pri
ims mokinti muzikantus, kurie 
nori išsilavinti artistiškai grie- 
šti. Taipogi, bus priimami pra
džiose mokiniai. Atsišaukite — 
270 Huntington Avenue, Bos
ton, Mass. COM 3181.

TeL Kirkland 7119

Pauline Lnzadas.MB
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Užkandžiai—Pietūs
Mes Darome Rezervacijas 

Privačioms ir Parems.
• Juozas Kuderauskas “Dar

bininko” platintojas, birželio 
13 dieną įsirašė į Šv. Vardo 
draugiją, So. Bostone. Gero pa
sisekimo.

Juozas Jeskevičius,
ilgametis LDS 1-mos kp. finan
sų sekretorius ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas. Kaip jis 
pats, taip ir jo žmona Marijona 
kas metai dirba įvairiuose pa
rengimuose.

Pp. Jeskevičiai užaugino du 
sūnų — Silvestrą, kuris yra Gi
llette dirbtuvėje formonu ir 
Vladą, kuris yra klierikas Jė
zuitų vienuolyne.

Silvestras, vyresnysis sūnus 
yra vedęs žinomą veikėją Zuza
ną Žukauskaitę, kuri daug yra 
dirbusi ir veikusi scenos srity
je. Pp. Jeskevičių visa šeima 
apsiėmė dirbti “Darbininko” 
metiniame parengime, liepos 4 
d., Brockton Fair Grounds.

Kambariai dienai ar savaitei.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
" Nuo 6 iki & 

Sekmadieniais pagal sutarti.

Telefonas Nashua, N.H 

1566-W4
IVAIROS SKELBIMAI • Daugelis So. Bostoniečių 

jau rimtai pradėjo ruoštis ‘Dar
bininko’ metiniam piknikui, ku
ris įvyks Liepos 4 dieną. Brock
ton Fair Grounds, Brockton; 
Mass. Daugelis automobilistų 
taupo gasoliną. kad liepos 4. 
galėtų dalyvauti Lietuvių Dar
bininkų dienos parengime.

• P-nios O. Ivaškienes vaiku
čių grupė intensyviai daro pra
tybas, kad liepos 4 d. puikiai 
pasirodžius Brockton Fair 
Grounds.

• “Lietuviškos Vestuvės” jau 
baigiamos ruošti. “Jaunikis”

i jau užsisakęs naują gamitorių, 
, o “jaunoji” puikų nuometą. Ti- 
! krai bus visiems geras prisimi- 
I nimas, kada pamatysite “Lietu
viškas Vestuves” metiniame 

, “Darbininko” piknike, liepos 4 
d., Brockton Fair Grounds.

Nejudomą Nuosavybė
Lithuaniap Furmture Co. 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. 
Pavyzdžiai:

1. Vienos šeimynos 5-kių j * 
kamb. namas, kieto medžio lia-' 
keruotos grindys, garu apšyldo-i 
mas, vonia ir kiti patogumai,1 
arti pajūrio City Point’e, tik, 
$2500. Geresnio nepabudavosi ■ 
už $5000.

2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam
barių su moderniškais patogu- Į 
mais, labai gražioj ir patogioj 
vietoj So. Bostone. Kaina tik 
$3000.

3. Dorchestery 3-jų šeimynų,: 
15 kamb. naujos mados įtaisai, i 
prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $13000 — parsiduos 
tik už $5100.

4. Moderniškas mūrinis na
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli
nės grindys, labai parankioj 
vietoj. Parsiduos pusiau ver
tės. Kaipo dalį įmokesčio, pri-, 
ims jūsų dabartinį namą, bile 
turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias kataliogas Bankų 
ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa-1 
vybių. Turim keletą namų mai
nymui. Taipgi gerą saliūną la- j 
bai geroj biznio vietoj So. Bos
tone tik už $6000. Platesnių in-. 
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
L 31J Ę ^ręet ’
* Sourfi Bosioa, MŠsL

TeL ŠOU 2806 «

Dr. J. L Pasakaite
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakaro 

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Išgrysuojarr.e.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Maso.

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

IVAIROS SKELBIMAI GRABORIAI

S. Barasevlčius ir Sūnus
MOTERIS PAGEI.BININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Dorchester Ave.
TeL COLumbia 2537

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa.

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston^Mass.
Rn. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington SL. Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Telephone 
BO. BOSTON 

1058

KONČIAUS BITININKYSTĖ
S7 Battery St-. Ka. ANnctoa. M.« SVARBUS

PRANEŠIMAS

Bay Yiew Motor Service
8TUDEBAKER

Automobiliu Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbyBčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Šiuo karo laiku yra labai 
svarbus dalykas turėti Karo 
padarytų nuostolių apdraudą. 
kuri dabar ką tik įsigaliojo. Ši 
apdrauda apdraudžia nuo bom
bų ir kitų pabūklų. Galite ap
drausti savo namus, automobi
lius, namų įrengimus, baldus, 
asmeninį turtą, dirbtuves, 
krautuves ir tt.

Nelaukite ilgai, kad nebūtų 
susigrūdimo. Apdrauskite da
bar. kad galite liuosai prieiti ir 
viską gerai atlikti. Galite atei
ti asmeniai arba parašyti laiš
ką ar patelefonuoti —

JAMES M. KEYES, 350 W. 
Broafbvay, So. Poste n, Mass. 
Tel. SDU 0212. Mes ešžhne pasi-' 
rpngę.Jums .gęrąį, . greitai jr 
4u?s&Žiai pH^Ūti. (Sk£ <

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

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

BOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką' 
SavinlnkaL

Valgomų Daiktų Krautuvės

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

Perkins Markei
P. BdUrušiūnas - p'jKlinga, Sau.

♦ 753 Bręadyray , .
fel. ŠOU 3120,^‘BostoA **’

Queen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius <kėibinius 
Pajimame ir pristatome 

> W“us dykąjį. ......

FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskaa F. E. Zaletskaa 
Graborial Ir Batsamuotajal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

-rJ NOTART PUBLIC

TeL 8OU Bdšteh 0818 ė ž 
Tel. 8OU Boston 2808

48 Črescent Avenue
Telephone COtiunbus 6T02

29 Savin Hill Avęnue
Dorchester, Mass. COE 198
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PITTSBURGH, FA.
NE SUDIEV... BET AČIŪ

Kas lankėsi Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje sekmadienį, bir
želio 14 d. Šv. Kazimiero Aukš
tesniosios Mokyklos išleistuvių i 
akte, tas be abejo dar tebegy-j 
vena gražiais to vakaro įspū-| 
džiais. Estradoje sėdi dvide-' 
šimt jaunuolių, pasipuošusių 
tam tikrais tai iškilmei pritai
kintais drabužiais. Šalę jų sėdi 
jų mylimas tėvas, globėjas bei į
draugas — Kun. klebonas M.: Šiandien, kaip yra įsigyvenęs 
Kazėnas. Jis, lyg laivo kapito-' Paprotys, netarsime “sudiev” 
nas, rimtai nusiteikęs žiūri į

ti į naująjį gyvenimą ir tikėtis 
dar didesnių laimėjimų, nes per 
šiuos keturis metus stengėmės, 
kaip reikiant apsišarvoti kata
likybės idealų skydais, kurie 
mus apsaugos nuo daugel mums 
gręsiančių pavojų gyvenimo ko
vų lauke. Su viltimi Dievuje ir 
gerais pasiryžimais pasidrąsi
nę žengsime į laimingą ateitį 
aukštai iškėlę Šv. Kazimiero 
Mokykloj įgautus šūkius — 
Dievui ir Tėvynei gyvensime ir 
mirsime!

kiekvieną liūdnom akim, lyg 
gailėdamasis, kad reiks išleisti 
ir šį gražų būrelį į gyvenimo 
audringą jūrą, kur jų laukia ne
žinomas likimas ir gal pražūtis. 
Bet Vytautas Ziaukas, baigian
tis mokyklą aukščiausiais pa
žymėjimais, užtikrina savo kle
boną, mokytojus, bei tėvus, kad 
su viltimi Dievuje drąsiai ženg
sime į laimingą ateitį aukštai

mūsų Alma Mater — Šv. Kazi
miero Mokyklai, — nes su ja 
skirtis nežadame, kaip tik at
virkščiai šalę jos kovosime ir 
dirbsime! Tiesa, fiziniai jos 
veikloje gal nedalyvausime, bet 
dvasiniai joje visuomet buvo- 
sime, jos gyvenimu gyvensime, 
jos dvasia gaivinsimės, ir ją 
savo aukomis bei darbais rem
sime.

Ne “sudiev”, bet ačiū mes iš

Šv. Kazimiero Pittsburgh, Pa., aukštesniosios mokyklos 1942 m. baigusiųjų ia.da. 
D. G. Kun. Magnus Kazėnas.

Viduryje:

S

kos teko ir vienai lietuvaitei. 
Visa Sodaliciją ir taipgi vis&

draūgfes sveikiname Oną ir iin-j 
kime linksmos keliones į Baltą
jį Namą.

iškėlę Šv. Kazimiero Mokykloj širdies tariame didž. gerb. kun.
kleb. Magnui Kazėnui, per ku
rio nenuilstamą darbuotę mūsų 

kalba padarė gilų įspūdį, todėl i Ubui, turėjome galimybės mo-

įgautus šūkius. Dievui ir Tėvy
nei gyvensime ir mirsime! Jo

čia ir paduodame.
Brangioji Dvasiškiją,

Tėvai, Draugai!

Pagaliau po keturių metų

kytis katalikiškoj bei lietuviš
koj mokykloj, — Seselėm Pran- 
eiškietėm, kurios taip nuošir
džiai mūsų auklėjimu rūpinosi, 
— ir geriems mūsų tėveliams,

darbuotės Švento Kazimiero kurie su tokiu pasišventimu rū- 
Aukštesnioje Mokykloje atsie- pinosi lėšų, kad tik galėtų duo-

co valstybės, kurioje jis dabar
tiniu laiku tarnauja. “Kelionė 
iš Moultrie Georgia į Roswell,

SODALIETĖS BAIGĖ 
VEIKIMO SEZONĄ

Sekmadienį, birželio 21, Soda- 
licija turėjo paskutinį susirin
kimą šiame sezone. Klebonas 
kun. Valančiūnas buvo atsilan
kęs ir įteikė po davanėlės kiek- j 
vienai, kuri buvo ištikima savo 
pareigoms ir neapleido Šv. Ko- 

i munijos, Sodalicijos Pamaldų 
; nei susirinkimų. Sekančios ga
vo po dovanėlės: Joanna Bai- Dr. !• Kvaraciejus, 
čaitė, Teresė Markūnai tė, Pran- Kvietimo Komisijos narys. Jo 
ciška Navickaitė, Alberta Poš- pastangomis užkviestas kalbėti 
kevičiūtė, Adelė Mažeikaitė ir Brocktono miesto mayoras Jo-

i
Agnietė Mažeikaitė. seph H. Downey ir policijos

Klebonas prašė, kad visos viršininkas Oscar Johnson, be
bandytų atsilankyti ant susi- pos 4, Brockton Fair Grounds. 
rinkimų ir ypatingai ragino, Jis deda pastangų, kad kuodau- 
kad per vasarą nepamirštų sa- giausiai užkvietus svečių į šį

nes turėjome keliauti kelias 
dienas traukiniu pakol pasie-

Lietuvą, ir į laisvą Lietuvą! Pe- munion breakfast' — pusryčiai. Burokas iš tolimos New Mexi- 
tys į petį remkime kas lietuviš- Šia proga taipgi buvo trumpas 
ka, ypač Šv. Pranciškaus vie- programėlis. P. Zakarevičienei 
nuoliją, kuri visa širdimi atsi- perstatant, Klebonas ir vienas
davusi Lietuvos reikalams ir iš mokytojų, Albinas Symbala, New Mexico buvo gana ilga, 
stovi jos sargyboje ir laukia pasakė kelis pritaikintus žo- 
to momento, kada jos narės ga- džius, pasveikindami jaunus 
lės vėl grįžti į Lietuvą, ir ten graduantus-tes, paragindami kėm savo destmaciją. Šioji val-
padėti vargstantiems mūsų tau- juos kiek galint siekti ir toliau' stybė yra labai lygi, palyginant 
tiečiams. “Leiskit, į Tėvynę, aukštesnio mokslo, visada dirb- stalo viršūnei. Nuostabu taipgi, 
leiskit pas savus” — tai jų o- ti Dievo ir Tautos garbei. kad čia medžiai yra didelė rete-
balsis ir viltis. Verta ir naudin- Pridera pagirti mūs parapijos nybė. Sunku yra rasti žalią me- 
ga paremti tokius kilnius troš- moterų draugiją, (St. George’s 
kimus. Tat visi: kaip vienas, į Women’s Auxiliary), kurios

dį, o kempėje visai nėra. Oras 
čia ir biskį kitoniškesnis, die- 

šį didingą išvažiavimą. Visi kiekvieną metą surengia mūsų nos karštos, o naktys nepapra-
kaip vienas paremkite vienin
telę Pittsburge esančią katali
kišką ir lietuvišką mokslo įstai
gą — Šv. Pranciškaus Vienuo
liją.

Pradžia bus 11 vai. Seserų 
koplyčioje, kur bus atlaikytos 
šv. mišios už žuvusius lietuvius

graduantams pusryčius.

VASARINE MOKYKLA

kėme savo studijų tikslą, nes 
šį vakarą esame vainikuojami 
šios mokyklos atestatu, kuris
duoda teisę žengti į naują mūsų čiū. Lai Aukščiausiasis
gyvenimo periodą. Šiuo įvykiu šimteriopai atlygina!
jaudinamės, nes pagaliau, po ; __________
didelių pastangų užkopome
į aukštąją ir stačiąją mokslo 
kalno viršūnę nuo kurio matosi 
platūs ir daug žadanti gyveni
mo horizontai. Džiaugiamės, 
kad tą kelionę galėjome atlikti 
kartu su tokiais pasišventu-

ti mums mokslą lietuviškumu 
bei katalikiškumu pagristą. 

Visiems tariame nuoširdų a- 
Jums 
Felix

Pakvietimas Į Lietuvių Die
nų Liepos 4 d.

Brangioji lietuviškoji 
Visuomene:
Kas metai per 15-kos metų

Šiemet mūs parapijos vasari
nė mokykla prasidės liepos 6 d. 
Kadangi daugelis mūsų lietuvių 

. jaunuomenės lanko viešas mo
kyklas, kuriose nėra dėstoma

kareivius karo lauke ir išpra-ų^^ kad davus proga 
šyti palaimos mūs vargstančiai, tikžjimo Uesas geriau pažinti,
Tėvynei Lietuvai. Akademijos kad jSmokti geriau suprasti 
autobusas Jūsų lauks įkalnėje įDievo jr

kiekvieną vasarą, liepos mėne-

siais ir prityrusiais vadais, bėgį buvote kviečiami į šią di- 
kaip mūsų didžiai gerbiamu dingą šventę, ir kas metai Jūs 
kun. kleb. — Magnumi Kazėnu išklausėte mūsų prašymą ir ap- 
ir rūpestingomis mokytojomis silankėte Seserų Pranciškiečių 
— Seselėm Pranciškietėm. Daž- ūkėje, Lietuvių dienoje — Lie- 
nai per šiuos keturis metus pos 4 d. Šįmet ir vėl Jūs esate 
mokslo siekimas pasidarydavo kviečiami. Šįmet daugiau negu Į 
sunkus ir neprieinamas ir daž- kada pirmiau turėtumėt daly- 
nai užeidavo pagunda grįžti į vauti šioj Lietuvių Dienoj, nes 
gyvenimą nepasiekus mokslo Lietuva baigiama smaugti žiau-

nuo 10 vai. ir atveš į kalnelį. 
Po piet prasidės įvairūs žaidi
mai. Bus taip pat ir programa. 
Kalbės įvairūs profesionalai bei 
dvasiškiai. Praleisit dieną nau
dingai, linksmai, lietuviškai. 
Tat atvykit visi.

Rengimo Komisija.

SHENANDOAH, FA.

viršūnių, bet savo gerųjų vadų 
raginami bei padėdami atgau- 
davom vėl savo jėgas ir vėl ly
dimi naujų vilčių eidavom to
liau mokslo keliu. Dabar trium
fuodami savo pasisekimu jau
čiamės, kad galim drąsiai ženg-

riomis okupantų rankomis. Jūs 
savo pribuvimu įrodysite, kad 
esate lietuviai, jais norite ir 
likti. Ko didesnis skaičius atsi
lankys, tuo didesnis bus pro
testas žiauriems smaugikams, 
kad mes tikime į atbundančią

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 

BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

PARAPIJINES MOKYKLOS 
GRADUANTAI 

Šiemet 19 jaunų studentų-čių 
sėkmingai baigė pradinės mo
kyklos kursą mūsų parapijos 
mokykloje. Birželio 17 d., vaka
re, bažnytinėje svetainėje įvyko 
graži programa su graduantų 
apeigomis. Sekantiems gerb. 
Klebonas įteikė Diplomus: Ed
vardui Bagdonui, Vincui Kar
pavičiui, Pranui Linkauskui, 
Edvardui Lubemirskiui, Jonui 
Mizerai, Antanui Subačiui, Po
vilui Tvardžikiui, Vincui Ul- 
binskiui, Ahnai Baleskytei, E- 
lenai Budauckytei, Daratai Iva
nauskaitei, Marei Kačergytei, 
Doloresai Krofčikiūtei, Floren
cijai Pauliukaitei, Veronikai 
Petrauskaitei, Daratai Pribi- 
šiūtei, Elenai Schlitzeraitei, 
Daratai Sulauskytei ir Lilianai 
Vail onytei.

sį, laikomos specialės pamokos 
viešųjų mokyklų mokiniams. 
Pamokos būna kiekvieną dieną, 
išimant šeštadieniais ir sekma
dieniais, nuo 9 iki 12 vai. ryte.

Apart tikėjimo dalykų, taip
gi yra dėstoma Lietuvių kalba. 
Kiekvienam lietuviui pridera 
mokėti gražiai lietuviškai kal
bėti, skaityti, rašyti. Čia bus 
gera proga pasimokyti lietuviš
kai rašyti ir skaityti.

KUNIGŲ PERMAINOS 
Birželio 10 d., mūsų parapi

jai buvo paskirtas, neperseniai 
įšventytas kunigas Jonas Luk
šys. Jis užėmė vietą mūs buvu
sio vikaro kunigo Jurgio Degu
čio, kuris buvo pasiųstas į Šv. 
Petro ir Povilo parapiją, Tama- 
qua, Pa., už vikarą pas kun. Šu- 
kevičių.

60 ELLSVV’ORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

LIETUVIAI GRADUANTAI
Shenandoah’rio apylinkėje 

randasi 3 viešosios aukštesnės 
mokyklos. Jose yra netik dau
gelis lietuvių mokinių, bet ir 
21 lietuvių mokytojų. Tad, kaip 
ir kitais metais, visų aukštes
nių mokyklų lietuviai graduan- 
tai, suvirš 80, taipgi ir jųjų lie
tuviai mokytojai-jos, sekmadie
nį birželio 14, per 7:30 v. šv. 
mišias, pasipuošę savo akade
miškais rūbais, atėjo į bažny
čią išklausyti mišių ir visi kar
tu priėmė iv. Komuniją.

Tuoj po mišių visi susirinko 

puikiai papuoštoje po 
nėj|

sū

PARAPIJOS JUBILIEJAUS 
KNYGA 

Šv. Jurgio bažnyčios 50 m. 
sukaktuvių paminėjimui tapo 
išleista, Shenandoah šv. Jurgio 
parapijos istorija.

Knyga yra gražiai išspaus
dinta, gana didelė, 68 puslapių, 
kurioje randasi apart mūsų pa
rapijos sukūrimo ir išsivysty
mo istorijos, lietuvių ir anglų 
kalbose), 35 paveikslais, Šven
to Tėvo, J. E. Kardinolo, mūsų 
bažnyčios kapų, mokyklos, pa
rapijinių draugysčių ir tt.

Raidas.

štai vėsios, kad kartais turi ge
rai užsikloti.

Interestinga žinoti kokių įvai
renybių galime rasti šiose Jung. 
Valstybėse.

Toliau rašo: Sekmadienį,
nuėjęs į Šv. Petro bažnyčią, ku
ri randasi tame mieste, nustebo 
pamatęs tris seseles Kazimie
rietes, Sės. M. Juozapina, Leo- 
nette ir Celina. Negalima pasa
kyti kokis džiaugsmas gali bū
ti, kada pamatai savo žmones, 
ypatingai visai netikėtoje vie
toje. Be to turėjo kitą “surpri 
zą”, kada sutiko savo klasės 
draugą, Alfonsą Stankų, kuris 
buvo atkeltas į šią vietą.

Ar ne ištikrųjų kartais mažas 
šis pasaulis? Ypatingai kaip 
manai nukeliavęs tokias toly 
bes netikėtai sutinki asmenis, 
kuriuos pažinojai, mateisi, gal 
net ir tam pačiam suole mokyk
loje sėdėjai.

Serg. Burokas sveikina visus 
ir prašo nepamiršti jį savo laiš 
kais. Jo antrašas yra:

Serg. Peter M. Burokas
853rd. Ordnance Company, 

Roswell, New Mexico
Pereitą savaitę buvo parva 

žiavęs apsilankyti pas savo ma
mytę Sergentas Antanas Tyla. 
Pasisvečiavęs išvyko atgal į 
Phoenix, Arizona, kur jis tar
nauja.

Pas gimines ir draugus lan
kėsi Petras Gedvilas iš North 
Carolina. Ta proga aplankė ir 
savo buvusias mokytojas Sese
les Kazimierietes.

Gal neklysiu pasakius, kad 
beveik ko ne kiekvienoje vals
tybėje rasime savo parapijietį 
Žingeidu išgirsti naujienų nuo 
jų. Mes jų nepamiršime, bet no
rime taipgi, kad jie ir mūsų ne
pamirštų savo laiškais.

o sodalicijos pareigų.
Sodalietės gražiai veikė per 

šiuos metus. Susirinkimai buvo 
paįvairinti paskaitomis apie 
Šv. Panelę Mariją. Buvo rinkta 
pašto ženkleliai misijoms, iš
pirkta maža pagonytė ir duo
tas jei vardas Elenora Marija. 
Gavėnios metu buvo paruošti 
Krutami paveikslai “Šv. Anta- j 
no Gyvenimas”. Taipgi baigian
tis gavėniai Sodalietės pasidar
bavo parapijai rinkdamos au
kas dėl Velykų gėlių. Gegužės 
mėnesį įvyko iškilminga Gegu
žės vainikavimo Procesija. Lie
sos mėnesyje baigdamos visus 
darbus ,turės savo išvažiavimą.

Išrinkta sekanti komisija, ku
ri darbuosis per šią vasarą pa-

parengimą.

Feliksas Dūksta,
ruošdamos Sodalicijos progra- Priėmimo Komisijos pįrminin- 
mą ateinančiam sezonui prade- kas. Jis yra Brocktono miesto 
dant rugsėjo mėnesiu: Sofija Sveikatingumo Departamento 
Kateivaitė, Marija Mikaloniu- Į narys. P-nas Dūkštą pasižadė- 
tė, Agnietė Stankiūtė, Stella jo “Darbininko” metiniam pa- 
Kernagiūtė, Teklė Balčiūnaitė, I rengimui gauti iš biznierių do- 
Adelė Mažeikaitė, Marijona Bi- J vanų.
genytė (buvusi Vilos Marijos-------------------------------------------
Juozapo Sodalicijos Prefektė), Į kunigai ragino parapijiečius, 
Bronislava Areskevičiūtė, Vio-; kad nepamirštų ateinantį sėk
la Tylaitė, Ona Rimgailaitė, E- madienį, birželio 28, bažnyčioje 
lenora Jablanskaitė, Elzbieta bus renkama kolekta karo nu- 
Rimdeikaitė, Pranciška Navic- kentėjusiai Lietuvai. Buvo
kiūtė, Alberta Poškevičiūtė, 
Teresė Markūnaitė.

ir skaitomas laiškas nuo Jo Emi- 
į nencįjos Kardinolo Dougherty, 
j kuris pritaria ir ragina lietu
vius, kad prisidėtų savo auko
mis. T. B.

BAIGĖ AUKŠTESNIĄJĄ 
MOKYKLĄ

Sodaliciją siunčia širdingus ---- ■■■
linkėjimus savo narėms baigų- Pirk Defense Bonds ir Stamps!
sioms Aukštesniąją mokyklą:
Onai Rimgailaitei, Alenai Ka- t-__
valiauskaitei ir Alenai Veliutei.

PRANEŠIMAS VYČIAMS
Vyčių 3-čios kuopos susirinki

mas įvyks Sek. Birželio 28, 
tuoj po Sumos. Prašome visus 
narius dalyvauti.

RINKLIAVA LIETUVAI 
Pereitą sekmadienį, parapijos

Remk šios šalies apsigynimą!

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqfon Blvd
BALTIMORE. Md. 

Telephone Plaza 8596
Llmosinal dSI visokiu reikalu

i.

PHILADELFHIA. FA.

Sv. Kazimiero Parapija
Mes pasilikusieji namie ban

dome nepamiršti savo draugų 
ir pažįstamųjų, kurie tarnauja 
mūsų ir mūsų krašto gerovei
Jie taipgi ir mūsų ftepamiršta

'T-- ””' “■mo

SUTEIKTA GARBE MŪSŲ 
SODALIETEI ONAI 

BARAUSKAITEI
Ona Barauskaitė, kuri jau se

niai dirba valdžios dirbtuvėje 
— vėliavų siuvimo departmen- 
te, buvo išrinkta viena iš tryli
kos, kurios representuos try
lika origines valstybes. Ta pro
ga šios trylika vyks į Washing- 
ton, D. C. į Baltąjį Namą ir pa
dovanos Prezidentui Roosevel- 
tui Jungt. Valstybių vėliavą, 
kuri buvo pasiuto jų depart-

li

Svarbus Pranešimas Kiekvie
nam Vietos Piliečiui

APDRAUSKITE SAVO INVESTMENTUS!
Jungtinių Valstybių Valdžia išleis

Karo Padarytų Nuostolių Apdraudę
su Liepos 1 diena, labai žema kaina.

Nepraleiskite progos — įsigykite apdraudą! 
Apdrausk savo namus, namų įrengimus, baldus, 
asmenį, turtą, dirbtuves, krautuves, automobilius 
ir t.t.

Karo nuostolių apdraudą galima bus gauti tik
tai už cash su užsakymu.

Nuo birželio 20 dienos mes būsime pasiruošę 
priimti šios rūšies apdraudai aplikacijas. Ar gali
me Jums šiame reikale pasitarnauti?

GRIGAITIS I ŽEMAITIS INSURAI




