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ĮNINKĄS

DABARTIES
BILDESIUOS
Liepos 4, Jung. Valsty
bių
nepriklausomybės
Šventė. Dėl šventės šešta
VOL. XXVII — No. 49.
dienį penktadienio “Dar
bininkas” neišeis. Kitas
“Darbininko” numeris iš
eis antradienį, liepos 7 d.
š. m.
Linkime visiems malo
nių ir laimingų švenčių!

AMERIKOS LIE’:

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

"Darbininko" Pikniko
Darbininkų Domesiai!
Darbininkai,
darbinin
kės, kurie esate pasižadė
ję liepos 4 dieną dirbti
“Darbininko”
metiniame
parengime, Brockton Fair
Grounds, Brockton, Mass.
ir kurie negalėsite nuva
žiuoti į daržą su automo
biliais, prašome ta dieną 9
va,, ryte susirinkti j —
Broadway tunelį,
(prie
štoruko), kur lauks Tams
tų
J. Kumpa. Ten susi
rinkę visi galėsite svkiu
nuvykti j Brockton Fair
Grounds.
Visi, kurie vyks busais j
B r oc k toną, tai ten ras va
dą, kur sustoja busas ir jis
nurodys, kaip nuo Sehool
St., pasiekti Belmont St.,
kuriuo galima lengvai pa
siekti Brockton Fair Par
kas busu, arba pėsčiam.

p.

Valletta, Malta, birželio
29 — Per pastarąsias 24
valandas Britu patroliai
nušovė 7 nacių lėktuvus.
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Naciai Pradėjo Trečią Ofensyvą
Kharkovo Fronte

NAUJOKŲ
REGISTRACIJA
Šiandien, birželio 30 d.
vyksta naujokų registra
cija. Visi vaikinai, kurie
gimė sausio 1 d., 1922 m.
arba po tos dienos, ir bir
želio 30,1924 m. arba prieš
tą dieną, turi registruotis.
Lt. Pulk. Smith pareiš
kia, kad sekantiems asme
nims nereikia registruo
tis, būtent:
1. Tarnybos viršinin
kams, įgaliotiems viršinin
kams, išmokėjimų rašti
ninkams ir įsirašiusiem
vyram į: The regular Ar
my, Navy, Marine Corps,
Coast Guard, Coast and
Geodetic Survey, Public
Health Service, federalės
valdžios pripažintą Natio
nal Guard, regular Army
reserve, Officers’ Reserve
Corps, Enlisted Reserve
Corps, Navai Reserve, Ma
rine Corps Reserve, Coast
Guard Reserve (išskyrus
laikinius narius), ir kitus,
kurie yra kadetai Jung.
Valstybių militarės akade
mijos
arba yra Coast
Guard akademijos kade
tais, ir tt.
Kiekvienas vaikinas, ku
riam suėjo 18 metų am
žiaus ir dar neturi daugiau
kaip 20 metų ir pusę, pri
valo registruotis. Jeigu abejoja ar reikia registruo
tis, tai lai pasiklausia re
gistracijos vietose, kur
kiekvienam bus paaiškin
ta.

DARBININKAS

I.itMutnian Seml-W«-ekly
Newspaper

Raudonųjų Jėgom Sudaro Rimtę
Pavojų
Berne, Šveicarija, birže- nėra. Rusijos spokesmano
lio 29 — Vokietijos naciai pranešimu, pereitos savaipraneša, kad jų karo jėgos tės pabaigoje Vokietijos
pradėjo didesnę trecią o- naciai prarado 384 lėktufensyvą link Kursko, 230 vus, o tuo pačiu laiku raumylių į pietus nuo Mas- donieji prarado 171 lėktukvos. Jeigu jiems pavyktų vą.
laimėti, tai sudarytų gali- i
------------mybę šiaurės replėmis ap- ■ Didelis Pasipiktinimas
juosti visą Kharkovo fron
Naciais Argentinoje
tą. Raudonųjų apsigynimo
jėgom, kurios gina Don
slėnį, būtų didžiausia ne Buenos Aires, Argenti29 — Pasklydus
laimėk
•' na
X » birž

Naciai visu smarkumu • žinioms, kad nacių subma
briaujasi prie Voronež u- rinai jau nuskandino tre
;pės, kur ji susijungia su čią Argentinos laivą viso
Don upe, tai stipriausias je šalyje pasireiškė dide
raudonųjų
apsigynimo lis judėjimas ir pasipikti
punktus. Smulkmenų apie nimas naciais. Karštesnie
kautynes
trūksta,
bet ji žmonės puolė nacių am
Maskvos
komentatoriai basadą ir ją apmėtė akinė
mis.nelabai optemistiškai kai- nimis
Dabar nacių ambasada
ba apie tas kautynes
apstatyta tvirta policijos
Kharkovo fronte.
Sevastopolyj permainų sargyba.

Ašis Užėmė Matruh Egipte
Londonas, birželio 29 —. Matruh miestelis turi
Praneša, kad maršalo Er-Z taikos metu tik 500 gywin RommeHo vadovauja- ventojų. Taigi nėra svar
ina Ašies armija užėmė bi pozicija.
Matruh
miestą, kuris ran-’
--------------Jung. Valstybių nepriklausomybės paskelbimo vaizdas. Liepos 4 d. yra reikšmingiausia tauti
dasi 140 mylių nuo Libijos
nė šventė Jungtinėse Valstybėse. Šiais laikais kovojame ne tik už šios šalies nepriklausomybę ir
rubežiaus Egipte ir 160 Sub Nuskandino 3 Amerikos
laisvę, Let taip pat už išlaisvinimą pavergtųjų tautų, tarp kurių yra ir mūsų tauta. Liepos 4 d.,
Laivus
mylių iki Alexandria.
pasimelskime už nepriklausomybės ir laisvės gynėjus, padarykime pasižadėjimą gausiau pirkti
Sakoma, kad nacių tan-i
----------Karo Bonus ir Štampas ir dalyvaukime mūsų tautiniuose parengimuose, kaip tai — Lietuvių
kai čia pasirodė galinges- New York, birželio 29 —
Darbininkų Dienoj, Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass. ir Lietuvių Dienoj, Marianapolio
ni, ir britai negalėjo rizi- Jung. Valstybių laivynas
Kolegijoj, Thompson, Cann.
kuoti su jais grumtynėse, praneša, kad Ašies submaGreičiausia, kad Britų jė- rinai vėl nuskandino tris
gos pasitraukė ir Matruh Jung. Valstybių prekybiužleido be mūšio.
! nius laivus ir kartu su laiReikia pažymėti, kad vais nuskendo arba sudeNew York, birželio 29 —;tarp kurių buvo ir laiko Jung. Valstybių ir Britą- gė 72 jūreiviai Atlantiko
Cairo, Egiptas, birželio armija dalyvautų kautyPereitą
šeštadienį Federa-J bombos. Apsirengę civi- nijos lėktuvai be sustoji- vandenyne,
29 — Ašies mechanizuotos nėse.
„
__ _____
ir motorizuotos karo jė Kautynės dėl Egipto ga- lio Investigacijos biuro a-;liais drabužiais, jie pasis-__
mo________
bombarduoja
Ašies! Taigi
nuo______
Pearl Harbor
gos, vadovaujamos marša li nulemti ne tik Vidurinių gentai areštavo aštuonius kyrstė ir atvyko į New karo jėgas Libijoj ir Egip- užpuolimo, neoficialiu apj te. nežiūrint to, kad sąjun- skaitliavimu, priešas nulo Rommelio, briaujasi gi Rytų likimą, bet ir pašau- Vokietijos nacių šnipus, Yorką.
lyn į Egiptą link Alexan- linio karo ilgumą.
I kuriuos atvežė nacių subFBI direktorius Hoover gininkų karo jėgos pasi- skandino 320 laivų mūsų
dria ir Suez kanalo. Ta Oficialus britų praneši- marinas ir išleido Ameri- sako, kad nacių šnipai bu- traukė iš Matruh.
vandenyne.
čiau svarbiausios pozicijos mas paduoda, kad žiau- kos vandenyno pakrašty-'vo aprūpinti dviem metam
Į darbui, ir klausinėjami pa
Egipte tebėra sąjunginin riausios kautynės dabar je.
GEN. EISENHOWER KARO
kų kontrolėje.
eina apie 115 mylių nuo Nacių šnipai buvo gerai žymėjo keletą objektyvų,
Ispanijos spauda rašo, Libijos rubežiaus Egipte apsiginklavę ir buvo ap- kuriuos beabejo jie būtų
VADU EUROPOJE
kad ir Amerikos kariuo- ir apie 165 mylios nuo rūpinti didele suma pini- , bandę susprogdinti.
menė jau yra Egipte, bet svarbios laivyno bazės — gų. FBI direktorius Hoo-i Jung. Valstybių proku-l Washington, D. C., birž. kad nuo pradžios karo Vo
nepasako, kad Amerikos Alexandria.
ver įgaliojo pranešti, kad roras Biddle pareiškė, kad 29 — Karo departmentas kietijos naciai nužudė ma
gal būti daugiau - agentų Teisingumo Departmen- praneša, kad visų Jung. žiausia 1,000,000 žydų Eu
bus areštuota, ir kad su- tas suimtųjų bylas “greit Valstybių karo jėgų vadu ropoje.
sekta, jog nacių šnipai sa- ir nuodugniai išspręs. Sa- Europos karo zonoje pas- Žydų persekiojimas bu
vo pragaištingam darbui koma, kad dėl vieno kalti- kįrtas gen. Dwight D. Ei- vęs ypatingai žiaurus Ry
v*80 būtų gavę $169,700. nimo gali būti mirties senhower, buvusį genera- tinėje Europoje, būtent,
Londonas, birželio 29 — mina iš Anglijos lėktuvu
bausmė.
linio štabo operacijų sky- Lenkijoj, Latvijoj, Lietu
Pereitos savaitės pabaigo atvažiavo į Kanadą, pas
Visi nacių šnipai yra
j a«. gy Kfliklirip
kad
1
.
.
voj ir Rumunijoj, kur esą
je Britanijos. tūkstantis kiau į Ameriką ir čia lai venę Jung. Valstybėse; kenaus vlrslnlnkąPrezidentas
Rooseveltas
į-,
žydai daugiausia nukentė
lėktuvų puolė Vokietijos kinai apsigyveno.
: li jų yra buvę Vokiečių - Asakys suimtuosius atiduo Nužudė Milijonų Žydų jo. Jie sako, kad gali būti
svarbų uostą Bremen. Ki
__________
jmerikiečių bundos nariais ti militariam tribunolui
700,000 žydų nužudė Lie
ti bombanešiai bombarda u . . a - Europoje
aaa a.
ir du iš jų yra Amerikos teisti.
tuvoje ir Lenkijoje; 125,vo nacių aerodromus O- Naciai Paėmė 20,000 Rūsy piliečiai. Vienas yra bu000 Rumunijoj, 200,000
Londonas,
birželio
29
—
landijoj, Belgijoj ir Pran
NelaiSVeil
!vęs Michigan National Naciai Išnaikino Kitą Čeky
Pasaulio Žydų KongresoĮ Rusijoj ir 100,000 kitose
cūzijoj.
j Guard nariu.
Kaimą
spokesmanas
pareiškė, Europos šalyse.
Bremeno uoste sukelta
„ __
-.r «
. • x • •
...
r
Berlynas,
birz.
29
—
Vo-.
Ketun
tos
šnipų
grupes
dideli gaisrai.
' . ,..
.
.
.
, .
v . v
F
Londonas, birželio 29 —
Britu mini«?tpriia sako kietijos nacių karo vado-’yra baigę sabotažo mokykaitriose atakosevybė skelbia, kad pereita kiąBerlynu kurie birželio Čekoslovakijos valdžia iš
savaitę Kupiansko srityje (13 d. išsikėlė j Long Island trėmime sužinojo, kad Vo
vę 52 britų lėktuvai.
naciai paėmė daugiau kaip pajūrį ir kiti keturi išsi- kietijos naciai okupantai
šeštadienį, liepos 4 d. (Amerikos Nepriklausomy
20,000 rusų kareivių į ne- kėlė arti Jacksonville, Flo- išnaikino kitą kaimą, bū
Olandijos Karalienė laisvę.
i rida — Ponte Vedra pajū- tent, Lesaty. Naciai tvirti- bės šventėje) įvyks Darbininkų Radio programa 2 vai.
Amerikoje
Kopianske yra didelis ryj. Kaip tik jie išsikėlė į na, kad to kaimo gyvento- j po pietų.
geležinkelio mazgas, kurį pajūrį, tai tuojau paslėpė jai slėpė pasikėsintojus, i
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir
Lee/ Mass. birž.-29
O- naciai dabar naudos stra- smėlyje savo nacių cmifor- kurie nužudė protektorių Į klausykite gražios lietuviškos progr: iš WC?OP
[stoties, Boston, Mass.
liftas neįvairius įrankius, Heydrichą.
landijos karalienė Wilhel- bėginiams tikslams

Nulemiančios Kautynės Egipte

Areštavo 8 Nacių Šnipus

Britai Bombardavo Bremeną

Darbininkų Radio Programa
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Antradienis, Birželio 30, 1942

ĮVAIRIOS* žinios
BRITŲ LĖKTUVAI VĖL
BOMBARDAVO BREMENĄ

DIDŽIOJO MŪStįi' TAUTOS
POETO MIRTIES SUKAKTIS
LIETUVOS GYVENTOJAI
TURI BADMIRIAUTI

Į
Dienos Pirmininkas

Birželio 28 d., 1932 m.
mirtis išskyrė iš mūsų
tautos įžymųjį poetą, ra
šytoją ir vadą Prel. J. Mai
ronį - Mačiulį.
Maironio - Mačiulio poe
zija, eilėraščiai yra tai
perlai mūsų tautos litera
tūroje. Jis išpranašavo
Lietuvai nepriklausomybę
ir laisvę. Lietuva kėlėsi iš
priespaudos, bet Maironiui
neilgai teko džiaugtis jos
nepriklausomybe. Po aš
tuonių metų nuo Maironio
mirties Lietuva vėl pateko
svetimųjų vergijon. Vadas
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo,
bet jo raštai tebėra gyvi.
Maironis - Mačiulis ir
šiandien yra mūsų tautos
žadintojas — vadas.
Kaip anais sunkiais lai
kais, taip ir dabar štai
kaip Maironis šaukia savo
tautiečius į kovą už tėvy
nę:

125
nieko
• Jau esame rašę, kad Taukų
nieko
Lietuvos gyventojai gau- Kiaušinių
vienetus.
Londonas, birželio 29 — “Angarstroi”.
na pagal vokiečių įvestas
Anglijos RAF vėl bombar Sakoma, kad japonai
korteles nepaprastai mažydai Lietuvoje gauna
davo Vokietijos miestą pirmiausia tą laivą sulai
žus maisto kiekius. Dabar puSę kiekio, kuris duodaBremen. Sukėlė naujus kė ir pasiuntė į savo uos
patirta, kad vokiečių ad- mw lietuviams ir kitiems,
gaisrus. Sakoma, kad Bre tą, kur pravedė tyrinėji
mimstracijos valdininkai ( Savaime
suprantama,
mene mažai kas beliko. mą. Po to paleido ir 32
ir apskritai visi vokiečiai, ^ad pagaj korteles gaunaBritų lėktuvai taip pat mylių atstumoj nuo Japo
atsiųsti Lietuvon, gauna mo maįgt0 neužtenka, tobombardavo ir kitus indu nijos krantų, japonų sub
nepalyginamai
didesnes dd
yra priversti
strijos centrus šiaurvaka marinas torpedavo tą lai
maisto porcijas, nekaip pasirūpinti
ildomo
rinėje Vokietijos dalyje, vą.
Lietuvos piliečiai. Maisto maįsto vadinamoj “juodoPrancūzijos pakraščius ir Pažymėtina, kad japonai
porcijos lietuviams ir vo- joje hiržoje^ Tačiau
JOSEPH H. DOtyNEY,
kitur. Padarė daug nuos visą laiką tvirtino, kad tą
kiečiams savaitei yra to- jįeg perkamas maistas yra Brocktono miesto mayoras.
sovietų laivą nuskandino
tolių.
klos (skaitant gramais): Jtaip nežmoniškai brangus, Liepos 4 dieną jis pasakys kal
Lietuvos
Jung. Valstybių submari
° 60141 jog tiktai retas kuris gali bą metiniame “Darbininko” iš
pUiečiai
nas.
*jį įpirkti. Jo kainos yra važiavime,
lapenai Nuskandino
Brockton
Fair
1.750
Duonos
' , dešimteriopai aukštesnės, Grounds.
Adv. JONAS GRIGALUS,
Rusijos Laivų
200
Mėsos
Amerikos Karys Soriety
j negu
perkamojo pagal Mayoras Joseph H. Downey
“Darbininko” metinio pikniko Sviesto
100
Fronte
"T i korteles. Pav., sviesto ki- yra didelis darbininkų priete
Rengimo Komisijos pirminin Cukraus
50
Maskva, birželio 29 — O?? i logramas “juodojoje bir- lius ir rėmėjas. Jis lietuvius la
400
ficialiai praneša, kad ge Maskva, birželio 29 — kas. Jis deda pastangas, kad Mūtų
žoje” kainuoja 15 markių, bai gerai pažįsta ir yra jiems
150
gužės pirm, dieną japonų Praneša, kad pulk. Joseph liepos 4 d., Brockton Fair Kruopų
250
į lašinių — iki 30 markių, labai prielankus.
50
125
submarinas nuskandino A. Michela, Jung. Valsty Grounds, Brockton, Mass. šis Druskos
Pirmyn į kovą už tėvynę,
*
:
kumpio
—
r
20-30
markių
100
nieko
Rusijos prekybos laivą bių karo attache sovietų parengimas tikrai pavyktų.
Sūrio
ir tt. Kiek savo badmiriš- Naciai Prievarta Ati Už brangią žemę Lietuvos '
P-nas adv. J. Grigaius yra
Garbė tėvams, kurie ją gy
Rusijoje lankėsi sovietųką pietų stalą lietuvis pa
į Bostono miesto legalio depart
ma
Ūkio
Gaminius
Ir kas už ateitį kovos!
nacių karo fronte.
Sa. Bostono Liet PU. jėgia papildyti maistu, numento
asistentas
ir naujojo
Už mūsų žemę numylėta
Tai pirm, kartą sovietų
Klubas Nutarė daly siperkamu iš šalies, gali
karo vadovybė leido sveti projekto So. Bostone adminis
vauti Piknike •
ma spręsti iš to, kad vidu • Esame gavę kiek žinių Už bočių-milžinų kapus
tracijos
patarėjas
—
egzamina

mos valstybės atstovui
uždirba apie dabartinę Lietuvos Už brangų vardą paveiu^
Birželio 18 d., So. Bostono L. tinis valdininkas
torius.
vykti į karo frontą.
Kursai garsus pasauly bus,
Piliečių Klūbas turėjo savo re- apie 100 markių mėnesiui, žemės ūkio būklę. Kaip ir
Palaimink, Viešpatie galingas,
o juodadarbiai darbininkai rusų okupacijos
metu, Lietuvių pastangas teisingas.
KAIP NUVAŽIUOTI Į DARBININKU PIKNIKĄ? guliarį mėnesinį susirinkimą,
per valandą — 30 taip ir dabar ūkininkai ykuriame vienbalsiai nutarė da gauna
Labai paprastai, fei važiuosite bužais, ku lyvauti “Darbininko” metinia pfenigių. Tuo tarpu vokie ra verčiami pristatinėti Lai šie ir kiti mūsų tau
rie išeina iš Ashmont Statiou kas puse valan me piknike, kuris įvyks liepos čių įstaigos paprasta ma vokiečių įstaigoms nepa tos vado - poeto žodžiai
dos tai paimkite basą su užrašu; Brockton arba
javų,
mėsos, dar labiau paragina mus
d., Brockton
Fair Grounds, šininkė gauna apie 1.200 keliamus
markių mėnesiui.
bulvių, pieno ir kitų žemės kovoje už šios šalies ir
Fall River ir važiuokite į Brocktong iki School Brockton, Mass.
mūsų tautos nepriklauso
SL Išlipę pereikite skersai gatves ir pain^dte
Šio klūbo pirmininku yra ad
Reikia atsiminti, kad ūkio gaminių kiekius. Jei mybę ir laisvę.
maisto pirkimas iš šalies gu rusai šiomis pylaivobusq prie Liggetts vaistinės su užrašu.
Bei vokatas Jonas J. Grigaius.
yra griežčiausiai drau mis siekė ūkį galutinai su
mant North Easton ar Garage ir priveš prie
Tėvy Pranciškonų Rekolek
pat Brockton Fair Grounds vartų. Galima nuei CbirchM Gtfzt Ubtami džiamas. Todėl žmonės, griauti ir privesti ūkinin
priversti nusipirkti “juo kus eiti į kolchozų bau cijos Ir Misijos 1942m.
ti ir pėstiems, nes tik mailė sa kiškučiu
K. J. NADZEIKA,
London, birželio 29 — dojoje birioje”, neretai džiavą, tai vokiečių tiks
LDS 65-tos kp. ilgametis finan School Street
Pranešama, kad Anglijos pakliūva kaipo ‘spekulian las yra ko dąugiausiai iš Chicago, IU. — Dievo Apvaiz
sų sekretorius, “Darbininko”
premieras Churchill jau tai’ i vokiečių teismus, ku spausti iš lietuvio ūkinin dos par./ Šv.‘ Onos novena, lie
metinio parengimo transporta 18,000 JAPONŲ ŽUVO
grįžo iš Washingtono. Ji rių bausmės yra drakoniš ko jo gaminių ir aprūpin pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš
cijos komisijos pirmininkas. Jis
sai padarys
pranešimą kos. Jau anksčiau turėjo ti pirmoje eilėje vokiečių kys.
organizuoja Nashuaiečius vykti
MIDWAY KAUTYNĖSE parlamente
apie pralaimė me žinių, kad už spekulia kariuomenę .ir Vokietijos Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo
Brockton Fair Grounds auto
neatsižvel tojo Jėzaus Seserų vienuolyne,
jimus Libijoj ir bendrai ciją apkaltinti žmonės bu gyventojus,
mobiliais.
Pearl Harbor, T. H., bir j reikšdamas, kad jis dabar apie karo eigą.
giant į lietuvio ūkininko liepos 26—29 d. T. Juvenalis
vo net pakarti.
želio 29 — Japonijos inva i esąs karo belaisvis.
Sakoma, kad esąs su Nežiūrint visų bausmių, reikalus. O kai dėl žemės Liauba.
ĮVAIROS skelbimai
zijos laivynas, kuris buvo . Kada Belgijos karalius manymas pareikšti Chur- nelegalinė prekyba Lietu nuosavybės, tai ūkininkai Newtown, Pa. — Šv. Kazimie
sumuštas ties Midway, tu į nesutiko pildyti nacių rei chillui nepasitikėjimą, bet voje yra smarkiai išplitu vis dar laikomi tiktai savo ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio
MARIAM BURROUGHS, pla rėjo daugiau nuostolių, kalavimų, tai Belgijoj ge
labai abejojama, kad toks si. Taip pat vyksta mainų žemės “valdytojais”, be 6—15 d. T. Justinas Vaškys.
čiai žinoma smuikininkė, kuri negu buvo pranešta.
Chicago, IU. — Šv. Kazimiero
stapo agentai pradėjo sumanymas praeitų.
prekyba, nes ūkininkai nuosavybės teisės.
turėjus daug patyrimo įvairiuo
Japonai prarado ne tik ruošti “įtariamųjų asme
mieliau ką parduoda už Turime žinių, kad nusta Seserų vienuolyne, rugpiūčio
se, žymesniuose miestuose, pri daug laivų, bet ir apie 18,- nų” sąrašą. Galimas daly
Naujas Argentinos
mainais gaunamą daiktą, tyti pristatymą žemės ū- 19—28 d., T. Justinas Vaškys.
ims mokinti muzikantus, kurie 000 kareivių.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo
kas, kad prasidės įžymes
nekaip už pinigus.
kio gaminių kontingentai zapo par., Šv. Pranciškaus no
nori išsilavinti artistiškai grie
niųjų asmenų areštai.
žti. Taipogi, bus priimami pra
Buenos Aires, birželio 29 Lietuva Bo Kuro Kentė yra tokie aukšti, jog nere vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tai ūkininkai yra verčiami tinas Vaškys.
Prezidentas Pailgino
džiose mokiniai. Atsišaukite —
Vokiečiai Sušaudė 62 — Argentinos prezidentui
atiduoti daugiau, nekaip Sioux City, Iowa — Šv. Kazi
270 Huntington Avenue, Bos
Roberto M. Ortiz’ui rezig
Gumos Vajų
Graikus
ton, Mass. COM 3181.
navus, Kongresas išrinko • Turime žinių, kad Lie jų ūkiai pajėgia pagamin miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
Ramon S. Castillo nauju tuvos gyventojai pereitą ti. Taip yra su javais, bul T. Justinas Vaškys.
Londonas,
birželio
29
—
'
J
Washington, D. C., birže
vėmis, kiaulėmis ir tt.
Argentinos prezidentu.
So. Boston, Mass. — Šv. Pet
Graikų
valdžios
ištrėmime
žiemą
kentė
savo
butuose
lio 29 — Prezidentas Roo
praneša,
šaltį. Transporto priemo Kai kuriems gaminiams ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
seveltas pailgino gumos spokesmanas
Nuskandino
Du
Meksi

papildomi tinas Vaškys ir T. Juvenalis
nės naudojamos daugiau yra paskirti
vajų dešimčiai dienų, nes Krėtė Vokietijos naciai
kos Tankeriu
sia vokiečių kariniams rei kontingentai, nežiūrint to, Liauba.
iki pereito šeštadienio su sušaudė 62 graikus, kurie
kad ūkininkai ankščiau Ansonta, Conn. — Šv. Antano
rinkta tik 219,000 tonų gu buvo kaltinami sabotažaTampico, Mexico, birže kalams, todėl kurui parū savo duoklę yra atidavę. par., spalių 5—11 d. T. Juvena
mos. Manoma, kad turi vimu. Sušaudytųjų tarpe lio 29 — Priešo submari pinti jų toli gražu neuž
beatodairinis lis Liauba.
buvęs mayoras, redakto nai nuskandino du Meksi tenka. Dėl tos priežasties Vokiečių
būti kur kas daugiau.
spaudimas
neprisideda New Britain, Conn. — Šv. An
Taigi gumos rinkimo rius, bankos direktorius ir kos aliejaus tankeriu ties daug žmonių, kurie buvo
net gavę leidimą malkoms prie to, kad ūkininkas su driejaus par., spalių 18—20 d.,
vajus baigsis ne birželio mokytojas.
Meksikos pakraščiais.
nusipirkti, negalėjo leidi meile dirbtų savo žemę, Tėvas Justinas Vaškys.
30 d., kaip buvo numatyta, Sakoma, kad Krėtė Vo
kietijos naciai stato nau
mo realizuoti, nes neturė kurios, be to jis laikomas FRANCISCAN FATHERS,
bet liepos 10 d.
Iš
Sevastopolio
jus aerodromus, kur jie
310 Orchard St.,
jo kuo malkų parsivežti. ‘tiktai “valdytoju”, kaip ir
I
Svožam
i
Vaikai
GERA
rusų
okupacijos
metu.
kaimų vyrus priver
Pittsburgh (10), Pa.
Akmens gi anglys buvo
Belgijos Karalius Neklausąs visus
čia dirbti sunkius darbus.
Maskva, birž. 29—Iš Se žiemos metu didelė rete
Naujiena Moterims
Kady
vastopolio išvežami vaikai nybė. Todėl ir elektros jė
TURBANWAV
Kongresas Patenkintas ir moterys į Kaukazus. Sa gainės (stotys) dirbo la
the Heatless
Londonas, birželio 29 —
koma, kad naciai perlaužė bai susiaurintu mastu. To
Roosevelto
•
ChurdO
Permanent
Vokietijos naciai, prisibi
sovietų apsigynimo linijas viso pasekmės buvo to
Ši plaukų taisymo metodą yra jodami sukilimų, Olandi
Pranešimu
ir mūšiai eina miesto gat kios, jog gyventojų butuo
nauja ir naudinga tuomi, kad joj ir Belgijoj reikalauja
se dažnai buvo ir šalta, ir
vėse.
nereikia keletą valandų sėdėti sudaryti naujas valdžias,
Washington, D. C., birž.
tamsu. O čia dar nepakan
salone; tas valandas gali pra kurios būtų jiems ištiki 29 — Pereitos savaitės pa
ka maisto! Žiemos šalčiai
Trūksta Gasolino
leisti prie maudyklių. Nereikia mos.
gi buvo išimtinai dideli.
baigoje Prezidentas Roodaugiau visą rytą ar popietį
Vokietijos nacių užsie sevelt ir Anglijos premie Naujoje Anglijoje trūks Net kovo mėnesį beveik
beauty parlor tepti plaukų. Pa nių ministeris von Ribben- ras Churchill padarė pra ta gasolino.
Tūkstančiai kasdien termometras lai
darytas wave yra visai natūra trop, kaip sako, per savo nešimą apie karą Kongre automobilistų turi labai kėsi apie 20 laipsnių Celsi
lūs ir ištvermingas. Padaryk atstovus pasiūlė Belgijos so vadams. Pranešimuose mažai arba visai neturi jaus žemiau nulio.
sau vieną iš jų pas mus.
karaliui Leopoldui, kad jis palietė britų pralaimėji gasolino. Be to, pirmadiė- Dar reikšmingas faktas:
patvirtintų reksistų vadą mus Libijoj ir apie antrą nio rytą pakėlė 2 ir puse tuose namuose, kurie bu
CASPER'S
Degrelle, kaipo vyriausia jį frontą.
centus už gasolino galio vo užimti vokiečių, šalti
BEAUTT SALON
valdžios galvą Belgijoj. Kongreso vadai esą pa ną. Dabar tūri mokėti beveik neteko, nes jie ku
83 J, SL, S^Boston, Mass. Tačiau karalius Leopoldas tenkinti padarytais pra 21-4rl0c. už paprastą gą ru buvo aprūpinami visišo.
srtom:
sb fcni pakenčiamai...
TelrSŪU
atsisakė tai padaryti, pa- nešimais.
sdiną.
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Nepriklausomybės Šventė

Ir šiais sunkiais metais įtemptai kovojama už pa
saulio laisvę. Amerika čia vadovauja. Ji pasiėmė stam
biausią inicijatyvą ir pakinkė darban visą krašto pajė
gumą, kad tik demokratija galutinai laimėtų. Ameri
kiečiai neveidmainingai demokratiją supranta. Ji pri
valo būti tokia kaip jos vardas: žmonių valdžia. Demo
kratija nepripažįsta, nepakenčia diktatorių — juodų,
rudų ar raudonų. Kokia ten jų spalva bebūtų, jų esmė
ta pati: laisvės smaugėjai, žmonijos engėjai, tautų pa
vergėjai. Yra diktatorių, kurie dangstosi demokratijos
skraiste, bet visi žino, kad tai įžūli apgaulystė ir juo
dašimtiškas veidmainiavimas. Amerikiečiai tiesiog
negali įsivaizduoti, kad tokia veidmainystė būtų beį
manoma. Jie palinkę tikėti apsimetėlių pareiškimams.
Ta džentelmoniška lengvatikystė daug žalos gali at
nešti. Bet kam ją lengva išnaudoti... Ką bedarysi, toks
jau gyvenimas. Visados taip yra buvę, kad sukčiai ir
avantiūristai lengvai apgaudavo ritierius. Ir ritierio
jau toks būdas, kad jis net nujausdamas apgavystę,
nepaliauja buvęs ritierium. Kitoks jis būti negali. Taip
pat ir apgavikas niekad nepakitęs. Kilmingumo pavyz
džiai jo nepatrauks. Juodai nudažytas, jis niekad iš
niekšiško kailio neišsiners.
Garbinga liepos 4-ta diena jaukiai mus sužavi ir
karštai pažadina. Sužavi nepriklausomybės kilmingu
mu ir žadina už ją kovoti ir reikiant galvas paguldyti.
K.

Geraširdis Dėdė šamas
Dėdė Šamas pernelyg geros širdies. Kur jis nesiaukoja, kur nesieikvoja. Jo karių dabar pilnas pasau
lis. Kur negali laivas nuplaukti, ten oru nuskrenda.
Jie gina Australiją, Naująją Zelandiją, Airiją, Angliją.
Kovoja Afrikoj, Kinijoj, Burmoj, Aliaskoj. Dabar jau
Egipte jų prireikė, kad atremtų panceruotą Romelio
armiją. Kada bus sudarytas Europoj antras frontas
raudonajai armijai palengvinti, Dėdės Šamo kareivė
liai bus pirmieji pastatyti. Amerika visiems pristato
karo reikmenų. Jos dirbtuvės pagamina 4000 orlaivių
mėnesiui ir keletą šimtų tankų. Amerikiečiai save
skriaudžia, kad tik kitiems visko užtektų. Neturi gu
mos, stokuoja gasolinos. Nežiūrint tų trūkumų, jie
jaučiasi įpareiguoti šelpti talkininkus iš paskutiniųjų.
O kiek duoda pinigų, tai bilijonais reikia skaičiuoti. Be
to, Amerika aprūpina maistu ir drabužiais visus dėl
karo nukentėjusius, kur tik juos gali pasiekti. Kas
gali sakyti, kad Amerika savamylė, savanaudė, turtin
ga, soti, svetimo vargo neatjaučianti? Ji turi, bet ir
duoda. Ir duoda perpilnai.
Kokio dėkingumo ji už tai susilauks? Anasai ka
ras suteikė jai daug tame dalyke prityrimo. Ir tuo
met ji aukojosi ir eikvojosi. O kas jai gražino skolas?
Kas bent dėkui pasakė už suteiktą Pagalbą? Užuot pa
dėkoti, ne vienas talkininkas dar gąpąlg&i ją apšmeižė.
Dabar, nelaimei ištikus, vėl prie jos puolasi. (įfclbėk
demokratfją. šaukiasi pagalbos ir demokratai, ir pusdemokračiai, ir net aršūs demokratijos priešai. Dėdė

PRANCŪZAI PRISIMENA JOAN 0F ARC. — Vokie
čių įtakoj esančios Vichy valdžios reprezentantai atvy
kę į Lyon miestą, aplanko iškilmingomis ceremonijo
mis Joanos of Are paminklą, pagerbdami “Saint of
Freedom”. Reiškia prancūzai ilgisi laisvės ir sunkiose
savo tautos valandose ieško už laisvę mirusiųjų didvy
rių, kurių tarpe prancūzai turi ir Joaną Arkietę.

Naminis Frontas
Pakol karas bus išlaimė- ninkus dėl rasės, tikybos,
tas beveik mes visi daly spalvos arba tautinės kil
vausime karo fronte vienu mės, tikrai sabotažuoja
ar kitu būdu. Daug iš mūs karo pastangą.
dalyvaus kovos fronte, ki Prezidento Fair Employ
ti tarnaus mūsų fabrikų ment Practices < komitetas
fronte, ir dar kiti lygiai jau daug nuveikė užbaigti
svarbiame fronte — tau kvailą ir trumregišką ne
tos ūkėse. Bus darbo kiek apykantą prieš mažumų
vienam ir kiekvienas at grupes į daugely karo įliks tą darbą.
staigų. Šis komitetas pa
Tas “kiekvienas” liečia kartotinai kreipia atydą į
milijonus ateivių ,piliečius faktą, jog ateiviai gali bū
svetimos kilmės, negrus ir ti samdomi prie karinės
kitas mažumų grupes. Tū gamybos. Prie slaptų kon
kstančiai šių žmonių jau traktų juos galima sam
įstoję į didelias armijas, dyti, jeigu darbdaviai pir
kurios varo mūsų gelžlęe- miau gauna leidimą iš Ar
lius, pristato pajėgas mū mijos arba Laivyno. Armi
sų liejinyčioms ir indus ja ir Laivynas davė leidi
trijų įstaigoms, augina mą daugiau kaip 90%
mūsų javus ir renka mūsų . jiems pavestų prašymų.
vatą, kerta mūsų medžius
Sekamais dviejais me
iš kurių mes statome savo tais Jung. Valstybės turi
namus. Jų prisidėjimas pristatyti darbo armiją iš
prie demokratijos yra pa 20,000,000 vyrų ir moterų,
vyzdingas ir jie lojaliai at ir agrikultūrišką armiją iš
siliepė į demokratijos šau 12,000,000, neskaitant ar
ksmą jos rimties valando miją ginkluotoms jėgoms.
jeMes turime samdyti net
Kada USA viską koncen tris syk daugiau darbinin
truoja į visuotiną vajų dėl kų mūsų laivynų statyboj
išlaimėjimo, mums yra negu dabar turime, ketu
būtinai reikalinga mobili ris syk daugiau lėktuvų
zuoti mūsų žmonių pajė fabrikuose, ir net penkis
gas lygiai kaip mes mobi syk daugiau darbininkų
lizavome savo rezursus, mūsų amunicijos fabri
savo metalus ir medžiagą. kuose.
Šis žmonių pajėgų mobili Atsiekti mūsų nustatytą
zavimas reiškia, kad kiek tikslą dėl ginklų, lėktuvų
vienas turi dalyvauti šioj ir laivų mes kiekvieną
karo pastangoj ir War žmogų privalome mobiliManpower komisija pa į zuoti.
brėžė, kad nebus išskyri Karinės Gamybos Indusmų, jog darbdaviai, kurie trial Conservation taryba
atsisako samdyti darbi pradeda vajų surinkti miSamas tikrojo ritieriaus džentelmoniškumu užsimer
kia ant netolimos praeities ir nenori perdaug smulk
meniškai ir ateities galimybių nagrinėti. Jis pamiršta
nesuvestas finansines sąskaitas ir pro pirštus žiūri į
kai kurių “demokratų” juodus darbelius. Jis tik stebi
užsiliepsnojusį pasaulį ir viąomis savo pajėgomis mė
gina gaisrą likviduoti. Sąskaitos vėliau būsią suves
tos. Kad ir gerokai suvokia, kokios ten bus “sąskai
tos”, bet į tai neatsižvelgia ir didvyrišku ryžtingumu
kovoja už žmonijos civiliząciją ir tautų laisvę. K .
$aip, Dėdė Šamas pe tik.gerašipd«.Žmonijos; gel
bėtojas, bet ir- jairmos rūšies džentelmonas.
.įik.K.
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Atkaklumas ir energija,
UNITED
kuria jie gynė savo senas
STATES
tautines tradicijas nuo vi
WAR
sų pasikėsinimų iš šalies,
BONDS
įrodė, kad jie yra verti,
AND
pagal priimtą išsireiški
STAMPS
mą, “laisvai spręsti savo
likimą”. Po pasaulinio karo, sugriuvus Rusijai ir
Vokietijai, jos atgavo sa
vo laisvę. Jos nieko kito
nereikalavo, kaip tik gy kuris gali būti pakeistas.
venti savo tarpe, tuo būdu į Rezervuodamas galutinės
konstitucijos įvedimą, ku
kukliai prisidėdamos prie
Iijonus tonų blekučių (tin taikos organizavimo. Bet ri sukurtų naujojo “Ostcans) iš namų „ USA di ši “ekonominės tvarkos” mark’o” teisinę ir politinę
džiausių miestų. Biuras sąvoka buvo nesuderina- chartą ir kuri aiškiai nus
rokuoja, kad 10,000 tonų ma su abiejų kaimyninių tatytų teises ir pareigas
cino ir 990,000 tonų plieno imperijų revanšo ir užka tautų, kurias reichas įjun
bus surinkta nuo blekučių, riavimų dvasia. Per 20 gė į savo “gyvybinę erd
kurias iki šiam laikui mes metų pažinusios laisvės vę”, Berlynas numato sa
išmesdavome į išmatų vie- Į palaima, visos trys Pabab vo rūšies normalizavimą,
di us. Iš to cino bus galima' ti jo respublikos vėl paty - remdamasis metodais, ku
pastatyti naikintuvų ir | rė sunkią užsienio globą. rie ankščiau įvesti Čeko
lėktuvų, ir plienas taipgi Pasiremdama draugingu slovakijoje bei Lenkijoje
bus svarbus.
mo sutartimi su reichu, ir, iki tam tikro laipsnio,
respektuoja trijų respub
Jeigu gyveni viename iš sovietų Rusija įsiveržė į
likų teritorialinį vieningu
tų 36 miestų, miesto virši jų teritorijas, visiškai pa
mą. Bet jos vis dėlto tebe
ninkai praneš, kada vajus naikino jų institucijas ir
laikomos kaip paprastos
prasidės. Kiekvieno para primetė savo pačios valdy
administratyvinės
apy
ma pageidaujama.
Jus mo metodus. Teoretiškai,
gardos. Kiekviena jų yra
prašys sekamai pristatyti jos tebeturėjo autonomi
pastatyta vokiečių gene
blekutes. Reikės nuimti nių valstybių, Sovietų Są ralinio komisaro kontro
išvaizdą.
viršų ir dugną blekučių. jungos narių,
lėn, kuris yra apsuptas
Gerai išmazgoti vidų, nu Bet tikrenybėje maskovivaldininkų, irgi vokiečių,
plauti jas iš lauko. Popie- niai komisarai ten vykdė
tikro štabo, kurie vykdo
rą nuo blekučių prašalinti. savo diktatūrą. Nacionali
įvairias pareigas, laisvose
Laikykite blekutes į mai zavus turtus, gyventojai valstybėse tenkančiais vy
šą. Jūsų reguliaris išmatų buvo apnuoginti. Buvusie
riausybių nariams: finan
prižiūrėtojas priims tas ji vidurio sluoksniai, visi
elementai, sų, policijos, prekybos,
blekutes, arba jums bus i patriotiniai
pranešta kam paduoti.
i darbininkai ir ūkininkai, švietimo ir tt. Vis dėlto
žemesnėse ierarchijos pa
Jeigu jūsų šeima papra- intelektualų sluoksniai ir
kopose palikta plati vieta
sto didumo — sakykime iš dvasiškija buvo politinės
vietiniams žmonėms, ku keturių narių — tai gal policijos pikčiausiu būdu
Prorusiš- riuos tuo būdu tikimasi
per mėnesį išmetate 36 persekiojami.
laimėti politiniam bendra
blekutes. Tiek blekučių kuose sluoksniuose, kurie
darbiavimui. Visos trys
turi pakankamai cino dėl mėgina pateisinti šiuos
šalys padalintos į adminidviejų
ugnies
metėjų brutalumus, sakoma, jog
(throwers), arba pakan Kremlio valdovai nedarę stratyvines apskritis, cen
kamai cino kitiems būti sau iliuzijų dėl savo pakto tralinės valdžios nutarimų
įgyvendinimas
pavestas
nai reikalingiems
karo su Vokietija vertės, todėl
“seniūnams”, kurie bus
daiktams. Jeigu gyvenate jie iš anksto norėjo apsi
parinkti vietoje ir skiria
mieste, Minneapolis didu drausti iš absoliutiškai
mi generalinio komisaro,
mo, ir kiekvienas taupo kontroliuoti būsimų kovų
jo
tiesioginių bendradar
savo blekutes, tai surink laukus, kurie vienu metu
tas cinas per metus aprū sudaro priėjimą prie Rytų bių pasiūlymu. Šis parei
pina visą reikalingą ciną Prūsijos ir Leningrado a- gūnas, prie kurio dar ski
dėl vieno naikintuvo, 320 pylinkės. Bet tuo būdu jie riamas vokiečių patarė
sunkių bombonešių ir 500 (bolševikai) nustojo ma jas, vykdys tuo būdu ryši
žų tautų paskutinių sim ninko vaidmenį tarp oku
vidutinių tankų.
Šios blekutes dalyvauja patijų, tautų, kurių ap pacinių įstaigų ir vietos
kovoje už laisvę. Cinas bū saugojimo jie sakėsi imą gyventojų. Į jį turės kreip
tinai reikalinga karo pas si, tad kai “Wehrntacht” tis su savo pageidavimais
tangai.
staigiai užpuolė dar išva- vietiniai gyventojai ir jis
Blekučių rinkimo vajus karėje buvusį sąjunginin* tuo pat metu yra atsakin
apims sekamus 36 miestus ką, šiose trijose valstybė gas už tvarkos išlaikymą..
— Hartford, New Britain, se dauguma liko abejingi. Vieton fiktyvinės autono
Connecticut; Providence, Pradžioje gyventojai lig mijos, įvestos sovietu re
R. I.; Boston ir Springfield laukė ir obzervavo, bet voliucinės demokratijos ir
ir Holyoke ir Lowell ir i vėliau ,atėjus vokiečių ci- Senojo caru imperializmo
Lawrence, Massachusetts; j vilinei
administracijai, vardu, reichas pakeičia ją
Northern New
Jersey; reikalai ėmė blogėti. Esti- tam tikro protektorato
New York, Rochester, Bu-! ja, Latvija ir Lietuva bu- sistema, labai primenan
čia tą, kurią prieš kara
ffalo, Albany, Schenecta-' vo įtrauktos kartu su Gū
dy ir Troy, New York; Phi- dijos dalimi į naująjį ger- Vakarų valstybės . taikė
ladelphia,
Pittsburgh, maniškąjį “Ostlandą”. Jos savo užjūrio posesiioms.
Scranton ir Wilkes Barre, vienu metu neteko ir savo Tai “Pax Germanica”. at
Pennsylvania; Baltimore, pavadinimų, ir savo vėlia- naujinta “Romos taikos”
Maryland; Washington, D. ■ vų, ir savo sienų. Pasirem- forma, kuri. kaip rašė Hit
C.; Youngstown, Cleve-'damas užkariavimo teise, leris savo “Mein Kamnf”,
land, Columbus ir Cincin- reichas pasistatė kaipo į- turi atidaryti kelią vokie
nati, Ohio; Detroit, Michi- pėdinis visų turtų, kurie čių plūgui neribotus kologan; Louisville,
Kentu- komunistinio rėžimo įve nialinius plotus, kadaise
cky; Indianapolis, India dimo pasėkoje buvo pasi kolonizuotus teutoniškų
na; Chicago, Illinois; Mil- darė Sovietijos nuosavy kryžiuočių ir atkariautus
waukee, Wiscinsin; Min- be. Teisybė, vienu dekretu vokiečių kardo”.
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sota; St. Louis, Missouri; į privatinę nuosavybe, bet
Denver, Colorado; Atlan tuo galėjo pasinaudoti tik
ta, Georgia; Birmingham, tai prisiekę
“naujosios
Alabama; New Orleans, santvarkos”
šalininkai.
Louisianna; San Francis- Retos informacijos, ku
co, California;
Seattle, rios pasiekdavo Vakarus,
Washington ir Portland, liudydavo apie kartų nuOregon.
sivvlimą.
you,T«M,
Vajus jau
prasidėjo
Naujasis
Rosenbergo,
Hartforde, New Britain, reicho ministerio užka
CAN SINK U-80ATS
New Yorke, Philadelphi- riautiems Rytų kraštams,
>• BWV
IhM
State
Wir
Swiy fltauh ifa«ps
joj .ir Pittsburghe.
dekretas, rodo, jog kalba
WP&4 eina apie laikiną statutą,
V. 5, Triat»r^titrt>nįtįi_
• Ženevos laikraštyje —
"Tribūne de Geneve” už
sienio redaktorius Paul
Du Bochet, gerai pažįstąs
Pabaltijo tautas, kovo 20
d. straipsnyje “Du meto
dai”, parašė:
Estai, latviai ir lietuviai yra vienos seniausių
Europos rasių, ir jos atka
kliai per amžius gynėsi
nuo visų germanų ir slavų
mėginimų jas asimiliuoti.

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

Revoliucinis Amerikos su Anglija karas prasidėjo
pavasary 1775 m. ir užsibaigė rudeny 1881 m. Antruo
se karo metuose, liepos 4 d., 1776 m., trylika Amerikos
kolonijų paskelbė pilnos nepriklausomybės aktą. Tas
dokumentas buvo kolonistų gairė ir tarsi spindinti
žvaigždė ,privedusi juos prie galutinio laimėjimo. Tuo
būdu liepos ketvirtoji diena buvo įamžinta į Amerikos
istoriją kaipo laisvės ir nepriklausomybės šventė. Ji
sudarė pagrindą būsimajai demokratinei Amerikos
valstybei. Nuo to laiko Jungt. Valstybės pradėjo gy
vuoti, tarpti ir galų gale išaugo į tvirčiausią laisvės
tvirtovę visame pasauly. Dar buvo vienas laikotarpis,
kuriame J. Valstybių nepriklausomybei ir vieningu
mui gręsė rimtas pavojus. Tai Civilinio karo metu
(1861-64), kada susidariusi pietinių valstybių Konfe
deracija buvo užsimojusi nuo Federacijos atsiskirti.
Ir čia liepos 4 diena buvo ryškiai atžymėta, nes tą die
ną 1863 m., federalistai laimėjo du stambiu mūšiu:
įes Gettysburgu ir Vicksburgu. Kad ir tie mūšiai kaneužbaigė, bet jie turėjo lemiančios reikšmės. Kon
federatams buvo suduotas sunkus smūgis, nuo kurio
jie nebeatsigriebė ir sekamų metų pavasary karą vi
siškai pralaimėjo. Tad liepos ketvirtoji diena dvigubo
paminėjimo užsipelnė.

“Trjbut
une de

Antradicaifi. Birželio 3fl».

LIETUVOS TREMTINIO SIBIRAN SABASAS

MUŠI! SODALIETĖS
Per ateinančias kelias savaites daugelis iš Sodaliečių kalbės
apie atostogas. Vasaros laikas poilsio ir linksmumo laikas. Ket
virtame Šv. Luko Evangelijos skyriuje rašoma, kaip Išganytojas
nutraukė savo kelionę, norėdamas grįšti į Nazaretą ir aplankyti
ten Savo Motiną Mariją: “Jis atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugin
tas, įėjo, kaip buvo papratęs“.
Viešpats parėjo namo atostogų. Tačiau meilė sieloms ir čia
neleidžia Jam ilsėtis, “Kaip buvo papratęs”, eina. Jis į Bažnyčią
ir mokina savo tautiečius gyvenimo tiesų.
O kaip tu, brangi sesute Sodaliete praleisi savo vasaros ato
stogas ?
Mokslo metu kuomet lankiau Regis Kolegiją, aš labai mėg
davau stebėti mokyklos koridorių gyvenimą... Pažymėjimų išda
lijimas, linksmi veidai, džiaugsmas, atsisveikinimas. Po kelių
valandų plačiuose koridoriuose įsiviešpatauja tyla ir ramybė.
Daugybė merginų išvažiuoja namo.
Prasideda puikus atostogų gyvenimas.
Kas per visus mokslo metus sąžiningai pildė savo pareigas,
dabar užsitarnauja ramybę, žaismus, žodžių .jokių rūpesčių ne
kliudomą poilsį.
Tačiau ir dabar būkime atsargios. Kai kuriems vasaros atostogos tai ne poilsio, bet dvasinio supuvimo laikas. Yra vargšų
merginų, kurios per tuos du mėnesiu padaro daugiau nuodėmių,
nekaip per visus mokslo metus.
Ką turime daryti ? Kaip galėtum naudingai praleisti atosto
gas? Pažiūrėk, kokį pavyzdį duoda čia pats Išganytojas.
Pirmiausia Jisai, “kaip buvo papratęs” nuėjo į bažnyčią.
Mokykloje ne tik išmokome, bet taip pat rūpinomėsi sielos gro
žiu. Neapleiskime pastarosios srities nė dabar, nes tai būtų sto
vėjimas ir net žengimas atgal. Buvo labai griežtai žiūrima, kad
sekmadieniais klausytum Šv. Mišių ir paskirtu laiku prieitum
išpažinties. Koki bukapročiai yra tie, kurie atostogų metu savo
religinių pareigų nepildo vien dėl to, kad jų dabar niekas nekon
troliuoja. Lyg, kad Dievas jų nematytų.
Atostogos kaip tik ir parodo, ar tu esi tikra katalikė. Tai
yra, kaip ir išbandymo laikas, laikas tiesa nesimokoma, bet re
liginė praktika vis dėlto atliekama. Ar ne tiesa, — kiekvieną
sekmadienį eisi Šv. Mišių klausyti ir pamaldžiai tas kelias mi
nutėles praleisi ? Kiekvieną rytą ir vakarą susitelkus pasimelsi ?
Kiek gražaus darbo mes merginos Sodalietės per šią vasarą
galime nuveikti. Pajudinkime savo gerą valią ir pamatysime
kiek savo parapijose paliksime malonumo.
E.č.

*»*

Žemiau talpiname
Lipiname iš Lie*
žtų gyvefc tojų
tuvos išvežtų
Sibiran sąrašą, kurį surinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyvenanti giminės ar pažįstami galės sužinoti apie savuosius, 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)
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3473. Grigaitė, Vita (Anta3446. Gžeikoviakienė, Ceci ,nas), 4, g. v. Burbiškiai. AnykUtena.
Waterbury, Conn.
3415. Gurskytė, Nijolė (Kos lija, 37, šeimininkė, g. v. Kalti j ščiai.
Mūsų Sodalietės nesnaudžia. Laike paskutinio susirinkimo
nėnai, Švenčionys.
buvo rodomi judamieji paveikslai Gegužinės procesijos. Mergai tas), 9, mokinys, g. v. Utena.
(Bus daugiau)
3416. Gusenas, Bronius, mo 3447. Gžeikoviakytė, Sabina,’
tės turėjo daug juokų ir džiaugsmo, matydamos savo paveikslus
kytojas. g. v. Žvirblėnai, Vaš 10.
procesijos eisenoje.
3448. Gžeikoviakytė, Marija,
Nutarta turėti savo metinį išvažiavimą, liepos 12-tą Behl- kai.
BUY
3417. Guslikis, Pranas, 34, 5.
man’s Sode. Visos Sodalietės nutarė vykti į tą išvažiavimą, ir
3449. Gžimalo, Romanas, 34,
darbininkas, g. v. Ariogala.
UNITED STATES
linksmai dienelę praleisti tyrame ore.
redaktorius,
g.
v.
Vilnius.
3418.
Gustainis,
Valentinas
Birželio 14-tą parapijos svetainėje Sodalietės surengė pus
DEFENSE
3450.
Gaputienė,
Mprija.
gi

(Vincas),
45,
žurnalistas,
g.
v.
ryčius parapijos mokyklos mergaitėms graduantėms. Per šį su
BONDS
musi 1905 (Stasys), šeiminin
-<{ly
ANO
ėjimą visos Sodalietės turėjo progą susipažinti su naujomis savo Ž. Panemunė.
kė,
g.<v.
Kaišedoijs:^;
..
3419.
Gustainienė,
Izabelė
kuopelės narėmis.
’
s‘Ti
34T>1. Girdziušaš, * Mikalojus 19. >
.
Senatorius
Alben
Barkley,
sveikina
Philippinų
oVisos Sodalietės senos ir naujos narės kelias valandas pra (Adomas), 34, šeimininkė.
i
kupiiotošios valstybėj prezidentą Manuel Quezon (de* leido linksmai. Ačiū mūsų klebonui kun. Juozui Valantiejui ui šį 3420. Gustainienė, Marcelė (Stįajšjys), gimęs ,1917? ūkiniu-’
' kas, g. v. Mešonai, Melagenai
iJrnisų i - i: sl/iol’ Yilft (Vincas),’30;- ūkininkė.'•
šinėj).
’
-ū
t<v;.u gražų sumanymą.

į
Antradienis, Birželio 30, 1942

t

X
X
z
z
z
f
f

Liepos 4 d.
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Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI

Z
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Pelnas: Marianapolio Kolegijai
11% Stori) Mae Marianapolio Kolegijos Vadovybė Skiria Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

PROGRAMA:

Y

UiM »at rylai

jos $▼. Mišios. CELEBRANTAS: Didžiai Gerb. Kunigas Prelatas L Ambotas.
r. Kun. ]. Svagždys. 3:30 vai. po pietų: pritaikintg kalbų pasakys, buvusio Lie
tuvos Prezidento sūnus ir dabartinis Lietuvos Piliečių Sąjungos Pirmininkas, pulk. K. Grinius. 4:00
vaL po pietų: Sv. Onos ir Sv. Juozapo naujų šventovių pašventinimas.

Bus Taipgi Smagi Muzika - Rinktinės Dainos - Skanūs Valgiai - Smagus Lai
kas Užtikrintas Visiems.

VISI KVIEČIAMI.
LIETUVIŲ DIENOS RENGEI AI Ir Kun. A. Morkūnas.

Marianapolio Kolegijos Rūmai.
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Marianapolio Kolegijos Vadovybės paskirtas organizatorius.
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Marianapolis Ruošiasi Didžiulei N. A. lietuvių Dienai
Laukiama Gausingos Minios
Tradiciniam Išvažiavimui

Rennsylvanijos Žinios

Pittsburgiečiai, Ar Jau Ruo
šiatės 1 Metini Bvdiavimą Liepos 4 d.

kus. Dėl to reikalinga mums
visus lietuvius, žuvusius ar dar važiavę jį paremti.
tant, sukaktuvių apeigos prasi
SHEHAHDOAH,
PA.
visiems daugiau drąsos, atspa
tebekenčiančius tėvynėje Lie
Kolegijos gi Vadovybė, su
dėjo su didelia paroda, kurioje
tuvoje ar ištrėmime Rusijos prasdama sunkią Lietuvos pa rumo šią baisią pasaulio be
dalyvavo daug žmonių, ir keli Mažai jau laiko liko prieš Lie
MIESTO 75 METŲ
tvarkę pergyventi. O gi Lietu- į
platybėse. Pamokslą pasakys dėtį, nusprendė šios Lietuvių
benai. Tą pačią dieną 7 vai. va pos 4 d., o ta diena juk kiekvie
JUBILIEJUS
Geros tradicijos
tai šven-, Brockton’o lietuvių parapijos Dienos pelno dešimtą nuošimtį vių Dienos išvažiavimas gali
Aną savaitę, birželio 14 iki kare įvyko kita paroda, Ameri nam Pittsburgo lietuviui yra
tas, girtinas ir palaikytinas da-, klebonas ir žymus pamokslinin- skirti Lietuvos Gelbėjimo Fon mums šį padėtį palengvinti. Su
kos vėliavos pagerbimui. Ant be galo svarbi. Kas metai Lie
važiuosime, laikinai, pamirši 20, Shenanadoah miestas ap
lykas. Tokia gražia girtina ir kas Kun j gvagždys
dui.
radienio vakarą buvo (Mum- pos 4 d., visi kas tik gali iš
me sielvartas, vargus, rūpės- vaikščiojo savo 75 metų sukaktoliau palaikytina tradicija yra
mers’) paroda. Buvo išdalinta sprukti iš dūmų miesto važiuo
Žymaus Svečio Kalba
čius; pasimatysime su giminė- į tuves. Tad per visą savaitę,
MARIANAPOLIO
tapusi
kasmet Marianapolio
$682.00 dovanomis gražiausiai ja į Seserų Pranciškiečių ūkį ir
mis, pažįstamais prieteliais. kiekvieną dieną paminėjo visoKolegijos nuosavybėje, Thomp 3:30 vai. po pietų kalbą paša- Į
ĮDOMYBE
pasipuošusioms.
Trečiadienis ten gražioj gamtoj praleidžia
Ypač šiuo laikų kai susisieki- kiomis parodos eisenomis. Kar
son, Conn. ruošiama liepos 4 kys Amerikon nesenai atvykęs
Aplankykime Kun. Navicko
buvo
paskirtas
parodai
visų visą dieną. Čia giminė susieina
dieną, Naujosios Anglijos Liesvečias’ buvusio Lietu-Į
mai taip suvaržyti netenka tu buvo laikomas visų šios apyKapą
mokyklų vaikučiams. Kiekvie su gimine, draugas su draugu,
tuvių Diena, šios rūšies visų vos Prezidento sūnus ir dabar-Į
taip dažnai aplankyti gimines, linkės apskričių ugniagesių sunos mokyklos mokiniai skirti- pažįstamas su pažįstamu. Čia
Beveik metai kai netekome
lietuvių parengimas šįmet, ro-’tini8 Lietuvos P11^
...
pažįstamus, draugus.
(važiavimas. Apskaitliuojama,
i nai pasipuošę, gražiai surikiuo- mūsų tautiečiai lietuviai sma
dos, dar labiau reikėtų turėti, S06 Paminkąs - Pulk. K. garbingo Bažnyčios ir Tautos
. kad žmonių iš kitų miestų suvaKELRODIS I
nes apart kilnaus tikslo, bend- Grinius- Bus kaiP tik Sera Pro’ SUnaus ~ a‘ a* Kun- dr. Jono
• žiavo apie 12 tūkstančių. Atva jti, su savo mokytojais, darė giai žaisdami bei vaišindamies
THOMPSONĄ
žiavo specialiais traukiniais, gražų įspūdį visiems. Tą patį deda centą prie cento ir remia
ras visų lietuvių kolonijų su ga išgirsti ir pirmaeilio ir liūdi- Navicko, MIC. Jo palaikai ranDėl karo reikalavimų, negali- autobusais, automobiliais, Dar‘vakarą įvyko taip vadinamas Pittsburgo lietuvišką bei kata
važiavimas priduos mums vi-,I ninko, savo akimis mačiusio, dasi Marianapolyje. Velionis
“Ugniagesių Balius”. Ketvirta likišką įstaigą — Šv. Pranciš
siems naujos dvasios, įkvėpi- pranešimus apie paskutinius būdamas gyvas garbingai pasi ma šiais metais Lietuvių Die- Shenanadoah’riečiai niekad netarnavo bendrai visai Bažny- nos išvažiavimui samdyti busų buvo matę tokio žmonių susi- dienį buvo vientik ugniagesių kaus Vienuoliją bei Akademiją.
mo, vienybės, kantriai panešti. Lietuvos pergyvenimus,
paroda, kurioje dalyvavo 61 at Garbė Pittsburgiečiams, kad jie
dabartinius sunkius laikus.
i Nemjų Šventovių Šventinimas čiai ir Tautai. Bet jis daug irineį užsakyti vietų traukiniuose, būrimo.
Sunku būtų pilnai aprašyti skirų kompanijų. Puikiausiai savo aukomis sugebėjo pasta
Marianapolio Kolegijos Rėmė-, po minėtos kalbos, t. y. apie gero padaręs pavieniems asme- Kurie neturite automobilių, ganims. Jam atsilygindami, pa lite pavieniai į Lietuvių Dienos kiekvienos dienos visus įvykius.' aPs’renguslems *r t- t. buv o su tyti savo mieste tokią gražią ir
jai ir Prieteliai, Kun. A. Mor- ą Val. įvyks Kolegijos parke
gerbkime jojo atminimą. Ap- išvažiavimą atvykti busais ar Betgi kasdien buvo bet koks ki teikta dovanos pinigais iš viso didingą mokslo įstaigą. Ji per
kūnui vadovaujant, jau kiek į naujai pastatytų Šv. Onos ir Šv.
su virš $1,000.00. Penktadienį metų metus liudys apie Jūsų
lankykime jo kapą, pashnelski- traukiniais.
toniškas programas. Pirmadie
laiko sparčiai ruošiasi prie šios Juozapo šventovių pašventinipasižymėjo
apylinkės vaikų rūpestingumą bei pasišventi
me ten už jojo vėlę.
nio ryte, dar prieš dienai išaušdidžiulės Lietuvių Dienos. Vei-'mas>
IS Worcester, Mass. galima
skautų (Boy Scouts), organiza mą naudingiems tikslams ir pa
kiamoji komisija įtraukusi įvai
Stacijos - Šventoves - Liurdas vykti busais. “Shore Line” buMuzika - Dainos - Valgiai —
kinį 8:15 į Thompson’ą. Tik cijos. Taip pat ir jiems buvo ragins ateinančią gentkartę da
rių kolonijų veikėjus ,kurie pa-.
Verta pamatyti Kolegijos par sai
važiuoja į Putnum .Conn.
Smagus Laikas
reikia priminti konduktoriui, paroda, o pagalios visokios ryti taip, kaip Jūs darėtei Di
siryžę tai dienai kopilniausiai
ke pernai įtaisytas gražias sta kas valandą.
Tik
važiuojant
į
Dienos protarpiais parke bus
kad norite išlipti West Thomp- lenktynės ir tt. miesto parke. džiuokitės ir džiaugkitės, nes
pasidarbuoti ir šį parengimą
cijas. Jos tai a. a. Kun. Navic Putnum reikia
paprašyti
vai

girdima smagi muzika, skam
i son, Conn. Kurie gi gyvenate, Šeštadienį žymiausias įvykis užmokestis gausus danguje.
'padaryti kosekmingiausį.
ko paskutinis
nuveiktas
dar ruotojo,
kad
leistų
išlipti
prie
bės rinktinos lietuviškos dai
ir kituose mažesniuose mies buvo mūsų miesto parke, kuo
bas, ir garbingas lietuvių kata "Mechanicsville Crosroads”. Iš
PROGRAMA
nos. Šeimininkės bus paruošu- likų tikėjimo paminklas. Šių'
tuose geriausia vykti į arti met įvairių organizacijų, jau
lipus
gi
iki
Marianapoliui
tik
aRemkite tuos profesio
sios skanių valgių suvažiavusių
miausią viršminėtų didesnių seniai mokomos, pirmos - pa
Šv. Mišios
stacijų dar nematę, gera proga pie 15 ar 20 minučių paėjimas.
nalus ir biznierius, kurie
miestų ir ten padaryti reikalin galbos (First Aid) grupės da
11 vai. ryto Kolegijos parke, žmonių alkiui numalšinti. Sta- liepos 4 d. jas pamatyti. O gi
savo
skelbimais remia
Zš Providence, R. I. irgi ge
gus susisiekimus ar traukiniu lyvavo lenktynėse. Čia pasižy “Darbininką*
po atviram dangum, bus laiko- ,lai “P bus Pačiai parke su jas jau ir mačiusiems bus ir ko
riausia vykti busu. Bušai į
ar busu. Kad ir pažymime čia mėjo ir mūsų lietuvių parapijos
mos iškilmingos šv. Mišios, kukad
S5*1® ,enSvai naujo pastebėti. Dabar staci
Putnum vyksta ryte 8:15, 10:15
traukinių ir busų išvykimo va komanda, laimėdama antrą do
rias atnašaus Hartford’o lietu- į Pr*e
prieiti.
jos jau pilnai užbaigtos. Dėl ir 12:15 po piet (išeina iš New
I
UBFRty viMtęiCKS
landas, geriausia iš anksto pa vaną — $30.00.
vių parapijos mylimas klebonas
Kilnus Tikslas
stacijų kryželių, reikia pastebė England Terminai, kampas Edir žymus visuomenininkas —
Šios Lietuvių Dienos pelnas ti- jog Jie padirbti prisilaikant dy ir Fountain gatvės). Važiuo tikrinkite laiką.
Kurie turite savo automobi-į
KASYKLŲ DARBAI
Prelatas J. Ambotas. Šv. Mišios skiriamas Marianapolio Kolegi- senoviškų lietuviškų
kryžių jant į Putnam, reikia paprašyti
bus laikomos už visus lietuvius; jos palaikymui. Kolegijai ple- formos, ir kiekvienas yra skir vairuotoją, kad leistų išlipti liūs .malonėkite atsivežti tiek
Neperseniai kietos anglies
kiek gedima asmenų. Atsimin
jaunuolius Amerikos kariuo-' čiant dauginasi jos reikalai, di- tingos rūšies.
kasyklos buvo pradėję dirbti
prie “County Orphanage”. Iškime, jog pergyvenama gazolimenėje ir laivyne betamaujan- Į dinasi išlaidos. Todėl, NaujoLiepos 4 d. prie to
bus pa- I lipus gi iki Marianapolio dar lino ir gumos stoka. Dėl to ne- »®rlau Bet ir vėl darbai sumačius, gyvus ir mirusius, kurie ‘ sios Anglijos lietuviai kaip pra- šventintos netujos Šv. Onos ir, tik 20 minučių paėjimas.
važiuokite tuščiom ar apytuš-. J
.
garbingai žuvo ar tebekovoja! eityje, taip ir šiais laikais turė- Šv. Juozapo puikios šventoves.
Iš So. Boston, Metss. trauki
Pasikalbėkite,
ra zl0^e birželio mėnesio
su savo gimtojo krašto priešais' tų atjausti šį svarbų reikalą ir Šiuo laiku eina naujo Švč. Mer- nys išeina iš So. Station 8:50 ciom masinom
i mūs apylinkėje kelias dienas
įvairiose pasaulio dalyse; už kilnų užsimojimą ir gausiai su- i gėlės Marijos Liurdo statymas. vai. ryte. Važiuojant į Mariana- pasitvarkykite su giminėmis, j taip gerai lietus palyjo, net
pažįstamais, prieteliais, kad vi
į tiek, kad visas kasyklas vandepolį reikia paprašyti kondukto
Darbai jau gerokai išvaryti.
si automobiliai būtų pilnutėliai.
(niu pasėmė. Žinoma pr aeina
Marianapolis apie lie riaus, kad leistų išlipti West
Užsisakykite Tonfto Pas Mus ' posVisas
LIEPOS 4-tą VISI
į kelios savaitės, pakol galima tą
4 d. bus kaip tik pilname Thompson. Conn. Išlipus iki
A go*getting
MARIANAPOLIN!
(vandenį išsemti, kad būtų galif'savo gražume. Kurie pereitai- Marianapolio tik apie 10 minunarnėti Bill,
Liepos 4 d. visi keliai veda į ma dirbti. Bet po kokių 7-8 diesiais metais yra dalyvavę Lie- čių paėjimas.
Said—“Tfe've got an order
Iš Hartford, Conn., traukinys Naujos Anglijos Lietuvių Die nų tik kelios kasyklos šiaiptuvių Dienoje Thompson’e ge
to fili—
So
sign up that pledge,
ną
Marianapolyje,
Thompson,
taip
vėl
pradėjo
dirbti;
visos
išeina
8:15
vai.
ryte.
Važiuo

rai atsimena kaip malonu, sma
Buy
Bonda—and don’t
gu ir linksma tą dieną išvažiuo jant į Marianapolį reikia taip Conn. Kas manote važiuoti au kitos dar nedirba. Tadgi žmo
‘
hedge.
’
Kainos prieinamos.
konduktoriaus, tomobiliais jau dabar pradėki nes, ypatingai jaunesnieji, sau
ti iš triukšmingo, dulkėto mies gi paprašyti
We can—and we mušt—
to, nuvykti Marianapolin Ir ten kad išleistų West Thompson, te taupyti gazoliną. Kiti gi pa duonos užsidirbti darbo ieško
and we will!”
sinaudokite busu ar traukiniu. dami, išvažinėja į didmiėsčius,
atsigaivinti, pasigrožėti jo gro Conn.
Važiuojant
iš Waterbury, Iš anksto sužinokite, kaip ge kur yra fabrikų, kur yra darbų,
žybėmis.
•>
»%•
H«lp Ameriea
Dar viena labai svarbi prie New Haven, New Britain ir ki riausia iš Jūsų namų, miesto kur girdi yra daugiau uždarbio.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W žastis turėtų mus lietuvius tų apylinkių miestų geriausia pasiekti Marianapolį.
Remk-šios šalies apsigynimą!
traukti į Mariaaapolį liepos;4 paimti • nbusąs ari(; traukinys į Visi kviečiami! Visi dalyvau
rrz n t
Rengėjai. Pirk Defense Bonds ir Stamps!
d. Gyvename sunkius karo lai*. Hartford’ą ir ten paimti trau- kime !

Pristatom geriausį toniką Piknikams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R
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>miNI#KAS TT

GJERDR17 LIETUVIU
KOLONIJOSE
ATHOL.MASS.
Birželio 1 d., 9 vai. ryte Šv.
Tranciškaus lietuvių parapijos
bažnyčioje priėmė Moterystės
Sakramentą p. Stepanija Krištapaitytė su p. Jurgiu Stačioku,
vargonininku.

Per iškilmingas šv. mišias
kleb. kun. P. Juraitis suteikė
Sakramentą ir palaiminimą.
Liudininkais buvo p. Pranė
Kučinskaitė, Petras Krištapaitis, jaunosios brolis.
Laike mišių giedojo ir vargo
nais grojo pp .artistai Jonas ir
Marijona Čižauslęai. Dalyvavo
ir muzikas Juozas Žemaitis iš
Worcester su savo žmona.
Vestuvių bankiete dalyvavo
daug svečių ir viešnių, tarp
kurių buvo ir kleb. kun. P. Ju
raitis, kun. V. Puidokas iš
Westfield, sesuo Pranciška
Bundonienė su savo vyru K.
Bundoniu iš Brooklyn, N. Y.
Sveikino jaunavedžius ir lin
kėjo geriausios laimės vedybi
niame gyvenime. Taipgi apdo
vanojo gražiomis dovanomis.

6

Šlapelio brolis, iš Rochester,
N. Y. Jis pas savo brolį pralei
do atostogas.
Sekmadienį, birželio 28 d., 8
vai. ryte, Šv. Jurgio lietuvių
par. bažnyčioje Sodalietės “in
corpore” priėmė Šv. Komuniją.
Moterų Sąąjungos 27 kp. su
sirinkimas įvyks pirmadienį,
liepos 6 d., 7:30 vai. vakare, Šv.
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje. Susirinkimas svarbus.
Bus priimtos naujos narės.
Valdyba kviečia visas nares,
naujas ir senas, dalyvauti.
Valdyba.

WELCH, W. VA.

IŠ MISIJŲ PADANGĖS
Welch skaito tarp 7—8,000
gyventojų. Kadangi čia misijų
kraštas, dėl to katalikų neperdaugiausia. Visgi, jie visi pri
ASCOR JOHNSON,
klauso prie Šv. Petro katalikų
Brocktono miesto
Policijos
parapijos. Pati bažnyčia nors
Viršininkas, Liepos 4 dieną kal nedidelė, bet graži kaip iš vi
bės Lietuvių Darbininkų Dieno daus taip ir išorėje.
Liepos 4 d., Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass. dalyvaus šie lietuvių tautos žiedeliai su gražia
je, Brockton, Mass.
programa,
kuriai vadovauja p-nia Ona Ivaškienė. Atvažiuokite pasigėrėti jais.
J. E. vyskupas J. J. Swint,
D. D., oficialiu laišku iš birže
Keletas vietinių lietuvių gavo
visi vaikai sukūrė ir kuria lie
DYKAI PAGALBA NUO
lio 17 dienos, kun. Vincentą
atsakomingus perdėtinių dar
tuviškas šeimas. Anūkai taip
Slaviną paskyrė Šv. Petro pa
REUMATIZMO
bus. Iš sąrašų matosi, kad ne
pat dalyvavo, sveikino ir apdo
rapijos klebonu.
vanojo savo senukus gražiomis
mažas būrelis vietos ir iš kitų
Nūngi, kun. kleb. V. Slavinas
Blaivininkų Susivienymo sei
Jei kenčiate kūno skausmus; jei
dovanomis.
miestų lietuvių gaus darbus.
Sv.
Kazimiero
Parapija
apsikrovęs svarbiomis ir dide
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai
mą,
Worcesteryje
ir
nubalsuota
Kuomet dirbtuve eis pilnoje
Bankietas tikrai buvo šaunus.
oro permainose, patariam jums bai
lėmis pareigomis. Be Šv. Petro
APLEIDO WORCESTERĮ
dauguma balsų už \Voreester, dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
tvarkoje, sakoma, kad 12,000
Pasistiprinę, gražiai laiką pra
ligacijų. Naudojamos tūkstančių i>r
parapijos klebono pareigų ėji
Mass. Taigi dabar lauksime sei virš
darbininkų ras sau uždarbį
leido besiklausydami gražios
dvidešimt metų, gavimui grvi>>
Adv. Juozas Ginkus su savo
mo, kun. V. Slavinas misijoniemo. Laiką paskirs Centro vai- laikino paliuosavimo skausmų Rt i
Vestuvės tikrai buvo iškil lietuviškos rekorduotos muzipragyvenimui.
žmona Marijona ir sūnumi ap-,
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
riauja ir stato bažnyčią mieste
-----------‘
leido
Worcesterį
ir išvyko į
Kalbėta aPie 4 d’ liepOS’ DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam^
mingos ir linksmios.
kos ir dainų. Taipgi dainavo p.
lyj War, W. Va. Bažnyčios sie SODALIEČIŲ GRAŽI DVASIA Qeveland Ohio gyventi( nes priėmus pakvietimą klebono
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
Lai būna malonus ir laimin- Valerija Rakauskienė su savo
Tabs. prašom jus BANDYT juos—išnos
jau
baigtos
ir
darbas
spar

Tėtukų dienoje ‘Father’s Day’, tenai Juozas paskirtas dirbti kun. A. Petraičio, kad kaip ga- bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime
gas vedybinis gyvenimas pp.' vyru Petru duetą, p. Alena Pečiai varomas stogą baigti lie birželio 21 dieną mūsų parapi- American Steel and Wire Co., hnt važiuoti i Mananapolio Ko jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
Jurgiui ir Stepanijai (Krišta- rekšlienė, pp. Jasionių dukrelė,
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos
pos mėnesio pradžioje. Tikima jos Merginos Sodalietės suren- kaip0 teisių patarėjas. Adv. J. legiją ir tenai Pasidarbu°tigreito paliuosavimo nuo skausmo ir
paitytei) Stačiokam!
p. Kakanauskas ir kiti.
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir
si,
kad
bažnyčia
su
vidaus
įp. Jurgis Stačiokas yra nuo
gė bankietą pagerbti savo tėtu- Gintus, kurs daug metų dirbo
Apie 9 vai. vakare pradėjo
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
rengimu
bus
baigta
rugpiucio
kus
.
Dalyvav0
nemažas
būrelis
W
orcester
American
Steel
and
į
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekašširdus LDS, “Darbininko
ir skirstytis į namus. Kiekvienas
dą ir adresą į:
menes}, o pašventinimas įvyks
BALIUKAS
merginų su savo tėtukais. Be- wire Co. dirbtuvėje, buvo labai
radio programos rėmėjas. Jis asmeniai sveikino pp. Jasionius
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo varrugsėjo mėnesį. Naujai bažny galo jausmingas reginys buvo gerai žinomas tarp vietinių
ROSSE Products Co. Dept. X-9
yra dalyvavęs “Darbininko” ar įj> linkėjo ilgiausių metų.
Blaiv. kuopa surengė baliuką 2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.
čiai
kun.
V.
Slavinas
žada
skir

radio programos koncertuose ir
žiūrėti, kaip prie gražiai pa- lietuvių. Jisai priklausė prie Šv. pagerbimui Centro pirm. „
ir
įvairiuose parengimuose. Taipgi Birželio 13 d. pp. Adomaičių- ti garbingą Kristaus Karaliaus puoštų stalų skaniai valgė pa- Kazimiero parap. choro ir lan- kps. Dvasios Vadui kun. Jonui
liepos imn', romo Kcormo
su radio grupe iš Gardner yra Rakauskų namuose įvyko “sur- vardą.
gamintus valgius^ Valgius pa- kėsi visuose svarbesniuose pa- padvaiskui, paminėjimui trijų
TIKBAS BIČIŲ
Kun. kleb. Vincentas Slavinas
išpildęs radio programas.
prise party” p. Valerija Rakau
J*a rengimuose. Paskutiniu laiku metų kunigavimo ir varduvių
reikšmingame bažnyčios pasta gamino pačios.
skienę pagerbti, jos gimtadienio
<100* PURE HONEYl
neles Alena Linkevičiūte, An- daug pasidarbavo dėl vietinių proga Nors Sv Jono šventė
tymo darbe, dar misijų krašte,
proga. Dalyvavo 16 ar daugiau
tanina Bujaite ir Veronika V ii- dr.jų įvairiuose legališkuose pripuoia 24 d. š. mėn., bet tas
t
NORtfOOD, MASS.
patsai yra ir architektas ir
Maistai
Gamtos
kišiūtė.
Į reikaluose. P-nia M. Ginkienė, paminėjimas atsibuvo pirmiau.
asmenų.
----------- tA.T.
kontraktorius.
Vaistams
Saldumynas
p. A. Mace specialiai išdekoPavalgius, prasidėjo pasisne- ifci paskutiniam laikui priklau- Prie kavutės ir skanių užkanPAGERBfi pp. JASIONIUS
Sveikatai
Sveikatai
ravo kambarius, kas darė la
kuciavimas. Tetukai vienas po
prie moterų choro grupės, džių įteikta ir dovanėlių, atlaiSekmadienį, birželio 21 d. pp. bai gražų įspūdį, p. V. Rakaus
LOtfELL, MASS.
kitam buvo pasaukti pratarti kuri gieda bažnyčioj per trečias kymui šv mišių Taipgi dalyKONČIAUS BITININKYSTĖ
Kavaliauskų namuose, 8 St. kienė gavo daug sveikinimų,
57 Battrry Su. No Abtncloo. Moo.
keletą žodelių į savo dukreles. xv mįčįoo
. .
T
„ .
„ „
sv' nubias>vavo ir kun. Jonas Bakanas.
KAREIVIŲ PAGERBIMAS
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
John Avė. įvyko šaunus ban linkėjimų ir dovanų.
medus nėra tikras bičių medus.
Is kalbų matėsi, kad kiekvienas pp Cinkai buvo nusipirkę
Sekmadienį, birželio 21-mą
kietas pagerbti pp. S. ir D. Ja
Kun.
J.
Padvaiskas
savo
kal

tėvas buvo šiek tiek susijaudi- gražius
namus, Shrewsbury,
dieną Šv. Vardo Vyrų draugijos
sionius, gyv. Sturtevant St.,
MEDAUS KAINA —
nęs. Paprastai maža atydos na- yĮass. įr jau ruošėsi ten persi- boje pareiškė didelį džiaugsmą
Šiomis dienomis So. Norwood
nariai “in corpore” išklausė šv.
jųjų 35 metų vedybinio gyveni
matydamas
tokį
skaitlingą
bū

Kvorta, stiklinė_______ 85c.
miškiai kreipia į tėvą. Sekan- keftį gyventi .bet kada kompaknygyno skyriuje įvyko išdirbi
mišių ir priėmė Šv. Komuniją
5 svarai-------------------- $1.25
mo sukakties proga.
I
rį
Blaivybės
narių,
ir
kvietė
vi

nių paroda. Per visą savaitę p. už visus parapijos jaunuolius, tieji tėtukai kalbėjo: Adomas njja suteikė aukštesnę ir atsaGalionas,
12 svarų-------$3.00
Bankietą suruošė pp. Jasionių
Dzedulionis,
And. Vilkišius, komingesnę vietą, tai visi pla- sus taip pat dalyvauti būsianIevos Tvaskienės išdirbiniai ir
Persiuntimą
mes patys apmo
kurie tarnauja Dėdės Šamo ka Stasys Saulėnas, Jonas Kučins- nai turėjo mainytis. Linkime čiuose susirinkimuose, taipgi
šeima: sūnus ir marti, dukte
rinkiniai - mezginiai ir karo
kame.
Siunčiame
irgi C.O.D.
riuomenėje. Šv. Vardo draugi kas, Jok. Buja, Jurgis Baumila, ;geriausįo pasisekįmo naujoje dėkojo už surengimą baliuko ir
rys ir žentai, pp. Kavaliūnai,
liai buvo išdėti lange. Anglų
Končiaus Bitininkystė
ja šv. mišių auką suteikė para Jonas Didikas, Andr. Barisas, vietoje.
Kavaliauskai ir kiti. Dalyvavo
dovanėlę.
Toki
jaukus
susinnspauda plačiai rašė apie tą pa
57 Battery St.,
pijos tėvams, kurių sūnūs paim Kazys Dravinskas, Juozas Sa-|
apie 70 svečių ir viešnių.
________
kimai gal daugiau patraukia ir
rodą, pažymėdama, kad tai lie
No.
Abington, Mass.
ti į kariuomenės tarnybą.
Toastmasteriu buvo p. Adol
Pagal
pranešimus
anglų
spauprie
Blaivybės.
Dalyvė.
Žebris,
M.
baliauskas,
Jonas
tuvių išdirbiniai. Garbė p. TvaReginys bažnyčioje pasiliko Jankevičius.
fas Kavaliauskas. Sveikinimo
dos, Worcesteris ir apylinkė tu
skienei.
begalo jausmingas. Pradžioje,
kalbas pasakė visa eilė svečių ir
Pabaigoje kalbėjo mūsų para rės garbės ir džiaugsmo pasigė
Phone 1181
procesijos eisenoje žygiavo bū pijos klebonas, kuris gražiai rėti dviejų lietuvaičių artisčių
viešnių ir įteikė pp. Jasioniam
tfilliam J. Chisholtn
Birželio 17 d. p. Estela Sykes,
relis kareivių, nešini naują šil nupiešė šių dienų nelaimingą dainavimu, būtent, Anna KasGRABORIUS
brangias ir gražias dovanas.
adv. Benjamino Sykes žmona,
A.
P.
KARLONAS
kinę
Amerikos
vėliavą,
paskui
pp. Jasioniai išaugino gražią
“Asmeniškas Patarnavimas"
namų suįrimą ir vaikų nutolimą kas, Metropolitan Operos dainiminėjo savo gimtadienį, o birže
Lietuvis Graborius
ėjo tėvai, broliai, seserys ir gi nuo tėvų. Pagyrė Sodalietės už ninkė ir Worcesterietė artistė
ir pavyzdingą šeimą: vieną sū
lio 18 d. pp. adv. B. ir E. Sykes
minės kareivių, paskiausiai ėjo jų sumaningumą šį pokylį su- * Polyna Stoškus, in Music Fesnų — Joną ir šešias dukteris,
NOTARY PUBLIC
minėjo savo vedybinio gyveni
Šv.
Vardo nariai.
PROVTDENCE. R. L
būtent, Oną Kontrimienę, Domę
merengti,
ir
palinkėjo
nepalaidoti
tival
at
Worcester,
spalių
mo sukaktį. Linkime gražiau
Telephone:
Laike šv. mišių visi priėjo šį pirmą išbandytą surengimą, nes}.
280 Chestnut St.
Adamskienę, Angelę Masevisios ateities.
Ofiso: Dexter 1952
prie Šv. Komunijos. Po mišių bet skatino jį toliaus tęsti. Pačienę (Mace), Aleną PerekšlieŠv. Kazimiero parapijos Pil
New Britain, Conn.
Namų: PI. 6286
parapijos klebonas kun. P. V. baigoje klebonas visiems mūsų nųjų Blaivininkų 25-tos kps.
ną, Pranę Zumienę ir Joaną,
Birželio 22 d. p. Joana Tvaskuri dar tebeina mokslus, p. Jo kaitė, slaugė, minėjo savo gim Strakauskas pasakė jausmingą tėtukams davė po didelį ciga pusmetinis susirinkimas įvyko
pamokslą apie kareivių pasi
nas Jasionis, vienintelis sūnus,
12 d. birželio bažnytinėje salė
rątadienį.
šventimą ir tėvų didį narsumą
yra vedęs su p. Savilionyte iš
Alberf R. Barker
Juozas Kasinskas
je.
Skaitlingai narių dalyvavo
įėjus į svetainę, kiekviena
paaukojant
savo
sūnų
šalies
ap

So. Bostono.
, Kiek laiko atgal buvo atvykęs
Ine.
Pirmiau—Pope Optical Co.
Sodalietė savo tėtukui prie ir dauguma užsimokėjo savo
Tai lietuviškiausia šeima, nes p. F. šlapelis, muziko Aniceto gynimui.
metines duokles. IškMusyta at Laidotuvių Direktorius
krūtinės prisegė gyvą rožę.
Kada Jums reikalingi akiniai
Manau, parapijos tėvai ilgai
Begalo linksma matyti, kaip stovų ir komisijų raportai, ap- Patarnavimas Dieną ir Naktį
leiskite mums išegzaminuoti aki
nepamirš Šv. Vardo draugijos mes Sodalietės mokame pagerb-, tarta keletas svarbių dalykų,
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
už jų gražią auką, skirtą jų sū ti savo tėtukus. Lai šis mūsų Kuopa pageidavo turėti metinį
me dirbtinas akis.
BALTIMORE,
Md.
nums.
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
surengimas nebūna paskutinis.
VVORCESTER. MASS.
Telephone
Plaza
8595
Kiekvieną
metą
tegul
mūsų
pri^
žo
i
namus
P°
operacijos,
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
•V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
275 Main SL,
Webster, M
PRADĖJO DIRBTI
Llmoainal dėl visokių reikalų.
PO GLOBA MOTINOS SVC.
sirišimas prie tėtukų vis stip- LiS°ng sveiksta ir kasdien stip
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Neperseniausiai
Amerikos
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
rėja ir duoda kitiems parapijos rėja.
Tel. So. Boston 1298.
valdžios
apgynimo
valdyba
šia

601 6th St., So. Boston, Mass.
jaunuoliams pavyzdį.
Vice-Plrmininkė — B. Gailiūnienė,
Valgomų Daiktų Krautuvės
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikls me mieste įsteigė naują De
STAIGIAI MIRĖ
8 Wlnfield St., So. Boston. Mass.
702 E. 5th SL. So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
fense dirbtuvę — The Rem
SUGRĮŽO Į NAMUS
Marijona Bielkuvienė dirbtu
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daikmington
Arms
Co.
Sakome,
kad
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
Pereitą savaitę Marijona Ju- vėje staigiai susirgo širdies su
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
.
tus,
skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
4115 Washington St_, Roslindale,
pabaigs išdirbystę statyti, val sevičiūtė, pasveikus, sugrįžo į spaudimu. Nuvežta į sv. Juozą- §vįežikurie
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Us produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
Tel. Parkvvay 2352-W.
440 E. Sixth St., So. Boston.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
džiai atseis net penki milijonai namus po sunkios aklosios žar po ligoninę mirė.
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Iždininkas — Vincas Zaleskas.
177 West 7th SL. So. Boston, Mass
dolerių, šiomis dienomis staty nos operacijos. Išgulėjo net ke
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St.. So. Boston,
948 E. Broadu-ay. S. Boston. Mass.
bos darbas sparčiai eina prie turias savaites Šv. Juozapo li
Maršalka — Jonas Zaikis,
choristų atostogos
Povilas Bushmanas
Perkins Markei
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St.. So. Bocton, Mm
tikrenybės. Dvi savaiti atgal goninėje.
Parapijos choristai šią savai- 48 Crescent Avenue
110 H 8L, So. Boston. Mass.
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
buvo registracija. Vietos laik
tę pradėjo savo vasaros sezono , Telephone COLumbus 6702
antrą antradien) mėnesio, 7:30 vaL' Draugija laiko susirinkimus kas tre
f 753 Brfpdwoy W
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio raščiai praneša,
į vakare. ąobalujĮŠfciėJ svetainėj,
^JVEIKSTA^
kad 10,000
poilsį. Rudens metu sugrįžę, Į 29 Savin Hill Avenue
2
vai.
po
pietų.
Parapijos
salėj
visais draugijos ruikalais kreipkitės
fcl. ŠOU 3120, So. Boston.
i Dorchester, Mass. COL 1981
žmonių užsiregistravo darbui, j Petronė Andriuškevičienė su-Į pradės vėl muzikos darbą.
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
• pas protokolų raštininkę.

Worcester, Mass.

M SB U 8

331 Smith St.,

Draugijų Valdybų Adresai

602 WashingTon Blvd.

Antradienis, ouz^iio 30, 1942

PAE-HMims.
Baigė Sekretorės
Kursą

Kraujo povgnotojos

RADEKA.

Šv. Petro lietuvių parapijos
Karas verčia susirūpinti vimoterų ir merginų kareiviams
i bus, kaip kas gali prisidėti, kad
pagalbos grupės vardu; tariu
pergalė liktų Dėdės Šamo pu
nuoširdžią padėką
klebonui
sėje. Ir štai vieni perka bonus
kun. P. Virmauskui už nuošir
ŽINUTĖS
ir ženklus, kiti leidžia sūnus ir
džią
paramą, ir taip-gi visiems
dukteris karo tarnybai, kiti pa
aukotojams, biznieriams ir vi-'
Birželio 28 d., tapo pakrikšty
tys tėvai savanoriai įsirašo į
siems kitiems, kurie kokiu nors
tas Juozapas Stanislovas Juo*
patarnavimų eiles. Šiomis die
būdu prisidėjo prie surengimo
zapo ir Vladislavos (Jašinskainomis ir būrys motinų pasisiū
birželio 17 d. ‘Penny Sale’, pa
tės) Bergeron. Kūmai buvo
lė savanoriai Raudonajam Kry
rapijos svetainėje, So. Boston,
Wilfrėdąs Bergeron ir Antani
žiui Bostone, ir tai lietuvių So.
Mass., p. Marcinkui — Walter’sĮ
na Bergeron.
Bostoniečių ir Cambridge, kad
Market ir jo pagelbininkams, MARIJONA KILMONIŪTĖ,
Taip pat buvo pakrikštytas
ir jos ateina su pagelba, jos do- i
p. Strigūnui — Liquor Store, p. keliais atvejais laimėjusi pirVincentas Vincento ir Marijo
vanoja savo kraują... Birželio
MONIKA PLEVOKIENĖ,
nos (Lukosevičiūtės) Šilalių.
18 d., Raudonojo Kryžiaus Bos- “Lietuviškų Vestuvių” jaunoji, J. Jakštas, W. Jakštas, Carlton ■ mas dovanas “Darbininko” va
Kūmai buvo Vilimas Ferzoco ir
tone skyriuje išsyk devynios kurios bus atvaidintos liepos Shoe Store, MacDonald’s Cur-1 juose, pasižadėjo visomis pajė
ONA IVAŠKIENĖ,
Felicia Ferzoco.
į lietuvės atėjo. Jos buvo: p. M. 4 d., Brockton Fair Grounds. tain Shop, Blaks Elm Dale' gomis dirbti ir “Darbininko”
“Darbininko” metinio parengi
i Venčienė, p. Paulina Slažienė, Šiose vestuvėse tikrai pamaty- Drug Store, Skudris — South metiniame parengime, Brockton
mo programos komisijos pirmiTą dieną Šv. Petro parapijos ninkė, kurios vaikučių grupė
i p. Svilienė, p. Niauronienė, p. site dzūkiškas - lietuviškas Boston Supply Store, Povilui Fair Grounds.
First
National
bažnyčioje aptarnavo žmones į liepos 4 d., Brockton Fair
Žibikienė, p. Peters, p. Grabau- vestuves, kuriose galėsite pa- Bushmanui,
REGINA GLINECKAITE,
i
septyni kunigai.
skienė, p. Sedlevičienė ir dar šokti, paūžti ir daug juokų tu- Store, A. P. Store, J. Bernato- turit porą tūkstančių cash.
Grounds išpildys gražų, meniš
Jono ir Sofijos Glineckių dukniui, G. Stukui, fotografui, p.
viena, kurios pavardės neteko rėti.
ką ir patrijotišką programą.
Pilniausias kataliogas Bankų
tė,
šįmet
su
pasižymėjimu
baigė
sužino0
*
daagama
jau
-----------------------------------------Vietiniai kunigai dėkojo žmo P-nios O. Ivaškienės vaikučių
Gerulskiui, p. Borisui, p. Pleka- ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa
kartu Til- didelž garbj - “Laivo" redaktorium, šeštadie- vičiui; p. L. James, John Cas- vybių. Turim keletą namų mai
nėms už duosnias aukas pikni grupė yra sužavėjusi New Yor dviejų metų sekretorės kursus
ko vietoje. Skaitė aukuotojų ko Pasaulinėje Parodoje nevien Kathleen Dell College. Ji yra lietuv5ms motjnoms kurios au. nį išvyko į Chicagą užimti pa per, p. Marcinkienei, M. Gailie nymui. Taipgi gerą saliūną la
vardus. Sakė skaitysią dar se lietuvius, bet ir svetimtaučius. baigusi South Boston H‘žh koja savo kraujų kare sužeis- skirtos vietos. Gero pasisekimo. nei, H. Bushmanienei, J. Pet- bai geroj biznio vietoj So. BosSchool ir daug darbuojasi VyRrašto gynžjams
| šeštadienį, ‘-Darbininke” lan- rauskienei, O. Jakimavičienei, J tone tik už $6000. Platesnių inkamais dviem sekmadieniais.
Jie skelbė “Darbininko” ir parapijos vardines, liepos 2 d., ėiuose ir kitose organizacijose.. Teku nugirsti, kad p. Birutė “ės. klierikas Simonas Saulė- p. Martusevičienei, V. Songai- formacijų klauskite advokato
r
Marianapolio kolegijos išvažia išpažintis liepos 3 d., pirmą mė Josios dvi sesutes Lenora ir Landzienė-Seymour
jau įpįg nas iš No. Abington, Mass. At lienei. M. Markunaitei, p. Vilki-; Gailiaus ofise.
Eugenia
ir
gi
siekia
aukštesniųvimus, liepos 4 d., ir kapelijono, nesio penktadienį, liepos 4 d.,
silankymo proga pasipirko lie- šienei, p. A. Zardeckienei, L.
. ,
T. .
, , kartus dovanojo kraujo.
BOSTON REALTY TRUST
jų
mokslų.
Ji
jau
gavo
darbą
.......................
...
tuviškų knygų. Jo tėveliai yra Zardeckienei, p. A. Pasausytei, I
karių ir karininkų pagerbimo šios brangios šalies nepriklau
317 E Street
Anny
I
“i ilgamečiai “Darbininko" akaivakarą, liepos 19 d.
j. A. Ivas, B. Sullivan, p. Jokusomybę ir 5 d., šv. Petro šven
South Boston, Mass.
P-lė Regina apsiėmė pasidar- sveikatos. O jeigu būtų esą geJie priminė žmonėms progas tės iškilmes.
tytojai.
aauskienei, Frances Zaletskiebuoti “Darbininko” metiniame
sveikatos atžvilgiu, tai jos
pasimelsti, būtent: birž. 29 d.,
nei, p. Martinkienei, p. Gedrai“DarbiIŠSIRENDAVOJA
Kitą šeštadienį, Šv. Petro par. parengime, liepos 4 d., Brock- duotli ir dau8iau savo kraujo,
Mirė
tienei, K. Yugal, O. Neverienei,:
name, 366 W. BroadlaiČT
bažnyčioje, šv. mišios bus laiko ton Fair Grounds. Josios tėve- šiai baimei Pašalinti tilpo ži
-n&.
V. Lekauskienei, M. Razgevičie- way ofisas, tinkamas gydyto-J j -> DAKTARAI
mos šiomis valandomis: 7, 7:30, liai ir-gi pasižadėjo su visa šei- nut® Koston Post, June 2d, ėdi Trečiadienį, birželio 24 d. š. nei, O. Tilenienei, M. Liubikie- jui, dentistui arba advokatui.
toriale, kur sakoma, kad tūlas m., 7:15 vai. vakare mirė Ste8, 8:30 ir 9.
mą į šį parengimą atvykti.
nei, p, Budreckienei, p. Čiapli- Atsišaukite į ‘Darbininko” adStanley Howards iš Philadel- panija Shelofskienė, gyv. S.
Lietuvis Dantistas
kienei, E. Marksienei, p. Kar ministraciją.
phia,
65 metų senumo asmuo,! Yarmouth (Cape Cod), Mass.
Baliukas
Pp. Antano ir Onos lačiauskienei. p. Rusienei, p. SkaiA. L. Kapočius
jau 957 kartus aukojo savo Ji yra gyvenusi ir Brookline,
nušonių Bankietas
zgelienei, Onai Staneliūtei, p.
Ketvirtadienį, liepos 2 d., po
kraujo. Ir jis jaučiasi puikiai. Mass. Velionė mirė sulaukus
517 E. Broadway,
BRICK HOUSE
Stanley Swick, E. NanartaviMarijos Vaikelių Draugijos pa
Sekmadienį, birželio 21 d., Laikraštininkai atkreipė dėme- 83 metų amžiaus.
SOUTH BOSTON, MASS.
maldų ir susirinkimo, po baž Lietuvių Piliečių salėje, So. šio į jo gyvenimą. Patirta, kad Paėjo iš Kauno, Lietuvos. Pa- čienei, p. Januškevičienei, p.
Tel. SOUth Boston 2660
Ant Derry Road
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo nyčia, įvyks visos parapijos
Ančiukaitienei, p. Lebikienei, p.
Bostone, įvyko bankietas. Mat, jis kasdien ima du kart šalto liko dideliame nuliūdime dvi
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Dvareckienei, A. Kibartienei, p. Hudson, N. H. Route 102
vaikams parengimas su užkan pp. Janušoniai turėjo tą dieną vandens “shourers” . Ir jis nie- dukteris ir keturis anūkus.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
C. Tamašiūnienei, p. Ciunytei,
džiais. Pono K. Šidlausko rū pažymėtinų dalykų: pp. Janu- kad neserga paprastu šalčiu.1 _
a ---- - ----------Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
(pagal sutarti)
pesčiu, šalta košės kompanija šonių vienerių metų vedybinio Tas parodo, kad kraujo dova- Dėkoja UŽ Kalsndorius Cambridge Bottling Co., Colonial Provision Co., Hatheway
suteiks šaltų užkandžių ir kru gyvenimo sukakties, klieriko notojai, jeigu jų sveikata lei
I BARBORA URBONAVIČIE Co., K. Šidlauskas, I’Carde Co.
tamu
paveikslų
programą
vi

| Tel. TROvvbridge 6330
Alfonso iš seminarijos atosto džia, nieko sveikatai nenustoja. į
siems Šv. Petro parapijos vai gų atvažiavimas, kito sūnaus Jis sakosi, kad duos kraujo ligi NE iš Cliffside, N. J. rašo: — Taipgi dėkoju p. Martinkienei
Mes Darome Rezervacijas
i
Senai
rengiausi
jums
padėkoti
kams,
kurie
tik
ateis.
Kviečiami
taip
gražų
sutvarkymą
sta

už
j. Repshis, M. D.
Broniaus atvykimas iš Hares- tūkstančio kartų.Privačioms ir Parems.
už prisiųstą man gražų sienin i lų. ir visiems mano pagelbininvisi. Klebonas kun. Pr Virmau burgh, Pa., kuris dirba prie Dė
(REPŠYS)
skis išsitarė, kad bus užfundykalendorių, bet vis neprisiren kams-ėms, kurios kokiu nors Kambariai dienai ar savaitei.
dės Šamo orlaivių, na, ir savo
LANKĖSI
t.a
u
dideliems...
giau. Siunčiu kalendoriaus fon- būdu prisidėjo prie šito paren
Lietuvis Gydytojas
senų draugų pavaišinimas.
dan $1.00 ir prašau nepamiršti gimo, ir visiems atsilankiu Telefonas Nashua, N.H.
278 HARVARD STREET
Tą dieną apie 4 valandą susi
Ketvirtadienį,
birž.
25
d.
ĮVAIRŪS SKHBIMAI
ir kitais metais prisiųsti kalen siems, nes su jūsų parama liko
Kampas Inman arti Central Sq.
rinko apie pusantro šimto žmo “Darbininke” lankėsi muzikai
CAMBRIDGE, MASS.
1566-W4
gerokai pelno. Dovanas laimėjo
nių į svetainę, kur buvo malo — Jonas Cižauskas iš Worces- doriaus”.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
Res. Šou 3729
Šou 4618
sekanti: pirmą dovaną — B.
niai sutikti ir šeimininkų ska ter, Mass. ir Brolis Jonas Ba
Chatman, antrą — P. Razgevi- į
Moterų Balsas
Lithuanian Fumiture Co. niais valgiais ir gėrimais pavai nys, MIC. iš Thompson, Conn.
MOVERS
—
čius, o .trečią — Ona Kibartie-'
TeL Kirkland 7119
South Boston Gange
šinti. Pp. Janušoniams per tą
Muzikas Jonas Cižauskas at Didžią garbė paveldėjo
Insured and
nė.
Dar
kartą
tariu
lietuvišką
vakarą sudėjo daug gražių lin silankymo proga atnešė ir pa Esteras — Inditas...
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Pauline Luzackas.MIL
ačiū ir tiems, kurių vardų nete
kėjimų
bei
sveikinimų.
Automobilistai! Jei jūs norite,
dovanojo “Darbininkui” specia Jos ilsėtisi nuėjo — •
Local A Long
ko man gauti, arba per neatsar
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
'(Lietuvė gydytoja)'
P-nas
Wm.
Amsie
buvo
toast

Dabar
stokim
kitos.
liai kun. J. Vembrės parašytą
Dlstanoo
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasolinų pas mus.
masteriu, kuris paaiškino vaka dainą, o jo pritaikintą kompo Maldoj tvirtos, darbu stiprios. gumą apleista.
Moving
400 Broadway»
B. Ciunicnė, pirmininkė.
Nuvalom purvinus karas Ir
tikslą ir padėkojo vi ziciją. Dėkojame už nuoširdu Kaip mūs’ pranokėjos,
Cambridge, Mass.
326 - 328 West Broadway rienės
ttgrysuojame.
siems svečiams bei viešnioms mą.
Susitelkime vienybėn
So.
Boston,
Mass.
Tel. ŠOU 9530
ĮVAIROS SKELBIMAI
už apsilankymą.
Valandos: Nuo 2 iki 4
Taipgi tą dieną lankėsi iš Moterys, veikėjos.
541
Broadvvay
So. Boston, Maso.
”
Nuo 6 iki 8.
Sūnus Bronius norėjo ilgiau Cambridge, Mass. pp. Vaitkai.
Mūsų globoj žmonės auga,
i pagal sutarty.
pasisvečiuoti So. Bostone, bet Atsilankymo proga pasipirko
Nejudoma Nuosavybė
Mūsų ieško rankos —
eroms Konmm
Dėdės
Šamo
reikalai
dar
svar

Mes
pasaulį
nugalės
im
GRABORIAI
iš “Darbininko” krautuvės Ge
CONSTABLE
Turint pinigų, nėra saugesnės
TeL ŠOU 2805
besni ,tai jis ant rytojaus ap neral Electric prosą.
Real Estate A Insurance
Be bomberių, be tankų.
vietos juos investuoti kaip per
JUSTICE OF THE PEACE
leido So. Bostoną ir išvyko sa
Maldoj tvirtos, darbe stiprios, iant nejudomą turtą. Pirkdami
vo tarnybon.
Dr. J. L Pasakomis
598 E. Broadvvay,
S.BaraseviauslrSūnus
namą dabar, netik ką užtikrin
Klierikas
Alfonsas vakar Penktadienį, birž. 26 d. lankė- Kaip mūs pranokėjos,
OPTOMETRISTAS
SO. BOSTON, MASS.
MOTERIS PAGELBININKR
taipgi apleido So. BnRtoną ir’- kun. A. Sandys, kHC. Jis Ma Drąsiai savo šalį ginkim,
site, kad jūsų pinigų vertė ne
Telephone South Boston 1761
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
447 Broadway
M. K.
išvyko tęsti savo mokslus. Rap. 'rijonų
Kapitulos
paskirtas Moterys, veikėjos.
nusmuks, bet perkant žemoms
BALSAMUOTOJAS
Res. 120 Marine Road
Turi Notaro Teises
So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2483
kainoms yra proga padidinti
254
W. Broadway,
OFISO VALANDOS:—
savo turto vertę greitu laiku.
COAL-COKE-OIL
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
SO. BOSTON, MASS.
Dar turim pasirinkimui keletą
Tel. 8OUth Boston 2590
Seredomls:—
Sūnaus
gyvenamoji vieta:
žemoms
dipresijos
kainoms.
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.
638 Dorchester Avė.
Telephone
Pavyzdžiui:
TeL COLumbia 2537
BO. BOSTON
1. Vienos
šeimynos 5-kių
1058
kamb. namas, kieto medžio liaĮVAIRŪS SKELBIMAI
keruotos grindys, garu apšyldoBay View Motor Service
CASPER
FUNERAL
HOMB
STUDEBAKER
mas,
vonia
ir
kiti
patogumai,
DEL VAKACOV
187
Dorchester
Street
Automobilių Ir Trokų AgentOra
arti pajūrio City Point’e, tik
Gražiausia vieta, švarūs kam
South Boston, Maso.
Taisome visokių ttdirbysčių auto
$2500. Geresnio nepabudavosi
bariai. Prieinama kaina. Pra mobilius. Taisymo ir demonstravl
Joseph W. Casper
už $5000.
mo vieta:
leiskite savo vakacijas su lietu
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius fe!
2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam
viais pas Stellą Kodienę, 365
Balsamuotojas
1 Hamlin St., ir E. 8th SL
barių su moderniškais patogu
Nantasket Avė., arba 10 WhiteNOTARY PUBLIC
SOUTH BOSTON, MASS.
Patarnavimas Dienų ir Nakty
mais, labai gražioj ir patogioj
head Avenue, Nantasket Beach,
Koplyčia Šermenims Dykai
Joe. Kapočių nas Ir Peter Trečioką*
vietoj So. Bostone. Kaina tik
TOL ŠOU Boston 1437
Mass.
19-19
SavtninkaL
ŠOU Boston 3960
$3000.
3. Dorchestery 3-jų šeimynų,
15 kamb. naujos mados įtaisai,
ZALETSKAS
Oueen
Ann
Laundry
prieš ir užpakaly piazai. Nor
Ali i
FUNERAL
HOMB
malė vertė $13000 — parsiduos
7-11 ElIerySt.,
5©l East Broadway
tik už $5100.
SOUTH BOSTON, MASS.
So. Boston, Mass.
4. Moderniškas mūrinis na D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborlal Ir Balsamuotojal
Tel. ŠOU 2923
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli
Patarnavimas dienų ir nakty
31M nės grindys, labai parankioj
Koplyčia Šermenims dykai
Skalbiame visokius skelbiniua
■ .7:15
7:05
.
NOTARY PUBLIC
vietoj.
Parsiduos
pusiau
ver

Pajimame ir pristatome
i.:
Tel.
ŠOU Boston 0S19
; i oe t tės. Kaipo dalį įmokesčio. priLSI samus dykai
<-Mqi-*T*L ŠOU Bostoo 2998
,i in\ ims jūsiį-’dabartinį namą, bile
!
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DARBININ fcAS

Antradienis, Birželio 30, 1942

Meną, Brockton Fair Grounds, Brocktonan
LDS Centro pirmininkas;
2. Kalba Brocktono miesto
Mayoras Joseph H. Douney;
3. Kalba Brocktono miesto
policijos
Viršininkas Oscar

"Jaunieji" Atvažiuosią
ir Brička

' dys,

Johnson.

JAUNAMEČIŲ GRUPĖS PROGRAMA VADOVYBĖJE
O. IVAŠKIENĖS

1. Vilniaus Kalneliai—maršas.
2. Pavergta Lietuva — daina
su gimnastika.
3. Ginklai Sumirgėjo — plas
tika su vėliavomis pritariant
kanklėmis ir daina.
4. Klumpakojis.
5. Suktinis.
V. T. SAVICKAS,
6. Kepurinė.
“Darbininko” metinio parengi-' 7. Radastų Šokis.
mo ekonomas - gaspadorius. ‘ 8. Noriu Miego.
Jis su savo pagelbininkais yra į Šiems
tautiniams šokiams
pilnai pasiruošęs svečius ir gros Wally Jason orkestras.
viešnias kuopuikiausiai priim
Programos Dalyviai
ti, liepos 4 d., Brockton Fair Rita Savickaitė, Filytė Savic
Grounds.
kaitė, Alvytė Averkaitė, Danu
P-nas V. T. Savickas yra L.R. tė Averkaitė, Marytė PrakapaiK. Saldžiausios Širdies V. Jė tė, Bronė Pateckaitė, Pranė Bazaus Draugijos pirmininkas ir liukonytė, Ona Smiglaitė, Vero
LDS 1-mos kp. vice-pirminin- nika Ivanauskaitė, Lilija Romanskytė, Dile Dvareckaitė, Ri
kas.
ta Vaitkūnaitė, Evelina Marcinkiūtė, Ona Balčiūnaitė, Floren
Kur Praleisi
cija Petraitytė, Elena Čanciūtė,
Fordžiulaių"?
Rymantas Ivaška.
Liepos 4 d., arba kaip lietu “LIETUVIŠKOS VESTUVĖS"
viai
vadina
“fordžiulajus”
Vadovybėje p. Elzbietos
(fourth of July), tai iškilmin
Nanartavičienės
giausia Amerikoje šventė — Amerikos Nepriklausomybės pa Veikiantieji asmenys: Amilija Čaplikienė, Juozefina Budskelbimo paminėjimas. Ji yra
reckienė, p. Balčiūnienė, Anelė
brangi visiems Amerikos gy
Čaplikienė,
Domicėlė Januškevi
ventojams. Ją visi ypatingai
čienė, Elzbieta Nanartavičienė,
švenčia. Paprastai, pirma rim
tai paminėdami jos reikšmę, o p. Krasauskienė, p. Kaunelienė,
užbaigia — gražiu pasilinksmi p. Guzevičienė, K. Čiurlionienė,
Monika Plevokienė,
Paulina
nimu. Kaip šį metą, brangus
“Darbininko” skaitytojau šią Juškienė, p. Kozmičienė ir p.
šventę paminėsi - praleisi? Pro Natkienė.
tingiausiai padarysi, jei ją pra
Koip Kars PiržĮįleisi bendrai su visais patrioMelagį?
tingais lietuviais Lietuvių Dar
bininkų Dienoje, Brockton Fair
Grounds, Brockton, Mass., ku Lietuvoje, per vestuves, pa
rią ruošia laikraštis “Darbinin prastai piršlys - melagis susi
laukia liūdno likimo — jis “ka
kas”.
riamas”. Lietuvių Darbininkų
Dienoje Brockton, Mass., liepos
PROGRAMA
4 d., South Bostonietės persta
Prasidės lygiai 4 vai. tys senovės lietuviškas - dzū
po pietų.
kiškas vestuves. Beabejo šios
1. Kalba Kun. Jonas Švagž- “vestuvės” be piršlio neapsieis.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST.,
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,
South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

JULĖ JAKAVONYTĖ,

Teko sužinoti, kad svarbiausi
“Lietuviškų Vestuvių” dalyviai
—- patys “jaunieji” į Brockton
Fair Grounds, liepos 4 d. atva
žiuosią su arkliu pasikinkę į
bričką — taip kaip LietuvojeDzūkijoje, kad jaunieji važiuo
ja. Tuo reikalu vestuvininkai
tariasi su vienu Brocktono ūki
ninku dėl arklio ir bričkos. Tai
bu^ įdomu visiems suaugu
siems, o vaikams bus ‘cukerkų’.
Nepraleiskite progos to viso
nepamatę. Visi atvažiuokite į
Lietuvių Darbininkų Dieną, lie
pos 4 d., 1942. Nesigailėsite.

dai izoliuoti į geto, kuris
aptrauktas spygliuota vie
la ir apstatytas gestapo
sargybomis. Nei jiems lei
džiama išeiti, nei su jais
susisiekti.
Nusižengu
siems grasoma mirties
bausme. Ir ne tik graso
ma, bet kai kurie geros
širdies lietuvių bandymai
per tvorą permesti kepalą
duonos pasibaigė liūdnai
— jie sargybinių buvo nu
šauti vietoje. Ir lietuvių
spauda apie žydų gyveni
mą priversta tylėti, lyg jų
r ..
Lietuvoje iš viso nebūtų.
Geto ir visi žydų gyvenimą
FELICIJA GRENDELYTE,
Lietuvos Vyčiu Centro finansų reguliuojanti įstatymai ne
sekretorė ir “Darbininko" me- Uetuvių sukurti ir te sri

VADOVAUS EKSKUR
SIJAI.

Kvietimų Komisijos narė. Ji yJONAS KUMPA,
ra Brocktono miesto asesorėUžkvietė Kareivius
turtų įkainuotoja. Liepos 4 d.,
tinio parengimo,'Brockton Fair tis išimta iš Uetuvi1 kom“Darbininko” metinio pa
Brockton Fair Grounds p-lė
rengimo
ekskursijoj vadas.
Lietuvių Darbininkų Dienos Grounds priėmimo komisijos Potencijos. Žydus tvarko
Liepos 4 d. jis vadovaus darJulė pristatys kalbėti miesto rengėjų raktininke p-lė Mashid- narė. jį y,a pasiruošusi visus gestapo.
mayorą Joseph H. Downey.
lauskaitė pasiuntė vienam auk- nuoširdžiai priimti ir vienus su1 Štai kodėl ir mes giliai bimnta| ekskursijai * Brock‘
-------------- štam viršininkui į netolimą nuo kita5s SUnažindinti
I UZjauciame žydams, bet lon r dIf y*0“"0?*
, .
ii™* ne
hp mūsn
Darbmmkai-kes,
kurie
<as bus tas piršlys melagis ir Brockton, Mass.Camp Edwards, —______ 'padėti jiems
mūsų gataip jis bus “kariamas”, tai pa kvietimą, kad jis pasistengtų iš- būtų pilniausiai sėkmingas. Vi- lioje. Bandėme padėti A- esate pasižadėję dirbti “Dar’ bininko” metiniame piknižydams
žiniomis
matysime atvykę į Brockton sii-ūpinti kuodaugiausiai karei- si “Darbininko” skaitytojai ir merikos
. .
. .
_. ,
. ke, Liepos 4 d., Brockton
air Grounds. Čia bus iškilmin- vjų išleisti į ruošiamąją Lietu- LDS nariai turėtų būti nuošir- apie jų gimines Lietuvoje Fair Grounds ir kurie netu.
jai paminėta ši brangi šventė vįų Darbininkų Dieną liepos 4, dūs. Ir neabejoju, kad jie kata- (kuomet dar U. S. Ą. ne- rasite progos nuvažiuoti su
jatriotinėmis kalbomis, kurias Brockton Fair Grounds, Brock- likišką laikraštį parems savo buvo kare su Vokietija), automobiliais, prašome tą
pasakys kun. J. Švagždys, LDS ton, Mass. Visiems kariškiams atsilankymu, o kas negalės at- bet mūsų pastangos nepa- dieną visų susirinkti 9 vaCentro pirmininkas, Brocktono , uniformose įžanga bus dykai, silankyti ,tai prisidės savo au- sisekė: jokių žinių gauti landą ryte į Broadway tunemiesto mayoras Joseph H. jje bus mūsų garbės svečiai.
į lį, iš kur visi
“in corpore”
kele bei linkėjimais, tam, kuris neimanoma.
Dawney ir policijos viršininkas
Lietuvos
Generalinis vyks iki Ashmont Station, o
neatsižvelgiant į blogą orą —
Oscar Johnson ir k. Lietuvių Linkojinai "Datbinin- karštį ar šaltį — jis mus visuo Konsulas atsilankė “New paskui busu į Fair’us.
York Times” redakcijoje,! Svečiai j viešnios kurie
tautinių šokių programą išpil
met aplanko du sykiu į savaitę,
ko"
Metiniam
Piknikai
kur ir paaiškino padėtį,
vehau į pikniką, padys vaikučių grupė, vad. Onos
tai mūs mylimas ‘Darbininkas’.
pareikšdamas, jog Lietu- lmklte nu0 Ashraont Stat,on
Vaškienės.
Kadangi aš negaliu iš Phila
x Jaunimui visą laiką ! Mano troškimas, kad “Darbi
busa su užrašu Brockton ar
gros garsi Wally Jason orches ninko” metinis piknikas, kuris delphijos atvykti, tai siunčiu va okupuota, jokios“ auto
ba Fall River ir važiuokite
tra, vadovybėje Vytauto Paste- įvyks liepos 4 dieną, Brockton pikniko fondui $2.00.
nomijos , kaip^ kai kuri Brocktonan iki Schooi St.
io, o pabaigoje programa bus Fair Grounds, Brockton, Mass.,
Kazys Dryža”. sDauda kad rašo, neturi, ’pgjj išlipus, p. Kumpa nurojerstatyta senovės Lietuviškos
visa valdžios galia yra o- dys kaip pasiekti pikniko
vestuvės, su visomis savo ypa
kupantų vokiečių gen. ko- vietą.
tingomis apeigomis. Jas maty
misaro rankose ir už jokias kieno nors žudynes, kaiP demokratai ir laisvi nuo
dami turėsite ne tik daug malo
•*
tf
nių prisiminimų iš jaunystės
jei tokios buvo, lietuvių varS° ir baimės> naudotis visoNr.
8
—
Redaguojamas
Lietuvos
Gen.
Konsulato
tautos žmonės negali būti mis Dievo suteiktomis laisvėdienų, bet ir juokų iki sočiai.
New
Yorke,
N
Y.,
1942
m.
birž.
20
d.
atsakingi. Lietuvių kaltės mis- Jie N negali rasti nei po
Be to, vieta, Brockton Fair
yra
tiek pat. kiek senovės bolševikų, nei nacių valdžia.
Grounds, tai panaši į milžiniš
ką parką, su gėlių lysvėmis,
L ANGLIŠKOJI
SPAUDA gų profesionalų, kaip gy D rusai atsakingi UŽ “Prū- Latviai dabar kenčia nacių o>lf
dytojai, mokslininkai ir sijos” vokiečiu veiksmus kupacijoje, bet dar yra dešimgražiais takais, patogiausiais J
darbininkai specialistai iš dabar. Lietuviai gi patys, tys tūkstančių latvių Rusijos
pastatais. Vietos “parkinimui” Žydų žudymas
vengė egzekucijos. Nei vo gal mažiau už žydus, o vis- deportacijos stovyklose ir tūkiki valiai. Tai tikra garbė lietu VUniaje
kiečių kariškiai, nei gesta <ri irgi kenčia nuo okupan- stančiai kalėjimuose, vyrai ats
viams tokią vietą gauti.
“The New York Times” po vyrai nedalyvavo tame tu
kirti nuo žmonų, vaikai nuo tėTodėl, iš visų pusių, kiekvie
Mes žinome, kad Vilnija vunam Naujos Anglijos lietuviui birželio 16 d. patalpino darbe, bet ir nekliudė.
pranešimą,
gautą
telefonu
Pats
korespondentas
sa

patogiausia, ir geriausia bus
savi narna vienos valstybės Kur yra tos “kilnios intenciatvykti
į
Brockton
Fair iš Stockholmo, iš savo ko, dabar tą žinią patik ir, kad visa. Lietuva savi- jog” paskelbtos “urbi et orbi”
Grounds ir bendrai visiems rim nuolatinio korespondento rinti negalima.
naši vėl kita valstvbė, tad (mjestui ir pasauliui) MaskvoBernard
Valery,
apie
ma

Naciai
gana
pasižymėjo
gal tame vieno žmoeaus
tai ir linksmai praleisti šį “Forsinį žydų Vilniuje žudymą. žiaurumu visuose okupuo mestam apkaltinime lietu je 1942 metų gegužės 1 dieną?”
džiulajų” — Liepos 4 d.
Visas pranešimas remia tuose kraštuose, ypatin viams glūdi noras mūsų — klausia Ministras Dr. Bilmanis.

SPAUDOS APŽVALGA

Snigs ar lis Darbininkų si vieno asmens ,lenko, ne gai nuo to nukentėjo žydų žmones nudažyti prona-j
va pabėgusio iš Vilniaus tauta, tad mes neliečiame ciais ir antisemitais, kad
Diena įvyks
per Varšuvą ir Gdynią į patį žudymo faktą, bet laimėti pasaulio opiniją

Kadangi Brockton Fair Par Stockholmą,
tvirtinimu.
ke yra nepaprasto dydžio salė— Tam pabėgėliui pasisekė
Exposition Hali, kurioje leng pasislėpti išplaukiančiame
vai gali tilpti tūkstančiai žmo iš Gdynės į Švediją, laivą.
nių ir joje yra visiems užtekti Dar gegužės 24 d. jis buvo
nai stalų, kędžių ir kitokių pa Vilniuje ir matė savo aki
togumų, tai kad ir smarkiai ly mis, kad laikotarpyj nuo
tų — vištiek važiuokite — ne gegužės 7 d. iki 20 d., tai
sušlapsite— Darbininkų Diena reiškia i 12-13 dienų, išžuįvyks su visa programa ir vi- dyta 60,000 Žydų. Jo ŽOsiems užtikriname ‘Good Time’. | džiais egzekucija įvykdy

Gal Paskutinis?-.
Nepraleiskite progos neatvy
kę į ruošiamąją milžinišką Dar
bininkų Dieną, liepos 4 dieną,
Brockton Fair Grounds. Grei
čiausia tai bus paskutinis žy
mesnis lietuvių išvažiavimas
šią vasarą. Žinote, karo laikas,
geso, tairų taupymo rei!
neapsakomai apsunkina
žiavimų ruošimą.
Šią liepos 4 d., Amerikos Nelusomybėa’ šventės
jimui padarau išimti
>raleiskite jirdfcos.

(Bus daugiau)

Infliacija yra priešas,
mes turime griežtai pa savo siekiams?
kurio
tu negali matyti.
smerkti
lengvabūdiškai
Latviai
nenori
būti
nei
Nugalėk ją Karo Bonų
mestą apkaltinimą, kad
mūsų tautos žmonės galė naciais nei bolševikais sutaupomis.
jo dalyvauti tokiose žudy “Washington Star” ge
nėse, nors jie ir pavadinti gužės 6 dienos numeryje
kvislingais. Mes tikimės, įdėtas Latvijos Ministro
Wkalifo*Witk
kad ir dabartiniu metu Dr. Alfred Bilmanio strai
galima bus įnešti kiek psnis, kuriame tarp kita
šviesos į tą lenke pabėgė rašoma:
Aside from the sixty-mile an hour
“Sovietų Premjeras Stalinas
lio paduotą istoriją.
Mosquito Torpedo Boats, the Sub
Chasers are the speedsters of our
ta specialės lietuvių polici- “Novoje Ruskoje Slovo” savo gegužės mėn. 1 d. kalboje
Navy. Light and fast, they are the
jos, suformuotos iš Lietu kiek sutrumpintai paduo pavadino latvius savo ‘broliais’.
eyes of thė Fleet on the water. They
displace approrimately 1,500 tona
vos vokiečių bei kvislingų. da tą žinią. Kitoje vietoje Prieš kiek laiko vienas Vokie
and cost about $2,400,000 each.
tijos
gauleiteris
nacių
okupuoGegužės 7 d. prasidėjo eg to pačio birželio 16 d. nu
zekucija. Žydai, vyrai, mo merio dienraštis paduoda toj Latvijoj latvius savo kalbo
terys ir vaikai, buvo paim žinią, kad iš Rygos pasi je pavadino ‘draugais’. Vienas
ti iš Bokšto geto kvartalo sekė pabėgti žymiems žy lygiai hypokritiškas kaip ir ki
ir gabenami trakais į prie dų veikėjams: prof. S. tas.
miestį Panerių ir. ten žu Dubnovui, rabinui Nurok, Latviai nenori būti nei na
Ve need many of these powerful,
fast little boata to cope with the
domi kulkosvaidžių ugni prof. Mine, Dubinui, Mai- ciais, nei bolševikais. Jie yra
treacherous Submarine type of na*
demokratinių valstybių pusėje
mi. Egzekucija buvo tęsia-jkaoar ir dar 8.
vai frarfare fostered by our ene*
Everybody can help pay for
ma kas nakti iki gegužės Jie tai galės įnešti švie ir tikisi, kad demokratijos lai-j mies.
more Sub Chasers by putting at
20 d. Dar toliau: dienomis są į žyd ų padėti Baltijos mės ir Atlanto Čarterio princileast ten percent of his income into
Var Bonds. Buy Bonds or Stamps
iųlpai
bus
pilnai
įgy^nd^nti
ir
po tojjdarbo” policija rin
every
every pay
p
da
O Latvijos atžvilgiu,
benk, yoifl
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ko sovqfpukų drabužius ir
Office or]
,
Ur
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ĮfeaAenčf
jį^hfir
juosi pa|ĘavinMp.^j0yįdeSsMni
šijrf^tūlFstan^ų naudin
tŽy- ĮĮiolševikų. Jy nori gyventi
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