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FTVE CENTS
(LKFSB) Latvijos pa

siuntinybė rodo daug veik
lumo leidžiant knygas apie 
Baltijos jūrą, Baltijos vals
tybes, Latviją. Neseniai iš 
spaudos išėjo Dr. A. Bilma- 
nio veikalas “The Baltic 
Statės and the Problem of 
the Freedom of the Baltic 
Sea”. Čia Latvijos Įgal. 
Min. Vašingtone, A. Bilma- 
nis, primena, kad Baltijos

Dėl Ko Vatikano Radijas 
Pradėjo Programų Rusų 

Kalba

(LKFSB) Atidarant pro
gramą rusų kalba iš Vati
kano radijo siųstuvo tą 
naktį anglų kalba daryta
me pranešime kalbėtojas 
pasakė: kas savaitė per

jūra savo pavadinimą gavo Vatikano radiją siunčiama! 
nuo Baltų tautų - lietuvių rusiškoji programa 
ir latvių, kurie jau nema- L -- .......
žiau, kaip 4,000 metų gyve- nįmą visame pasaulyje ir 
na šios juros pakrantėse, palengvins Rusijos sugrį- 
Knygoje autorius nupasa- įįmą prie vienos tikros 
koja Baltijos jūros ir Bal
tų tautų istoriją, iškelia 
tarptautinę reikšmę Balti- 
jos jūros ir Baltijos kraš- ;
tų, prekybinius santykius, rodys, kaįp mažai kas Ru- 

~ ’ sijoje dar žino, kad šalia
Iškeliami įdo- ruSų ortodoksų bažnyčios, 

mūs palyginimai: paskuti- yra ir ruSų katalikų baž
mais prieš karą metais ny£ja Programa Rusijai 
(1938) Suomijos, Estijos, bus tai kalba apie taiką ir 
Latvijos ir Lietuvos uzsie- vienybę, paruošianti Rusi- 
jjjį ją pažinti, kad Romos Baž

nyčia yra vienintelis cent
ras ir tiesos šaltinis, taip, 
kad rusų žmonės, grįždami 
į vienintelę tikrą aviją, ga
lėtų atrasti vėl krikščioniš
kojo gyvenimo pilnybę”.

“at
spindės katalikišką gyve-

I

varžybas dėl įtakos Balti
jos jūroje.

Bažnyčios”.
“Ši programa, — kalbėjo 

pranešėjas, — paruošta ir 
išpildoma pačių rusų, pa

Rooseveltas Studijuoja Kasyklų

Pakvietė Vadus Konferencijon
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| *

I ■".į; 1
W •I

Washington, D. C., birž. prieš streikus apsigynimo 
3 — Prezidentas Roose- dirbtuvėse ir kasyklose, 
veltas nori kaip galima’ Darbo sekretorė Fran- 

užbaigti anglių ces Perkins išėjo prieš tą 
Sušaukė vadus bilių, taipgi išėjo ir dau- 

’giau kitų įžymių asmenų.

greičiau 
streiką, 
konferencijon.

Karo Darbo Taryba, ne- Tačiau unijų priešai, pasi
galėdama sutaikinti kasy- naudodami angliakasių 
klų savininkus su darbi- streiko momentu, nori tą 
ninkais, visą nesusiprati- bilių skubotai priimti. Jei- 
mų reikalą perdavė Pre- gu šis Smith - Connolly 
zidentui. KDT (WLB) pa- bilius būtų priimtas, tai 
reiškė, kad kol darbinin-J darbininkams būtų skau- 
kai nesugrįš darban, visi dus smūgis, 
pasitarimai yra nutraukti. ----------------

John L LewiS, United Pakėlė Jautienos Vertę
Mine Workers preziden
tas, pareiškė, kad WLB 
akcija yra “nelegalė” ir 3 — Kainų Administraci-

Washington, D. C., birž.

000.000, taigi net pralenkė 
tokį 169-nių milijonų kraš
tą, kaip Rusija, kuri tuo 
pat metu su užsieniu tepre- 
kiavo už $525.000.000. Min. 
Dr. A. Bilmanis drąsiai ir 
teisingai gina tautų teises:
— Negali būti laisvės Eu

ropoje be Baltijos jūros 
laisvės, gi nebus Baltijos 
jūros laisvės be laisvų Bal
tijos tautų, kurios yra na
tūralūs Baltijos jūros lais
vės sargai. Baltijos laisvės 
klausimas nėra tik vietinis 
klausimas: tai yra tarptau-

Įžymiųjų Žmonių Balsas Už 
Baltijos Valstybių 
Nepriklausomybę

(LKFSB) Iš Stokholmo 
gauta Londone žinia, kad 
švedų spauda rašo pa
skelbsianti 63 įžymių žmo-tinę problema (klausimas) ni atsišaukim kad būt z-l I nrt mm v* nrt
pripažinta nepriklausomy
bė Pabalčio valstybėms. 
“Stockholms Tidningen” 
įžanginiame rašąs: “Balti
jos kraštų nepriklausomy
bė, Rusijos panaikinta, vo
kiečių nėra sugrąžinta. 
Užtat Švedija privalo kal
bėti tų vardu, kurie nega
li prabilti”.

didelės svarbos, nes domi
navimas (valdymas) Bal
tijos jūros yra raktas į val
dymą Europos, panašiai, 
kaip ir dominavimas Vi
duržemio jūros. Jūsų lais
vė yra nedaloma!... Nėra ir 
negali būti kitokio Balti
jos klausimo išsprendimo, 
kaip tik paskelbimas visiš
ko neutralumo ir laisvės 
Baltijos jūrose, tą garan
tuojant Didžiosioms demo
kratijoms, prie kurių turi 
būti prijungtos Jungtinių 
Tautų garantijos... Kitaip 
bus palikta užuomazga 
naujiems karams ir nau
joms koalicijoms”.

“pikta, prailginanti nesu-'jos Ofisas praneša, kad
Naujai atvykę amerikiečiai į Indiją nuoširdžiai sutinkami Indijos ka

rių. Vaizdas parodo, kaip tūlas amerikietis kareivis pridega cigaretą iš 
inHi iioAin Ižo voitrirA ronlzu

ir

1Lietuvos Vyskupų Protestas 
Prieš Nacius .

Sudarė Laikinąją Prancūzą 
Valdžią

Algiers — Gen. Giraud 
susitarė su gen. de Gaulle

(LKFSB) Iš Londono 
praneša KAP, kad Lietu- 

. vos vyskupai, visi vienin
gai, pareiškė protestą vo
kiečių okupacinei vyriau
sybei Lietuvoje. Vyskupų 
pareiškime reikalaujama 
teisingumo ir primenama, 
kad vokiečių okupacinė 
vyriausybė nelaiko savo 
pasižadėjimų, o sąmonin
gai laužo žmonių įgimtas 
teises. Vyskupai protestuo
ja prieš bažnytinės nuosa
vybės naudojimą kariš
kiems tikslams, reikalauja

ALIJANTAI YRA PASIRUOŠĘ 
ĮSIVERŽIMUI J EUROPĄ

___________
verstinus darbus Vokieti- Londono ir Amerikos ra

dio praneša, kad Alijantai 
yra pasiruošę invazijai į 
Europą. Ties Gibraltaru 
jau stovi šimtas su virš 
gerai apginkluotų laivų.

sipratimų akciją”.
% ■■

Nori Priimti Bilių Prieš 
Streikus

bir- 
yra

Apie Ką Kalba Kauno 
Radijas

metimą iš mokyklų. Nėra egzekutyvį komitetą, ku- Smith 
aišku, kokia forma tas pro- rjs bus prancūzų imperi- 
testas pareikštas. Galimas jos valdžia iki karo pabai

gos. Pagal generolų su
tartį tas komitetas veiks 
ne tik prancūzų kolonijo- 

į se, bet taip pat atstovaus 
ir pavergtus ]_ 
Prancūzijoj.

Į tą egzekutyvį komite
tą įeina šie: gen. Giraud, 
Jean Monnet, gen. de Gau- 
lle, gen. Georgės, Andre 
Philip, Rene Massigli ir 
gen. Catroux.

dalykas, kad buvo išleistas 
ganytojiškas laiškas tuo 
reikalu.

Naciai Bombardavo Anglijos
Miestų '

Londonas, birž. 3 — Vo
kiečių lakūnai bombarda
vo Anglijos rytinį miestą, 
kur nužudė dešimts asme
nų.

Washington, D. C., 
želio 3 — Kongrese 
ineštas taip vadinamas 

i - Connolly bilius

per pastarąjį mėnesį su
mažėjus 10 nuošimčių 
jaučių piovimui šeiminin
kės, pirkdamos jautieną, 
turės duoti nuo 1 iki 3 
punktų daugiau už svarą.

Šis naujas patvarkymas 
prasidės nuo sekmadienio, 
birželio 6 d. ir tęsis iki lie
pos 3.

540,000 Darbininkų Streikuoja
i nelaisvę ir 226,719 dingo 
be žinios.

Britanijos salos neteko 
275,844 kareivių, Kanada 
10,422, Australija 53,959, 
N. Zelandija 19,345, Indija 
101,979.

auoLuvauo VVashington, birž. 3 
prancūzus Minkštųjų anglių kasyklų 

540.000 darbininkų išėjo į 
streiką, reikalaudami di
desnio atlyginimo.

Kasyklų uždarymas grę- 
sia suparalyžuoti visą ka
ro industriją.

Kadangi kasyklos yra 
Amerikos valdžios ranko
se, tai streikas yra prieš 
šios šalies valdžią.

I Prezidentas Rooseveltas 
yra nusistatęs, kad darbi- 

Pastatė 175 Laivų Į Mėnesį "inkai tuojau grįžtų į dar-
T 1 1 bus. Kokių priemonių pre

zidentas imsis nežinia.
Darbininkų vadas John 

L. Lewis reikalauja, kad 
darbininkams būtų pakel
tos algos $1.50 į dieną.

I

Anglijos Laivai Apšaudė 
Italijjos Tvirtovę

Londonas, birž. 3 — An
glijos kariniai laivai ap
šaudė Italijos salą Pantel- 
lerią, kurioje italai yra į- 
sitaisę tvirtovę. Padaryta 
daug nuostolių. Laivai lai
mingai sugrįžo į savo vie
tas.

tinių apeigų daiktus. Pro
teste pasmerkiama ir lie
tuvių mobilizavimas į pri-Nužudė Tūkstanti Macių

Maskva, birž. 3 — Sovie
tų Rusijos vyriausybė pra
neša, kad Kubano dalyje 
rusai sulaikė nacių puoli
mus ir išžudė tūkstantį 
Hitlerio kareivių.

Kituose Rusijos frontuo
se, šiuo metu, mūšiai apti
lo, matomai, rusai ir vokie
čiai rengiasi naujiems puo
limams.

Raudonieji Sunaikino 123 Priešo j 
lėktuvus Ties Kursku

I

joję, o taip gi keliamas 
griežtas balsas prieš jaunų 
mergaičių gabenimą iš Lie
tuvos į Vokietiją, kur nyk
sta jų sveikata ir nukenčia
jų dorovingumas. Vysku- Įsiveržimas bus daromas 
pai reikalauja vėl atsteigti ten, kur bus silpniausia

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas, kurs 
seka ir Kauno radijo prog
ramą, praneša, kad pasku
tiniu laikotarpiu per Kau
no radiją beveik negirdėti 
jokių vietinių žinių. Nacių 
tarnautojai tik kalba apie 
žydus, povandeninių laivų 
karą ir bolševikus. Bal. 20 
d. Kaune radijas liaupsino 
Fiurerį, girdamas okupan
tų galybę, kritikavo “Prav- 
dos”, kaip jie sakė “ner- 
vuotumą” ir savaip nušvie
tė lenkų-rusų ginčą, žo
džiu, okupuotoj Lietuvoj 
radiją vokiečiai panaudoja 
kaip jiems patinka savai 
propagandai.

teologijos fakultetą Kauno Pr^e®° pozicija, 
universitete ir protestuoja Spėjama, kad alijantai 
prieš tikybos pamokų iš- pirmiausia puls Pantelle- 

rią, Sardiniją ir Siciliją ir 
jas užims. Puolimas bus 
daromas iš oro, vandens ir 
ant sausžemio. Tačiau in
vazija gali būti ir iš Bal
kanų. Priešas sutraukė 
daug kariuomenės į Bal- 

kusios stiprias karo jėgas ^anus*
į Kaukazą. Pantelleria, Sardinija ir

Radio komunikatas pa- Sicilija jau kelis kartus

VVashington, birž. 3 — A- 
merikos karo vyriausybė 
praneša, kad per gegužės 
mėnesį buvo pastatyta 175 
nauji laivai karo reika
lams.

tI

Užmušta 2 J 84 Amerikie
čiai Tunisijoj

Washington, D. C. 
Jung. Valstybių Karo 
kretorius Stimson prane
ša, jog Jung. Valstybių 
karo jėgų invazijos į 
Šiaurės Afriką, lapkričio 8 
d.. 1942 iki pergalės —geg. 
15 d. š. m. Tunisijoj už-

se-

Londonas, birž. 3 — Iš
Maskvos praneša, kad 500 
nacių lėktuvų puolė Kurs
ką. Raudonieji nušovė 123 duoda, kad rusai sustipri- buvo bombarduojamos, ir mušta 2,184 Amerikos ka- 
priešo lėktuvus, o tuo pa
čiu laiku prarado 30 savo ties Leningradu.
lėktuvų.

i Šiuo laiku smarkiausi. tik
mūšiai eina Kaukaze, ta
čiau jie nėra smarkūs, 
kaip pereitą pavasarį.

Sakoma, kad dalis Ru
sijos karo jėgų pasiekė A- 
zov jūrą į šiaurę nuo Tem- 
ryuk.

Rusai pripažįsta, kad 
priešas užmušė kiek žmo
nių ir padarė medžiaginių 
nuostolių Kurske.

Abi pusės yra sūtrau-'trauktų.

Britai Prarado 514,993 
Kareivius

Kiniečiai Apsupo 75,000 
Japonų

Londonas, birž. 3 — Pra
nešama, kad nuo karo 
pradžios Anglija prarado 
514,993 kareivius, iš ku
rių 92.089 užmušti, 88.294 
sužeisti, 107,891 pateko į

Chunking, Kinija, birž. 
3 — Kiniečių karo jėgos, 
kuriom gelbsti ir alijantų 
lėktuvai, sutriuškino pen
kias japonų divizijas 
Yangtse upės pakraščiuo
se.

Gen. Hsueh Yueh pavy
ko apsupti 75,000 japonų.

Darbininkų Radio Programa
Ii 

no savo Baltijos laivyną ten padarė priešui daug reiviai, sužeista 9,437 ir 
nuostolių. dingo 6,937.

Šiaurės fronte vyksta 
maži susirėmimai.

Suomių - rusų mūšiai taip 
pat sumažėjo. Suomiai 
niekad nenorėjo ir nenori 
karo. Jie tik gynė ir gina 
savo kraštą.

Spėjama, kad jeigu tik metu yra Gibraltaro uoste. 
Sovietų Sąjunga duotų Iš Berlyno pranešama, 
Suomijai taikos pasiūly- kad sąjungininkai tikrai 
mą ir užtikrintų nepuoli- rengiasi užpulti Europą a- 

, mą, tai Suomija tas sąly- pie birželio 22 dieną, 
jgas priimtų ir karą nu- Italijos vyriausybė taip 

’ ‘ . pat didžiai susirūpinus, nes

v • SĄJUNGININKŲ LAIVAI 
GIBRALTARO UOSTE

Londonas, birž. 3 — Daug. 
sąjungininkų laivų šiuo1

Šeštadienį, birželio 5 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa, kurią išpildyti pasižadėjo 
Brocktono lietuvių parapijos Radio grupė, vadovau
jant varg. p. L. šerentaitei. Trumpą kalbelę pasakys 
adv. Juozas Cunys, Suffolk apskričio legalio depart- 
mento narys.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis programos iš WC0P, Boston,

iš Afrikos sąjungininkų Masg 
kariuomenės nuolatiniai j Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

m ar uoja a įjos vir- pra§omį priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini- 
čios Italijos užpuolimo mus n€ vel,au Penktadienyj, jeigu norite, kad butų 

Generolas Arnold sako, paskelbta šeštadienį.
kad sąjungininkai yra pri-; DARBININKŲ RADIO
sirengę laimėjimo me- 366 W. Broadway, So, Boston, Mass.
tams. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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Penktadienis. Birželio 4. 1943

ĮVAIRIOS žinios
AMERIKIEČIAI SUNAIKINO 

PRIEŠO JĖGAS ATTU SALO]
Nužudė 30,600 Japonų 

Kinijoje

Washington. D. C., bir-! atstovas. Jis parvežė Sta- 
želio 3 — Amerikos karo lino atsakymą į Preziden- 
jėgos visiškai sunaikino to laišką, 
japonų likučius Attu sa
loj, Aleutians. Dabar ant Maskvos buvo sustojęs
visų salos uolų plevėsuoja laskoj. 
Amerikos žvaigždėta vė
liava.

Iš Tokio per radio pripa
žįsta japonų pralaimėji
mą. Japonai sako, kad jų 
2.500 kareivių negalėjo at-

Davies grįždamas

Ethiopiečiai Veržiasi 
Atkeršyti Italams

Londonas, birž. 3 — Be
silaikyti prieš daug gau- Ayela Gabre, Ethiopi- 
singesnę amerikiečių karo Jos ministeris Britanijai, 
jėgą. Tačiau amerikiečiai ragFina, kad būtų leista pa
tvirtina. kad ten 1 
daug daugiau japonų.

Amerikiečiai, užėmę At-.........................
tu salą dabar daug sek- ^veramui 1 tahją. 
mingiau galės pulti priešą 
Kiška saloj. Nėra abejo
nės, kad japonai bus su-Į 
naikinti ir Kiška saloj. Ta- ■ 
da amerikiečiai lengvai: 
galės pasiekti ir Tokio.

buvo rinktai Ethiopiečių gru
pei, apsiginklavusiai ilgais 
peiliais vadovauti alijantų . . .. . . - .. . Jįs 
sako: “Fašistų kraujas pa
virstų į vandenį”.

Senatas Priėmė Mokesnių 
Bifių

Washington, D. C., birž. 
3 — Jung. Valstybių Se
natas 69 balsais prieš 19 

VVashington. D. C., birž. priėmė taip vadinamą 
3 — Šiomis dienomis su-; “Pay-As-You-Go” mokes- 
grįžo iš Sovietų Sąjungos nių (tax) bilių. Dabar tas 
(Rusijos) Joseph E. Da- bilius perduotas Preziden- 
vies. Prezidento asmeninis tui pasirašyti.

Davies Sugrįžo Į Ameriką i l fI
I

SKAUDŽIAI BOMBARDAVO 
ITALIJOS MIESTĄ

birž. 3 — A-Londonas.
merikos lakūnai iš Afrikos, 
nuskridę 440 mylių, skau
džiai bombardavo Italijos 
miestą Foggią, kur yra di
di aerodromai ir karo gin
klų sandeliai. Sudaužyta 
daug lėktuvų, subombar
duota sandeliai ir geležin
keliai.

Chungking, Kinija, birž. 
— Japonai veržiasi į 

bet Kinijos ka-
oa —
Ichang.
riuomenės juos ne tik su
laikė, bet 30,000 Japonų 
kareivių nužudė.

Japonai buvo priversti 
apleisti savo siekimus.

Naciai Pasiartė 240.000 
Kareivų Į Graikiją

Londonas, birž. 3 — Na
ciai atsiuntė į pietinę Grai
kijos dalį 240.000 karei
vių. Hitleris tikisi, kad są
jungininkai greitu metu 
puls išlaisvinti tą kraštą.

'i;-

DARBININKAS

Bostono Paštas Įvede Numerių 
Sistemą

Nuskandino 8 Japonų 
Laivus

Washington, birž. 3 — A- 
merikos povandeniniai lai
vai nuskandino aštuonius 
Japonų laivus ir apšaudė 
kitus. Taip pat Amerikos 
lakūnai bombardavo Kiška 
salą, kurią Japonai turi 
užėmę.

Naciai Sužalojo Keleivinį 
Lėktuvą

Pra-

Tūlo laivo jūreiviai, kad turėjus ant laivo nuolatinį 
linksmą palydovą, tai jie “sučipino”—sumetė $15.00 ir 
nupirko šuniuką, kuris paveiksle matosi siekiąs ska
naus kąsnelio. Jam davė vardą “Šalty”. Jis ir linksmi
na savo balsu laivo gyventojus.

NAMINIS FRONTAS
OPA Prailgino Išsibai

gimo Laiką Mėlynų anglims kuo greičiausiai 
Ženklelių G-H-I - - -

Mėlyni Ženkleliai G-H-J

2. Priduokite užsakymus

ir sužinokite kokios anglies 
galite gauti, ir kada galės
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Šiomis dienomis Didžiojo 
Bostono paštas įvedė nu
merių sistemą, kurio dis- 
triktuose yra viso 94 nu
meriai. Paštas nereikalau
ja, kad kiekvienas laiško 
rašytojas atsimintų visus 
94 numerius, bet prašo, 
kad kiekvienas rašytojas 
atsimintų savo distrikto 
numerį, kuriame jis gyve
na, ir kad jį su savo adre
su įrašytų. Laiško gavėjas, 
atsakydamas laišką, uža- 
dresuoja su siuntėjo dis
trikto numeriu. Pavyz
džiui:

Darbininkas
366 W. Broadvvay, 
So. Boston (27), Mass.

arba 
Cambridge (38), Mass. 
Štai numeriai pagal nu

merių sistemos:
Pašto skyrius 
Allston .........
Arlington ......
Arlington Heights (boxes) 
Astor (boxes) ..................
Auburndale.......................
Babson Park (boxes) .... 
Back Bay Annex, Section 
Back Bay Annex, Section 
Back Bay Annex, Boxes 
Belmont.............................
Braintree ..........................
Brighton ...........................
Brookline ..........................
Brookline Village (boxes) 
Cambridge...........................
Cambridge A.......................
Cambridge B.......................
Cambridge C .......................
Charlestown ........................
Chelsea .................................
Chestnut Hill ....................

Numeris
... 34
... 74

75
... 23
... 66
.. 57 

E 
F

Dorchester
Dorchester Center 
East Boston .... .... 
East Weimouth .... 
Essex (boxes) ......
Everett..................
Grove Hali.............
Hanover Street .... 
Hyde Park ............
Jamaica Plain......
Kendall Sųuare 
Lexington ............
Malden ...................
Mattapan ..............
Medford.................
Melrose..................
Melrose Highlands (boxes) 
Milton ...............................
Milton Lower MiJls 
Needham ..........................
Needham Heights .........
Newton..............................
Newton Center ..............
Newton Highlands 
Newton Lower Falls........
Newton Upper Falls .... 
Newtonville .....................
North Postai Annex........
North Quincy...................
North Weymouth.............
Quincy ...............................
Readville (boxes) .........
Revere ...............................
Roslindale.........................
Roxbury ............................
Roxbury Crossing ......
Soldiers Field ...................
Somerville.........................
South Boston ...................
South Braintree 
South Weymouth.............
Statė House ....................
Station A ........................
Stoneham .........................
Tufts College (boxes) . 
Uphams Corner .... .........
Waban ...
W ai febam . ....... ..
Watertown ........
Waverley .............
Wellesley ...........
Wellesley Hills
West Medford (boxes) .56
West Newton ........................  65
Weston ...................................  93
West Roxbury .................... 32
West Somerville ...................  44
Weymouth ............................... 88
Winter Hill ..............................45
Wintrop ...............................  52
Wollaston .............................  70
G. P. O., Boxes 1—400 ........ 1

2
3
4
5
6
7
8 
9

10 
11

15
16
17
78
84
35
46
47
38
39
40
41
29
50
67

3. Peržiūrėkite visą šildo
mą aparatą dėl pataisymų. 
Labai sunku gauti naujų 
dalių, taigi pečius, ar tai a- 
liejaus ar anglies turi būti 
gerai prižiūrėtos.

O. W. I.
—

Danijos Šventė

bus geri ligi birželio 7 d. 
Išsibaigimo laikas buvo ge
gužės 31 d., bet OPA prail
gino, kad sustabdyti didelį 
pirkimą krautuvėse. Tuo- 
mi pačiu laiku trys setai 
ženklelių kenuotam mais
tui — E-L-Af — geri nuo 
gegužės 24 d., ligi birželio 
7 d.

OPA prašo šeimininkių 
nelaikyti ženklelių per ii- ra Danijos šventė. Ši vals- 
gai, nes jų punktų vertė tybė gyventojų turi ne ką 
nebus pakeista. Nuo gegu- daugiau kaip Lietuva: 
žės 24 d. ligi birželio 7 d. 3,805.000, jos gi užimamas 
šeimininkės, turi gana lai- plotas — 16.575 kvadr. 
ko nusipirkti kas jai rei- mailios — yra net mažes- 
kalinga. nis, negu Lietuvos. Danija

OPA irgi praneša, kad yra pagarsėjusi savo 
šeimininkės gali dabar var
toti ženklelius 15 ir 16 War 
Ration Book No. 1, dėl 
cukraus, kenavimui. Kitas 
svarbus pranešimas yra, 
kad ženklelį No. 18 War 
Ration Book One galima rie jau treti metai, kaip čia 
vartoti nuo birželio 16 d., šeimininkauja. Tačiau lais- 
vienai porai batų. vę pamėgusios, kultūrin-

Raciionavimas gos dan^ tautos naciams
Cukrus - ženkleliai 15 s«vMkinU niekaip nepa- 

ir 16 War Ration Book One vyksta^ šiemet naciai stai- 
geri dėl 5 svarų cukraus ?lal-tlk “P"es ta! Pra"e- 
(kiekvienas> kenavimui P?ved.e Da™J<>Je ™ki- 
pradedant gegužės 24 d.

Raudoni Ženkle I i a i — 
Raudoni Ženkleliai J geri 
per visą birželio mėnesį. 
Raudonus ženklelius K — 
galima vartoti nuo gegužės 
30 d.

■ i Mėlyni ženkleliai— Mė- 
, lynus ženklelius K-L-M ga- 

!• . . • v- XV<X1 LUU Lai pu V1O1 AliĮima vartoti nuo gegužes , - . f . .24 £ ® ® sake uz patriotiškai

Priruoškite Namus 
Ateinančiai Žiemai 
Ateinanti žiema bus vie

na iš kritiškiausių periodų 
šio karo milijonams civilių 
jeigu jie neprisiruoš šal
tam orui OWI įspėja.

Piliečiai prašomi pada
ryti sekamai:

1. Įdėti įtaisymus, kurie gva nusakyti: mes neturi- 
neįleis šaltį ir taip šutau- me jokių teritorinių sieki- 
pins kurą. Svarbiausi yra mų, faktinai — jokių kitų 
— insulacija, aplipinti du- siekimų, kaip tik siekimą 

i i ris ir langus (weather- laisvės. Kokią tik auką ar 
1 stripping) ir uždėti antras duoklę kitos tautos darys 

duris ir langus (storm'dėl bendros kovos, ir mes 
windows). (padarysime. Kokį tik apri-

Londonas, birž. 3 
nešama, kad priešo karo 
lėktuvas puolė Britų O- 
verseas Airways transpor
tinį lėktuvą ir šūviais jį 
sužalojo. Žuvo 17 žmonių.

Šis Britų transportinis 
lėktuvas lėkė iš Lisbon, 
Portugalijos, į Angliją.

kybą su užsieniu. Knyge
lė 31 puslapio. Jos autorius 
— buvęs Komercinis pata
rėjas Estijos ir (Generali
nis konsulas Londone. Su
rinkta daug statistinės 
medžiagos) kuri daugiau
sia imta iš anglų oficiali- 
nių šaltinių). Įdėta daug 
kropštaus darbo.
— Londone veikusi Ang

lijos - Baltijos draugija 
dabar nerodo gyvesnio vei
kimo.

Lieturią... Legionu Susido
mėjo Amerikiečiai

i

(LKFSB) Laikraštis “The 
Register” įdėjo paveikslą 
lietuvio, Evansvillės klebo
no, kun. J. J. Vinciaus ir 
aprašymą, kaip toje para
pijoje gražiai veikia Mari
jos legionas. Tai, palygina
mai, jauna organizacija, 
kurios nariai lanko pasiru- 
sias. atšalusias šeimas, 
varguolių grįteles ir vykdo 

“T/vn apaštalavimo darbus, ku- 
niuje visiškai panaikintas "e-kalPRprak‘lka pa™de 
ghetto, kuriame 1941 m. 
buvę per 50.000 žydų. Kur 
pasidėjo Vilniaus žydai — 
nežinia. Žydų likučiai Lie
tuvoje esą sumobilizuoti į 
karo darbus. Vokiečiai žy
dams duoda tik pusę mais-' 
to davinio, ką kitiems, už
tat. kaip praneša mūsų ko
respondentas iš Londono,

423 w. 4th St., So. ’ daug Lietuvos žydų miršta
Mass. (4). badu.

KnygaApie Esti ją, Latviją 
Ir Lietuvą

(LKFSB) Londone išėjo 
iš spaudos Dr. V. Raud 
knygelė “The Baitic Statės 
as a British Market in 
Past and Future”. Čia nu
pasakojamos bendros ži
nios apie šias šalis, jų isto
riją. prekybą 
prieš karą, 
klausimas tų 
nio. ypatingai 
atstatymo.

Baisi Žydy Padėtis Nacilį. 
Okupuotai Lietuvoj

(LKFSB) Birželio 5 d. y-

v že
mės ūkiu, nors tuo teužsi
ima tik apie trečdalis gy
ventojų. Ypač garsūs yra 
danų pieno produktai. Da
bar, žinoma, tuo daugiau
sia vokiečiai naudojasi, ku-

su užsieniu 
svarstomas 
kraštų ūki- 

pramonės,
pokarinė pre-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS PEČIUS. — 

Kas turite parduoti kombinuo
tą — su anglimis ir gasu pečių, 
tuojau atsišaukite — Kotrina 
Geležinis. 
Boston.

/>.

't

(LKFSB) Stockholmo 
laikraštis “Svenska Dag- 
bladet” praneša.

šeštadienio Lenktynės

COMMONWEALTH
HANDICAP

$5.000 Pridėta

Daily Double Užsidaro 2:15 
PRASIDEDA

I-mos Lenktynės 2:30
8-tos Lenktynės 6 00

būna labai sėkmingi. Kun. 
Vincius atkreipė amerikie
čių dėmesį tuo, kad jis gra
žiai sugebėjo į apaštalavi- 

- mo darbą įtraukti jaunuo
sius - moksleivius, parink
damas jiems atatinkamus 
uždavinius. Aiškindamas 
tos organizacijos tikslus ir 
jos naudingumą, kun. Vin
cius kalbėjo per vietinę ra
dijo stotį. “Marijos Legio
nas” yra suorganizuotas ir 
Chicagoje prie Šv. Jurgio 
parapijos. Tos organizaci
jos nariai lanko ligonines, 
prisideda prie spaudos pla
tinimo, suranda vaikų, ne
pakrikštytų ir neprivestų 

, prie sakramentų, ir asme
nišku apsilankymu tose 
šeimose paveikia, kad bū
tų tos religinės pareigos 
išpildytos.

I t 
i Piety Amerikoje Kelionės 

(spūdžiai

mus į parlamentą. Rinki
mais naciai norėję laimėti 
daugumą, kuri būtų pa
skelbusi Danijos prisijun
gimą prie Vokietijos. Gali
me suprasti, koks turėjo 
būti nacių nusivylimas, 
kai iš visų balsų Danijos 
naciai tegavo tik apie 1%, 
kai tuo tarpu visi kiti pasi- 

i nusi
teikusių partijų kandida- 

itus, balsavo gi apie 90% 
' turinčių teisę balsuoti. Da
nų tautos nusiteikimus 
gražiai išreiškė jų Įgal. Mi- 
nisteris prie USA, H. 
Kauffmann, š. m. kovo 
mėn. 13 d. kalbėdamas Me
tropolitan Opera House:— 

. “Mūsų taikos siekimus len-

bojimą savo suverenumo 
priims kitos tautos, ir mes 
priimsime dėl bendros ge
rovės. Kokį tik planą tarp
tautinės organizacijos, pa
grįstos Atlanto Charteriu, 
palaikys kitos tautos, ir 
mes paremsime”.

Danija buvo dažnai lan
koma Lietuvos agronomų, 
ūkininkų ir jaunimo eks
kursijų. Lietuviai taip ga
biai vijosi danus ūkio sri
tyje, kad paskutiniu laiko
tarpiu danai iš lietuvių pu
sės, ypač sviesto gamybo
je, buvo susilaukę labai 
rimtų konkurentų. Iš da
nų rašytojų Lietuvoje buvo 
daugiausia pažįstamas An
dersonas, kurio pasakomis 
daug kas grožėjosi. Dani
jos gi rašytojas Age Meyer 
Benedictsen yra parašęs 
puikią knygą apie Lietuvą 
— “Lithuania”.

Boxes
Boxes
Boxes
Boxes

1201—1600
1601—2000
2001—2200
2201—2400

G. P. O.. Boxes 4 1—800 ...
G. P. O.. Boxes 801—1200 ..
G. P. O..
G. P. O..
G. P. O..
G. P. O..
G. P. O.. Sec. A, Car. Dėl.
G. P. O.. Sec. B, Car. Dėl.
G. P. O.. Sec. C, Car. Dėl.
G. P. O.. Sec. S, Car. Dėl.

SUFFOLK D0WNS
Parašė Kun. J. Raškauskas 

Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 

, 25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
| bininkas”, 366 W. Broadvvay. 
j So. Boston. Mass.

(For Additional Information—
Call LIB 5600—Ext. 42).

Sakoma, kad ši gudri paukštė padėjo savo kiauši
nius ant tūlo laivo, kur visiškai saugu nuo išniekinimo 
jos lizdo.
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■■įSĄ“*

Prezidento Roosevelto kviečiamas j Washingtoną,

Stalino liaupsinimas dėl “geniališko” pelitinio žy
gio, ryšiumi su “likvidavimu” Trečiojo Internacijona
lo, jau pradeda atslūgti. Alijantų viršūnėse labai triuk
šmingai užtrimituota, kad tai esąs gudriausias visoj 
pasaulio istorijoj diplomatinis žingsnis, kurs sukonso- 
liduosias bei sujungsiąs Suvienytų Tautų pastangas; 
karui laimėti ir išmušiąs ginklus iš opozicijos rankų,! 
nes jau dabar nebūsią galimybės kaltinti Rusiją už 
persekiojimą religijos. Girdi, Rusijos gyvenime įvyk- 
siąs naujas laikotarpis. Komunizmas išnyksiąs ir bū
sianti sugrąžinta piliečiams pilna demokratinė laisvė. 
Kaip matome, užtriūbyta pergarsiai ir susigriebta, ar 
nebus perdaug? Ar nepertoli vaizduotė nušuoliavo? 
Rimtesnieji laikraščiai ir radio komentatoriai pradėjo 
aiškinti, kad Stalino pareiškimas dar nelikviduoja ko-
minterno (komunistinio internacijonalo), bet tik laiki- atvyko Čekoslovakijos prezidentas Beneš, (matomas 

Karo naštą tenka nešti visiems — ir paskiriems nai suspenduoja jo veiklą, kad bent karo metu nutiltų kairėj), ir manoma, kad suteiks savo nuomonę apie 
gyventojams, ir viešoms įstaigoms. Ir mokyklos iš- tautų nugastavimas dėl būsimojo komunistų įsigalė- pokarinęEuropą.
skirties nesudaro. Griežtiems karo reikalavimams pa-, jimo, kai Alijantai karą laimės. ---------------------------------------- - 3
siduoda ir žmoniškumo teisės ir apšvieta nusilenkia, i Toks Stalino žygio aiškinimas kur kas tikslesnis. TREMTINYS APRAŠO SAVO 
Daugiausia nukenčia universitetai ir kolegijos, nes ir> iš tiesų, aiškinti kitaip, tai būtų įžeidimas sveikam 
studentų amžius pats tinkamiausias karo pareigoms amerikiečių protui. Juk kiekvienam, nors kiek su ko- 
atlikti. Laisvos nuo kareiviavimo palieka tik pradžios munizmu apsipažinusiam, aišku, kad komunistų veik- 
mokyklos ir vidurinės — High Schools. Dėl aukštes- }a nepakitęs: jie visuomet eis prie pasaulinės revoliuci- 
niųjų mokyklų — universitetų ir kolegijų — kalbėti jos, nežiūrint, kokie ten bebūtų oficijalūs paskelbi-

KELIONĘ J SIBIRĄ

3

niųjų mokyklų
netenka. Jų padėties jokiomis diskusijomis nepakei- mai. Komunistai puikiai žino, kad sovietija tai natura- 
sime. Bet žemesniųjų ir vidurinių mokyklų klausimas n jų tėvynė. Ir jei jiems tenka kaikada slapstytis ir 
yra netoliesia toks pat kaip ir prieš karą, vadinasi, jos veikti nelegališkai, tai jiems tai ne pirmiena. Nelega- 
veiks beveik normaliai. Tad mums katalikams palieka liška padėtis tai vienas iš mėgiamiausių jų manievrų. 
ta pati rūpestis: auklėti vaikus katalikiškose mokyk- Toj aplinkybėj jie kaip tik ir yra išsiauklėję. Jiems ma- 
lose. Parapijinės mokyklos veikia visai normaliai, nes žai tesudaro skirtumo, ar viešai giedot internacijonalą, 
mokytojos tos pačios — Seselės vienuolės. Kai kurios ar ne. Jei viešai nepatogu ir esamuoju momentu nelo- 
parapijos turi ir savo High Schooles. Tad reikia jomis ginga, tai jie sau privačiai padainuos. Gi jų eilinė veik- 
naudotis. Dėl lietuviškų akademijų mergaitėms — Chi- ja _ griauti “kapitalistinės” valstybės pamatus — vi 
cagoj, Pittsburge, Newtone — taip pat netenka abejo- SUomet bus ta pati. Jie žino, kad matuška Maskva, tik
ti, kad išsilaikys, nes karo padėtis jų nepaliečia. į rojį ir vienintelė Internacijonalo sostinė, jiems bus vi-

Lietuviams katalikams daugiausia rūpi Mariana- sada prietelinga. Jai pačiai nejauku laikinai jų išsiža-

čia nėra, čia provoslavų 
kraštas. Ką darysi, mes 
jas rasime Lietuvoje, bet 
tuo tarpu, mano žmona sa
ko 
džianti ir provoslavų baž
nyčioje...

Nedaug lietuvių, kurie 
norėtų pasilikti Sibire. Kas 
tik turi galimybės, veržia
si į Sovietų valstijos Euro
pos dalį, kur tikisi bus pa
togiau laukti karo pabai
gos ir grįžti į Lietuvą. Kai- 
kuriems lietuviams tokios 
galimybės persikelti duo
damos. Nuėmimas suvar
žymų pareina nuo Liaudies 
Komisarų Tarybos, o ji, 
matomai, ima dėmesin pa
žiūrų pasikeitimą... Prieš- 
hitleriškas lietuvių nusi
statymas stiprėja...”.

Čia paduodamos laiško 
ištraukos, suprantama, to
kios, kokios tikėtasi galint 
praeiti pro cenzorius. Mes 
turime iš kitų šaltinių ži
nių, kad tremtiniams teko 
gerai pabadauti, kad šei
mos buvo išskirstytos: vie
nur tėvai, kitur motina, o 
kartais vaikai dar kitur. 
Daugelyje koncentracijos 
lagerių, kur yra lietuviai, 
mirtingumas didelis... Da
bar rusai daug rašo apie 
žiaurų nacių elgesį su iš
tremtais rusais, šiuos na-

ji gerai pasimel-

(LKFSB) Per rusų kari- vietose mes grupėmis rin- 
nę cenzūrą perėjusiame komės apsupdami vago- 
laiške iš Rusijos vienas nūs, pripildytus “Maisto”, 
tremtinys taip aprašo į- “Pienocentro”, “Lietuvos 
spūdžius ir nuotaikas: — Cukraus” prekių. Šie vago- 
“Prisimindamas savo pa- nai mus lydėjo net už Ura- 
žįstamus dažnai mąstau a- lo. Kaikurie iš mūsų galė- 
pie jus. Jei neklystu, mūsų jome papildyti savo ištek- 
paskutinis susitikimas bu- liūs iš šių šaltinių. Iš kiek- 
vo Kaune, ant Vytauto til- vieno vagono išrinktieji į- 
to, 1940 m. birželio, ar lie- galiotiniai rūpinosi jų ats-
pos mėnesyje. Nežinau jū- tovaujamų žmonių mais- cių barbariškumus ir mes 
sų minčių, bet aš nesitikę- tu... Kelionės metu laiką pasmerkiame, bet tikimės, 
jau, kad po mūsų pasikal- praleidome kiekvienas pa- kad rusai, iš savo tautos 

------------------------------------------ o-------------------c--------------------- ---------f o-. — r ------------------------------ J C------------- bėjimo ir išsiskyrimo, mes gal savo temperamentą: nelaimių patyrę, kaip sun- 
polio Kolegija Thompsone, nes karo padėtis ir ją pa- dėti. Bet tai šeimyninis reikalas. Kas reikia, tai reikia, nukeliausime į taip skir- dalinomės gaunamą mais- kus tremtinių likimas, 

ir.----- --------------------------------------• i—«------------ “----------------i__ j -------------x..---------------- ------ , ..... j-g • jr ginčinomės, kiti lošė- duos daugiau laisvės trem-
me kortomis, dainavome, tiniams lietuviams, 
dalinomės naujienomis ir 
darėme spėliojimus kas to
liau bus, o kaikurie ver
kė...

liečia. Vyresnieji studentai kolegistai imami į kariuo- Suprantat, “golubčikai”, kad šiuo momentu kitaip gi tingus kontinentus: 
menę, išskyrus tuos, kurie pasirenka būti kunigais, negalima. “Golubčikai” puikiai tai supranta. Jiems nė Ameriką, o aš į Aziją-Sibi- 
Jie turi gauti tam tikrus paliudymus: kandidatai į vie- aiškint nereikia. Jie tik plačiai šaiposi. Viskas po seno- rą. Spėju, kad Jūs žinote 
nuolius nuo Tėvų Marijonų, o kandidatai į kitas semi- vei. Slaptai veikti jiems įprasta. Gi ir, matuškai rankos aplinkybes, kurios mane 
narijas nuo savo vyskupų. Tie paliudymai paliuosuoja išrišta. Visuomet gali jų išsiginti, jei netaktingai kada nuvedė į Rytus. Dabar, kai 
juos nuo kariuomenės. Visi kiti studentai, sulaukę 18 išsišoks, žodžiu, — “klad v tabakierkie” (brangumy- Pusantr4 metų mane 
metų, imami į frontą. Bet berniukai, to amžiaus dar nas tabokos dėžutėje). ,skiria nuo tų įvykių, kurių
nesulaukę, gali stoti į Marianapolio High School. Tad Visa tai būtų gal gudru ir “genialu”, jei pasaulis vykstant irkelionės pirmo- 
Naujosios Anglijos lietuviams yra atvira ta pati pro- to manievro nesuvoktų. Bet dabar, visiems tą “gudra- mįs dienomis buvo stiprus 
ga, kaip ir prieš karą: siųsti mažamečius į Thompsoną. gaivystę” permatant, išeina tik pigus, nudėvėtas, daž- atsiminimai kiek išblėso. 
Ir ne vien tik Naujoji Anglija ta proga gali naudotis. naį pasikartojąs politinis triksas. Daug, daug kartų Bet tada — žmonės su ri-

? A
J* Į paskirties vietą atvyko

me traukinio nepakeitę. 
Tada prasidėjo skirsty
mas: vieni į valstybines 
farmas, kiti į miestus. Kai- 
kurie ėmėsi duoną pelnyti 
batus taisydami, kiti mo
kėsi staliaus amato ir tt. 
Visi mes turėjome didžiau
sią svajonę, kad karas kaip 
greičiau pasibaigs ir mes 
grįšime į Lietuvą. Ir dabar 
mes to laukiame, tą sap
nuojame ir to meldžiamės. 

K. kelionės galo. Sustojimo , Žinoma, katalikų bažnyčių

Iš visų lietuvių kolonijų ten yra mokinių: iš Chicagos, atšildyti barščiai. K. šuliais, bagažais, drabu-
Pennsylvanijos, Montanos ir net iš tolimosios Kalifor---------------------------------------------------------------------- žiais ir kitokiais kelionės
nijos. 1 eilinio karo užsimojimai. Bet karas, kurį dabar pergy- dalykais. Kiti net matra-

Katalikiškas vaikų auklėjimas visuomet yra be venama, yra tarsi revoliucija, kuri nulems, ar civiliza- sus atsigabeno į stotį... 
galo svarbus, gi šiais sukrėtimų laikais įsigyti ypatin-1 ei jai būt, ar žūt. Kovojame už krikščioniškąją civiliza- Vieni gailėjosi Kaune pail
gos reikšmės. Gyvename perversmų laikus, ir tai tokių ciją. Tad visomis pajėgomis privalome stiprinti katali- kę savo daiktus, o kiti rū- 
perversmų, kurie siekia iš pagrindų pakeisti esamąją kišką dvasią. Geriausiai tam pasitarnausime, auklėda- pinosi, ar jie įstengs savo 
gyvenimo tvarką. Šis karas ne vien medžiaginį turi mi jaunąją kartą katalikiškoj ir lietuviškoj aplinkoj, lagaminus nugabenti iki 
tikslą. Užgrobti žemes, pavergti tautas — tai paprasti! K 1

x •

Įvadas Į Programą Taikai
Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, Ph. D.

Vertė KUN. A. TAMOLIŪNAS
RELIGIJA KRIZĖJE

Hitlerio galybės paslaptis yra jo tikėjimas 
į Absoliutą; demokratijų silpnybė ta, kad 
joms trūksta to tikėjimo. Mes negalime nu
galėti Absoliuto — tikrovėje, šėtoniškojo Ab
soliuto — santykiaujant su juomi, taip pat 
negalime nugalėti klaidingojo pagonizmo 
dynamizmo su indiferentizmu visai religijai. 
Taigi, didelis reikalas šiandien yra Didžio
sios Idėjos ofensyvos! Mums reikia Progra
mos!

Svarbiausiu būdu, tas įvadas į programą 
taikai čia nurodomas:

(A) DEMOKRATIJA: Mes kovojame ne 
dėl išlaikymo demokratijos, kaip partikulia- 
rės valdžios sistemos arba formos, bet kovo
jame už demokratiją, kaip principą, būtent 
už tą principą, kuris pripažįsta intrinziškąją 
žmogaus vertybę, nežiūrint rasės, spalvos, 
tautybės arba klasės. Tiksliau, mes kovoja
me ne dėl išlaikymo demokratijos, bet kovo
jame už pačios demokratijos daigmenis. Die
vas žmogų aprūpino teisėmis, nes tas žmo
gus turi sielą; Dievas žmogų taip pat įparei
gojo pareigomis, kadangi žmogus yra tvari
nys.

(B) LAISVE: Mes kovojame ne dėl to, kad 
išlaikyti liberališkąją laisvės koncepciją, ku
ria suprantame laisvę, kaip teisę daryti visa 
tai kas kam patinkama; mes kovojame ne dėl 
to, kad išlaikyti Markso - Engelso - Hitlerio 

laisvės koncepciją, kaip teisę daryti ką po 
prievarta turi daryti; bet kovojame už tai, 
kad išlaikyti krikščioniškąją laisvės koncep
ciją, kuri yra teisė daryti tai kas yra tavo pa
reiga. Laisvė iš ką nors yra beprasmė be lais
vė kam nors, ir tas galutinasai kas nors yra 
Dievas.

(C) LYBYBĖ: Mes kovojame ne dėl to, 
kad išlaikyti arba sukurti materialistinę ly
gybę, kuri konsideruoja žmones lygiais, kai 
jų pilvas pripildytas su ta pačia kaviaro prie
maiša ir jų iždinės su ta pačia bonų kiekybe. 
Mes kovojame už tai, kad atstatyti arba su
kurti dvasinę lygybę, kuri stovi, kad kai vie
nas žmogus niekada neturi būti traktuoja
mas, kaip priemonė arba įrankis, ir kuri ly
gybė teigia, kad visi žmonės yra lygūs, ka
dangi be pačių žmonių yra bendrasai visų 
Valdovas, būtent, Dievas, kuris visus žmones 
skiria lygiais. Liberališkoji lygybės idėja bu
vo pagrįsta laisva prekyba, laisvu turtu ir ly
gia proga varyti ekonomiškąjį lenktyniavi
mą; krikščioniškoji lygybės koncepcija yra 
pagrįsta laisvais žmonėmis, lygia visų žmo
nių proga gyventi gerovėje, nežiūrint, kad jie 
būtų silpni, nepajėgūs, arba per seni įeiti į 
tas ekonomiškąsias lenktynes.

(D.) EKONOMIKOS: Visų svarbiausia 
produkcijos funkcija yra patarnavimui ir 
konsumpcijai bei suvartojimui arba sunau
dojimui, bet ne pelnui. Bažnyčia nepataikau
ja nė Kapitalui, nė Darbui, bet stovi pirma 
abiejų savo užsibriežime, kad nė Kapitalo tei
sės pelnui, nė Darbo teisės organizuotis — 
nėra absoliučios ir neaprybotos, bet, tikriau, 
Kapitalas ir Darbas sulygsta, kaip pasitar
nauja bendrąjai gerovei. Nė viena klasė nie

kada nėra teisi vien dėl to, kad yra klasė. Tai
gi, nė viena klasė neturi imtis viso pelno, ne
žiūrint, ar tai būtų Kapitalas ar Darbas. Dėl 
tosios priežasties, Kapitalizmas ir Komuniz
mas yra lygiai klaidingi. Ekonomiškoji re
konstrukcija turi prasidėti su principu, kad 
ekonomiškasai veikimas yra žmogiškojo gy
venimo tarnaitė. Iš to seka, kad jausmas tar- 
pusavios atsakomybės bendrąjai gerovei tu
ri būti išvystytas abiejuose, kaip Kapitale, 
taip ir Darbe, modifikuojant algų sistemą 
taip, kad abudu kuriuo būdu dalintųsi pelnu, 
valdymu arba nuosavybe.

(E.) POLITIKOS: Balansuojant ekono
miškąją demokratiją, reikėtų įsigylinti į po
litinę demokratiją. Priešinga demokratijos 
principui, kad Kapitalas arba Darbas savo 
galybę perleistų bent kuriai klasei. Demokra
tija gali būti sukurta efektinga ekonominės 
galybės vairuotojus padarant atsakomin- 
gais vien bendruomenei. Tai gali būti at
siekta plečiant reprezentacijos esmę taip, 
kad tauta būtų reprezentuojama ne vien po
puliacijos pagrindu (Rūmų) ir geografiniu 
pagrindu (Senato), bet taip pat ir pašauki
mų pagrindu, būtent, per darbdavio - darbi
ninko reprezentaciją įvairiųjų artimųjų re- 
lacijų, profesijų, asociacijų, kas bendrai visa 
sudaro tautinę bendruomenę. Kas ypatingai 
svarbu, kad išvengus Fašizmo, tai kad tos 
grupės būtų autonominės ir pačios rinktų 
savo reprezentantus, vietoje, kad valdžia juos 
skirtų. Kitais žodžiais tarus, be Socializmo, 
yra dar kitas alternatyvas Individualizmui, 
būtent, tai Pluralistinė Draugovė, kurioje 
Valstybė tampa kaip žmogiškasai kūnas, kur 
organai tarpininkauja tarp individualinių 

narvelių ir galvos. Lygiai kaip šeimos nariai 
turi pareigą paneigti savo egotizmą šeimos 
gerovei, taip pat įvairios profesijos ir prigim
tosios asociacijos turi pareigą paneigti jų 
Kapitalo - Darbo teigimą ir valdymą pirmes- 
niesiems tautos reikalams. Tada ir Kapita
las ir Darbas tampa bendradarbiai bendroje 
atsakomybėje tautai.

(F.) EDUKACIJA: Bažnyčia pirmiau mo
kė tautą. Nūngi, tai atlieka mokykla. Mes į- 
statome Valstybę į pavojų, kai užimame mo
kyklą, kaip kad mokykla užėmė Bažnyčios 
vietą. Savo laiku, neapsieita be religijos, ir 
mokslas buvo nepriverstinas; dabar religija 
nepriverstina, ir mokslas yra būtinai reika
lingas. Kad išvengti Valstybės dominavimo 
mokslą ir Nacizmo tragedijų... edukacija tu
ri būti grąžinta religijai. Tai nereiškia, ir 
kiekvienas be prietarų ir fanatiškumo žino, 
kad tai nereiškia Bažnyčios ir Valstybės uni
jos arba vienybės. Tačiau, tai nereiškia re
ligijos ir Valstybės vienybės. Tame krašte, 
k3r yra įvairios religinės tikybos, Valstybės 
pareiga yra pilnąją laisvę duoti Bažnyčios ir 
šeimos iniciatyvai, teikiant tokią pagalbą ar
ba pašalpą, kaip reikalauja teisingumas. Mes 
kovojame tą karą prieš Nacius tais pagrin
dais, kad jie neleidžia žydams, protestantams 
ir katalikams auklėti savo jaunųjų bei jauni
mo. Tokie teisingi protestai prieš Nacizmą 
reiškia, kad nė patys žmonės, nė šeima — ne
turi būti bausti, jei jie savo vaikams trokšta 
duoti religinę edukaciją. Malda, su kuria ati
daroma kiekviena legislatūros sesija, neleis
tina ir draustina viešose mokyklose. Tokia 
paskirtis turi būti permainyta.

( Bus daugiau)
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SODALIETĖS GERBIA MARIJĄ
DU BOIS. PA. — Mūsų ilga- 

metės Sodalietės ypatingu būdu 
atsidavusios Marijai, visų gam
tos grožybių ir Dangaus grožio 
Karalienei, gi gegužės mėnesį 
tos Sodalietės iškilmiai pagerbia 
savo Meilingiausiąją Dangiškąją 
Motiną, darant procesiją ir nu
pintu iš gyvųjų gėlių gražiu 
vainiku vainikuojant Mariją, 
Dievo Sūnaus Motiną ir mūsų 
visų Motiną.

Tikslas ir dvasia: — Sodalie
tės yra religinė draugija, orga
nizuotas skaisčių jaunųjų mer
gelių batalijonas. kurių tikslas 
yra naudotis pamaldumu į Ne- 
kalčiausiąją Panelę Mariją ir 
naudotis tomis pamaldumo prie
monėmis. kad visose savo na
rėse sukurti ypatingąją krikš
čioniškojo gyvenimo dvasią, kad 
iš laisvos valios pildant geruo
sius darbus gyvenime visos to
bulintųsi krikščioniškose dory
bėse. ypatingai pratintųsi gy
venti šventume, padėtų savo ar
timui. gintų Bažnyčią ir plėstų 
tikėjimą.

Sodalietės Procesijoje
Gegužės 23, sekmadienį. 7:15 

vai. vakare. Šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje įvyko iškilmin- 
gasai Karalienės Marijos ap
vainikavimas.

Sodalietėms. pasirengusioms 
gražiausiais kostiumais, proce
sijoje įeinant į bažnyčią, giedo
ta solo “Avė Maria“.

Procesiją lydėjo ministrantai. 
po kurių ėjo sodalietė Estelle 
Sunda, nešanti sceptrą. Eilėmis 
po dvi ėjo Sodalietės. Gražių 
gyvųjų gėlių vainiką, padėtą 
baltojo šilko paduškaitėje. nešė 
sodalietė Dolores Lesson. Bal
čiausio šilko kostiumu pasida
binusi procesijos pabaigoje ėjo 
išrinktoji Gegužės Karalienė as
menyje sodalietės Onos Beles-

j Būk Karaliene mūs širdžių
Ant amžių amžinųjų”.

Tai čia sodalietė Ona Beles-
■ kaitė, išrinktoji Gegužės Kara-
■ lienė, priėmusi vainiką, ir dėda
ma ant altoriaus, paaukavo Ka-

' ' • iralienės Marijos garbei.
Sekamai kleb. kun. Mykolas J. 

Urbonas prie Didžiojo Altoriaus 
užintonavo “Veni Creator”, vi-’ 
sos Sodalietės ir chorui sutarti
nai tęsiant giedojimą.

Kandidačių Priėmimas ir 
Pasiaukojimo Aktas

Pasibaigus giedojimui, kandi
datės atkalbėjo reikiamą mal-j 
dą. ir klebonas, po maldos, jas 
priėmė į Sodaliečių kandidates, 
suteikdamas patarimų, kaip turi 
ruoštis, kad tapus tikromis So- 
dalietėmis.

Po to. visos Sodalietės su 
kandidatėmis vienbalsiai ir 
maldingai atsiliepė: “Marija su 
savo Meilingiausiuoju Sūnumi 
palaimina kai vieną ir kiekvieną 
iš mūsų“.

Čia klebonas pašventino ir iš
dalino medalikėlius kandida
tėms. Po ko bendrai sekė Pasi
aukojimo Aktas:

“Marija, be gimtosios sutep- 
ties pradėtoji, aš norėdama vi
siškai atsiduoti į ypatingąją 
Tavo globą, šiandien išsirenku 
sau Tave kaip mano Globėją, 
Ponią ir Motiną. — Tvirtai pa-; 
sižadu. kiek galėdama, platinti 
ir didinti Tavo garbę. — Viešai 
išpažįstu, kad nuo šios valan
dos visiškai Tau priguliu, ir 
trokštu Tavo pėdomis žengti. 
Tavo dorybes sekti. — Tu tik
tai. Meilingiausioji Motina, tei
kis išprašyti man nuo Dievo iš
tvermės malonę, kad galėčiau 
šventai čia gyventi, ir kad užsi
tarnaučiau būti Tavo vaikeliu 
per amžius”.

Filmų pasaulio artistė nusprendė išnešti savo gra
žiųjų pasirėdymo vienetų kiekį ir varyti “auction” bū
du, kad pakėlus pirkimą Karo Bonų.

ŠV. ALFONSO PARAPIJOS 
KARIŲ SĄRAŠAS 

BALTIMORE, Md.

Jankūnas, Stanley 
Jasaitis, Albert 
Jasaitis, Leo 
J asilaitis, John 
Jaymont, Medard 
Jonča, Albert 
Juodris, Edward F. 
Jurkšta, Charles 
Juškelis, John J. 
Juškelis, Martin 
Juškelis, Paul 
Kalvinskas, Peter 
Kamarauskas, George 
Karalius, Albert 
Karalius, Alfred 
Kašinskas, Albert 
Kašinskas, Edward 
Kašinskas, John

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpiūčio 10 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Po sesijų, tame pačiame vieš
butyje, seimo dalyvių bei svečių pagerbimui bus ban- 
kietas. Apie seimo pradžios laiką bei kitas informaci
jas praneš vėliau seimo komisija, į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, muz. J. J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

Taigi, kuriems rūpi organizacijos ir “Muzikos Ži
nių” bei chorų ateities gerovė, prašau šiame seime 
skaitlingai dalyvauti.

Aleksandras J. Aleksis,
ALRKVS Centro Pirmininkas.

kaitės, gi jos palydovėmis buvo 
sodalietės Jean Yakulis ir Ge- 
raldina Stankevich.

Prie Karalienės Marijos alto
riaus kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas pašventino vainiką, ir nuo 
čia prasidėjo iškilmingoji proce
sija kartu su dvasiškija tris 
kartus einant bažnyčios viduje, 
ir giedant “Marijos Vardo” gie
smę. kuri prasideda sekančiai:
“Marijos Vardas maloni 

saldybė,
Dangaus ir žemės tikriausia 

grožybė;
Tam Vardui aukštą garbę 

atiduokim.
Nuoširdžioj meilėj giesmeles 

giedokim”.

Gegužės Karalienė aukoja 
vainiką Karalienei Marijai

Pasibaigus procesijai, Soda
lietės gražiai giedojo aukojan
čią giesmę “šiandien Suklaupę”, 
kurios pabaiga buvo žavi ir im
ponuojanti :
“Priimk šį gėlių vainiką, 
Tu Dangaus Karaliene.
■Jame sau rasi supintą 
Karščiausią mūsų meilę.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

Pamokslas ir Palaimi
nimas

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas skelbė ilgą ir turiningą pa
mokslą. prilygindamas Mariją 
prie Dangaus Vartų. Tik per 
Mariją pas Jėzų ir pas Dievą... 
Be kitų reikšmingų ir išganin
gų pamokinimų, klebonas neiš
dildomą įspūdį padarė, kai į So- 
dalietes atsiliepė: “Jūsų broliai, 
esantieji karo laukuose, jei šią 
iškilmingą valandą čia stotų ir 
matytų jus visas, tikrovėje, iš 
džiaugsmo lietų ašaras, tarda
mi: — Mes norime visada jus 
matyti tokiomis: taip pat ir 
Dievas nori... Dėl to būkite 
skaisčios, padorios ir nekaltos: 
visada būkite ištikimomis Ma
rijos dukromis...”

Po pamokslo sekė Palaimini
mas Švenčiausiuoju Sakramen
tu. Po kurio, visa bažnyčia su 
Sodalietėmis iš vieno giedojo 
himną “Tave Dieve garbiname“.

Pačioje pabaigoje, visoms So
dalietėms susigrupavus eilėmis 
ir einant iš bažnyčios, visos su
tartinai giedojo:

‘ Sveika Marija, Motina Dievo 
Iš Dangaus duota naujoji Ieva, 
Teikis atmint mus savo širdyje. 
M eikš už mus Dievą. Sveika

Marija!” Etc.
Kun. A. Tamoliūnas.
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268 jaunuoliai ir mergaitės randasi Dėdės Šamo tarnyboj
Rev. Casimir F. Keidosius 
v Elmer Matulis 
f Bemard Bubnis 
'•—reiškia mirę 
Jean Remeikis Bums (WAAC) 
Amelia Galvanauskas Chiodi

(WAAC) 
Eugenia Vasiliauskas (Nurse) 
Adomaitis. Alphonsus A. 
Adomaitis. Casimir 
Adomaitis. Vincent J. 
Adomaitis. Vytaut 
Akelaitis, Edward 
Aleknavičius, Benny 
Aleknavičius. Joseph (Fayette) 
Aleknavičius. Joseph (Fremont) 
Aleksa. Joseph 
Andriliūnas. Bruno 
Andriliūnas. Louis

Butkus, Edward
i Butkus, Walter, Jr.
Byla. Leonard

‘ Čaplinskas, Alphonsus
' Čaplinskas. Vincent. Jr. 
I Černauskas. Frank
Černauskas. Vincentt

j Cesnavičius, John
■ Česonis, Frank 
į Česonis, Joseph, Jr.
Cnapoff. John 
Čialuška, Anthony 
čičilis, Michael 
čičilis, William 
Dar.iels. Edward
Daškevičius, John
Deltuva. Albert A.
Deltuva. Charies 
Dikynis, Charles

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130!f-R

Andžiulis, Joseph 
Bagdonas, Frank 
Bakutis. Albert 
Bakutis. Bernard 
Baranauskas. Adam 
Barčiauskas. Peter 
Basgle, Vincent 
Bayliss, Stanley 
Beelot, Joseph 
Benesch. Edward 
Bistrickas. Alex 
Bistrickas. Louis 
Bistrickas. Martin. Jr. 
Bradunas. John 
Brokas, Albert C.

Į Doherty, James
I Dumkus, John L., Jr.
j Dumša. Albert
Dumša. Anthony
Elksnis. Albert 
Fiersuk, Vincent
Fiersuk, Jacob, Jr.

i
; Fiersuk, Vincent
Gaidis, Frank
Gaigalas, Anthony 
Ganuf raus kas, Jerome 
Gapšis, Anthony 
Gelumbauskas, Leo 
Giknis. Alex
Giknis, Leonard

■ Budelis, Joseph. Jr.
Budreckis, Felix
Budreckis, Joseph 
Bukauskas. Joseph. Jr. 
Bulota. Ernest

i

| Juozas Kasinskas |
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Laidotuvių £
Direktorius

E Patarnavimas Dieną ir Naktį
| 602 VVashington Blvd. y
| BALTIMORE, Md. £

Tel. Plaza 8595
T Limosinai dėl visokių reikalų ?

Glėbas, Frank 
Grajauskas. Raymond 
Grigaliūnas, Albert 
Grinevičius, Casimir 
Grinevičius. John. Jr. 
Grinevičius. Joseph 
Grinevičius. Vincent 
Grybas, John 
Grybas. Joseph, Jr. 
Grybas. Peter 
Gužauskas. Stanley 
Horant. John 
Ivanauskas, John, Jr. 
Ivoška. Anthony A., Jr. 
Jakaitis. Anthony J. 
Jankauskas. Edward

Kašinskas, Vincent 
Kazlauskas, Frank 
Kazlauskas, Philip 
Keidosius, Anthony 
Keidošius, Joseph 
Keidosius, Melvin 
Kiaunis, Paul 
Kirštukas, Bernard 
Kisielius, Michael 
Klimas, John 
Klišis, Benedict 
Krecz, Albert 
Kučinskas, Vincent 
Kulokas, John, Jr. 
Kulokas, Leonard 
Kupinas, Anthony 
Kupriūnas, Leon 
Kupriūnas, Theodore 
Kupriūnas, Walter 
Kursevičius, Joseph 
Kuršvietis, Anthony 
Kvedera, Joseph, Jr. 
Laukevičius, Anthony 
Lazauskas, William 
Leikus, Peter W. 
Lietuvnikas, John 
Litvinas, Donald 
Luckus, Charles, Jr. 
Lukoševičius, William J. 
Magdašauskas, August, Jr. 
Makarauskas, Peter 
Makauskas, John 
Maksimavičius, Anthony 
Markelonis, George 
Maslauskas, Frank, Jr. 
Matelis, Albert 
Matelis, Henry T. 
Matelis, Sylvester 
Mazilauskas, Felix 
Mazurevičius, Michael 
Medišauskas, Anthony 
Melcavičius, Peter 
Melcavičius, William 
Mendelis, Christopher, Dr. 
Merryman, Thomas 
Mickevičius, Joseph 
Mikalajūnas, Albert 
Mikalajūnas, Michael 
Mikušauskas, Paul 
Miliauskas, Anthony (Bayard) 
Miliauskas, Anthony J. (Valley

View) 
Miliauskas, Joseph 
Miliauskas, Norman A. 
Miliauskas, Robert 
Muzdeikis, Joseph 
Natkevičius, Alphonsus 
Naujokas, Anthony 
Navickas, Albert 
Navogrockis. Paul 
Nemuras, Edward 
Norkus, John 
Ožela, Anthony 
Ožunas. Albert 
Pačiunas, Frank 
Paliukevičius, Bernard 
Papečkis, Wilbur 
Paplauskas, Anthony 
Parlett, Frank
Pažėras, Anthony 
Petkus. Edward 
Petraitis, Benedict, Jr. 
Petruška, Richard 
Pilipauskas, Joseph A. 
Pilipauskas, Thaddeus 
Poianskas, Edvvard 
Polanskas. Ernest 
Poiyanskas, Albert 
Puklis, Charles 
Pulkowski, Jacob 
Rabušauskas, Vincent 
Račkauskas, Andrew, Jr. 
Račkauskas, Anthony 
Ramanauskas, Vincent 
Rašlevičius, Edward 
Raudonis, Peter 
Razgpitis. Casimir 
Razgaitis. John 
Remeikis. Anthony

Remeikis, Alphonsus 
Remeikis, Frank 
Remeikis, John 
Remeikis, Peter, Jr. 
Remeikis, Vincent 
Ribikauskas, Joseph 
Rugienius, Albert 
Rukštelis, William 
Rutkauskas, Edward 
Sabečkis, John 
Sakalauskas, Anthony 
Sakevičius, George, Jr. 
Sakevičius, Raymond 
Šakočius, Francis 
Šalkauskas, Edward 
ŠalkaUskas, John 
Šanta, Anthony 
Santa, Vincent 
Sari, Anthony 
Saurusaitis, Felix, M. 
Saurusaitis, Joseph 
Šiugžda, Stanley 
Senkus, Benjamin 
Senkus, John 
Šernauskas, Vincent 
šeškauskas, Charles 
Šilinskis, Joseph 
Simaitis, Albert 
Simaitis, John, Jr. 
Šimkevičius, Albert 
Šimkevičius, Michael ,Jr. 
Simonaitis, Anthony 
škelpša, Vincent 
Slavinskas, Edwin, Dr. 
Šlekys, Bernard 
Šležas, John 
Staegeris, Robert 
Staegeris, Theodore 
Stalionis, Walter 
Staugis, John, Jr. 
Stasevičius, Felix 
Stasevičius, Richard 
Stepanavičius, Walter, Jr. 
Stein, Joseph 
Stočkus, Theodore 

j Strazdauskas, Joseph 
Šudeikis, Albert 
Tarauskas, Casimir 
Tautkus, John 
Teiberis, Joseph 
Teresevičius, Alex 
Urbaitis, Vincent 
Urbaitis, Frank V. 
Urbonas, Vincent

Urbonavičius, Joseph 
Urlakis, John, Dr. 
Valčiackas, Joseph H., Jr. 
Vasiliauskas, Frank, Jr. 
Venckaitis, Joseph 
Vensevičius, Joseph 
Vilkas, Leo
Vosylius, Alexander 
Walinchus, Edward 
Wasilewski, Joseph 
Watson, John 
Weisengoff, Joseph, Jr. 
Young, James A. 
Zalneraitis, Albert 
Žilius, John, Jr. 
Zinkevičius, Joseph 
Žolynas, Anthony, Jr. 
Žolynas, Peter 
Žukaitis, Ignatius 
Žvinklis, Henry

$V. ONOS NOVENĄ

Jau išėjo iš spaudos NOVENĄ 
j prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

lieji i
7c n lzj n le rįiji •čį j riĮe fHtl nl

Visiems Jėzaus Širdies 
MYLĖTOJAMS!

Jėzaus širdies mylėtojai ir pasiaukojusios šei
mynos jokiu būdu neapsieina be Jėzaus širdies 
laikraščio. Daugybė žmonių tos geros Širdies 
nepažįsta ir nemyli.

TODĖL
“ŽVAIGŽDĖ”, Jėzaus Širdies mėnesinis laik
raštis trokšte trokšta Kristui Karaliui laimėti 
kiekvieną asmenį ir lietuvišką šeimyną.

TAIGI
Norėdami dar labiau pažinti ir per didesnį pa
žinimą pamylėti geriausią Jėzaus širdį, nea
tidėliodami išsirašykite metams gražiais pa
veikslais papuoštą ir vėl padidintą Jėzaus 
Širdies laikraštį.

“ŽVAIGŽDĖ"
kurios kaina metams 50 centų. Kas atsiųs 
$1.00 gaus didelį spalvuotą Jėzaus širdies pa
veikslą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh SU So. Boston, Mass.
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7. TIKYBOS LAISVĖ
Apie šiandieninę skelbiamąją laisvę reikia plačiau 

pakalbėti. Pirmiausia pažiūrėkime į tą atskirų žmonių 
laisvę, kuri yra taip priešinga tikybos dorybei; ši lais
vė vadinama, “tikybos laisvė”. Ji pagrįsta dėsniu, kad 
kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti sau bet kokią 
tikybą, arba visiškai netikėti. Bet iš tikrųjų, iš visų pa-1 
reigų, kurias žmogus turi pildyti, svarbiausia ir šven
čiausia yra ta, kuri jam įsako garbinti Dievą apeigo
mis ir malda. Šita pareiga yra aiškiai suprantama, nes 
mes esame Dievo rankose, Jo šventa Apvaizda globoja 
mus, iš Jo valios mes esame ir pas Jį turėsime grįžti. 
Prie šios tiesos dar reikia pridėti tą, kad be tikybos jo
ki tikra dorybė yra negalima. Nes moralinė dorybė 
apima tuos dalykus, kurie veda prie Dievo, kai žmo
gaus aukščiausio ir galutinio tikslo... Taigi tikyba, ku
ri, (kaipsako Šv. Tomas), atlieka tuos veiksmus, kurie 
tiesioginiai yra skirti Dievo garbei, “valdo ir tvarko vi
sas dorybes. Ir jei būtų užklausta, kurią iš daugelio 
prieštaraujančių tikybų reikia priimti, tai protas ir 
prigimties teisė mums įsako praktikuoti tą, kurią Die
vas nurodė, o ją žmonės gali lengvai pažinti išoriniais 
jos ženklais. Dieviškoji Apvaizda taip surėdė, kad ją 
būtų galima lengvai pažinti, nes taip svarbiame daly
ke, didžiausi nelaimė būtų priimti klaidingą tikybą. Ir 
taigi, kada toki laisvė, kaip mes nurodėme, yra siūlo
ma žmonėms, jam yra teikiama galią be nusikaltimo 
paneigti arba apleisti savo švenčiausias pareigas, ir 
išmainyti neišmainomus dalykus už blogą; ir tai yra, 
kaip mes sakėme, ne laisvė, bet jos išniekinimas ir pa
sidavimas nuodėmei.

Valstybės Pareigos Dievui
Jei šitoki laisvė yra siūloma valstybei, tai aiškiai 

pasakoma, kad valstybei nėra reikalo skirti Dievui jo
kios garbės, arba viešai Jį pripažinti; kad viena tiky
ba nebūtų laikoma geresnė už kitas, bet visos esą ly
gios geros; toliau, kad nereikia atsižvelgti į žmonių ti
kybas, ar jie išpažintų Katalikų tikybą, ar kokią nors 
kitą. Bet kad tokią nuomonę pateisinti, tai reikia 
skelbti, kad valstybė neturi jokių pareigų Dievui, ar
ba jei tokios pareigos ir būtų, tai jas galima be nusi
kaltimo apleisti. Visi tie skelbimai yra aiškiai klaidin
gi. Nes niekas negali užginčyti, kad tik iš Dievo valios 
žmonės yra susibūrę į civilinę draugiją, nežiūrint iš 
kokio atžvilgio mes žiūrėtumėme į bendruomenę. Die
vas sutvėrė žmogų draugijai, ir skyrė jam gyventi ki
tų žmonių tarpe, kad ko jis neturi ar negali gauti, ap
turėtų gyvendamas draugijoje. Už tat civilinė draugi
ja turi pripažinti Dievą savo Įsteigėju ir Tėvu, turi Jo 
klausyti, Jo galybę ir autoritetą gerbti. Taigi teisingu
mas uždraudžia, ir pats žmogaus protas uždraudžia 
valstybei būti bedieviškai, arba taip tvarkyti dalykus, 
kad liktų bedieviška, būtent, laikyti visas tikybas ly
giomis ir visoms teikti teises ir privilegijas. Valstybei 
reikalinga išpažinti veną tikybą, ir tą tikybą turi išpa
žinti, kuri tiktai viena yra tikra, o ją lengvai galima 
surasti, nes Fats Dievas aiškiais ženklais ją pažymėjo. 
Tas, ypatingai, reikalinga Katalikiškoje valstybėje, 
nes tiesos ženklai įrašyti yra Dievo apreikštoje tiky
boje. Taigi šitą tikybą valdžia turi išlaikyti ir apsau
goti, jei nori išmintingai ir naudingai pasitarnauti vi
suomenės gerovei. Nes valdžios pareiga yra rūpintis 
gerove tų, kuriuos valdo, ir, pirmiausia nors turi aprū
pinti žemiškais dalykais, tačiau tai darydami, neturi 
mažinti, bet didinti žmogaus norą pasiekti amžiną
sias gerybes; o šitos negali būti atsiektos, jei tikyba 
yra paneigiama.

Tikybos Nauda Valstybei
Visa, tai, Mes ankščiau išaiškinome. Čia tik norime 

dar pasakyti, kad toki klaidinga laisvė yra pragaištin
ga tikrajai laisvei valdovų ir pavaldinių. Tikyba iš pa
čios savo esmės, yra stebėtinai naudinga valstybei. 
Nes kadangi tikyba yra tiesioginiai iš Dievo, tai griež
tai įsako valdovams pildyti savo pareigas, kitus valdy
ti su teisingumu ir meile. Tikyba įsako pavaldiniams 
klausyti teisėtos valdžios, kaip Dievo atstovų; tikyba 
įsako pavaldiniams ne tik klausyti valdovų, bet juos 
gerbti; tikyba draudžia sukilimus daryti ir visa kas 
ardytų viešąją tvarką ir gerovę. Nėra reikalo čia kal
bėti, kaip tikyba skatina žmones prie aukštųjų dory
bių, o dorybės prie tikrosios laisvės išlaikymo. Protas 
nurodo ir istorija patvirtina, kad juo aukštesnė yra 
valstybės dorybė, tuo didesnė jos laisvė, galybė ir įtaka.

Liurde
naują laidą knygos apie 
Liurdą, nes anksčiau turė
tos atsargos išsibaigė, o 
daugiau tos knygos iš Lie
tuvos atsigabenti nebegali
ma, gi susidomėjimas 

; Liurdo įvykiais kaskart 
labiau auga. Tai drauge 
!bus pagerbimas ir garbin
gojo knygos autoriaus, 

i vysk. Bučio 70 m. amžiaus 
sukakties. O svarbiausia— 
visiems įdomu įsigilinti į 

i tuos stebuklingus Dan
gaus galybių pasirodymus 
Liurde, patirti, kaip visiš-

Liet. K. Federacijos N. A. Apskr 
Suvažiavimas

- Žydo rašytojo giesmė katalikų šven
tosios garbei. - Iš patalopakyla mirti
nai sergą džiovininkai ir ūmai suauga 
sulaužyti kaulai. - Tūkstančiai gydy
tojų seka tuos įvykius. - 85 m. nuo pir
mojo apsireiškimo. - Telegrama iš už;

fL f •• 1 J / 1* • ra LJ<ag1JV, užauguronto nilO barzdoto lietuvio ūdytojų per ilgus metus

vyskupOo

įvyks birželio 6 d., 1943 m., 2 vai. po pietų, 
"Darbininko" Svetainėje, ('Darbininko' name), 
So. Boston, Mass.

Federacijos skyriai kviečiami prisiųsti savo 
delegatus į suvažiavimą.

Dvasios Vadas — Kun. K. Vasys 
Pirmininkas — A. Daukantas 
Sekretorius— B. Jakutis.

ŠV. BERNADETA, 
kuriai 1858 m. vasario 11 d., pir
mą kartą Šv. P. Marija apsireiš
kė Masabielio olos angoje, Liur
de.

(Ši Šv. Bernadetos fotografi
ja nuimta prieš jai įstosiant į 
vienuolyną).

kai akli žmones Liurde y- mas žmonių 
i ra pagiję, kaip užaugo gy-

i ne-
i pagydomos žaizdos, kaip 
’ iš ligos patalo pakilo mirti- 
I nai džiova sergantieji ligo-;

’oktoriu- nys, kaip pūnančios veido
i užsitraukė' 

telis lietuvis rytų apeigų, plaunamos Liurdo vande-' 
barzdotasai vyskupas, vie- niu, kaip sulaužyti kaulai 
nintėlis lietuvis, kurs turi ūmai suaugo ir vyras lais-‘ 
aukštas pareigas Vatikane, —1

i prie popiežiaus. Prieš kiek! 
laiko jisai pats buvo nuvy- 

i kęs į Liurdą, iš dokumentų 
ir pirmaeilių šaltinių tyri
nėjo nuostabius Liurdo į- 
vykius, kalbėjosi su ste
buklingai išgijusiais ligo- 
nimis, su daktarais, kurie 
matė gamtos priemonėmis 
nebegalimus bepagydyti 
sunkiai sergančius, o kurie 
paskiau turėjo pripažinti, “’aį pasauki
kad tie nepagydomieji ste- 
būklingu būdu pasveiko. 
Tuos savo 1 
vysk. Būčys ir paskelbė 
minėtoje knygoje.

nio u : i
mi. Daoar jisai yra vienin- kiaurymės

’ j meilę prie i to reiškiame nuoširdžiau- 
Liurdo Šv. P. Marijos ir1 šią padėką, nes paremiate 
susidomėjimą tais nepa- didelį spaudos reikalą, apie 
prastais mūsų laiko įvy- kurį popiežius Pijus X pa
ktais. Tikimasi, kad visi i sakė: 
lietuviai, kurie tik gali, 
prisidės savo auka prie 
taip svarbios knygos išlei
dimo. Jei kas aukos nema
žiau $5.00, gaus knygą ir 
to (tos) vardas bus įrašy
tas į Knygos Rėmėjų skai
čių. Pačioje knygoje tilps 
knygos rėmėjų vardai, ku
rie liudys tų žmonių įver- 

;tiniųią lietuviškos knygos! 
į ir greitą prisidėjimą prie 
katalikams svarbaus rei- 

I kalo. Aukas ir užsakymus 
' siųsti adresu: “Darbinin-

366 W. Broadway,

vai ėmė vaikščioti.
Tie įvykiai šimtais atve

jų kartojasi mūsų dieno
mis. Juos stebi tūkstančiai 
gydytojų, profesorių iš 
visų kraštų, visokių tautų 
ir visokių įsitikinimų. Ir 
jie turi pripažinti, kad 
Liurde vyksta kažkas, ko 
negalima gamtos priemo-! kas”, 
nėmis pasiekti ir išaiškin-! So. Boston, Mass. Iš anks-i

ti, — kad Liurde taip aiš-l

ranka.
tyrinėjimus ŽODELIS J TAVE, MIE-

į 
j

PAGERBIANT DVEJAS „
SUKAKTUVES

t

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką reikia pasakyti apie skelbiamąją tikybos laisvę?
2. Kodėl nevisos tikybos yra lygiai geros?
3. Koki yra valstybės pareiga tikybos dalykuose?
4. Kodėl valstybė turi pripažinti tikrąją tikybą?
5. Kokią naudą valstybė turi iš tikybos?
6. A* galima valstybės dorovė be tikybos?

Kai vokiečių armijos pul
kai geležiniu batu marša- 
vo per Prancūzijos žemę, 
kai minios žmonių bėgo 
nuo užplūstančio nacių 
tvano, palikęs viską geibė
jos! ir rašytojas F. Wer- 
fel. Likimas jį nubloškė į 
Liurdą. Čia prasidėjo di
džiausio įtempimo valan
dos. Kiekvienu momentu 
tasai rašytojas, kaip kovo
jęs prieš nacius, jiems ga
lėjo būti išduotas. Ryto 
keldamasis jis nežinojo, ar 
vakare bus laisvas, ar at
sidurs kalėjime ir bus pa
smerktas mirti. Bebūda
mas Liurde ir pažinęs Šv. 
Bernadetos gyvenimą bei 
Liurdo stebuklus, jisai, 
nors būdamas žydas, pada
rė pažadą, kad jei Dangaus 
jėgos padės jam iš to pavo
jaus išsigelbėti, jisai para
šys knygą, kurioje kaip tik 
begalės, iškels Šv. Berna
detos garbę. Ir Apvaizda jį 
išvedė gyvą. Atvykęs į A- 
meriką tasai garsus rašy
tojas savo įžadą ištesėjo, 
parašė knygą “The Song of 
Bernadette”. Tas veikalas' 
taip pagarsėjo, kad ilgą! 
laiką buvo labiausiai per
kama knyga Amerikoje. Ji 
yra išėjusi jau ir prancū-1 
zų kalboje. Dabar pagal tą Į 
knygą gaminama juda
mieji paveikslai.
PROFESORIAUS ILGŲ 

METŲ TYRINĖJIMAI
Liurdo įvykių garsas di

delis ir jais susidomėjimas 
nepaprastas. Bet mes, lie
tuviai, jau turime puikią 
knygą apie Liurdą: “Šv. P. 
Marijos Apreiškimai Liur
de”. Ją parašė J. E. vysk. 
Būčys. Tai gilaus proto 
žmogus. Savo mokslu jis 
tiek pasižymėjęs, kad buvo 
pakviestas (dar prieš Di
dįjį Karą) Petrapilio Dva
sinės Akademijos profeso
riumi, vėliau gi laisvu visų 
profesorių balsavimu buvo 
išrinktas Kauno valstybi-

— Veltui statysite bažny
čias, veltui darbuositės 
misijose ir steigsite moky
klas; visi jūsų geri dar
bai, visos jūsų pastangos 
bus sunaikintos, jei nepa
sinaudosite tuo pačiu me
tu taip svarbiu ginklu, ko
kiu yra gera katalikiška 
spauda.

Kun. J. Prunskis.

i

MAKE 
EVERY 

PAY DAY 
\ S* BOND DAY

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS . 

PO GLOBA MOTINOS *VC.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

į Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
i , 8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th St.. So. Boston, Mana
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

LAS SKAITYTOJ Aū ........ .........
Atsiklausęs telegrama, | 

iš už fronto linijų “Darbi- 
gavo vysk. Bučio 

leidimą perspausdinti jo 
Šiemet sueina 85 metai knygą. Naujai išleidžiamo- 

nuo pirmojo Šv. P. Marijos ji knyga apie Liurdą bus 
apsireiškimo Liurde, be to gausiai 
— neseniai vysk. Bučiui 
suėjo 70 metų sukaktis. 
Pagerbiant pradžią tų ma
lonių šaltinio, kurios taip 
gausiai liejasi Liurdo ste
buklai, laikraštis “Darbi
ninkas” pasiryžo išleisti

paveikslais pa
puošta. Vien tų paveikslų 
klišių padarymas kaštuos 
apie $170.00, pats gi kny
gos išleidimas atseis netoli 
dvidešimts šimtų dolerių. 
Tačiau “Darbininkas” ryž
tasi to darbo imtis, žinoda-

*V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

1

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

«

VIRIMUI IR

VANDENS-ŠILDYMUI Dabar

Taupykite Padėtą Kurą Apšildymui Ateinančiai Žiemai

KAIP JŪS GALITE PADĖTI 
KURO SITUACIJAI

I

NENAUDOKITE padėto kuro virimui ir vandens šildymui 
šį pavasarį ar vasarą. Išmintingas dalykas VARTOTI GA- 
SĄ šiems kasdieniniams reikalams. Tai skubus kaip mirks
nis. švarus kaip švilpuko garas, taupus vartoti ir laike šil
tesnių mėnesių kiekis pilnai pakankamas. Gasas taipgi su
taupo laiko ir darbo — kuris yra karo laiku labai svarbus.

Taupyk savo kurą šaltam orui, kada jis bus reikalingas 
apšildymo reikalams.

Ar užtektinai GASO? Taip, dabar turime daugiau kaip 
reikia. Žiema, kada tam tikra dalis gaso daroma iš aliejaus, 
gal mes prašysime jus sumažinti vartoti savo namuose ga
so. (Taip mes padarėme pereitą žiemą). Bet pavasarį, va
sarą ir rudenį, 
mes jo turime 
naudoja.

Taigi todėl,
arba vandens šildymui, jūs galite gasą naudoti kiek tik no
rite ir tuomet neturėsite bėdos su kuru. BOSTON CONSO- 
LIDATED GAS COMPANY. 100 Arlington St.. Boston.

kada mes gasą darome 
daugiau, kaip paprastai

jei turite gasu šildomus

iš anglies, tuomet 
mūsų klijantai su-

įrengimus virimui

ŽODIS APIE KURO TAUPYMĄ

TAUPYTI kuro karo laike yra svarbu ir patriotiška. 
Kaip nurodyta, gazas gali būti vienas iš tų. kun;. 

kurio bus trūkumas šaltame ore. ir kiekis turi būti ap
saugotas dėl visuomenės gerovės ir dėl svarbių karo 
industrijų. Bet laike šiltesnių mėnesių, mūsų gazo pa
reikalavimas sumažėja. Daugiau gazo yra dėl visuo
menės vartojimo.

Daugiau vartojant gazo laike šiltesnių mėnesių, ga
lima sudaryti atsargą kitų kuru, dėl ateinančios žie
mos ir dabartinės transportaeijos problemos bus žy
miai sumažintos.

Atsimink, betgi, kada gazas dar tebėra svarbus karo 
pabūklas. Vartok kiek reikia, bet vartok išmintingai.

Tamstos, kaipo kostumerio. kooperavimas su mu
mis taupyti gazą pereitą žiemą, mums prašant, yra la
bai įvertinamas ir mes širdingai Tamstai dėkuojame. 
Tamstos kooperavimas vėl gal bus reikalingas, bet šią 
vasarą, leisk gazui Tamstai padėti taupyti kurą šaltes- 
niam orui.

SVARBU: Dėl informacijų kaip atidaryti gaso vandens iil- 
dytuvą arba pečių, kuriuos nevartoji iiomis dienomis, tele- 
fonuok Patarnavimo Stabui... Arnold 6000.

BOSTON
A GAS
\Jr/

PIK U. S. KARO ŠTAMPUS IR BONUS DĖL PERGALĖS
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Aušros Vartų Parapijos
Žinutės

Nuo gegužės 1 dienos Aušros 
Vartų parapijoje pasikeitė var
gonininkai. Vargoninkavęs čia 
beveik septynis metus p. Jonas 
Čižauskas pasitraukė, o jo vietą 
užėmė p. Vincas Burdulis. Nau
jas vargonininkas vidutinio am
žiaus. lankus prie jaunimo, 
darbštus, energingas ir gabus 
muzikas. Aišku, pradžioje sun
ku naujoje vietoje, nes viską 
reikia pradėti iš naujo. Nepai
sant to, p. Burdulis visą situa
ciją laiko savo rankose. Linki
me jam geriausios kloties.
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Žiūrint iš kairės . dešinę: Marijona Karčiauskienė — kasos glo
bėja, Marijona Gailienė — iždininkė, Elžb. Nanartavičienė — vice-pir- 
mininkė, Frances Zaletskienė — sekretorė ir Bronė Cunienė — pirmi
ninkė. Šios valdybos direktyva, So. Bostono moterys jau yra padariu
sios virš 35,000 bandažų ir pasiuntusios Raudonajam Kryžiui.

Kiekvieną antradienį moterys susirenka pas p. Zaletskus, 564 E. 
Broadway, o ketvirtadienio vakarais — Darbininko salėn, 330 E St., 
ir ten su dideliu nuoširdumu josios dirba bandažus, kurie siunčiami 
mūsų sužeistiems kariams.

Pereito mėnesio pradžioje p. 
Genovaitė Gaigalaitė, gyv. 411 
VValden St., minėjo savo gimta
dienį, kurią pagerbti buvo su
ruošta “surprise party”. Ji gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanėlių. i

p. Povilas Gaigalas yra Park
I

Lunch, 985 Cambridge St., savi- j 
ninkas, ir yra LDS ilgametis na
rys ir “Darbininko” skaitytojas.

Rap.

Mūsų Sodalietės gegužės 9 
dieną iškilmingai paminėjo So
daliečių Dieną. Visos “in corpo- 
re” ėjo prie Šv. Romunijos. Po 
pietų iškilmingoje procesijoje 
lauke ir bažnyčioje giedojo gies
mes ir atliko Panelės Švč. sta
tulos apvainikavimo apeigas. 
Vainikavimo karalienė buvo So
daliečių prefekte p-lė Pranė 
Banionytė, palydovės: Anielė 
Smolskiūtė. Leoną Meškiniūtė. 
Irena Reršiūtė, Eleonora Rer- 
šiūtė, Petronė Marcinkaitė. Ve
ronika Jurgelionytė ir Elzbieta 
Kaliunaitė. Visos buvo specia
liai tam pasipuošusios, ir sudarė 
labai gražų įspūdį.

Gegužės 22 dieną mirė pirmu
tinė sodalietė p-lė Anielė Mika
lauskaitė. Palaidota labai iškil
mingai geg. 25 dieną. Beveik 
pusė sodaliečių dalyvavo laido
tuvėse ir maršavo lydėjime. 
A. a. Anielė buvo jauna, vos su
silaukus 18 metų.

Gegužės 23 dieną Aušros Var
tų bažnyčioje Įvyko militarinės 
mišios. Dalyvavo Col. John F. 
J. Herbert Post. American Le-

gion, pasipuošę uniformose, ir 
Star Harmony Drum Corps su 
visa savo muzika. Visi atmarša- 
vo gatvėmis su savo vėliavomis 
ir muzika 11 vai. ryte, išsirikia
vo bažnyčioje, sustatė už gro
telių vėliavas. Ypatingai įspū
dinga buvo, kuomet per pakylė
jimą nulenkė vėliavas, sustojo 
vėliavų sargyba su šautuvais, ir 
du trimitoriu. vienas nuo var
gonų. o kitas lauke, užtrimita
vo svarbiausiame momente pa
garbą. Pamaldas baigė Ameri- Šiais metais Aušros \ artų 
kos himnu. Žmonių prisirinko parapijos metinis piknikas ren- 
kimštinai pilna bažnyčia. Tai į- giamas labai anksti. Jis įvyks 
spūdingas ir gražus reiškinys, birželio 2* dieną, parapijos dar- 
ypatingai karo metu, kažkaip že prie bažnyčios. Tikietai do- 
lyg skirtingai nuteikia. Jautie- vanoms jau seniai pardavinėja- 
si. kad visa viltis ir gale yra tik draugijos renka komisijas 
Dievuje. Militarinės mišias už 
mūsų kareivius laikė klebonas 
kun. K. A. Vasys. pamokslą sa
kė vikaras kun. J. C. Jutkevi- birželio 9 dieną. Beveik 
čius. į legionierius 
prakalbėjo patsai klebonas. Tai stalus. Karas sudaro liūdną 
tur būt pirmutinės tokios iškil- nuotaiką, tad šiame piknike ko
mės lietuvių bažnyčioje.

Gegužės 30 dieną mūsų bažnv- 
I čioje įvyko iškilmingoji Pirmo-į 
ji Komunija. Altorius buvo pa- j u. 
puoštas gėlėmis, palmomis ir ; 
daugybe žvakių. Vaikučius pro- -- 
cesijoje atlydėjo į bažnyčią kle- i 
bonas kun. K. A. Vasys ir vika
ras kun. J. C. Jutkevičius. Mi- Sv. Kazimiero Parapija 
šias laikė ir pamokslą pasakė 
patsai klebonas. Sekantieji vai
kučiai priėmė pirmąją komuni- kia nuoširdų ačiū varg. Juozui 
ją: Pilypas Beinoras. Harold K. Žemaičiui ir Mrs. Anelei 
Cormack. Leonardas Kazakevi- Thompson už sugiedojimą “Avė 
čius. Jurgis Deltuva. Marė Du- 
sevičiūtė, Juozas Asakavičius. 
Ričardas Jakučionis. Antanas ir 
Jurgis Kowszik. Kotryna Kvali- 
taitė. Vilimas Laužonis. Geno
vaitė Lučkauskaite, Barbora 
Mažeikaitė. Juozas Mikalaus
kas. Jean Monkevičiūtė. Ričar
das Paleckis. Joana Pustaitė. 
Dovidas Rudek. Juozas Šiaurys. 
Marė Šiaurytę. Pilypas Wilk.
Karolina Valinčiūtė 
Žiedelis.

ir pikniko darbuotojus. Visų 
bendras susirinkimas ir pasita
rimas bus trečiadienio vakare, 

visos 
angliškai draugijos rengiasi turėti savo

misijos stengsis palinksminti 
visus taip, kad nors valandėlei 
pamirštume savo vargus ir rū-

■ pėsčius. Tikimasi šiame piknike 
__ ig svečių. Bus tai vienintelis 
ir tik tas vienas parapijos pik-

j nikas. R.:
i

teikė dovanas ir pavieniai as
menys, daugumoje giminės.

pp. Rodžiai dėkojo visiems už 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nas.

Malonu pažymėti, kad pp. Ro
džiai yra nuoširdūs parapijie
čiai ir lietuviško katalikiško 
veikimo rėmėjai, priklauso prie 
katalikiškų draugijų. Yra ilga
mečiai LDS nariai ir “Darbi
ninko” skaitytojai.

Sveikiname pp. Rodžius ir lin
kime ilgiausių metų!

Lietuvių Karo Bonų Komiteto 
susirinkimas įvyks birželio 10 
dieną, 8 vai. vakare, parapijos 

■ svetainėje, St. James Avė. Visi 
komiteto nariai ir norintieji pa
sidarbuoti Karo bonų platini-

Šv. Petronėlės Draugija reiš-

tų gražiu pasirodymu. Iš gauto 
pelno skautai pirksis Amerikos 
vėliavą.

Po sunkios operacijos Bosto
no Mass. General ligoninėje, 
sveiksta p. J. Puzinas. Linkime 
p. J. Puzinui greitai pasveikti.

Sekmadienį, gegužės 30 d. po 
pamaldų parapijos svetainėje į- 
vyko Cambridge LDS 8 kp. su
sirinkimas. Susirinkime išrink, 
ta delegatai vykti į N. A. Fede
racijos apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyksta birželio 6 d. South 
Bostone “Darbininko” svetainė
je, 2 vai. p. p. Delegatais iš
rinkti šie: A. H. Plekavičius, V. 
Jakas, A. Vinciunas, kuopos 
garbės narys p. M. Norbutas, J. 
Mockevičius ir kuopos pirmi
ninkas p. P. Radaitis. Susirinki
me taipgi tartasi parengimu, 
kuris yra rengiamas parėmimui 
sudegusio Elmhurst Seselių 
Našlaitynui. Šia tikslui bus ren
giamas “Penny Sale” vakaras 
liepos 12 d., 8 vai. vakare, para
pijos svetainėje; taipgi tą patį 
vakarą bus išleistas laimėjimui 
gražus foto aparatas. Valdyba 
kreipiasi į visus, ragindama įsi
gyti šių laimėjimo bilietukų ir, 
suteikti aukų šiam parengimui 
ir parėmimui N. J. Seselių Naš
laitynui.

Sekmadienį, gegužės 30 d. N. 
P. parapijos bažnyčioje, 10 vai. 
šv. mišios buvo, atnašautos N. 
P. Moterų draugijos intencijai. 
Narės skaitlingai maršavo iš
klausyti šv. mišių ir bendrai pri
ėmė šv. Komuniją. Po mišių pa
rapijos svetainėje, draugijos na
rės turėjo “Communion break- 
fast”. N. P. Moterų draugija 
labai gražiai veikia ir yra labai 
skaitlinga narėmis. Naudinga 
visoms moterims ir merginoms 
prisirašyti prie N. P. Moterų 
draugijos, o ypatingai šiuo me-, 
tu narės yra priimamos už pusė 
įstojamojo mokesnio.

Sekmadienį, gegužės 30 d. 7 v. • 
vakare parapijos svetainėje, mū-1 
sų parapijos skautai, vadovybė-: 
je Scoutmasterio p. A. Zavecko, I 
perstatė vakarą ‘Parents Night’.1 
Skautai pasirodė publikai ką jie į 
jau yra išmokę, ką gali veikti ir Į 
kaip jie organizuojasi. Kalbas 
pasakė kun. A. Baltrušiūnas, 
klebonas kun. P. J. Juškaitis ir 
p. Powers, kuris yra Cambridge 
skautų komiteto narys, p. E. 
Lenkauskas parodė įdomias fil
mas ir taipgi filmą iš skautų 
pasaulinio suvažiavimo Norve
gijoje. Tą vakarą skautai išlei
do laimėjimui $25.00 karo boną, 
kurį laimėjo p-lė J. Puzinaitė.' 
Publikos dalyvavo gražus būre-1 
lis ir, visi buvo patenkinti skau

Tą pačią dieną Federacijos 16 
skyrius, irgi turėjo susirinkimą. 
Išrinkta delegatai vykti į Fed. 
Apskr. suvažiavimą. Delegatais 
išrinkti šie: A. Zavadskas, B. 
Jakutis ir A. Daukantas. Fede
racijos skyrius, taipgi nutarė 
remti LDS 8 kp. parengimą 
Elmhursto Našlaityno naudai.

Lakūnas Juozas 
Bernatonis

Staff Sergeant (viršila)

Prieš įstojant į kariuomenę me kviečiami ateiti į susirinki- 
Juozo svajonė buvo būti lakūnu. mą 
Radangi tuo laiku imdavo į la
kūnus tik tokius asmenis, kurie 
buvo baigę tam tikrą mokslą, 
Juozas pasiteiriavęs keliose vie
tose, sužinojo, kad prirengiamas 
mokslas įstoti į Aviaciją kainuo-. 
ja daug pinigų. Tuomet Juozas 
pasiryžo mokslą siekti pats per 
save. Meta darbą. Prisiperka vi
sokių Aviacijai prirengiamų va- 

ir studijuoja be per- 
K-te. traukos per ištisus penkius mė-

NASHUA, H. H.

ŠVENČIAUSIOS ŠIRDIES 
MĖNUO

Birželio mėnuo yra ypatingai 
pašvęstas garbei Švenčiausios 
Jėzaus Širdies: gi toji Dieviško
ji Širdis yra sostas tos begali
nės meilės kuria Dievo Sūnus 
mus numylėjo.

nesiūs, kad išlaikius reikalauja- Šv. Kazimiero par. bažnyčioje, 
•mus kvotimus ir įstoti į Aviaci- pamaldos prie Švenčiausios Šir- 
ją. Tas jam be didelių sunkumų laikomos kas penkta-

d pavyksta dienis birželio mėnesio — o ki-
’’ | toms dienoms — po pirmųjų mi-

! Pirmuosius tris mėnesius karo -- šių.

se ir priėmė šv. Komuniją, šias zas išbuvo Athol, Mass., pas
aukiame. šv. mišias užprašė ir aukavo kiau buvo perkeltas į New Mek-

Maria” dueto, sekmadienį, geg. 
30-tą d. per šv. mišias, kuriomis 
Šv. Petronėlės draugijos narės 
minėjo savo globėjos dieną. Vi-

narės priėmė Šv. Komuniją, dovėlių.sos

H0RW00D, MASS
Sekmadienį, gegužės 30

Šv. Jurgio lietuvių par. Sodalie-: ruuiuusiua ura menesius n<uu 
ir Stasys tės bendrai dalyvavo šv. mišio- pratybose (basic training) Juo- I

MĖNESINĖ KOMUNIJA
Sekmadienį išpuola mėnesinė 

parapijos komuniją šios parapijos ka- siko, kur buvo pakeltas viršila. Komunija Šv. Vardo Draugijai, 
Reikia pastebėti, kad Juozo Sodalietėms ir Marijos vaike- 

bartinis diakonas Mikas Tarnu- nos lietuvaitės įsirašė į Sodali-' svajonė, per darbštumą, ir lietu- liams.
levičius bus įšventintas kunigu 
birželio 19 dieną: sekančią die
ną. birželio 20. 11 valandą ryte, 

į Aušros Vartų bažnyčioje laikys 
: pirmas iškilmingąsias šventas 
mišias. Prie tų primicijų ren-

Dar žodelis ko mes
Šiais metais iš mūsų 
susilauksime naujo kunigo. Da- reivių intencijai. Returios jau-

ĮUV* UUA MkJ kuiliu ? A& UVVU AACA~AAA«?»

, viską pasiryžimą pilnai išsipil- Ypatingai prašome Šv. Vardo 
dė. Dabar Juozas vairuoja vieną Draugijos narių, kad visi pribū- 
didžiulių Dėdės Šamo bomberių. tų į pirmąsias mišias, ir užimtų 

Pastaruoju laiku Juozas ran- jiems paskirtas vietas bažnyčio- 
_ _ _ ' dasi Texas ,kur siekia leitenanto je.

labai gražiai veikia Raudonojo laipsnio, ir jam tas lengvai pa-, 
giamąsi visu smarkumu. Primi- Kryžiaus lietuvaičių szynus. siseks, nes Juozas yra tikrai 
cijantas bus iškilmingai pasi- Antradienių vakarais susirenka lietuviško nusistatymo, 
tiktas ir procesijoje lydimas į ’ " "
bažnyčią. Vakare. 6 vai., baž
nyčios salėje, rengiamas jam iš
kilmingas pokylis. Prie iškilmių 
surengimo uoliai darbuojasi vi
elos parapijos draugijos.

ciją. Po pamaldų, parapijos sve
tainėje. Sodalietės turėjo ben
drus pusryčius.

Šv. Jurgio lietuvių parapijoje

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE
PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Šią savaitę mus aplankė pus- 
karininkas W. Kiršlys ir eil. T. 
Ajauskas. A.D.

■į 
i i

GRAŽIOS APEIGOS
, ramus, ‘ Užpereitą sekmadienį Sodalie- 

ten pa-1 aukšto ūgio, muskulingas, ir vi- tės davė mums progos dalyvauti 
šypsena ant veido, labai gražiose apeigose, kuomet 

susirinko apvainikuoti Panelės 
Juozas yra sūnus Juozo ir Ma- Švenčiausios stovylą. Altorius 

rijonos Bernatonių, gyvenančių bažnyčios kieme buvo gražiai 
Gegužės 27 d. p. Benkevičiai 241 L St., So. Boston. Mass. parėdytas; procesija, ir Marijos 

susilaukė pirmos dukrelės, p. J. į Pūga, gražiausių giesmių giedojimas
Benkevičienė, Sąjungietė, ir,-----------------------------------------žavėjo visus. Malonu irgi buvo
naujagimė dukrelė yra geroje Petrą ir M. Rodžius pagerbti, matyti, kad tiek daug žmonių 

šiose apeigose dalyvavo.
Gegužės Karalienės rolę išpil

dė Sodalicijos prefekte — Pauli
na Kupčiūnaitė, jos-gi palydo
vės buvo kitos Sodalicijos val
dybos narės: Tafilė Vaičiūnaitė, 
Zofija Stanulytė, Zofija Utkaitė 
ir Adelė Caplikaitė.

Po pamaldų, Sodalietės nusi
vedė savo Mamytes prie stalų 
ant pievelės sustatytų, ir ska
niai pavaišino arbata ir gardu
mynais. Arbatėlę su rengė: Ona 
Raudonytė, Ona ir Rožė Gai- 
džiūtės.

į parapijos svetainę ir
ruošę bandažus kareiviams ir suomet su 
atlieka siuvimo ir mezgimo dar-'Good luck, Juozai! 
bus.

sveikatoje ir randasi Norwoodo jųjų 35 metų vedybinio gyveni- 
ligoninėje. Sveikinam pp. Ben- mo sukakties proga. Dalyvavo 
kevičius! apie 50 asmenų. Toastmasteriu 

buvo p. Vincas J. Kudirka. Visa 
Moterų Sąjungos 27 kp. susi- eilė svečių ir viešnių sveikino 

rinkimas įvyks birželio - June 7 pp. Rodžius ir teikė įvairių lin- 
d., 7:30 vai. vakare, parapijos kėjimų. Sveikintojų tarpe buvo 
svetainėje. Šis yra paskutinis ir pp. Rodžių dukrelė Ona ir sū- 
mėnuo Moterų Sąjungos vajaus, nūs Petras, kurie labai susijau- 
laikc kurio naujos narės įsirašo dinę dėkojo savo tėveliam už iš- 
be įstojimo. Patartina visoms auklėjimą ir visiems 
moterims ir merginoms įsirašy
ti. Rviečiame visas nares ir no
rinčias įsirašyti ateiti į šį susi
rinkimą. Valdyba.

sūnus Jono ir Izabelės Tamulio- 
nių. Pradinius kursus dabar eina 
Newport, R. I. Linkime geriau
sios kloties.

Šiomis dienomis pas tėvelius 
lankėsi kareivis Petras Tamulio
nis: taip-gi pas savo tėvelius 
lankėsi Virginija Augunaitė — 
narė WAMs. Kadangi Virginija 
yra Sodalicijos narė, malonu 
buvo pastebėti ją savo gražioje' 
uniformoje dalyvaujant procesi
joje.

STOJO l VIENUOLYNĄ
Gegužės 29-tą, Stella Gribuly- 

tė, kuri per kiek laiko mūsų kle
bonijoje šeimininkavo, priėmė 
vienuolišką abitą pas Nekalto' 
Prasidėjimo Seseles, Thompson, 
Conn. Linkime jei geriausio Die
vo palaiminimo.

Gaisras Lietuvio Ūkyje
Soughton, Mass. — Gegužės 

24 d. p. Juozo Skendelio (Skien- 
diel) ūkyje, 558 Pearl St., kilo 
gaisras, p. Skiendiel sūnus dir
bęs ką ten su automobiliu. Be
dirbant, gasolino tankas eks- 
pliodavo ir užsidegė. Jis tik per 
liepsnas išbėgo iš daržinės. Su
degė automobilius,, trokas ir ki
ti ūkio įrankiai. Taipgi sudegė 
nemažai vištų ir kaikurie gyvu
liai. Sakoma, kad gaisras pada
rė apie $10,000.00 nuostolių.

p. Skiendiel sūnui labai apde
gino rankas.

Veikėjo Žmona Sveiksta 
Po Operacijos

Cambridge, Mass. — Birželio 
1 d. p. Emilija Daukantienė, p. 
A. Daukanto, “Darbininko” ben- 
dardarbio ir Federacijos apskri
čio pirmininko, žmona pasidavė 
appendix’o operacijai Šv. Elz
bietos ligoninėje, Brighton, 
Mass.

pp. Daukantam reiškiame už
uojautą, ir prašome Dievo ponią 
Emiliją Daukantienę stiprinti 
sveikatoje.

Pažymėtina, kad ne tik p. 
Daukantas yra “Darbininko” 
bendradarbis, bet ir ponia Emi
lija, atitraukusi nuo namų dar
bo, neleidžia savo plunksnai rū
dyti.

LDS 8 kuopos nariai ir val
dyba, kur priklauso ir pp. Dau
kantai, taip pat reiškia užuojau
tą ir linki p. Daukantienei iš
tvermės ir geriausios sveikatos.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo 
modemišku bOdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius Iiuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti rytų malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Gegužės 29 d. vakare pp. Ro
džių, gyv. Tremont St., namuo
se įvyko “surprise party” pp. 4

svečiams 
ir viešnioms už dalyvavimą jųjų 
tėvelių garbei vaišėse.

pp. Rodžių sūnus Petras yra 
vedęs ir auklėja šeimynėlę. (Zi
nutė, dukrelė, tebėra savo tėve
lių globoje.

Dalyvių vardu pp. Rodžiam į- 
teikta brangi dovana. Taipgi į-

KARO TARNYBA
Prieš keletą dienų į Karo Lai

vyną įstojo Jonas Tamulionis,

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kuri} 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perklns Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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kalnis. S. J., atgiedojo šv. Mi
šias savo tėvų intencijai, ku
rie minėjo 45 mėtų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Po pamaldų, 
jubiliejantai, savo skaitlingos 
šeimos vidury, turėjo iškilmin
gus pietus, kuriuose dalyvavo 
Tėvas Aukštikalnis ir kun. J. 
Plevokas.

Geg. 29 d., tapo pakrikštytas 
tėvo vardais sūnus Juozapo-Jo-

DAKTARAI

Šou. 4476
Dr.Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tol. TROwbrMge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

no ir Stanislavos (Žintelytės) 
Naujokų. Kūmais buvo Bronius 
Kudirka ir Alena Ambrožiūtė.
Jauni Naujokai gyvena 45 Tho- 
mas Park. Jie abu gražiai dirb
davo parapijos veikimo rate- 

i liuose.
—

I
j Mt. Washington Co-operative 
Bank kasierius atrašė laišką 
kunigui Virmauskiui padėkuo- 
damas Šv. Petro lietuvių para
pijai už išpirkimą Bonų virš rengimas, Elmhursto Našlaity- 
$11,000.00, geg. 16 d. nui paremti, “Darbininko” sa-

_________ Įėję, pasisekė. Pelno padarė — 
Moterų - merginų kareiviams $110.00.

remti skyrius gauna daug padė-
1 kos laiškelių nuo kareivių. Štai
: vienas tų laiškelių:

May 25, 1943.' Taunton St.,
I want to thank you very Jis paėjo Naumiesčio parapijos, 

much for the carton of cigaretts Amerikoje pragyveno 45 me- 
all I can say is they hit the spot 
and were very much apprecia- 
ted. It is good to know that I 
have been remembered.

Very sincerely,
Vytautas Guzevyc.

Geg. 29 d., kun. Al. Abračins- 
kas dalyvavo Šv. Kazimiero lie
tuvių par. bažnyčios Providen- 
ce, R. I., Sutvirtinimo Sakra
mento iškilmėse.

II _____
Tą dieną Amžinojo Rožančiaus 

draugijos vadovybėje buvo pa-

$11,000.00, geg. 16 d. i

Geg. 28 d., mirė staiga Juo
zas Kinčius, 71 metų, gyv. 79 

Mattapan, Mass.

tus. Paliko moterį Oną (Janu
šytę) ir dvi dukterį. Tapo iškil
mingai palaidotas iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, birž. 1 d., 9 v. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Tek ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vaL vakaro

Seredomte:—
Nuo 9 ryte Iki 12 vaL diena.—

________ Birželio 1 d. vakare, Šv. Petro
Moterų - Merginų kareiviams par. bažnyčioje, iškilmingai pra- 

remti, skyrius rengia dar vieną sidėjo Saldžiausios Širdies V. J. 
parengimą kareivių naudai, garbinimo pamaldos. Per šią 
birž. 5 d., vakare, Dorchestery. savaitę jos bus laikomos kiek

vieną vakarą. Kitą savaitę jos 
bus laikomos pirmadienį, antra
dienį ir ketvirtadienį rytais.

Penktadienį, 8 v. r., giedamos 
šv. mišios už Juozo Dilio vėlę—

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymoor 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway
So. Boston, Mass.

Palaikykime Stiprų Namini Frontų

mos šv. mišios L.R.K. Saldžiau
sios Širdies V. J. Draugijos in
tencijai.

Vakare, Šv. Valanda, novėna 
į Šv. Dvasią, išpažinčių klausy
mas, ir Maldos Apaštalavimo 

( draugijos susirinkimas.

Lankėsi
šeštadienį, “Darbininke” lan

kėsi ilgametis Darbininko skai
tytojas ir rėmėjas Juozas Stan
kevičius iš Dorchester, Mass. 
Atsilankymo proga įstojo į atstovas< 
Vyskupo P. Bučio leidžiamos

-u_____

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija ruošia susirinkimą, 
kuriame bus pardavinėjami Ka
ro bonai, birželio-June 6 d., š. 
m., 2 vai. po pietų, savo svetai
nėje, kampas E ir Silver Sts., 
So. Bostone.

Lietuviai gausiai perka Karo 
bonus bankose, pašto skyriuose 
ir dirbtuvėse, bet toks pirkimas 
nepadaro tokio įspūdžio, kaip 
pirkimas bonų susirinkimuose.

So. Bostono L. Piliečių drau- 
ijos pirmininkas adv. Jonas 

Grigalus praneša, kad Iždo De
partmento Karo Bonų skyrius 
nuoširdžiai užgyrė šį susirinki
mą Karo bonams parduoti. Pa
žadėjo prisiųsti tą nepaprastą 
bombą, ant kurios kiekvienas 
perkantis boną galės užrašyti 
savo vardą.

Programa susidės iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Bus atideng
tas sąrašas L. Piliečių draugi
jos narių, išėjusių karo tarny
bon. Pakviesti 
O. Shallna, 
konsulas,

riem okupantam naciam. Jie 
veikia slaptai: leidžia laikraš
čius, organizuojasi, kad, atėjus 
momentui, galėtų nusikratyti 
okupantų vergijos. Lietuva seka 
ir Amerikos lietuvių veikimą.

Mūsų pareiga nuoširdžiai rem
ti Jung. Valstybių karo pastan
gas. Kaipo civiliai mes turime 
dirbti apsigynimo darbus, pirk
ti Karo bonus. Mes turime palai
kyti stiprų naminį frontą, kad 
mūsų jaunuoliai nebūtų apvilti. 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos komitetas, kurį suda
ro šie asmenys: adv. J. J. Griga
lus, Dr. A. L. Kapochy, adv, 
J. Cunys, adv. K. Kalinauskas, 
D. A. Zaletskas, Wm. A. Amsie, 
A. J. Namaksy, J. Arlauskas, 
J. Lekys ir K. Mereškevičius, 

j nuoširdžiai kviečia visus So. 
: Bostoniečius ir apylinkės lietu
vius ateiti į šį parengimą.

Yra daug lietuvių, kurie jau 
yra pirkę Karo bonų. Gali būti 
kad šiame susirinkime neišga
lės arba nebus pasiruošę pirkti. 
Tačiau ateiti į susirinkimą gali 
visi, ir kviečiami. Pirkusieji Ka
ro bonus, bus kviečiami juos už
registruoti, kad galėtume suži
noti už kiek lietuviai yra išpirkę 
Karo bonų. Tai reikalinga, kad 
galėtume įrodyti šios šalies vy
riausybei, jog lietuviai sudaro 
stiprų karo ir namų frontą, ver- 
ti pripažinimo ir išklausymo— Prezidentas . .. , . <jų reikalavimų.

Sekmadienį, birželio-June 6 
d. š. m., 2 vai. po pietų visi atei
kime į Lietuvių svetainę, E St., 
kampas Silver, So. Boston, ir 
dalyvaukime šiame Lietuvių 
Piliečių draugijas parengime.

Kvieslys.

kalbėti adv. A.
Lietuvos Garbės 

Iždo Departmento 
laikraščių redakto-

Birželio 2 d., Joana Burbulylė 
ištekėjo už jūreivio Enriko Si- 
lice. Jaunikaitis ir palydovai tš- , ,................................ - _ , vysKupo r. ducio leidžiamos riai irklausė sv. misiąs ir priėmė s/.L r __ _. ,riai ir. knygos Rėmėjų eiles, paauko- _ . . ...Komuniją. A Lietuva yra nacių vergijoje.

_________ į damas _______ Jung. Valstybės veda karą su

Birželio 1 d., mirė miesto ligo- 
ninėje ilgai sirgusi, Ona (Šlevi- kėši Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
čiūtė) Kotas, 45 metų. Gimusi, “Žvaigždės” administratorius 
ir augusi So. Bostone. Paliko vy- kun. A. Baltrušiūnas. 
rą ir du sūnų. Laidojama iš Šv. i f 4 dieną lankėsi Juozas Luk- 
Petro par. bažnyčios, birž. 4 d., ®a> LDs> 28-tos kp. ilgametis 
9:30 v. r., Šv. Kryžiaus kapuo- finansų sekretorius iš New Ha- 
se, Malden, Mass. ven. Atsilankymo proga atvežė

_________ kuopos raportą ir įsirašė į Liur-
Birž. 1 d., mirė miesto ligoni- do Knygos Rėmėjus, aukoda- savo laisvę i 

nėję, porą savaičių pasirgusi, A- mas S5.00. 
gota Karnylienė, 80 metų, gyv. 
145 Athens St. Paėjo Žąslių pa
rapijos. Amerikoje pragyveno ’ 
50 metų. Tapo palaidota iš Šv. P- P-

Kunigai pranešė, bažnyčioje, 
jog parapijai rinkliava vieton 
metinio išvažiavimo esanti sėk
minga. Geg. 23 d., poros deset- 
kų aukavo po penkinę, keli, po
dešimkę, daug po 3, 2 ir 1. Tą metinis jo žmonos atminimas, 
sekmadienį, pikniko fondan su
dėta 4,590.60

Aukos tam tikslui buvę ren
kamos ir geg. 29 d.

Norintieji galės aukuoti ir vė-! --------------
liau. Tą dieną, 9 v. r., Boston Col-

------------- [ lege High School patalpose, 761
Tretininkų Pranciškonų Broli-; Harrison Avė., yra teikiami spė

ja aukavo S10.00 parapijos išva-1 cialūs kvotimai vaikinams, bai- 
žiavimo fondan ir $10.00 para
pijos vasarinės mokyklos fon
dan.i

i ----------
Sekmadienį, Tėvas Pr. Aukšti- Birž. 6 d., 9 v. r. bus gieda-

Trečiadienį “'Darbininke” lan- didžiausiais civilizuoto pasaulio 
priešais, kad apginti mūsų lais
vę ir taip pat išlaisvinti paverg
tas tautas. Jung. Valstybių vy
riausias vadas ■ __________
Rooseveltas yra užtikrinęs Lie
tuvių Delegacijai, kad senoji 
mūsų tėvynė. Suvienytom Tau
tom laimėjus pergalę, atgaus 

ir nepriklausomybę. 
Mes galime pilnai pasitikėti 
mūsų Prezidento žodžiams.

_________ i Tūkstančiai mūsų jaunuolių 
Sekmadienį, birželio 20, 3 vai. yra Jung. Valstybių Armijoje 

“Darbininko” salėje, So. ir Laivyne. Jie kartu su kitais 
Petro par. bažnyčios, birž. 4 d., Bostono Liet. Moterų Pvaudono- aukoja savo gyvybes už šios ša- 
8:30 v. r. Šv. Kryžiaus kapuose, jo Kryžiaus Skyrius “Darbinin- lies ir pavergtųjų tautų laisvę. 
Malden, Mass.

Skani Arbatėlė

—s——----J --------------- - r-------------------------- --------- "Y- ,

ko” naudai rengia skanią arba-j Pavergtoje Lietuvoje mūsų bro-; Į 
tėlę. Visi kviečiami dalyvauti, Ižai ir seserys nepasiduoda žiau- į

giantiems pradinę mokyklą. Ku
rie tuos kvotimus pirmi laimės, 
gaus High School mokslą dykai.

Stiprios kokybes randasi tiktai 

“ALE, kuris yra ALE”

PICKWICK
yra logiškas pasirinkimas vyrui, kuris 

baigė sunkų savo dienos darbų. 
Padaryk j| savo pasirinkimu. PASIRINK ’PICK

Gr|žo po Operacijos

Gegužės 27 d. grįžo po sun
kios operacijos iš New E.,gland 
ligoninės į savo namus, 241 L 
St., So. Boston, p. Marijona Ber- 
natonienė. Ligonė jaučiasi ne
blogai. Yra viltis, kad prie ge
ros priežiūros neims ilgai laiko 
ligonei pasveikti.

p. Juozas ir Marijona Berna
toniai yra pavyzdingi patrijo- 
tai lietuviai, katalikai, seni LDS 
1-mos kuopos nariai ir “Darbi
ninko” rėmėjai. Augina tris gra
žius kaip ąžuolus sūnus, kurių 
vyriausias Juozas tarnauja šios 
šalies karo aviacijoje, Lubbock, 
Texas, antras sūnus Jonas yra 
Šv. Jono Seminarijoje, Brigh- 
ton, Mass., šiomis dienomis 
įšvęstas diakonu, o jauniausias 
Pranukas lanko High School ir 
liuoslaikiu pagelbsti tėvukui 
mėsų krautuvėje, kuri randasi 
kampas N ir 7-tos gatvės. 
Bostone.

Lietuvis Legiono Parado Vyriausiu 
Maršalu

i

Bes. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Insured and

Boncted 
uocal A Long 

Dlstanco
Movlng

<!«? F
11

■ U

»v*rv<

Arbatėlė

So.
Pūga.

Sekmadienį, birželio 6 d., š. 
m., 3 vai. po pietų, p.p. Guzevi- ‘ 
čių gražioje rezidencijoje, 27, 
Tampa St., Mattapan, Mass.. ’ 
Moterų Sąjungos 13 kp. rengia’ 
ARBATĖLĘ. Sąjungietės bus ' 
dėkingos visiems, kurie teiksis 
jų vaišėsi dalyvauti. Dėl smul
kesnių informacijų galima 
kreiptis pas Sąjungietes. Rap.

Susilaukė Dukrelės

BREWID BY HAFFENREFFIR & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

I 
Į

Ameri- postas sugrįžo prie Darius 
vado- Court ir Old Colony Rd. ir čia 

mūsų tau
tos žuvusio lakūno Stepono Da
riaus garbei, kurio vardą šis 
postas turi. Po to postas mar
šavo Dorchester St. iki Broad
vvay ir paskui Broadvvay į Pos
to namą C St., kur jie turėjo 
užkandžius, ir po to išsiskirstė 
į namus.

Legiono postų parado marša
lu buvo lietuvis adv. Juozas Cu-' 
nys, SteDono Dariaus posto ko- 
mandierius.

326 - 328 West Broadwdy
So. Boston, Mass.

Atminimo Dienoje (gegužes grįžo į So. Bostoną. Dariaus 
30) Stepono Dariaus Ameri- postas sugrįžo prie Darius
kos Legiono 317 postas 
vavo visoms So. Bostono vete- atliko ceremonijas 
ranų legionierių organizaci
joms. Legionieriai labai iškil
mingai pagerbė savo mirusius 
draugus - narius.

Šios organizacijos dalyvavo 
pamaldose ir parade: Stepono 
Dariaus A. L. postas su savo 
benu; Perkins Postas su savo 

'benu; O’Connor Camp; Spa- 
nish War Veterans; Fitzgeraid 
Postas: V. F. W. ir Columbia 

I postas, ir Kosciuškos postas 
Į V. F. w.

Visos organizacijos susirinko 
prie kampo Dorchester St. ir 
Fourth, So. Bostone, prieš 9 v. 

’ rytą. Ten susitvarkę, maršavo į 
! Gate of Heaven bažnyčią, kur 
9 vai. įvyko šv. mišios už mi
rusius veteranus - legionierius.

Po šv. mišių legionierių pa
radas traukė į Perkins Sąuare 
ir ten Perkins postas turėjo sa
vo atminimo iškilmes. Nuo ten I 
ėjo į Andrew Sq., kur susėdę į 
gatvekarius vyko į kapines. 
Stepono Dariaus posto nariai 
vyko į Naujos Kalvarijos ka- laikydamiesi vienybėje, 
pus. p. Marijona Winchus, bū- Stepono Dariaus postas yra 
vusi posto Moterų Auxiliary vertas visų lietuvių paramos, 
pirmininkė, perskaitė atitinka- kad jis galėtų tęsti savo darbą 
mą maldą. Legiono posto pata- lietuvių garbei.
rėjas F. J. Bagočius pasakė at- merikos Legione yra vieninte- 
minimo kalbą. Posto komandie- 
rius Juozas Cunys taipgi kal
bėjo gausiai lietuvių miniai, 
kuri buvo susirinkus, ir taip 
pat priminė ir kitą posto miru
sį narį, būtent, buvusį koman- 
dierių Rymkų. kuris yra palai- maldas 
dotas kituose kapuose.

■

Sekmadienį, gegužės 16, Ly- 
ing’ In ligoninėje pp. Burbai su
silaukė gražios dukrelės. P. Bur
bienė gyvena pas savo tėvelius 
p.p. K. Mickevičius, senus “Dar
bininko” skaitytojus, 498 W. 
Fourth St., So. Boston. o josios 
vyras tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje.

North Brighton Bakery, 
Ine.

I Kepa skaniausią duoną, kaip ' 
i juodą, taip ir baltą. Pasirin
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

i

Parade dalyvavo daug 
mių veteranų vadų, tarp kurių 
ir John Lee, buvęs Valstybės 
Departmento komandierius.

Garbė lietuviams, kad jie 
taip gausiai dalyvavo pamaldo
se ir parade su savo benu. Jie 
susilaukė pagyrimų ne tik nuo 
tų, kurie juos matė, bet ir nuo 
kitų postų, dalyvavusių tose iš
kilmėse, 
raniškai pasirodė 
elgesiu, 
mas ką lietuviai gali padaryti.

įžy

i

Lietuviai tikrai vete- 
savo gražiu 

Tai dar vienas įrody-

I

I

i
I

Šis postas A-
I

lis tarp angliškai kalbančių 
postų.

I Garbė Stepono Dariaus posto 
komandieriui adv. Juozui Cū- 
niui. kad jis sugebėjo sutrauk

yti lietuvius legionierius į pa-j 
ir paradą Atminimo;

Dienoje, ir taip gabiai vadova-i 
Pasibaigus ceremonijoms ka-p’o visiems Legiono postams, 

puošė įvairūs Legiono postai Rap.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Maso.

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dyka* 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotoja* 

Patarnavimas dieną, ir nakt| 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



BRIDGEPORT, CONN

Jos Pasiaukojo Marijai I

i

X
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Sekmadienį, birželio 6 d. įvyks 
Šv. Juozapo parapijos piknikas, 
Linden parke, Union City, Conn. 
Kviečia visus dalyvauti.

Korespondentas.

dar nenorėjo su-
Ka-

i pavyko. Kadangi 
kelintas šios rūšies 
tai publikas daug 

► * Y-7“ f "RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS
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Marijos Vilioję, Thompson. 
Conn., N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserų arba populiariai vadina
mų Vargdienių Seserų Vienuo
lyne baigiant šį Marijos garbei 
skirtą mėnesį dvi naujos sielos 
pasiaukojo Jos tarnybai: Morta 
Baėkauskaitė iš Montello. per 
įžadus gavusi vardą Sesuo Mari
ja Pranciška, ir Valerija Klimai- 
tė iš Waterbury, dabar Sesuo 
M. Aneta-Teresė.

šeštadienį gi vakare buvo pri
imta į naujokyną Stanislova 
Grybaitė.

Prieš tai naujokės drauge su 
kitomis seselėmis atliko 8-nių 
dienų rekolekcijas, kurias vedė 
Kun. Dr. J. Vaškas, MIC. ir 
Kun. Dr. V. Andriuška, MIC. Į- 
žadų ceremonijas ir Šv. Mišias 
celebravo Kun. J. Valantiejus. 
Waterburio klebonas, asistuo
jant Kun. Dr. J. Vaškui. MIC.

Ta proga N. Pr. Švč. P. Mari
jos Seserys susilaukė gražaus 
būrelio svečių — seselių giminių 
ir viešnių iš kitų kongregacijų: 
Šv. Dvasios, šv. Kazimiero, 
Pranciškaus.

Šv.

C. BROOKLYN, N. Y.
KLEBONO 15 M. SUKAKTIS
Gegužės 31 d. iškilmingai at

žymėta kun. klebono K. Paulio- 
nio 15 m. kunigystės sukaktis.

Kun. K. Paulionis netik Brook- 
lynui yra gerai žinomas, bet ir 
plačiai Amerikos lietuvių visuo
menei. Jis. nors čia gimęs ir au
gęs. bet lietuvybės žvilgsniu 
pralenkia nevieną kilusį iš Lie
tuvos. Puikiai vartoja lietuvių 
kalbą ir daug yra pasidarbavęs 
įvairiems vertimams iš lietuvių 
kalbos į anglų, arba atvirkščiai. 
Daug yra veikęs “Vyčiuose”. 
Dalyvauja įvairiuose seimuose. 
Nėra labdaringos ar kultūringos 
organizacijos, kurių nebūtų su
šelpęs savo paskutiniais cen
tais. Jo knygyne rasit įvairiau
sių lietuviškų knygų. Yra įtai
sęs skaityklą, kur nemokamai 
gali kiekvienas naudotis: bet 
kaip skaudu jam. kuomet nieks, 
beveik, tų knygų nepajudina. Jis 
nekartą savo pamoksluose yra 
pareiškęs, kad lietuvių vaikai

turi mokėt lietuviškai, nes kiek
vieno lietuvio pareiga palaikyt 
savo tautą. Sako, jeigu Dievas 
lietuvius sutvėrė lietuviais, tai 
Jis ir nori, kad ta kalba ir tauta 
gyvuotų.

Jis tikrai yra gailestingas 
vargšams. Sunku čia trumpame 
rašinėlyj viską suminėti, tas 
gali suprasti, kas arčiau jį pa
žįsta. Jis yra gabus parapijos 
administratorius. Nėra mėgė
jas kokių nors pokilių. sureng
tų jo garbei. Tad ir šį atžymėji- 
mą. kuris rišosi vien tik Dievo 
dėkingumui,
tikti, kad būt daromas, bet 
dangi čia vien malda — šv. mi
šios buvo atlaikyta, tai tokiam 
atžymėjimui negali niekas būt 
priešingu, šv. Mišias jis pats 
atnašavo 10 vai. ryte. Kadangi 
nebuvo pilnai dirbama diena, 
tai ir žmonių prisirinko daugiau 
nei sekmadienį. Skaitlinga pro
cesija sodaliečių. altoriaus tar
nautojų bei svečių dvasiškių at
lydėjo kleboną iš klebonijos per 
bažnyčią. Choras, varg. J. Brun- 
dzai vadovaujamas, galingai už
traukė “TU ES SACERDOS IN 
AETERNUM”. — Tu esi kuni
gas per amžius. Asistoje buvo 
kun. J. Aleksiūnas ir kun. V. 
Masiulis. Pamoksią pasakė Ap
reiškimo par. kleb. N. Pakalnis, 
gražiai apibudindamas kunigo 
luomą bei pareigas. Choras gie
dojo iškilmingas mišias, o laike 
Offertorijos gražiąją Gounod 
Avė Maria, kurios solo partiją 
išpildė B. Brundzienė. o vėliau 
išsivystė į choro partiją, kurią 
jausmingai išpildė paruošta 
choristų grupė. Kadangi buvo 
paskutinė diena gegužės, tai 
gražiai buvo sugiedota visų lita
nija į Pan. Švenčiausią ir teikia- ■ 
mas buvo palaiminimas. Tuom , 
šios iškilmės ir baigėsi. Klebo-; 
nas padėkojo visiems už šių iš-i 
kilmių pasisekimą ir jose daly-! 
ravimą.

Linkėtina klebonui 
sidabrinio, o vėliau ir 
jubiliejaus.

Ilgiausių metui

Mirė Pe'ras Krikščiūnas

VVashington Dcpot, Conn. — 
Gegužės 19 dieną mirė Petras 
Krikščiūnas, 53 metų amžiaus. 
Sirgo tik keletą mėnesių širdies 
liga. A. a. Petras Krikščiūnas 
buvo nevedęs, siuvėjas ir turėjo 
savo siuvyklą per kelius metus 
šiame miestelyj.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolius Emeriką, Aleksandrą, 
gyv. YVashington Depot. Conn., 
Povilą ir Lukošių, gyv. Chica
go. Iii., motiną, du brolius ir dvi 
seseris Lietuvoje. Į Ameriką at
vyko 1903 m. iš Radviliškio 
par.. Liaudiškių kaimo.

Palaidotas su iškilmingomis 
šv. mišiomis New Milford kata
likų kapuose gegužės 22 d. Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Brolis Povilas ir brolio Lu
košiaus žmona, sūnus ir marti 
buvo atvykę iš Chicagos. Taipgi 
dalyvavo daug giminių ir prie- 
telių: iš Hartfordo dalyvavo 
Dr. Krikščiūnas su žmona, iš 
New Britain. Manchester, VVa
shington. Nevv Milford ir kitur. 

Prie velionio karsto buvo su
dėta daug gėlių ir šv. mišių au
kų nuo brolių, artimųjų giminių 
ir draugų. Lai šv. mišios velionio 
vėlei būna amžina linksmybė!

A. a. Petras Krikščiūnas buvo 
pasaulinio karo veteranas. Jis 
tarnavo Amerikos kariuomenė
je 7 metus. Priklausė prie Ame
rikos Legijono. kurio nariai su
teikė jam paskutinį patarnavi
mą. Velionio karstas buvo ap
dengtas Amerikos vėliava.

Broliai, giminės ir draugai liū
di netekę gero lietuvio, kareivio 
ir piliečio. Lai velioniui būna 
ramybė amžinai!

Broliai taria nuoširdų ačiū 
visiems giminėms ir draugams 
už šv. mišias, gėles, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse.

Broliai: Emerikas, Povilas, 
Lukošius ir Aleksandras

Krikščiūnai.
“Darbininko” redakcija reiš

kia gilią užuojautą savo bendra-
sulauKu darbiui Aleksandrui Krikščiū- 
auksmio nuį jr jo broliam, mirus jų myli- 

mam broliui Petrui.R. i
I 
I 
i I

2 vai. po pietų įvyko šventini
mas tabletės su karių vardais. 
Kun. Andriuška pasakė pamoks
lą, kuris buvo labai įspūdingas 
ir jaudinantis. Kurie dar nepa- 
davėte savo sūnų, išėjusių karo 
tarnybon, vardų, tai priduokite 
klebonijoje.

JAUNŲ MOTERŲ 
PARENGIMAS

Pereitą šeštadienį ši dr-ja 
vo surengusi žaidimo vakarą.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti 

bu- Nugalėk ją Karo Bonų 
'utaunomis.

Kitkas NAUJO pridėta prie OLD GOLD

Obuolių “Medus
S NEPAKEIČIA SKONIO:

Obuoliu “Medus” nepriduoda skonio — 
taipgi jis ir nepamaino jo Old Gold ciga- 

Pasipirk Old Gold šiandien, 
tą pat; puikų skonį — tą 

įimant Latakia.

NAUJAS DRĖGINIMO ELEMENTAS...
Obuoliu “Medus", kuriam davėme vardą. 

v kuris yra naujas drėginimo elementas.
užėmęs vietą glecerinos. kad išlaikius ci- 
garetus drėgnais ir šviežiais.

r
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Z
IS SUNKOTŲ ŠVIEŽIŲ OBUOLIŲ...
Jis yra padarytas iš šviežių, tyrų išdžio
vintų obuolių sunkos, kuris pasidaro švel
nus. kaip medus, panašus sirapui... netu
rįs savyje skonio, kuris mūsų manymu 
yra geresnis už gleceriną. kuri yra varto
jama karo reikalams.

Z
 GELBSTI IŠLAIKYTI ŠVIEŽIAIS...
Mes jį vadiname Obuolių "Medumi”. Api
purkštas ant mūsų parinktų tabakų. O- 
buolių "Medus” padeda išlaikyti drėgnais 

apdraudžia šviežumą Old Gold cigare- 
tų po keliui į jus.

Naujas drėgnumas - apdraudžias faktorius, va
dinamas Obuolių “Medum”—išvystytas U. S. 

Agrikultūros Departamente.

OlO Geli

reto 
Jūs 
pat;

skonio, 
surasite 
tabaką.

PIRK 
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
dabar:

P. Lorillard Compaoy 
£^ublnh<d 1'60

MAŽIAUSIA Nikotino
MAŽIAUSIA Gerklę 
Erzinančiu Kokybių
(Tars and Resins)

Kaip parodyta bepartyviškų 
tyrinėjimų 7 vadovaujančiu rūiių 

cigaretę. padarytų Reader's Digest. * .

KUN. BENEDIKTAS GAURONSKAS,
Šv. Juozapo lietuvių parapijos pirmasis asistentas, 
VVaterbury, Conn., mini savo 10 metų kunigystės su
kaktį. Kun. Benediktas ankstyvoje jaunystėje iš Že
maitijos į Dėdės Šamo žemę atvykęs dirbo įvairiose 
dirbtuvėse ir liuoslaikiu mokėsi. Vėliaus mokslą baigė 
Niagara Universitete ir Baltimorės seminarijoje. Ku
nigu įšventintas birželio 10 d., 1933 m. ir tuojaus pas
kirtas vikaru į Waterbury, vėliaus spalių 6 d., 1934 m. 
į Bridgeport, ir gegužės 20 d., 1936 atgal į Waterbury.

Kun. Gauronskas yra tykus, malonaus būdo as
muo, bet labai uolus Kristaus darbuotojas, ir su tikru 
“žemaitišku užsispyrimu”, savo nuolatiniam bičiuliui 
klebonui kun. J. J. Valantiejui padeda geruosius suma
nymus įgyvendinti. Dabartiniu laiku kun. Benediktas 
redaguoja labai Įdomų parapijos mėnesinį “bulletin’ą”, 
šauniai darbuojasi Federacijos skyriuose, Šv. Vardo 
ir Tėvų ir Savųjų bei kitose draugijose.

Tad-gi garbingos kunigystės sukakties proga, 
waterburiečiai kun. Benediktą Gauronską sveikina, 
linki sveikatos ir Bažnyčios bei tautos darbuotėje linki 
geriausių sėkmių. Ad Multos Annos!

Kun. Benediktas Gauronskas yra nuoširdus LDS 
ir “Darbininko” rėmėjas. Lai Dievulis jį sveiką laiko 
ilgiausius metus!

Pas mus keli giliai protaujanti 
patrijotai suorganizavo Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Mūsų gar
bės nariai, pirm. kun. Dr. Bogu
šas ir vice-pirm. Dr. Petras Vi
leišis nuoširdžiai darbuojasi. 
Kiekvienas valdybos narys turi 
pagelbininką. Yra trys vice-pir- 
mininkai, du protokolų ir finan
sų raštininkai: iždininkas taip
gi turi pagelbininką. Rodos, yra 
trys iždo globėjai.

Yra žmonių, kurie eidami į 
susirinkimus vedasi savo drau
gus. kad jiems pagelbėtų įeiti į 
valdybą. Vieną kartą įėję arba 
atsiekę savo tikslą, jaučiasi, jog 
atliko didelį darbą.

A. L. T. yra tautos reikalas! 
Mums neužtenka, kad vienas ar 
du dirbtų! Užsibriežėme didelį: 
darbą atlikti. Teliko tik kelios 
savaitės, o darbo iki ausų. Tas 
darbas pats per save nepasida-! 
rys. 
klausysime raportų, žiūrėsime 
kiek kuris nuveikė, kad mūsų 
Mass Mitingas būtų sėkmingas?

Užsibriežtas darbas yra pačia
me reikalingiausiame laike.

Man, rodos, kad sekančiuose! 
draugijų susirinkimuose rinki
me pasižadėjimus tų, kurie da
lyvaus. o kaip bus bilietai gata
vi griėbkimės juos pardavinėti.

Vienintelė proga parodyti pa
sauliui, jog mes nenorime likti 
vergais!

Valio, visi, kaip kareiviai, sto
kime į darbą!

Waterburio Korespondentas.

Praeitą sekmadienį Memorial 
day paradas labai gražiai pavy
ko.

Liepos 11 d. įvyks parapijos 
metinis piknikas Montreis par- 

i ke. Komisija su klebonu jau pra- 
i dėjo pikniko darbą.

Kun. A. J. Zenevičius ruošia 
parapijos vaikučius prie pirma; 
Komunijos, kari įvyks už pora; 
savaičių.

Liepos 4 d. įvyks miesto para
das ir tautų pasirodymas su dai
nomis ir tautiniais šokiais, kur 
ir lietuviai yra pakviesti, kaip 
ir praeitą metą. Manau, kad su
tiks su šokiais ir dainomis lie
tuvius gražiai atstovauti.

Kurie tik skaitote “Ameriką” 
ar “Darbininką” prašau nepra
leisti neperskaitę tų gražių K. 
J. Prunskio raštų. Patartina ir 
tiems tėvams, kurie augina savo 
jaunimą, kad ir jiems primintų, 
kaip seniau lietuviai kovojo už 
savo lietuvišką spaudą, ir lietu
vių kalbą. Tai gražiausi raštai 
šiuo laiku telpa katalikų laik
raščiuose iš Lietuvos šio didžio
jo

I
I
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asmens K. J. Prunskio. O.

Avė Maria Valanda

Sekmadienį, birželio 6 d., 6:30 
vai. vakare iš tinklinių radio 
stočių vėl buvo proga klausytis 

Sekančiame susirinkime šv. Lamberto dramtizuoto gy
venimo. Šią programą transliuo
ja ir WMEX. Boston, radio sto
tis.

/'•

NEW BRITAIN, CONN
GEGUŽINĖ PROCESIJA

Pereitą sekmadienį įvyko Ge
gužinė procesija ir pamaldos 

i Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Apie trečią valandą po pietų 
I pradėjo rinktis šios parapijos 
iSodalietės, kurios turi tris sky
rius. ir kurioms vadovauja kleb. 
kun. Pankus, kun. V. Ražaitis ir 
Seserys Pra.nciškietės.

Bažnyčios vidus buvo skonin
gai išpuoštas žaliais, baltai žy
dinčiais medeliais. Pusė po trijų 
prasidėjo procesija. Iš jaunų 
krūtinių suskambėjo švelnūs 
balsai — Marija. Marija. Žmo
nių širdys prisipildė karštesne 
malda prie dangiškos Motinos.

Sodalietės. procesijos dalyvės, 
buvo gražiai pasipuošusios, kas 
sudarė labai didelį įspūdį. Gegu
žinės karalaitė buvo p. M. Šilin
gaitė.

Naujoms Sodalietėms priesai
ką davė kun. Kuprevičius. MIC., 
iš Marianapolio ir pasakė pa
mokslą lietuviškai ir angliškai.

! kun. M. Pankus ir kun. V. Ra-
i
1 žaitis.

Linkime jaunam leitenantui 
pasiekti aukštesnį laipsnį, o jų 
sūneliui geriausios sveikatos ir 
augti Dievo garbei.

Leit. R. Matulis prieš įstojant 
į karo tarnybą buvo aukštesnės 
mokyklos lotynų kalbos moky
tojas. T. M.

VATERBURY, CONN

Gegužės 23 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos piknikas, kuris buvo 
sėkmingas. Šv. Vardo draugija 
yra dėkinga tiems, kurie dalyva
vo jos piknike.

I

SUGRĮŽĘS PAVIEŠĖTI DALY- 
VAVO SAVO SŪNELIO 

KRIKŠTYNOSE

Reimonas Matulevičius (Ma
tulis), kuris yra jau dešimt mė
nesių karo tarnyboje, šiomis 
dienomis pakeltas antru leite
nantu. Ta proga parvažiavo pa
viešėti pas savo žmonelę ir pa
matyti savo mažą sūnelį, kuris 

i pereitą sekmadienį apkrikštytas 
Šv. Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje.

Krikšto tėvais buvo p. A. Uso- 
nytė ir p. E. Matulis. Krikšto 

| puota įvyko pp. Matulių namuo- 
l ;e, dalyvaujant giminėms ir bi- 
Ičiuliams. Taipgi dalyvavo kleb.

Gegužės 28 d. įvyko Federa
cijos skyriaus susirinkimas. 
Pirm. komp. A. J. Aleksis išda
vė raportą iš Waterbury Lietu
vių Tarybos veiklos. Pranešė, 
kad tarybos pirmininkas kun. 
Dr. Bogušas ir vice-pirm. Dr. 
Vileišis Lietuvos reikalais lan
kėsi Washingtone. Taipgi prane
šė, kad yra ruošiamos prakalbos 

I ir koncertas. Kalbės Senatoriai. 
Gubernatorius, miesto Mayoras. 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
konsulai ir kiti įžymūs asmenys.

Aukas į Federaciją pridavė 
šie: Gyvojo Rožančiaus $2.60; 
Tretininkų dr-ja $1.70; šv. Onos 
50c.; Šv. Vardo 11 skyrius 70c.: 
Šv. Juozapo maldos $1.00; AL- 

1RKS 91 kp. $1.00; šv. Vardo 
naujas skyrius $1.00: Moterų 
Rūtos $2.70. Viso $11.20.

Gegužės 30 d. Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje -įvyko šv. mišios, ku
rias buvo užprašę veteranai ir 
moterys pagelbininkės. Dalyva
vo uniformuoti. Kun. Andriuš
ka, MIC. pasakė pamokslą per 

1 visas mišias.
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PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas "Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567
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Kai Dėdės Šamo kariai užėmė Russell salą, Solo- 
mon salyne, tai jie rado junglėse japonų kapų, štai prie 
vieno iš jų matome ir besiįdomaujančius amerikiečius.




