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Prof. K. Pakštas Persikėlė

1 New Yorką

(LKFSB) Baigęs egza
minuoti studentus Carle- 
tono universitete prof. K. 
Pakštas trejetui dienų bu
vo atvykęs į Chicagą, o iš 
čia birželio 1 d. išvyko į 
New Yorką, kur darbuosis 
prie Lietuvių Informacijų 
Centro. Artimiausiu laiku 
yra nusistatęs paruošti 
spaudai keletą veikalų.
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Alijantai Užėmė Romą

(LKFSB) Chicagos 
•nigų susirinkimas priėmė 
Kunigų Vienybės centro! 
vadovybės pasiūlymą šią' 
vasarą USA lietuvių kuni-j 
gų suvažiavimą padaryti 
Chicago je. Numatoma, 
kad tas Kunigų Vienybės! 
seimas įvyks rugpiūčio 23 Į 
d., prasidės pamaldomis| 
Šv. Jurgio bažnyčioje, < 
posėdžiai bus viešbutyje.
— “Muzikos Žinios” jau 

paskelbė, kad ALRK Var
gonininkų Sąjungos meti-' 
nis seimas įvyks rugp. 23 j 
d., Plymouth, Pa. Posė
džiai vyks Redington Ho- 
tel, 83 E. Market, Willkes Į 
Barre.

Londonas, birž. 5 — Dvi
dešimt keturios valandos 
prieš Romos užėmimo, ka
da jau buvo aišku, kad vo
kiečiai negalės atsilaikyti, 

(tai Vokietijos nacių vado- 
(vybė pasiūlė alijantams 
Romą padaryti “atviru 

(miestu”, ir kad jie (na
ciai) ištrauks savo kariuo- 

(menes be mūšio, kad ap- 
•saugoti tą miestą nuo su
naikinimo.

i Hitleris įsakęs, kaip pra- 
, neša, savo karo jėgoms iš- 
' sitraukti iš Romos ir šiau
rėje susistinrinti ir gintis, 
kur aliiantai būsią visai 
sumušti.

Abejojama, kad alijan- 
I tai priims nacių pasiūly- 

° imą. Kaip žinoma, per Ro- 
I mą eina aštuoni keliai į 
šiaurę. Alijantams labai 

į svarbus, kad šiaurėje vo
kiečius užklunti nesusisti- 
prinusius. Jeigu alijantai 
sutiktų padaryti Romą 
“atviru miestu”, tai jie 
negalėtų leisti savo karo 
jėgoms eiti per Romą.

Lietuvoje Siaučia Plėšimas, 
Gaisrai, Terorizmas

I j
Lietuvaitės Koncertai 

Pacifiko Salose
(LKFSB) Gavome žinių 

iš Europos, kad Lietuvoje 
vyksta masinis lietuvių 
gyventojų plėšimas, kan
kinimas bei dažni gaisrai. 
Tai vykdą kaikurie besis- 
slapstą belaisviai ir kitų 
tautybių žmonės. Vokie
čiai gi nebenorį rūpintis 
gyventojų apsauga. Gene
rolui Plechavičiui esą leis
ta kurti rinktinę kovai su 
banditizmu. Žinant tik na
cių klastingumą, sunku ti
kėti, kad tiems lietuvių 
ginkluotiems daliniams 
jie leistų laisvai tvarkytis.

Vilniaus krašte, Kieme- 
liškėse, lenkų partizanai 
užmušę keturiasdešimts 
vokiečių ir tris lietuvių po
licininkus.

Thomas Socialistų Kandida
tas Į Prezidentus

Dėdės Šamo didysis karo laivas teikia pagalbos mažajam laiveliui, 
kuris pasiryžęs perduoti sužeistuosius, kad nugabentų į stovyklos ligo
ninę. 

Romos Gyventojai Sveikino
Išlaisvintojus

Paėmė 21,000 Nacių Į Nelaisve
Naples, birž. 5— Vakar rikiečius su džiaugsmu ir 

Jungtinių Valstybių ka- gėlėmis. Italų partizanai 
riai įžygiavo į Romą, ir iki pasakojo, kad jau keturi 
9:15 vai. vakare visas mėnesiai kaip Romoj ne- 
miestas buvo alijantų už- buvo galima gauti mėsos 
imtas. Tuo pačiu laiku ir du mėnesiai kaip negali- 
Penktoji Kariuomenė, va- ma gauti kiaušinių, 
dovy bėję Amerikos gene-( Vatikano miestas buvo 
rolo Mark W. Clark, vijosi visai izoliuotas, ir šveica- 
bėgančius vokiečius į šiau-I riečių sustiprinta sargyba 
rę nuo Romos. Tai pirmu- saugojo, kad kareiviai neį- 
tinė nacių pavergta sosti- silaužtų ir nepradėtu ka- 
nė tapo išlaisvinta. i riauti pačiame Vatikano

Iš pradžių vokiečiai mieste, 
smarkiai priešinosi, kur 
tik galėjo, bet negalėjo at
sispirti prieš iniršusius 
amerikiečius. Paskutinis

(vokiečių pasipriešinimas 
buvo sutriuškintas prie I- 
talijos Banko durų. 

: Penktadienį, Šventasis!
; Tėvas, kalbėdamas kardi- miestį buvo atvykęs gene- 
nolams, pareiškė viltį, kad. rolas Mark W. Clark su 

i Roma, Krikščionybės sos-' generolu Geoffrey Keyes, 
tinė, nebūtų paversta į i kur Amerikos kariuomenė 
mūšio lauką. Jo Šventeny
bės pageidavimas ir mal
davimas išsipildė. Vokie
čiai bandė atsilaikyti prie 
pat Romos vartų, bet jie 
buvo sumušti, ir tik gynė- 

įsi pačiame Romos mieste, 
kad duoti proga saviš-

i

Amerikiečių Generolas 
Romoj

Rusai Atmušė Vokiečius ALIJANTAI RŪPINASI ROMOS
Į
I

Į

IŠLAIKYMU

(LKFSB) Mūsų įžymioji 
dainininkė Paulina Stoš- 
kiūtė su kitais solistais 
lėktuvu išskrido į USA ka
riuomenės stovyklas kaž
kur Pacifike, kur skambiu 
savo dainavimu paįvairins 

! sunkias karių dienas toli 
nuo savo krašto.

London, birž. 5 — Rytų 
Rumunijoje į šiaurės va
karus nuo Jassy, vokiečių 
tankai ir pėstininkai jau mas Romos, reiškia, kad 
šešta diena puolė rusų po-' dabar alijantai turės rū- 
zicijas, bet buvo atmušti. Į pintis maitinimu i

Daugiau kaip 2,000 vo- dviejų milijorj^. daugiau 
kiečių užmušė ir 29 tankas žmonių. Paprastai Romoj 
sunaikino, praneša Mas-j yra gyventojų apie 1,500,- 
kva. 1000, bet prie šio skaičiaus j ^as----------------------------------------------------------------------------- j

I

I

Algiers, birž. 5 — Užemi- prisidėjo apie 750,000 pa
bėgėlių.

Alijantai jau turi sudarę

Laiškas Iš Sibiro
(LKFSB) Chicagoje bu

vo gautas laiškelis nuo I. . — Vakar užsibaigė Ame- 
L. Mikalauskienės, kuri 
dirba prie žuvų tvarkymo 
Sibire. Jos vyras kitur nu
keltas, bet nuo jo laiškus

; gauna, tik daug rūpesčio 
; turi, kad vaikai atskirti 
I nuo jos. Jie pasiliko Lietu- 
I voje.

UŽSIBAIGĖ STREIKAS 
WORCESTERYJ

Worcester, Mass., birž. 5

rican Steel ir Wire kom
panijos darbininkų strei
kas. CIO unija įsakė dar
bininkams užbaigti strei
ką ir grįžti darban.

Streikas prasidėjo dėl 21 
darbininko, kurie buvo at
leisti nuo darbo. '

buvo ir kitų nesusiprati-j 
mų.

Elektrinių Vėdintuvų 
Gamyba

Amerikiečiai Sunaikino Aliejaus
Reading, Pa., birž. 5 — 

Norman Thomas aklama
cijos būdu vėl nominuotas 
socialistų kandidatu į J. V. 
prezidentus. Jis jau penk
tą kartą nominuojamas.

Socialistai turi mažiau 
pasekėjų ir už komunis
tus, bet šiais metais gali 
surinkti kiek daugiau bal
sų, nes komunistai neturi 
savo kandidato. Taigi ne
patenkinti komunistų va
dų politika komunistai gal 
balsuos už Thomas.

VICTORY

h

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
BONDS 

AND
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Londbn, birž. 5, — Gegu
žės mėnesyje Amerikos 
sunkieji bombanešiai sun
kiai sužalojo astuonias 
dirbtinio (erzatz) aliejaus 
dirbtuves Vokietijoje. Tas 
sudaro pusė dirbtinio alie
jaus gamybos visoje nacių 
okupuotoje Europoje.

Vokiečiai labai tas dirb
tuves įvertino; jie gynėsi 
kiek išgalėdami, negailė- 

! darni savo lėktuvu. Laike 
. trijų dienų Amerikos bom
banešiai ir naikintojai nu
šovė 343 vokiečių lėktu- 

(vus. Tuo pačiu laiku mes 
Į netekome 111 bombanešių 
j ir 34 naikintuvų.
i

• X

Sovietų Laikraštis Puola 
Amerikos Lenkus

Maskva, birž. 5 — Sovie
tų Rusijos komunistų or
ganas “Pravda” smarkiai 
puola Amerikos lenkų 
kongresą, kuris įvyko Buf-

Roma, birž. 5 — Vienas 
korespondentas telegra
favo, kad į Romos prie-
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planus tuos visus nelai- 
Dr’°” įminguosius aprūpinti. Rei

kės apie 50,000 tonų kvie- 
;čių ir 1.000 tonų mėsos 
__ i mėnesis, neskaitant 
jau kitų reikmenų. Alijan- 
tams reikės sutvarkyti li
gonines ir naujas įsteigti; 
reikės tvarką palaikyti ir, 
pažaboti juodąją biržą.1 
Darbas yra milžiniškas,', . v. , , , ..
bet alijantų sudarytai^ 
AMG mano, kad jiems pa- . ....... _ _ . =.. . .
siseks tvarką atstatyti.

Gamyba 100,000 prope
lerio - tipo elektrinių vė- 

<*v- dintuvų, 12 ir 16 colių dia- 
Tačiau metre, bus leidžiama po! 
-------  to, kai bus nustatyta ga

mybos kvotos gaminto-

falo, N. Y., dėl priimtos

Ragina Sumažinti 
Mokesčiusi

i
I
Į
Federalė Finansų Komisi-: 
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jams, kurie gali tuos vė-:įa P™ jTgtlnįų. Valsty’l 
dintuvus gaminti jokiu at-p1? Rre*ybo,s Ru,mP Pa’i 
veju nekenkdami karo rei
kalų gamybai, — pareiškė!
Karo

Šių
bus

Gamybos Įstaiga, 
vėdintuvų skaičius 

pakankamas paten-.... . , UUS P<LK<1I1K<1II1<1S pilLCIl-rezoliucijos ir pasiųstos; kinh uktai svarbiausius 
P^:R°°s,e™ I militarinius. ligoninių

j pramones pareikalavimus. 
; Civiliems reikalams bei 
' raštinėms šių vėdintuvų 
gauti nebus galima.

kad jis palaikytų Lenkijos; 
valdžios Londone reikalą- — — 
vimus.

Tas sovietų Rusijos laik
raštis kaltina lenkus fašiz
mu. Tai aiškus įrodymas, 
kad Amerikos komunistai 
gauna įsakymus iš Mas
kvos visus kaltinti fašiz
mu, kurie tik gina savo ar
ba savo tautos teises į ne- tinių Valstybių sunkieji 
priklausomybę ir laisvę. bombanešiai per visą die-

Komunistai ir lietuvius, ną daužė Prancūzijos pa- 
kurie • nepripažįsta sovietų kraščius. Jie puolė gele- 
Rusijai Lietuvos užgrobi- žinkelių mazgus, aerodro
mo, vadina fašistais, ir a- mus, tiltus ir kitus vokie

čių įrengimus prieš invazi
ją

I

merikiečius, kurie remia 
mažųjų tautų reikalavi
mus, vadina fašistais. Vie
nu žodžiu, komunistams y- 
ra visi fašistai, kurie tik 
nepripažįsta sovietų Rusi
jai prieš karą užgrobtųjų 
kraštų: Pabaltijo valsty
bių ir kitų.

Washington, birž. 5 —

buvo sustojusi, nes buvo 
smarkiai apšaudoma vo
kiečių.

Generolas Clark užklau
sė generolo Robert T. Fre- 
derick: “Kodėl amerikie
čių artilerija nešaudo į vo
kiečius?” Generolas Fre-

kiams pasprukti iš miesto Į derick atsakė: “Dėlto, kad 
į šiaurę. | vra daug civilių”. Genero-

Nors dalis vokiečių pa-ilas Clark atsakė jam, kad 
bėgo iš Romos į šiaurę, Į jis nesibi jotų vartoti arti- 

, jei tas reikalinga, 
i nes aliiantu bombanešiai; nes amerikiečiai negali čia 
i ir naikintoiai daužė juos, ilgai laukti.
ant prisigrūdusiu kelių ir Tuojaus amerikiečiai a- 
sunaikino arti 600 motori-! tidarė ugnį ir jų būriai 
nui vežimu iki oat Bolsena! pradeio žygiuoti į Roma, 

i ežero. 50 mylių į šiaurę nes bijojo, kad vokiečiai, 
nuo Romos. i turėdami laiko, gali susis-

Gyventojai sutiko ame- tiprinti ir pulti Romą.

Naujos Anglijos Lietuviu
■ i reiškė, kad ilgai laikymą-j 
*- sis dabartinės mokesčių 

j skalės reikštų panaikini
mą Amerikos socialės ir 
politinės sistemos.

Komisija 
ir Kongresas, 

sumažinti 
karo, jau 
pradėti mažinti valdžios 
išlaidas.

Antradienį, Liepos-July 4 d., 1944
ragino, kad 

ruošdamasis 
mokesčius po 
dabar turėtų

So. Boston High School Svetainėje

Amerikiečiai Puolė Prancūziją
London, birž. 5 — Jung-

Naciai Supirkinėja Auksą 
Prancūzijoje

G St. ir Thomas Park, So. Boston. Mass.
9 vai. rytą Įvyks iškilmingos pamaldos Šv. Petro lietu

viu par. bažnyčioje, West Fifth Street. 
10:30 vai. rytą prasidės Konferencija So. Boston High 

School svetainėje.
Visos organizacijos, draugijos ir kuopos kviečia

mos išrinkti atstovus, kurie dalyvautų konferencijoj; 
i paskirti iš iždo ar parinkti aukų Amerikos Lietuvių 
(Tarybos darbams; paruošti naudingų įnešimų.

Konferencijos ruošimo komisija pakvietė šiuos 
į Argentinos prelegentus skaityti paskaitas: p. L. Šimutį, Amerikos 

j Lietuvių Tarybos pirmininką, kun. Joną Švagždi. Ame-

ir Vichy (Prancūzijos) 
valdžios ministeriu pirmi- 

įninkas, bandė per vieną 
I Ispanijos banką pervesti
S50.000.00 į 
banką. j

Madrido bankas apie tai rikos Lietuvių Tarybos narį, ir Dr. Petrą Vileišį. Wa- 
pranešė savo valdžiai ir'terbury Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus pirmi- 
tyrinėjimas parodė, kad nink4- 
tie pinigai gauti nuo p. La-' Tikslas: paminėti spaudos atgavimo ir Steigiamo- 
vaj jo Seimo sukaktis; priimti atitinkamas rezoliucijas

Dar toliau buvo susekta. į Jun£- Valstybių ir Lietuvos gerovei, 
kad nacių agentai jau! 
ketvirti metai kaip Pran
cūzijoje supirkinėja auksą! 
aukštomis kainomis. į

i 
t

London, birž. 5, — Pier- 
re Lavai, nacių pataikūnas

Konferencijos Komiteto Valdyba
Pirm. Adv. Jonas J. Grigalus 

Rašt. Albinas Neviera ir 
Juozas Arlauskas.
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Visuomenės Baigia Planus > 
Vėliavos Dienai į
—

Civilinės ir patriotinės 
organizacijos įvairiuose 
miestuose baigia planus 
specialiems visuomenės 
minėjimams Vėliavos Die
nai. birželio 14 d. Nesenai 
Prezidentas išleido atsi
šaukimą. raginantį pilie
čius tą dieną iškabinti A- 
merikos vėliavą; taip pat 
pageidautina, jei galima, 
iškabinti visų Jungtinių 
Tautų, kurios kaunasi gre
ta su mumis, vėliavas/ 
"simbolizuojant bendrą 
brolybę, mūsų bendrą pa
sišventimą. su Dievo pa
laiminimu, už vienybę ir 
laisvę visiems žmonėms”.

Prezidentas prašė, kad 
mūsų tautos žmonės Vė
liavos Dieną ypatingai pa
gerbtų mūsų karo jėgų 
narius — lygiai vyrus ir 
moteris — kurių nuolati
nis pasišventimas mūsų 
tautiniams idealams davė • 
tautos vėliavai naują ir 
viltingą reikšmę tiems, ku
rie kovoja prieš priespau
dą kraštuose vis dar prie
šo užimtuose.

Prezidento proklamacija 
baigiama šiais žodžiais... 
“ir aš raginu Jungtinių 
Valstybių žmones tą dieną 
iškelti Amerikos vėliavą 
virš savo namų ir suruoš
ti. kur galima, suvienytus 
išstatymus emblemų, lais
vę mylinčių Jungtinių 
Tautų, be kurių kieto pasi
priešinimo ir bendradar
biavimo mes negalėtume 
tikėtis pergalės”.

— Be Škotijos ir Londo- 
no lietuvių yra žinomi dar 
Šiaurės Anglijos lietuviai: 
Manchestery gyvena 74 
lietuvių šeimos, Liverpoo- 
ly apie 65 šeimos, Widnes 
— apie 23 šeimos, St. He- 

'lens apie 28 šeimos, Mid- 
I dlesborough — apie 34 
šeimas. Bradford apie 15

Remi: šios šalies apsigynimų! šeimų. Leeds apie 35 šei- 
Pirk Defense Bonds ir Stamps! mos.

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų ................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina............................. .
Pusei metų .................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

S4.00
2.00

S2.00
1.00

u

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $..............ir prašau siuntinėti man

laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu:
Vardas ...........................................................................
Adresas .........................................................................

X

t
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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, Namu Tel. Dedham

Dveji Metai Kaip Mirė 
Vysk. Kukta

(LKFSB) Birželio 
sueina dveji metai, 
mirė Kaišedorių vyskupas 
J. Kukta. Dabar Kaišedo
rių vyskupu yra J. E. T. 
Matulionis.

Amerikiečiai Vėl Puola 
Japonus Biak Saloje

New Guinea, birž. 5 —A- 
merikos kariuomenė pra
dėjo naują puolimą Biak 
saloje su tikslu okupuoti 
tris aerodromus, kuriuos 
japonai smarkiai gina.

Tą dieną 30 japonų lėk
tuvų sunaikinta.

Visuose frontuose Paci- 
fiko vandenyne eina smar
kūs susirėmimai.

Alijantai Smarkiai Puola 
Japonus Burnoj

Kandy, Celon, birž. 5 — 
Alijantų ofensyvas Indi
jos - Burmos fronte eina 
sėkmingai, bet nėra pama
to manyti, kad kova lai
mėta.

Nors jau prasidėjo lie
tingas sezonas .bet mūšiai 
ore ir žemėje visu smar
kumu eina.

*

B-2 Ir C-2 Gudino Radonu- 
vimo Kuponai Nuo Birželio 

1 d. Nebegalioja

Kainų Administracijos 
Įstaiga praneša, kad B-2 
ir C-2 gazolino racionavi- 
mo kuponai, t. y. senojo 
tipo B ir C racionavimo
kuponai be serijos nume
rių. nustoja galioję nuo] 
birželio 1 dienos. Papildo- į 
mi racionavimo kuponai I 
atnaujinti nuo kovo 1 d. j 
buvo išleisti serijomis —j 
numeruotiems B-3 ir C-3i 
kuponams. B-2 ir C-2 ne
suvartoti kuponai gali bū
ti atnaujinti.

Tokių kuponų savinin
kas gali juos atnešti į vie
tinę Karo Kainų ir Racio
navimo Įstaigą iškeitimui. 
Įstaiga arba iškeis tuos 
kuponus galiojančiais, ar
ba pervertins mylių skai
čių ir išduos papildomai 
naujųjų kuponų, tačiau 
nedaugiau pateiktųjų senų 
kuponų.

Gazolino stotys, kurios 
gavo B-2 ir C-2 kuponus 
prieš birželio 1 d. turi juos 
įteikti savo gazolino pre
kiautojams arba iškeisti 
juos atitinkamose jų įstai
gose į inventorių kuponus 
prieš birželio 10 d. Distri- 
butoriai privalo deponuoti 
šiuos kuponus savo racio
navimo bankų sąskaitose 
prieš birželio 20 d.

Atėmimas galiojimo B-2 
ir C-2 kuponams, palieka 
apyvartoje tiktai serijo
mis numeruotus B ir C ku
ponus. Tačiau OPA pabrė
žia, kad serijos numeriai 
kuponams toli gražu nepa- 
liuosuoja automobilistus 
nuo pareigos pasirašyti 
kiekvieną kuponą. Užrašy
mas valstybės ir licenso 
numerio ant kiekvieno ku
pono ir toliau pasilieka 
vienintelis būdas kontro
liuoti nelegalų gasolino 
kuponų naudojimą.

Lietuviskoji "Marija, Mari
ja" — Stokholme

I (LKFSB) Gavome smul
kesnį pranešimą, kad šių 
metų pradžioje Šv. Euge
nijos bažnyčioje buvo at
laikytos gedulingos pa
maldos A. Smetonos mir
čiai paminėti. Buvo išsiųs
ta apie 100 pakvietimų 
“Lietuvos ministerio ir lie
tuvių kolonijos Stokhol
me” vardu. Į pamaldas at
silankė įg. ministeriai Un- 
den ir Johansen, buvę Šve
dijos pasiuntiniais Lietu
vai, visi Pabaltijo įg. mi
nisteriai, Lenkijos minis- 
teris ir pirmas sekretorius, 
valst. senienų saugotojas 
S. Curman (švedų - lietu
vių dr-jos pirm.). Baltijos 

; komiteto pirmininkas pro
fesorius Nerman, buv. val
stybės paskolų įstaigos še
fas dr. Hildebrand, Pabal
tijo valstybių generaliniai 
konsulai, daug kitų svečių.

Pamaldų metu sugiedota 
“Marija, Marija” ir Lietu
vos himnas. Po pamaldų p. 
Balutienė buvo sukvietusi 
lietuvišką koloniją pobū
viui, kuriame pasikalbėta 
apie Lietuvos žmones ir 
Lietuvą.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Dėdės Šamo jūreivis, kur nors Pacifike, perka iš ten 
gimusio laikraščių pardavinėtojo laikraštį.

Imigracijos
Naujas Planas Priglausti Pabėgėlius

rialas, diskusuodamas 
šiuos “laisvus uostus” dėl 
pabėgėlių, sako, kad gal 
yra “nežmoniška įsteigti 
koncentracijos stovyklas 
pabėgėliams, kuriuos ne
norime įleisti į šią šalį, ar
ba kad kai kurie pabėgė
liai galės apsigyventi šioje 
šalyje, nepaisant kvotos 
įstatymo. Bet visi turime 
pripažinti, kad pabėgėlis 
atvežtas į, sakykime, Ellis 
Island, būtų danguje paly
ginus su asmeniu Vokieti
joj arba Rumunijoj.

Šis planas tik padėtų ne
kaltiems žmonėms. FLIS.

Įsteigimas “laisvų uos
tų” sistemos Jung. Valsty
bėse parūpinti laikiną ap
sistojimą karo pabėgė
liams, kurie dabar negali 
įvažiuoti į šalį pagal mūsų 
imigracijos įstatymą, yra 
imigracijos vyresnybės 
svarstomas, kad tik padė
jus tiems, kuriuos dar ga
lima išgelbėti nuo nacių.

John W. Pehle, War Re- 
fugee Board egzekutyvis 
direktorius, patvirtino ra
portus, kad pasiūlymas 
buvo diskusuojamas, bet 
daugiau informacijų neda
vė, tik pranešė, kad jeigu 
toks planas bus priimtas, 
War Refugee Board būtų 
administratorius.

“Planas įsteigtų rezer
vuotas vietas netoli ryti
nių uostų, kur pabėgėliai 
pasiliktų kol patvarkymai 
būtų padaryti dėl galutino 
nusprendimo. Vietos būtų 
aptvertos ir pabėgėliai ne
būtų skaitomi šalies lega
liai gyventojai.

“Įrodyta, kad dabar taip 
daroma su prekėmis iš 
svetimų šalių, kuriuos rei
kia persiųsti į kitas šalis.

“Laikoma, kad pabėgė
liai nėra šalyje techniškai, 
ir jų neliečia imigracijos 
kvotos suvaržymai.

“Priėmimas tokio plano 
— pavelytų Jung. Valsty
bėms prašyti kitų šalių ir
gi taip daryti”.

Planą pasiūlė Samuel 
j Grafton, New York Post 
laikraštyje.

Jeigu Jung. Valstybės 
taip darytų, p. Grafton 
mano, kad kitos Suv. Tau
tos sektų pavyzdį. Jis spė
ja, kad gal bus legalių keb
lumų, bet kadangi šiuo 
laiku šioje šalyje yra 130,- 
000 nacių karo belaisvių, 
kurie atvyko be vizų ir ku
riuos imigracijos įstatymo 
taisyklės ir patvarkymai 
neliečia, p. Grafton tiki, 
kad bus galima prisilaiky
ti prie kokios nors legalės 
taisyklyės, kad tik pavėli
nus šiems pabėgėliams pa
silikti rezervacijose, ku
rios paskirtos kaipo “lais
vi uostai” iki karo pabai
gos.

New York Times edito-

Svetimoms Pašalpos Gru
pėms Pasiųstas Maistas
Žemės Ūkio Departmen- 

tas praneša, kad per kovo 
mėnesį Karo Maisto Admi
nistracija visoms pagei
daujančioms agentūroms 
pasiuntė maisto ir kitų 
žemės ūkio produktų viso 
798,736,255 svarų, gi vasa
rio mėn. buvo pasiųsta 
865,884,856 svarai. Į šiuos 
siuntimus įskaitoma lend- 
lease siuntimai, kitų vy
riausybių armijoms par
davimai grynais, ištekliai 
Carribean ir Territorial 
Emergency programoms 
ir tiesioginiai išdalinimai 
civilinėms grupėms ir 
Raudonajam Kryžiui ir 
svetimoms pašalpos gru
pėms.

Laivais prištatymai ek
sportui lend-lease keliu 
siekė 590,234,920 svarų, 
palyginti su 298,657 sva
rais vasario mėn. Svar
biausi gaminiai, pristaty
ti mūsų sąjungininkams, 
išreikšta procentais, yra 
sekantys: pieno produktai 
ir vištos 9.8; mėsa — 41.2; 
riebalai ir alyva —'4.7; 
vaisiai ir daržovės — 9.1; 
grūdai — 17.5; cukrus — 
12.1; įvairios prekės — 3; 
taboka — 1, vata — 1.6. 
Šios prekės buvo pristaty
tos sekančiai: Britų Impe
rijai — 64.3 procentai; 
Rusijai — 29.5; kitiems, į- 
skaitant Graikiją, šiaurės 
ir Vakarų Afriką ir Pran
cūzų Nationalinį Išlaisvi
nimo Komitetą — 6.2%.

25M.NuoMirtiesM.DovM- 
nos—Silvestravičiaus AMERICAN 

RED CROSS
(LKFSB) Slaptosios lie

tuvių spaudos, netgi ‘Auš
ros’, bendradarbis Mečis
lovas Dovoina - Silvestrą- re išbuvo 11 metų. Negalė- 
vičius buvo gimęs 1849 damas grįžti į Lietuvą, ap- 
m.. Raseinių apylinkėje. sįstojo Kurše, kur Boruv- 
Mokėsi jisai Kaune ir Ke- koje pastatė naują bažny- 
dainiuose, bet dėl 1863 m. w- ---—--- —:
sukilimo uždarius mokyk
las ir vėliau į jas uždrau
dus priimti mokinius, jo 
lavinimasis buvo sutruk
dytas. Jisai daug darbo į- 
dėjo rinkdamas lietuvių rėmėjas, platino lietuviš- 
liaudies kūrybą. Besusira- kas knygeles žmonėse, pa
žinodamas su kitais lietu- dėjo lietuvybei išsilaikyti 
visko folklioro (liaudies Laukesos ir Gryvos bažny- 
kūrybos) rinkėjais, jisai čiose. Ilgas laikas išsėdė

tas Daugpilio kalėjime, 
kur rusai buvo jam pa
skelbę (norėdami daugiau 
paslapčių išgauti), kad jis . 
pasmerktas mirti, atsilie-

• QP- 
gi buvo nuolatinis bendra- natvėje. Mirė 1914 m. Rad- 
darbis Amerikoje leisto- viliškio altarijoje, turėda- 
sios “Vienybes Lietuvnin- mas m. amžiaus, bet ne- 
kų”, pasirašydamas slapy- gavęs išvysti Lietuvos lai-

kūrybos) rinkėjais, 
suėjo į ryšį su Basanavi
čiumi/ Tie susirašinėjimai 
padėjo ir ‘Aušrai’ atsiras
ti. Meč. Dovoina - Silves
travičius į ‘Aušrą’ rašinė
davo eilėraščius. Jis taip- pė į jo sveikatą ypač m ni mml n Fi i n V-sz-av-i _ j — • _ -k < • — -u 4 _

svės.vardžiu “Žaltys”. Po 1905 
m. persikėlęs į Vilnių jisai 
ėmė 
žmonėms lenkų kalboj, bet 
lietuviškoj dvasioj, laik
raščius: “Litwa” ir “Lud”. 
Jis pirmasai iš visų Lietu
vos bajorų turėjo drąsos 
paprašyti, kad kunigas jį 
sutuoktų lietuviškai, ne 
lenkiškai. Net gi ir į savo 
jungtuvių žiedus įdėjo lie-. 
tuvišką užrašą: “1885 m. j 
17 liepinio. Mylėk mane.' mylių nuo Tokio, kada jie 
J. M.” Mirė 1919 m. geg.'puolė Matsuwą. Visi lėktu- 
31 d., taigi prieš 25 metus. 1 ’ _ ’ % 1

k 
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30 Metų Nuo Mirties 
Vieno Tremtinio

(LKFSB) šiemet 
13 d. sueina 30 m. 
mirties 
tremtinio kun. M. Skarup- 
skio. Jau pirmoj savo pas
kyrimo vietoj — Skapiš
kyje (buvo įšventintas
1855 m.) — jisai mokėjo 
išgauti iš rusų valdininkų 
uždarytąją gražią vienuo
lyno bažnyčią. Perkeltas 
klebonu į Zarasus ten bai
gė statyti gražią mūrinę 
bažnyčią, kuri iki paskuti
niųjų laikų tebestovi. Už
ėjus 1863 m. sukilimui, ti-

birž. 
nuo 

gabaus lietuvio, 

Kontestas
Pašto viršininkas. Patrick J. 

Connolly paskelbė straipsnių 
kontestą mokyklų vaikams. Už 
parašymą geriausio straipsnio 

kėdamas, kad bus galima tema: “Kaip Aš Prisidedu Prie
pavergtiems kraštams iŠ- Vartojimo Paštos Apskričių 
sivaduoti iš rusų okupaci-į Numerių” bus duotas S50.00 
jos, jisai padėjo sukilę-i vertės Karo Bonas, ir sekan- 
liams. Nors jokių įrody-l tiems 14 konfesto dalyviams, 
mų nerasta, tačiau caro!kurie parašys geresnius straip- 
valdžia jį ištrėmė visam snius, bus duota po S25.00 ver- 
amžiui į Tomsko guberni-Įtės bonai.
ją, Sibire. Negalėdamas] Straipsniai privalo būti neil- 
kitaip pragyventi, su ki-|gesni kaip 250 žodžių. Jie turi 

būti prisiųsti nevėliau birželio 9 
d. j Contest Committee. Room 
417. Federal Building, Boston 9, 
Mass.

kitaip pragyventi, su ki
tais tremtiniais ėmėsi že
mės darbo, kurs tenai dėl 
vasaros kaitrų ir daugybės 
moskitų itin sunkus. Sibi-
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čią. Prisiprašęs perkelti į 
lietuvišką Laukesos para
piją čia įvedė lietuviškas 
pamaldas. Lietuviams at
gavus spaudos laisvę, jisai 
buvo lietuviškos spaudos

Amerikiečiai Puolė Japonu

Pearl Harbor, birž. 5 —
Ramiojo vandenyno Ame
rikos centralinėje ir šiau
rės dalyje lėktuvai puolė 
net septynias vietas, nuo 
Truk iki Paramushiru.

Lėktuvai buvo tik 1000 

vai laimingai grįžo į savo 
bazes.

— A. Kmielius, Kvainaus- 
kas, Antanavičius. Londo
ne “Išeivių Draugo” skai
to apie 70 egz., vieno laik
raščio numerio išleidimas 
kaštuoja apie 5 svarus. Pe
reitų metų balansas su
vestas su mažu nuostoliu. 
Daug pasišventimo parodo 
redaktorius kun. J. Gu
tauskas savo nenuilstamu 
darbu.

MANY 0F OUR 
StURCES OF FAT ANP OILS fį have beemcutoff,YOUR 

FlKED KlTOO PATS are 
MORE IMPORTANT TU A N EVER!
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Nenutrūkstančioj! Eilė 5v. Mišių 
Ir Maldų Už Lietuvos Laisvę!

l

Desėtkai tūkstančių ištremtųjų į Sibirą lietuvių . 
kenčia skurdą, šaltį ir alkį. Sovietų vyriausybė laiko 
juos atskirtus nuo santykiavimo su civilizuotu pasau
liu. Nė labdarybės ranka jų nepasiekia. Pats Raudo
nasis Kryžius, galįs pasiekti net pačius tamsiausius 
pasaulio kampus, į Rusijos sienas neįeina. Sovietai ne
nori jo įsileisti, nes tremtinių likimas esąs vidujinis 
Rusijos dalykas, tadgi svetimšaliams nevalia ten kiš
tis. Jokių žinių apie tremtinių likimą neišleidžiama. 
Tik spėlioti tegalima, ar jie dar gyvi, ar jau bus mirę 
bei likviduoti? Apie jų būklę tenka tik vaizduotis. Ži
nant bolševikų žiaurumą vaizduotė savaime krypsta į 
pačias tamsiausias galimybes. Sužvėrėję komunistų 
valdininkai vadovaujasi tik vienu tikslu: ko veikiausiai; 
likviduoti nepakenčiamą lietuvių tautą. Vieną tik te
daro išskirti: likviduotų tėvų vaikus paversti komunis
tais.

Šiuo atveju žinios nebevaržomos. Priešingai, su 
pasididžiavimu skleidžiamos. Štai Amerikos komunis
tų spauda džiūgauja, kad lietuvių tremtinių vaikams 
sekmadieniais dėstoma marksizmas bei leninizmas. 
Kodėl sekmadieniais? Tur būt dėlto, kad norima pa-Į 
brėžti, jog “sekmadienio mokykloje” dėstoma nauja 
marksizmo “religija”. Gi apie Dievą nieko? Nereikia nė 
klausti. Savaime suprantama, kad Sovietijoje vai
kams nuo pat lopšio skelbiama bedievybė. Taip vadi
namose “lopšio mokyklose” kūdikėliams duodama ka
rikatūriškai iš popierio padirbdinti pavidalai — dva
siškio, buržujaus ir cerkvės bei bažnyčios. Vaikams į- 
kalbama, kad dvasiškis, buržujus ir cerkvė tai patys 
didžiausi darbininkų priešai. Paskui įsakoma tas po
pierines baidykles sudraskyti. Tai atlikę, vaikai dai
nuoja “internacijonalą”. (Dabar tai jau naują bolše
vikų himną: “Soviet nerušimych respublik svobodnych 
splotila na vieki mogučaja Rus”). O ką gi apie tautą? 
komunistai tautos nepripažįsta. Tai tarptautinė orga
nizacija. Jei naujasis Sovietų himnas prasitaria apie 
rusų tautą ir apie raudonąją bolševikų vėliavą — “zna- 
mia sovietskoje, znamia narodnoje”. Sovietų ideologi
joje lietuvių tautai vietos nėra.

Lietuviškieji bolševikų bernai, prisilaižymo dė- 
liai, mėgina pabrėžti, kad mūsų tremtinių vaikai, ge
rai išsilavinę marksizmo mokslą, svajoja apie savo tė
vų žemę ir laukia — nesulaukia tos valandos, kada ga
lės sugrįžti ten, “kur banguoja Nemunėlis” ir savo 
marksinį išmokslinimą įgyvendinti. Be abejonės, toks 
yra rusų bolševikų tikslas, kad sukomunistinti lietu
vių vaikai grįžtų į Lietuvą ir būtų komsomolcais — 
komunizmo pijonieriais. Bet jie gali apsirikti. Atsiras, 
žinoma, ir komsomolcų, kurie nedainuos apie Nemunė
lį, tik apie “matušką Volgą”, arba apie “Dubinušką”. 
Bet bus ir tokių, kuriuose lietuviškas kraujas nugalės 
visas niekšiškas tvirkinimo ir nutautinimo priemones. 
Ir džiūgaujantiems išdavikams teks nusivilti. Skurdo, 
bado ir priespaudos Rusijoj paragavę, Lietuvos jau
nuoliai uždainuos “Kur banguoja Nemunėlis”, bet to
kiu balsu, kurs griežtai paneigia vergišką komunizmą 
ir siekia pilnos laisvės ir nepriklausomybės. K.

i
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Dėdės Šamo Karo Laivynui nesudaro jckių sunkumų iškrauti karo 
reikmenis į salas, kad ir nėra ten tam tikrų prieplaukų, štai didžiulis lai
vas nukelia mažąjį laivelį ir tas su pilnu ledu priplaukia prie pat krašto.

Chicago,

(Nuo vasario 16 d., 19^ iki dų už Lietuvą! Išklausytų mi-
vasario 16 d., 191/5) šių 110; užprašė vienas mišias;

parapiją atlaikys 2 sudėtines 
mišias; Komunijų 88: rožančių 
173; stacijų 80.

Šv. Jurgio par.
III. — Grupė šios parapijos mo
terų pasiryžo pradedant balan
džio mėnesiu, kas mėnesis ui 
Lietuvą išklausyti po 7 mišias, 
priimti 7 komunijas, sukalbėti 
7 rožančiaus dalis, aukoti 7 kry
žiaus kelius ir sukalbėti 7 lita
nijas.

Apreiškimo par.. Brooklyn, N.

Petis - Petin!
Kai aplinkui audros ūžia,
Kai aplinkui sūkuriai...—
Ei, petis, petin, brolužiai!
Į gretas stokim būriais.
Ne su kardais, ne su plienu,
Ne patrankų šoviniais — 
Gauskim meilės varpu vienu, 
Žaiskim taikos spinduliais.
Mes daug kalbam, toleruojam, 
Bet vis artimui ant kojų!
Tuo tik grabą sau obliuojam — 
O ne šiltą džiaugsmo rojų.
Susitarkim, susibūrkim, 
Broliškumo pajėga!
Vieningumą susikūrkim — 
Šalin, griovimų liga.
Reik vienybės, solidumo;
Lietuvio širdžiai ugnies!
Kuri žiebtų lig saldumo — 
Meilę tyrosios buities.

Marija Aukštaitė.

ii

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Reikia stačiai džiaugtis mūsų 
žmonių giliu supratimu organi
zuotos maldos už Lietuvos lais
vę. Kasdien iš dievotų Lietuvių 
krūtinių veržiasi karštos mal
dos už brangiąją Tėvynę. Jau 
visi lietuvių mokyklų vaikučiai 
prisidėjo prie Maldos Vajaus už 
Lietuvą. Visos Bažnyčios drau
gijos yra prašomos kuo grei
čiausiai prisiųsti maldų, mišių, 
rožančių skaičius į Maldos A-
paštalavimo Centrų, St. Ro- Y. — čia apart kitų maldų su- 
bert’s Hali, Pomfret Centre, Ct. sitvėrė du komunijos rateliu

Šv. Petro par., So. Boston, (po septynius asmenis). Reiš- 
Mass. — Maldos Apaštalavimo kia kasdien iki šio Vajaus galo 
skyrius rimtai prižadėjo išklau
syti 845 šv. mišias; aukoti 835 
šv. Komunijas; atkalbėti 776 
rožančius ir 170 pilnų rožančių; 
apeiti stacijas 1000 kartų.

Toronto, Canada — Šioj ma
žytėje parapijėlėje (apie 40 šei- — Šios ligoninės koplyčioj bus 
mų įsisteigė Vyrų ir Maldos Ap. atnašautos 3 mišios už Lietuvos 
skyriai ir štai kiek sudėta mal- laisvę.

dviejų asmenų bus priimama 
šv’. Komunija už Lietuvos lais
vę. Taip pat dvi Maldos Apaš
talavimo narės prižadėjo kas
dien atkalbėti rožančiaus dalį.

Loretto ligoninė, Chicago, III.

Uždaros Rekolekcijos Moterims
Kaip yra gera mūsų sveikatai sustiprinti ir pasil

sėti pakeisti kasdieninio gyvenimo aplinkybes arba 
bent trumpam kur nors išvažiuoti ir maloniai praleisti 
laiką, taip dvasinei mūsų sielos pažangai labai naudin
ga yra, atsiskyrus nuo kasdieninių darbų ir reikalų, i 
keletą dienų paskirti maldai ir dvasinių dalykų svars
tymui. Mūsų sielai atgaivinti geriausia proga yra re
kolekcijos tam tikslui tinkamoje aplinkoje.

Šių metų birželio mėn. 15 d. 7 vai. vakaro, Švč. Jė
zaus širdies išvakarėse prasidės rekolekcijos mote
rims ir vyresnio amžiaus merginoms, kurios baigsis 
birželio mėn. 18 d. Rekolekcijas ves kun. Dr. V. An- 
driuška, MIC.

Atlyginimas už visą rekolekcijų laiką 85.00.
Maloniai kviečiame pasinaudoti ta reta proga švč. 

Jėzaus Širdies šventę praleisti giliame dvasiniame su
sitelkime, meldžiantis už savo artimuosius, ypač tuos, 
kurie kovos lauke vargsta ir kenčia, švč. Jėzaus Širdies 
šventėje bus visą dieną išstatytas Švč. Sakramentas.

Norinčios dalyvauti šiose rekolekcijose prašome 
tuojau pranešti laišku arba telefonu. (Putnam 1451).

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys. 
Immaculate Conception Convent
R. D. 1, Putnam, Conn.
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Amerikos Indijonai Karėje

Geographic

nes jie nebuvo kuose ir junglėse; persiun
timas žinių indijonų dia-

Naminiame fronte, se- 
savo 

dirba

Praeitame pasauliniame gal National 
kare net 8,000 Amerikos Society kovoja svetimose 
indijonų tarnavo mūsų šalyse kovos laukuose; jie 
pulkuose, daugumas iš jų kovoja savo priešus lygiai 
savanoriai įstojo. Draftas- kaip jų tėvai kovojo miš- 
jų nelietė, 
piliečiai.

Šiandien daugiau negu lekte neišpasakytos svar- 
53,000 indijonų aktyviai bos šiame kare, 
dalyvauja karėje 23,000 
ginkluotose jėgose, 30,000 nesni vyrai daboja 
karo gamyboj. Jie kovoja I rezervacijos žemę,
ir dirba kaipo - piliečiai šį laivų vietose ir lėktuvų 
kartą, nes Kongresas davė fabrikuose, prie geležin- 
pilietybę visiems indijo- kelių ir kasyklose. Vidai 
nams, kurie gimė Jung. pirmiau apiskaišę visokio- 
Valstybėse 1924 m. į mis gražiomis plunksno-

Kaikurie indijonai dvi- mis, dabar iš plieno šal- 
gubai pasiryžę kovoti fa- mas. Indijonų moterys ir- 
šizmą dėl Iroųuois Confe- ’gi pasikeitė. Nepatenkin- 
deracy of Six Nations, iš tos audimu ir kitu rankų 
6,000 narių New Yorko darbu, jos dabar dirba ka- 
valstybėje, nes jie paskel^ro darbus. Indijonų mote- 

; šiandien vairuoja 
i sunkvežimus, traktorius,

Nariai įvairių šeimų pa-1 gano gyvulius ir avis, pa-j

Kai japonams buvo užpilta netikėto karščio NIanus vuigljuvjv, įmo jie i<j •

saloje, tai jie palikę didelius kiekius maisto. Kaikurie bė karą prieš ašį birželio rys 
maisto kiekiai vadinami Kai Kai. Juos inspektuoja mėn., 1942 m. 
Brig. Gen. Verne Mudge iš Fellsmere, Fla.

taiso motorinius karus ir 
ūkio mašineriją. Kitos ta
po Armijos slaugės ir įsto
jo į Wacs.

Indijonams karas ne 
naujenybė. Jie pripratę 
gyventi laukuose, moka 
pasitikėti savo jausmams, 
supranta gamtos ženklus : 
ir jais naudojasi. Nepaly- ; 
.ginami kaipo skautai, pės
tininkai, ir greitai suseka ‘ 
priešą. Jie natūralūs ka
riai ir medėjai ir prityrę 
komandai.

Indijonų dialektai ypa
tingai naudingi perduoti 
pranešimus. Japonai su
pranta anglų kalbą ir ki

ltas kalbas, bet jokiu būdu 
• negali sekti indijonų. In
dijonai neišpasakytai nar
sūs kovose. Jau vienas in
dijonas yra Major Gene- 
ral. Kada indijonas stoja į 

i tarnybą, savanoris arba 
draftuotas, jo visa šeima 
surengia išleistuves. Šios 
iškilmės panašios į ameri
koniškas išleistuves, kada 

i sūnus arba brolis išvyksta, 
| bet indijonai vadina iškil
mes gražiais vardais, Na- 

; vajos vadina “signs”, 
Sioux vadina ‘give-aways’ 

j ir Yakimas ‘long house’.
Kada Civilių Apsaugos 

viršininkai nuvyko į San
to Domingo pueblo, netoli 
Albuquerque, New Mexi- 
co, parodyti indijonams 
naujausius nuo oro užpuo
limo persergėjimus rado, 
kad indijonai per šimtme
čius apsipažinę visokiais 
apsaugos būdais. Nes kaip 
indijonas, tradici jiniai, ži
no kaip kovoti jis moka 
puikiai save apsisaugoti. 
Viršininkai rado, -kad indi
jonai strateginėse vietose 
visur saugojo savo kraštą.

Ne tik Amerikos indijo
nai prisidėjo prie karo pa
stangos, bet pinigais re
mia karą. Iki praeitų me
tų pabaigos jie įdėjo dau
giau negu $2,600,000 į ka
ro bonus per Office of In- 
dian Affairs. Dvidešimt 

. kitų jurisdikcijų norėjo 

. aukoti šeimų pinigus bet 

. negalėjo, nes valdžia, .kai- 

. po globėjas, jau vartojo jų 
pinigus. Jie aukavo daug 

. maisto ir kaurų Raudona- 

. jam Kryžiui, rinko visokią 
atliekamą metalį, gumą ir 
kitą reikalingą medžiagą, 
pagal 1942 m. statistikos.

NAMŲ FRONTAS
Daug Jaunuolių Stoja Sava

noriais Apmokymui Į 
Prekybos Laivyną

Karo Plukdymo Admi
nistracija (War Shipping 
Administration) praneša, 
kad Jungtinių Valstybių 
40 miestų per paskutines 
kelias dienas U. S. Plau
kiojimo Tarnybos įstojimo 
įstaigos (Maritime Ser- 
vice enrollment offices) 
atsilankė 7,000 jaunuolių 
tarp 16 ir 17^2 metų am-j 
žiaus. Maždaug 600 jau
nuolių iš tos amžiaus gru
pės jau paruošti ir jiems į- 
sakyta tuojau pat vykti į 
U. S. Maritime Service ap
mokymo stotis.

WSA viršininkai pareiš
kė, kad tai yra didžiausias 
naujokų skaičius nuo pat 
šio karo pradžios ir pra
lenkė bet kuriuos anksty
vesnius įstojimo prašy
mus už tą pat laikotarpį. 
Daugelis prašytojų atvyko 
su tėvais, kurių sutikimas 
yra reikalaujamas, nuo ta
da kai WSA sumažino am
žiaus reikalavimą, įstojan- 
tiems apmokymui į preky
bos laivyną.

WSA pareiškė, kad jau
nų vyrų priėmimas apmo
kymui yra jau senai įves
tas paprotys. Daugelį me
tų Didžioji Britanija, Nor-

jimo kadetų ir jūreivių 
mokyklas ir laivus, ku
riuose paruošdavo jaunuo
lius jūrų karjerai ir tuo 
aprūpindavo tuos kraštus 
gerai apmokytu ir išlavin
tu plaukiojimo personalu.

90,000 Daugiau Savanorių 
Reikalinga Racionavimo 

Įstaigoms

Maždaug 90,000 daugiau 
kainų tarybos (price pa- 
nels) savanorių yra reika
linga dirbti minimum po 
5 valandas savaitėje Vie
tinėse Karo Kainų ir Ra
cionavimo Įstaigose per 
visa kraštą, kaip praneša 
Kainų Administravimo Į- 
staiga.

Kiekvienas iš 91,273 vie
tinių racionavimo įstaigų 
narių buvo prašomas susi
rasti vieną papildomą kai
nų tarybos asistentą laike 
dviejų savaičių, pradedant 
gegužės 29, 1944. Tas rei
kalinga praplatinimui kai
nų kontrolės programai 
per visą kraštą. Daugiau 
kaip 40,000 savanorių asi
stentų šiuo metu padeda 
OPA 5,500 vietinėse kainų 
tarybos įstaigose pravesti 
apžvalgas ir vartotojų - 
prekiautojų sutarčių prog- 

vegija, Danija, Prancūzija ramas šiose svarbiose na- 
ir Švedija turėjo plaukio- mų - fronto darbuose.

I
I

Vaizdas parodo PENICILLIN vaistų išdirbystės 
vieną iš kambarių. Vaistai naudojami labai sėkmingam 
vartojimui karo fronte.



/

Antradienis, Birželio 6, 1944 < ”

Nduji Zemūičiy Kankiniai• * kistas, kairioji akis atda-
O • • • XT v < „ X, • r> • • ra TarP viršugalvio, pa-
Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Kaimų kaušio ir smilkino yra aš-j

1 * triais nelygiais kraštais
Miškelyje žaizda apie 3 colių, smege-

________ _ nys iš jos bėgo.
13. Adolfas Butkevičius

— smulkus, bet gana sąži
ningas prekybininkas • iš

kaulį, smilkinių ir viršu- 
kaulio sritis, smegenys iš
bėgę.

7. Stasys Balsevičius — Kaunatavo, Luokės valse., 
gimęs 1913 m., Kumžaičių po smulkios kratos, nors 
km., Kulių valse. Suimtas nieko nerasta, suimtas 
namuose savo ūkyje 1941 1941 m. birželio 8 d. Jo la- 
m. vasario 25 d. Jo lavonas vonas atpažintas, rastas 
buvo atpažintas. Rasta su- pažabotas arkliniu raiščiu, 
mušti abu klubai ir kruti- dešinė akis išdurta, galvos 
nė, taipgi veidas ir kitos kiaušas ir visas veidas de- 
kūno dalys. Durta žaizda formuoti, kaktoje ir pa- 
per kairę ausį į smegenis, kaušyje durta žaizda, apie 
Rankos surištos užpakaly. 1 colio. Žaizdos kraštai ne- 
Likusi gyva jo žmona gy- lygūs, 
vena Kuliuose.

8. Albinas Baltramiejū- 
nas, kilęs iš Aukštaitijos, 
1928 m. baigęs gimnaziją, 
studijavo Kauno universi
tete. Rašė eilėraščius ir y- 
ra išleidęs kelius rinkinius

(Tąsa)
Čia taliau paduodame są

rašą Lietuvos žmonių, ku
rie 1941 m. birželio 24-25 
d. naktį buvo bolševikų 
nužudyti Rainių miškelyj. 
netoli Telšių.

5. Kazys Baltrimaitis — 
Telšių amatų mokyklos 
mokinys. Gimęs 1922 m. 
Šniuraičių kaime, Radvi
liškio valse. Tėvai gelžke- 
liečiai. Kazys keletą metų 
dirbo tėvų ūkyje, vėliau 
mokėsi dar Klaipėdoje. 
Skautų organizacijos na
rys. draugų mylimas. Nors 
žinojo, kad yra įtariamas, 
nesiliovė dirbęs slaptą lie
tuvišką darbą. 1941 m. va
sario 16 d. Telšių kapinėse 
išbarstė atsišaukimų. Kitą 
dieną suimtas ir iš kalėji- Gilbonio* slapyvardžiu. Su- 
mo jau nebeišėjo... imtas Kretingoje.

9. Juozas Beimavičius —
Telšiškis mūrininkas, ki-1 
lęs iš Naumiesčio. Jokia
me visuomeniniame veiki
me nedalyvavo, kalėjiman 
pateko is keršto jskųstas. Tįkėjo Lietuvos prisikėii.

t ateisiant ir dėl to dir-
12 d., liko beturčiai tėvai K antro kart0 suareš. 

įtuotas buvo atgabentas į 
Telšių kalėjimą ir iš čia 
aną baisią Šv. Jono naktį

s? aštrūs. Sumušimo 
ypač pastebimos 
akies smilkinyje, 
krūtinės šone ir 

kojos srityje. Liko

Konferenciją baigianti Paliko savo mylimą žmoną 
j gyvai svarstyta organiza- i dideliame nuliūdime ir sūnus I :___ . T r■i■-»z4o !»•«

i rybos Apskričio, bet ka-| rie liūdi netekę 
Į nrin! oram !»•
į
1
I

vimas Conn. Lietuvių Ta- Edmundą, Povilą ir Joną, ku- 
s savo mylimo ir 

| dangi didžiuma dalyvių; gero tėvelio, ir gimines. Palai- 
neturėjo draugijų įgalioji- dotas iš Šv. Stanislovo bažny- 
mų, tai Šis klausimas ati- j čios su iškilmingoms šv. Mi- 
dėtas. Sesija baigta sugie-į šiomis, kuriose dalyvavo skai
dant himnus 6:15 vai. vak. Į lingai dvasiškių. Erdvi bažny- 

Waterburietis, čia buvo pilnutėlė giminių, 
draugų ir pažįstamų, kurie no- 

: rėjo paskutinį kartą atsisvei
kinti su savo geradariu ir drau-

PADĖKA
i

mo jau nebeišėjo...
6. Povilas Balsevičius — 

Plungės gimn. mokinys. 
Gimęs 1920 m. vidut. ūkin. 
šeimoj. Kumžaičių kaime. 
Kulių valse. Skautas. Kar
tu su draugais leido laik
raštėli: “Laisvės Varpas’’. 
Suimtas 1941 m. vasario 
10 d. Jo lavoną atpažino 
brolis. Rasti įvairaus dy
džio sumušimai ant lie
mens ir apatinių galūnių 
pilvo srityje, kairėje krū
tinės pusėje puvino žy
mės. Visa kaukuolė sudau
žyta, dešinėje kiaušo pu
sėje skylė apie 6 colių, api
manti dešinės pusės kakti-

žymes 
kairės 
kairės 
kairės
— žmona ir sūnus.

14. Antanas Čiužas—mū
rininko sūnus, Telšių ama
tų mokyklos auklėtinis, 
gimęs Rietave 1922 m., ne
turtingoj šeimoj. Grįžęs iš 
mokyklos vasarą padėda- 

i vo tėvui dirbti mūrininko 
darbą. Malonaus būdo. Da
lyvavo skautų, šaulių, jau
nalietuvių organizacijose.

Wlite House Fat Sara

Labai esame dėkingos p. N. 
Kazlauskienei, gyv. 103 Drayer 
Avenue, Waterbury, Conn.. 
jos suruoštą parengimą ir au- 
kas pinigais bei daiktais, taip 
pat jai pagelbėjusiems platinti 
tikietus: p. Eugenijai Klimaitei. 
p. Marijai Danauskaitei, p. 
nai Kibartaitei, p. 
gimaitei ir p. Ed. Daunay.

Širdingai dėkojame ir visiems 
šia proga aukojusiems.

Aukojo pinigais ir daiktais: 
p. Ona Balkuvienė, Ona Butkie
nė, p. Morta Motiekonienė, pp. 
Orintai, p. A. Naugevičienė, p. 
Daukienė, p. Ona Klimienė, pa
nelė Eug. Klimaitė, p. Regina 
Klimienė, p. Jankauskienė, p. L. 
Torond, p. Marijona Kasparai- 

1 tienė, p. Uršulė Matusevičienė. 
p. B. Gurklienė, p. J. Kalinaus
kienė, p. Ieva Gicius, p. U. Ku- 
raitienė, p. Jadvyga Zorskienė, 
p. K. Pranulienė, p. Zailskas. p. 
O. Griškauskienė, p. O. Aleške- 

j vičienė, Ona Pronskaitė, p. G. 
Ziovieška, p. Marijona Račienė, 

keenly aware of the tragic,P- V. Kibartienė, p. J. Montvi- 
plight of their Mother Country laite, p. Balčiūnienė, p. Vaitke- 
today under the evils of Nazi vičienė, p. Brazauskienė, p. O. 
oppression, and are anxiously Benesevičienė, p. R. Rudaitienė,1 
concerned over 
post - war readjustments:

I 1

BE IT RESOLVED that wei 
pledge our whole-hearted sup- 1 
port to every measure taken for į 
the successful prosecution of 
the war -and for the hastening 
of the day of vietory. by the 
leaders of our nation and of, 
the United Nations;

Ant that, in the name of the 
thousands of our young meni 
now serving in the fighting for- 
cer. and in memory of those 
among them who have already 
made the Supreme Sacrifice, Į 
we enjoin upon the Executive 
Board of the Lithuanian Ameri- j 
can Council and its associates 
to urge, by every means avail-i 
able, the united 
all Americans 
descent in the 
the war effort: 
creasing purchase of War 
Bonds. by sustained effort in 
every phase of war produetion,1 
by the salvage of all essential ( 
materials, and by local com-1 labai geros širdies žmogus 
pliance with the directives of yra atlikęs daug mielaširdingų 
our national and local govern- darbų, apie kuriuos plačiai yra 
ments.

And that, we emphatically ir katalikiškas įstaigas; 
assert the right of Lithuania to klausė prie Šv. Pranciškaus ir 
its existence in 
world as a free and independentj 
nation; as well as our uneąui- 
vocal opposition to any schemeĮ 
cr plan that would infringe 
upon this right or do violence 
to its territorial integrity. To 
this end, we call upon our fel- ■ 
low - countrymen, whether in l 
America or in other parts of the 
world, to put aside all secon- 
dary differences of opinion or 
political persyassion. and to į 
unite in the common effort for 
the restoration of Lithuania to 
its rightful position among the! 
peace - loving nations of the 
world.

Ale.r (inde r J. Alcksis,
Chairman

Anthony G. Grantas,
Secretary. I

*

Ši rezoliucija pasiusta 
prezidentui Rooseveltui, 
sekretoriui Cordell Hull,

Į kapus palydėjo gausi minia 
.; žmonių, kurie savo tarpe kalbė- 

į darni, prisiminė velionio gerus 
darbus ir malonų būdą. Palydo
vų tarpe dalyvavo šios valsty
bės ir iš apylinkių kolonijos bei 

q_ valstybių laidotuvių direktoriai, 
^Marcelei Di-I kurie buvo -arbės karsto nešė*

!
Stiprus, muskulingas Dėdės Šamo karys, kad gali 

palaikyti B-24 Liberator ilgą ir didelį bomberio sparną.

Suimtas 1941 m. vasario
12 d., liko beturčiai tėvai 
ir mažamečiai 3 broliai bei
4 sesutės.

10. Kostas Bučius —Tel-
Šių a”^, m°k' “oki"ys’|buVn1^d3^"7u«į‘.“22 
gimęs 192_ m. Kairiškių L5) jo lavonas atrastas su 

rankomis surištomis už
pakalyje. Ant kairės kojos 
— smūgio žaizda, kruvina.

i

Mrs. Henrietta Nesbitt, White 
House housekeeper, knows it is just 
as important for housewives to save 
used cooking fats, as it is for farm- 
ers to plant an extra aire of soy- 
beans. War Food Administration of 
the Department of Agriculture says 
either source supplies ingredients 
for battlefield medicines, munitions 
and essential industries. That’swhy 
household fat salvage has been a 
daily routine in the White House 
ever since Pearl Harbor.

gimęs 1922 m. Kairiškių; 
km., Tryškių vaisė. Dėl ne
turto negalėjęs eiti į mok-: 
sius, stojo nors amatų mo-j_ 
kytis, bet daugiau mėgo į fymė"š krūtinė-
poezi ją. Su draugais buvo j. ant ilvQ Paakiuose
padaręs priesaiką kovoti mėlynSs rtsos galvos 
piįes okupantus dėl Lietu-; kįaUgO siūlės sutrukusios, 
vos išlaisvinimo. Suimtas,žai2d matuojant ėjo lais- 
Telsiuose 1941 m. vasario,vai matyklis per visą kau. 
lo d. Jo la.oną atpažino;kuolę, smegenys sumaišy- 
St. Avelis. Rankos buvo;tį J

15. Andrius Čiurinskas 
— pradžios mokyklos mo
kytojas, gimęs 1907 m. 
Kaišedorių vaisė., Trakų 
apskr. Buvo Telšių miesto 
pr. mok. vedėju, šaulių ir 
jaunalietuvių org. nariu. 
Kaip susipratęs lietuvis — 
bolševikų sekamas ir su
imtas revoliucijos sukak
ties minėjimo išvakarėse: 

11940 m. lapkr. 6 d. Telšių
mokytojai jį atsimena, 
kaip rimtą, darbštų, malo
nų žmogų.

16. Pranas Daukša — 
prad. mok. mokytojas, gi
męs 1914 m. vasario 23 d. 
Ąžuolinės kaime, Skaudvi
lės vaisė. Mokėsi Kražių ir 
Kretingos gimn., baigė 
Tauragės mok. seminariją 
ir 1939 m. — aspirantų 
mokyklą — liko atsargos 
karininku). Buvo paskir
tas Janapolio prad. mok. 
vedėju. Ten vadovavo šau
lių būriui, buvo veiklus 
visuomenininkas. Įskųstas 
už lietuvišką veiklą poros 
parsidavėlių mokytojų bu
vo suimtas 1941 m. birže
lio 8 d. Paliko žmoną Ste
faniją ir mažytę dukrelę, 
kurios gyvena Telšiuose.

17. Stasys Daknevičius— 
ūkininkas, visuomeninin
kas. Gimęs 1904 m. kovo 
19 d. Vaitelių km., Gargž
dų vaisė., Kretingos apskr. 
Tarnavo gusarų pulke Lie
tuvos kariuomenėje ir ga
vo puskarininko laipsnį. 
Anksčiau dalyvavo pava
sarininkų organizacijoje, 
vėliau buvo įsitraukęs į 
veikimą su šauliais. Pas
kutiniu metu jo sveikata

St. Avelis. Rankos buvo; 
surištos užpakalyje, su-į 
muštos blauzdos ir kitos; 
kūno dalys, galvoje pra
durta žaizda, daugiau kaip 
dviejų colių. Kaktos kau
las sutriuškintas, apie kai
rę akį kraujo išsiliejimas. :

11. Juozas Bumblys — ū- 
kininkas iš Lygių km., Pla-, 
telių valse., jokiame veiki-! 
me nedalyvavo. Suimtas, 
1941 m. sausio 10 d., ma-| 
tyt, kokio šnipelio įskųs
tas.

12. Steponas Bobelė — 
ūkininkas, gimęs 1920 m. 
Alsėdžiuose, anksčiau yra 
buvęs pavasarininkų są
jungos nariu. Buvo įtar
tas, kad su kitais 1941 m.| 
vasario 16 d. iškėlė lietu-! 
vių trispalvę vėliavą. Su
imtas vasario 19 d. Jo la-. 
vonas atpažintas. Rastas 
smakras pažabotas raiš
čiu ir priveržtas prie kak-

PENTCILLIN vaistų išdirbvstės pastatai, Commer-jbuvo labai susilpusi. Jį su- 
cial Solvents Corp., Tc-rre Haute, Ind. ėmė 1941 m. sausio 12 d. į

jai.
Prie velionio karsto sudėta 

daug gėlių vainikų, taipgi ne
vystamų gėlių šv. mišių aukų, 
ir kiekvieną vakarą skaitlingai 

1 dalyvavo šermenyse visi pažįs- 
. tami.

Šioj skaudžioj liūdesio valan
doje reiškiame gilią užuojautą 
Pranciškai Markevičienei, sū
nums ir visiems giminėms. Lai 
gerasis Dievas suteikia stipry
bės. Velionio vėlei lai suteikia 
amžiną atilsį Dangaus karali
joj, kur nėra skausmų ir vargų.

I

Jau atidarytas lietuvių dar- 
. žas Sea Cliff, kur viskas gra- 
į žiai žaliuoja ir saulutė maloniai 
iširdo ir vilioja visus pakvėpuo- 
I ti tyru oru ir pasigerėti gamtos 
: gražumais. Prasidėjo šeimi- 
. niški išvažiavimai ir draugiški 

. T „ ... . ' suisiėjimai, kurie kiekvienąits position m P- Ieva Puceviciene, p. Digimie-l , xI - .. ..... _ _ T isekmadenj per vasarą įvyksta,ne, p. v asiliauskiene, p. P. Lau-1 .. -T . Teko girdėti, kad dabartiniainnaitiene, p. A. Navage, p. Au-, . c ,. . . savininkai pp. Norkūnas irgustauskas, p. A. Sardinskiene, 1
t-, , . • , - Rumskas mano parduoti šiąp. Dubauskiene, p. Vitkauskie-' 

nė. p. Pečelis, į 

minskas ir p. Juozas A. (pavar-į 
dė neišskaitoma). Iš viso aukųį 
gauta $125.10.

■ Visiems mūsų 
teatlygina gausiai 

; giškoji Motina. ______
thousands of our young men meld-m-s vigą gegužės mėnesį.
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Connecticut Valstybės Lietuvių 
Konferencija Pavyko

Konferencija įvyko ge
gužės 28 d., ’Šv. Juozapo 
parap. Auditorijoj, Water- 
bury, Conn. Sesija prasi
dėjo 3 vai. po pietų.

Konferencijai vadovavo 
Waterburio konferencijos 
rengimo komitetas ir iš į- 
vairių miestų susidedantis 
garbės prezidijumas.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
J. Valantiejus, ir Ameri
kos bei Lietuvos himnus 
sugiedojo vietinis parapi
jos choras. Pakviestais 
kalbėtojais buvo mayor J. 
S. Monagan, karo finansų 
pirm. James E. Moran, 
pulk. K. Grinius, red. J. 
Laučka ir Marianapolio 
kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas.

Po labai įdomių svečių 
kalbų gauta už 25 tūkstan
čius karo bonų pasižadėji
mų ir Lietuvos Nepriklau
somybės apgynimo dėliai 
priimta $353.42 aukų. Au
kotojų sąrašus laikraš
čiuose paskelbs konferen-

• cijos raštininkas.
• Mandatų komisija pra- 
1 nešė kad konferencijoje
dalyvauja apie 300 asme
nų, bet didžiuma atvyko 

i be mandatų. Sprendžia
mas balsas suteikta vi
siems. Vėliaus vienbalsiai 
priimta sekanti rezoliuci- 

j ja:
WHEREAS the Lithuanian - 

i Americans of Connecticut, in 
, i union with their fellow - Amer- 
, i icans throughout the nation, 
frecognize that the most urgent 
i problem of the day is the pro- 
secution of the war to an early 
and vietorious conclusion; and

VVHEREAS we Americans of 
Lithuanian origin have a very 
particular stake in its success- 
ful outeome, in the eonvietion 
that only an Allied vietory can 
bring happiness and freedom 
to our Mother Country and its 
people:

WHEREAS the Lithuanian - 
■ Americans of Connecticut are I ———— 
jo namus įsibrovę.; Čekis
tų būrys. Nužudytas pali
ko našlę žmoną, kurią bu
vo tik prieš pusę metų ve
dęs.

(Bus daugiau)

I

cooperation of! 
of Lithuanian ■ 
promotion of Į 
by an ever-in-

p. Pranas Kuz-I^’ VieU' Taigi MtU m“l0nU 
kad ir vėl lietuviai nupirktų, 

- . * - Į nes tai yra puiki vieta laiką
J praleisti ir lietuviams susieiti.

geradariams
mūsų Dan-

Ta mintimi

2V. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserys.

HEW HAVEN, CONN
MIRĖ LAIDOTUVIŲ DIREK

TORIUS JONAS MARKE- 
VICIUS

Praeitą savaitę po ilgos ir 
rimtos ligos su šiuo pasauliu at
siskyrė mūsų kolonijos ilgame
tis gyventojas ir geras lietuvis 
laidotuvių direktorius 
Markevičius.

A. a. Jonas Markevičius buvo 
ir

Iš mūsų kolonijos dalyvavo 
gražus skaičius atstovų-vių 
Conn. Lietuvių Konferencijoj. 
Šv. Pranciškaus draugija pas
kyrė auką $25.00. Moterų Są

jungos 33-čia kuopa taipgi pri
sidėjo su $5.00 auka.

i

i
■
i

Jonas

įkalbama: rėmė mūsų parapiją 
'ir Iro talilricVac icfaicroc’ pri-

a post-war kitų draugijų.

Mūsų gerai žinomas biznie
rius. Kazys Dėkas, pirmininkas 
International Oil Company, už
siprenumeravo “Darbininką“ 
metams, ir abudu su savo žmo
na džiaugiasi skaitydami žinias 
iš lietuvių gyvenimo ir veikimo. 
Nors abudu pp. Dėkai yra čia 

.gimę ir augę, bet gražiai kalba 
: lietuviškai ir dalyvauja lietu- 
. vių tarpe. P-nia Ona Dėkas yra 
1 nutarimų raštininkė Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos, p. K. 
Dėkas yra raštininkas Šv. Pran- 
ciškaus draugijos. Būtų malo
nu. kad ir daugiau mūsų kolo
nijos lietuvių užsiprenumeruotų 

i katalikiškus laikraščius. M.

Kai Penicillin vaistai pagaminti tai juos išbandoma 
įskiepijant naminiams trūšiams į ausį. Jeigu naminio

valstybės senatoriams ir j zuikio temperatūra pakyla, tai tokie vaistai grąžinami 
kongresmonams. perdirbimui.kongresmonams.



Antradienis, Birželio 6, 1944 DARBININKAS S

Uolaus Kunigo 20-ties Metu Darbuotės Sukaktis
Šįmet gegužės 24 dieną suėjo 

20 metų nuo įšventinimo kuni
gu Prano Viliaus Strakausko, 
dabartinio Lowell lietuvių kle
bono. Tai yra vienas pirmųjų 
Amerikoje gimusių - augusių 
lietuvių priėmusių kunigystės 
sakramentą, ir visą laiką dirbęs 
lietuviams. Jis yra didelių nuo
pelnų kunigas ir ištikimas lie
tuvių kultūros darbuotojas, ku
rio gyvenimo veikla yra įdomi 
bei masinanti. Nuo pat savo ma- 
žumens jis visą savo gyvenimą 
praleido, arba mokslo įgyjimui, 
arba pasišventusiojo kunigo 
darbuotei tarp savo tautiečių. 
Gimimu jis yra amerikietis, sa
vo įsitikinimuose jis yra ameri
kietis patrijotas, tačiau jis 
brangina lietuvių kultūrą, di
džiuojasi savo lietuviškąja kil
me, namuose ir kitur, kur gali
ma, kalba vien lietuviškai.

Nors Lietuvos dar jis nėra 
matęs, tačiau Lietuvos teises 
bei lietuvių tautos reikalus kar
štai gina kaip ir savo gimtinio 
krašto. Jo aiškiai palankiam lie
tuvybei nusistatymui, beabejo, 
daug gelbėjo jojo tėveliai, ku
riuodu abudu buvo tvirti lietu
viai iš Zanavikijos. Jųjų šeimos 
namų kalba, ir tarp tėvų ir su 
vaikais, visuomet buvo tik lietu
viška. Jo motina. Agota Liu- 
džiūtė (Vilkeliškių kaimo, Sin
tautų parapijos) turėjo brolį 
kunigą, iš kurio arčiau pažino 
atgyjančios lietuvių tautos rei- a ~_ __ _______ , ___
kalus, kurie negalėjo nepadary-' apgiobė ir į lietuvišką - katali- 
ti įtekmės ir jos vaikams.

Kun. Strakauskas neturėjo I 
progos išeiti lietuvių mokyklos, 
nes tokios visoje Massachusetts 
valstybėje nebuvo. Lietuvių 
kalbos jis gražiai išmoko nuo 
savo tėvelių, kuriuodu abudu 
kalbėjo literatine lietuvių kal
ba: paaugęs jis, lietuvių kalbos 
gramatikos privačiomis studijo
mis. pagilino žinias tiek, kad 
gali lengvai kalbėti ir rašyti lie
tuvių kalboje, kaip ir kad ang
liškai. Klieriku būdams jau ra-

šinėjo į moksleivių mėnesinį lie
tuvišką žurnalą, į “Darbinin
ką” ir Blaivininkų “Tautos Ry
tą”; tapęs kunigu dažnai turė
jo “Darbininke” jaunimui sky
rių, kurį pats vienas užpildyda
vo.

Pradžios mokyklos studijas 
jis atliko So. Bostono miesto' 
mokyklose; aukštesniuosius 
mokslus įgijo Jėzuitų “Boston 
College”; filosofijos - teologi
jos kursus išėjo Šv. Jono semi
narijoje Brighton. Mass.

Jo primicijos atlaikytos (25 
geguž. 1924) jo gimtininėje lie
tuvių Šv. Petro par. bažnyčio
je. So. Boston. Mass. Jo pirmas 
paskyrimas kunigo darbui buvo 
prie tos pačios Šv. Petro par. 
bažnyčios Boston’e, kame jis iš- 
vikaravo penketą metų.

Kunigo S. darbuotė Boston’e, 
ar tik nebus pati reikšmingiau
si. atminimais brangiausi jo ku
nigavimo laikais. Mat. tai buvo 
tvirto, nuovargio nepripažįstan
čio, jauno kunigo pasiryžėlio 
plačios darbuotės laikai... Jo 
turiningi, labai gyvi pamokslai, 
tyru skambančiu balsu sakomi, 
uždegdavo klausytojus, tad mi
nios einančios bažnyčion didėjo. 
Jo skubus - nuoširdus visiems 
patarnavimo būdas randa daug 
įvertinimo pas senesniuosius ir 
ligonis. Tačiau didžiausiojo pa
sisekimo jis turi darbuotėje su 
jaunuoliais, kuriuos jaunas ku
nigas, lyg elektros srovė, visus

daug gelbėti jos išlaikymui
Nors jaunuolių Lotvell’yje 

kun. S. rado nedaug, bet jo mė
giamoji darbuotės dirva, ir tam 
darbui jis laiko nešykšti. Jis 
juos susiranda, asmeniškai su 
jais įsipažįsta. teikia jų luomui 
reikalingų instrukcijų, traukia 
į parapijinę veiklą, organizuo
ja. Išvysto Sodaliečių draugiją, 
altoriaus puošimo, choro, 
relių rengimo.

Daug kun. S. pastangų 
kad vietos jaunimas eitų
tesnį mokslą. įgytų profesijas, 
išmoktų įvairių amatų. Skatina 
juos vykti į Tėvų Marijonų lie
tuvių kolegiją, ar Š. Kazimiero 
Seserų akademiją, kad sustip
rėtų religiniuose bei tautiniuose 
įsitikinimuose ir ateityje būtų 
savo tautai atspara.

Lietuvių Tautinės Tarybos 
Pranešimas

vaka-

deda, 
aukš-

KUN. P. V. STRAKAUSKAS,
Šv. Juozapo lietuvių par., Lowell, Mass., klebonas, šio
mis dienomis minėjo dvidešimt metų kunigavimo ir 
penkiolika metų klebonavimo sukaktis. Kun. P. V. 
Strakauskas ir jo mamytė p. Agota Strakauskienė yra 
vieni iš LDS. organizacijos organizatorių, dalyvavę 
širmame susirinkime birželio 10 d., 1915 m. Jis buvo 
ir yra nuoširdus “Darbininko” bendradarbis, labai rū
pestingai vedęs “Jaunimo Darželį” ir kitus skyrius. 
Yra daug pasidarbavęs LDS organizacijoj, o ypatin
gai L. Vyčių ir kitose jaunimo organizacijose.

Sukakties proga sveikiname kleb. kun. P. V. Stra- 
kauską ir linkime ilgiausių metų!

kišką veiklą įtraukė. Mergai- 
Strakauskas neturėjo I ^ėms jis sukuria Sodaliečių 

i
draugiją, bernaičius suburia į 
altaristus, gi sekmadienio kate- 
ketinius kursus išaugina ligi 
tūkstančio lankytojų, ne vien 
tik religijos pamokoms, bet ir 
socialiam veikimui, ir lietuvy
bei ugdyti. Ir bažnyčia ir salė 
ima darytis ankštokos; priseina 
nuomoti miesto mokyklos pa
statai. Savaimi kyla reikalas į- 
gyti mokyklai namas. Tų lai
kų klebonas, kun. Dr. K. Urbo
navičius. kuris daugelyje daly
kų jaunam kun. Strakauskui 
buvo parama ir inspiracija, ima 
kelti mokyklos statymo fondą.

Jo rengiamieji vakarėliai duo
davo daugiau turinio, būdavo 
rūpestingiau paruošiami. Vaidi
nimams imta ne vien tuščios 
komedijos, bet ir dorinanti iš 
religinio gyvenimo veikalai. 
Svarbesniems vaidinimams bū
davo parūpinami ne tik atatin
kami kostiumai, bet ir gamina
mos specialūs scenerijos. taip 
gi atatinkami elektriški prožek
toriai; ir tuos naujus “prasima
nymus” dažniausia atlikdavo 
patsai jaunasis kunigėlis su sa
vo entuziastingu jaunimu, kuris 
džiaugdavos gavęs progos ‘veik
ti’... Žema, prastutė parapijinė 
salė ima darytis jaukesnė, tik 
jau ankšta.

I

iNAVY ACE—Home from bat- 
jtle on furlough. Lt. (JG) Ira 
C. Kepford, Navy’s leading acc 
ipays call on former footbal) 
•teammates at Northwestern 
ĮUniversity. Member of Black- 
Įbum’s Irregulars, Kepforč 
įleads Navy fliers with 19 ene- 
®y planes downed. He hails 
I from Muskegon, Mich.

Jaunimas įkinkytas į darbą, 
ir nuolat stiprinamas konferen
cijomis, pamaldomis, katalikiš
kų knygų teikimu pasiskaityti, 
išeina į platesnį katalikišką 
veikimą, ir ima veržtis į semi
narijas ir į vienuolynus stoti, 
visiškai Dievo tarnybai pasiau
koti.

Ilgainiui, kun. S. tampa veik
lumo širdimi netik Bostonui, bet 
jo entuziastinga darbuotė pa
gauna ir kitas kolonijas, kurios 
jį gaudo pamokslams, konferen
cijoms, paskaitoms, vakarė
liams.

Bažnytinė vyriausybė, įver
tindama jauno 
buotę. pakelia 
paskiria vadu 
parapijai.

kunigo S. dar- 
jį į klebonus, ir 
Lowell lietuvių

atsidavimu; tačiau kad tas ne
apsėjo be stambios jo aukos iš 
savęs, tai parodo jo išvargęs 
veidas, jo išnykęs akyse entu
ziazmas. jo pakirsti nervai, jo 
pabalę, lyg seneiio. plaukai... 
Bet jo neišgirsi skundžiantis. 
Jis moka darbą rasti, dirba 
daug, kad daug atsiekti, ir už
gulusius ant širdies sunkumus 
išblaškyti.

Jo laimėjimai Lowell’yje nėra 
maži. Visų pirma, mažutėlė, 
skurstanti lietuvių parapijėlė 
ne tik kad išlaikyta, bet visos 
rastos skolos išmokėtos ligi 
centui.

Brig. Gen. Hanford McNider, Admiralty saloje, 
jis turi savo štabo namą, pypkę įsikandęs ilsisi 
savo namo porčiaus.

kur 
ant

Už savo uolią darbuotę Bosto
ne. kun. Strakauskas buvo tik
rai užsipelnęs jam parodyto Ba
žnytinės Vyriausybės pripažini
mo, tačiau jo iškėlimas iš Mas
sachusetts sostinės j provinci
jos nedidelį miesčiuką, kuriame 
lietuvių tebuvo saujalė. nedavė 
progos platesniame maštabe 
veikti, kadangi jaunimo šioje 
mažoje, vos vegetuojančioje pa
rapijėlėje buvo labai maža. Be 
to, Lowell lietuviai daugumoje 
buvo iš Vilnijos sulenkytos sri
ties, kuriems lietuvybė dar ne
suprantama buvo. Dar ir šian
dien. po 25 metų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo, 
daug jų priklauso vietos lenkų 
parapijai. Tų žmonelių per daug 
kaltinti netenka, nes jie nuo 
mažens buvo išmokyti tik len
kų kalboje melstis ir tik lenkiš
kai atlikti išpažintį. Be to. len
kų parapija buvo stipri, turėjo 
diktoką bažnyčią ir jau buvo į- 
sigijus mokyklą. Padėtį pasun
kino dar ir ta aplinkybė, kad 
kun. S. negalėjo patenkyti tų 
parapijiečių, kurie pageidavo 
atlikti išpažintį lenkiškai, ka 
dangi jis tos kalbos nei žodžio 
nemokėjo, f tokias tai sąlygas 
jaunas kun. S. patenka į Lowell. 
ir čia laikomas kol susilaukė, 
kiek ankstyvai, žilo plauko.

Kun. S. tą visą Lowell’io kelio
likos metų darbuotės laiką dir
bo su visos savo gražios širdies

Parapijos trobesiai — bažny
čia bei klebonija tiek tapo pa
gerinti, kad senovės liko tik rė
mai, nes ir iš vidaus, ir iš lau
ko tiek pagerinimų bei pristaty
mų padaryta, kad į senuosius 
nei nepanašūs.

Visi trys bažnyčios altoriai 
yra nauji, artistiniai.

Į bažnyčios langus sudėti im
ponuojanti vitražai, vaizduo
janti bažnytėlės globėjo — Šv. 
Juozapo gyvenimo istoriją.

Prie bažnyčios galo pristaty
tos didelės zokristijos, su tvar
kingais rakandais daugybei 
naujų brangių bažnytinių rūbų 
ir ministrantų aprėdalams.

Bažnyčios apačioje įrengta 
jauki saliukė draugijų susirin
kimams ir mažesniems parengi
mams.

Tai vis materijali laimėjimai. 
Dvasinė gi veikla, pastoracija, 
nemažiau džiuginančių vaisių 
išdavė. Dideliu reiškiniu yra 
tas. kad žmonių lankančių baž
nyčią skaičius, ne tik šventa
dieniais. bet ir šiokiomis dieno
mis žymiai padidėjo.

Kitu džiuginančiu reiškiniu, 
kad žmonės išmokyti geriau 
Dievą pažinti ir labiau Juomi 
pasitikėti. įrodo tie būriai susi
telkusių jaunuolių ir suagusių. 
vyrų ir moterų, kurie taip daž
nai eina prie Šv. Sakramentų.

Pavyzdinga pamaldų tvarka 
bei punktualumas, skrupulatin- 
gai bažnytėlėje palaikomas, lie
tuvių šventovę daro tiek malo
nia. kad ją pamilo apylinkėje 
gyvenantieji kitataučiai, kurie 
ją mielai lanko, ir savo aukomis

Tenka pripažinti, kad kun. S. 
daug laimėjo, jog užbaigęs mo
kyklas neužmetė knygų, ir kad 
mokėjo prisiversti surasti laiko 
pagilinimui mokslo metu įgytų 
žinių, skaitymu rimtų knygų, 
bei kunigams skiriamų perio
dinių raštų.

Jo mokėta sunaudoti ir pasil- 
sio laikas. Išgavęs ilgesnias a- 
tostogas, jis kiekvienu kartu ke
liauja į naują, dar jo nelankytą 
kraštą, su užrašų knygele ir fo
tografijos aparatu, kad grįžus 
jasidalinti įgytomis žiniomis su 
savo žmonėmis, ir kituose lietu
vių miesteliuose duoti apie ma
tytus kraštus konferencijas. 
Tuo jo žinių lobynu ne sykį pa
sinaudojo Marianapolio Kolegi
ja, kur kun. S. dažnai, rekto
riaus kun. dr. Navicko kviečia
mas, duodavo paskaitas su pa
veikslais.

Kiekvieno kunigo dvasiškojo 
ganytojavimo - pastoracijos 
darbo pasisekimo laipsnis pri
klauso nuo jo pačio asmens 
dvasinės būklės aukštumos, ku
ri yra palaikoma gyvu pamal
dumu. Tiktai giliai religingi 
kunigai pajėgia patraukti žmo
nių širdis prie Dievo, kad Jį 
mylėtų ir nelaužytų Jojo prisa
kymų. Tą aksijomą kun. S. pa
sisavino seminarijoje, gi vėliau 
dar aiškiau patyrė gyvenime. 
Todėl, jis neturi pasitikėjimo 
savo žmogiškų jėgų pastan
goms. bet po vargininčio dirvos 
įdirbimo darbo, nuolankiame 
pamaldume maldauja Visagalio, 
kad išaugintų jo pastangoms 
vaisių. Jam tiesiog natūraliu ir 
maloniu darbu daros kasdienis 
ilgų brevijoriaus maldų atskai
tymas, rožančiaus sukalbėji
mas, Švč. Sakramento lanky
mas. Kasdienis mišių laikymas 
jam tampa taip brangiu, kad 
tai būtų sunki diena, jei dėl di
desnės ligos negalėtų taip bran
gios Kristaus kryžiaus aukos 
pakartojimo atnašauti.

Jo asmeniškas didelis pamal
dumas į dieviškąją V. Jėzaus 
Širdį daug padėjo to gražaus 
pamaldumo išplatinimui ir Bos
tone ir Lowell. Kaip gili jo pa
garba Šv. Sakramentui, parodo 
jojo pastangos įtaisymui gra
žių didžiųjų altorių ir Komuni
jai grotelių, jo rūpestingumas 
tų altorių puošime ir didžiau
sioje pagarboje išlaikyme.

Naujai kanonizuotos švento
sios Teresėlės pamaldumą jis 
daug gelbsti paskleisti Boston. 
VVorcester. Lowell ir apylinkėje, 
savo karštais pamokslais ir 
naujų giesmių lietuvių kalboje 
tam pamaldumui parūpinimu.

Taip. kun. S. dirbo ir meldės, 
ir nuoširdžiai jo darbuotei V. 
Dievas palaimino.

Lovell’io lietuviai kun. Stra- 
kausko nuopelnus jų parapijai 
aukštai stato. Jie gerbia ir my
li savo dvasios vadą, kaip moka 
savo dėkingumą parodo, ir bi
jotų jo netekti.

Neužmiršta kun. S. nei Bos 
toniečiai, kuriems jis pašventė 
savo kunigystės gražiausius

Š. m. balandžio 8, suėjo 
lygiai 2 metai kai susikū
rė Lietuvių Tautinė Tary
ba. Dviems metams rink
ta, balandžio 8 pasibaigė 
ir jos ‘kadencija. Tarybos 
kadencijai pratęsti, LTT, 
š. m. vasario 20, nutarė 
kreiptis į 1942 metų Lietu
vos Piliečių Sąjungos elek
toratą, kviečiant pasisaky
ti dėl LTT kadencijos pra
tęsimo. Elektoratui, krivū
lės keliu, buvo pasiūlyti 2 
variantai:
— LTT kadenciją pratęsti 

iki 1945 m. balandžio 8;
— LTT kadenciją pratęsti 

iki 1946 m. balandžio 8. 
Iš gautųjų atsakymų pa

aiškėjo: Į USA ginkluotą
sias jėgas pašauktųjų ne
skaitant, taip pat atmetus 
per tuos 2 metus USA pi
liečiais tapusius, ar pir
mus pilietybės dokumen
tus išsiėmusius ir todėlei 
nebalsavusius, į LTT kri
vulę atsiliepė didesnė elek
torato pusė.

Iš jų 22% pasisakė LTT 
kadenciją linkę pratęsti 
vieneriems metams, liku
sieji 78% — dvejiems me
tams.

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos elektorato pasisakymą

New Yorke, turėtą posėdį 
LTT pasiskelbė pradedan
ti antrą kadenciją.

Geras Sveikatos Stovis Tarp 
Moterų Uniformoje

WAVE,

Karo Informacijos Įstai
ga, pasiremdama Kariuo
menės ir Laivyno suteik
tomis žiniomis, pareiškė, 
kad sveikata tarp unifor
muotų moterų tiek Ka
riuomenėje. tiek Laivyne, 
vidutinės WAC,
Moters Marinės ar SPAR 
fiziškai pasitaiso po to kai 
jos įstojo kariais.

VVAVES
maždaug 5 svarais ir. per 
ligoninėse suruoštus tes
tus 6,400 narėms, rasta 
kad jos neturi maitinimo 
trūkumų. Kitoje 2,000 
VVAVES grupėje testai ra
do, kad maisto defektai ir 
laikysenos pasitaisė po ap
mokymo periodo. Gera lai
kysena labai svarbi fizi
nei sveikatai, ir ji buvo at
siekta per mankštą. Mote
rys Marinės vidutiniškai 
priauga 5-6 svarus svorio, 
po to kai įstoja į Moterų 
Rezervą.

Sveikatos priežiūra 
™ s •- |WACS, VVAVES, SPARSvykdant, per s. m. gegužes . J - , ’ . _tizuLi d__ Iir Moterims Marinėms a-14, Hotel Pennsylvania,

metus ir paliko tiek gražių at
minimų jų bažnyčioje ir jo va
dovautojo jaunimo širdyse.

Taipgi jam daug pagarbos tu
ri ir platesnės apylinkės lietu
viai. ir kunigai ir pasaulionys, 
kurie jo 20 metų kunigavimo 
proga, nuoširdžiai linki Visoga- 
lio palaimos jo ateities darbuo
tei. K- J-tis.

pima apsaugos priemones, 
kaip tai skiepijimas, fizi
nė mankšta, geras mais
tas ir geros gyvenimo są
lygos. Toms, kurioms rei
kalinga, suteikiama skubi 
ir pakankama medicinos 
ir ligoninės priežiūra.

Gal Dar Nepareina j Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame ‘ Žvaigždės' , tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino "Žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

•žvaigždę: ".
“ŽVAIGŽDE:'’

Jėzaus 
las 50 
Įstatai

metams — $1.00;
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS
Administracija,

488 E. Seventh St.,
So. Boston (27), Mass.

Bl'DDY POPPIES — Disabled 
former serviceman make? 
Buddy Poppics in veterans* 
home, Menlo Park, N.J., to help 
raiše funds for needy veterans 

and their dependents.
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darbininkas

BOOMERANG” CREW DELIVERS

Antra hens. Birželio 6. 1944

DETROIT, MICH

Taipgi kalbėjo advokatas A- 
lex Conrad
Andrews.

Pagaliau 
kun. Ig. F.

ir daktaras A. J.

prabilo jubiliatas 
Boreišis. kuris susi-

6

Astuonios Anksčiau Racionuotos Daržovės Dabar
Liuosos Nuo Taškų

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

Gegužės 14 d., šv. Antano pa
rapijos organizacijos ir parapi
jiečiai iškilmingai pagerbė savo 
kleboną kun. Ig. F. Boreišį. mi
ninti savo kunigavimo 25 metų 
sukakti.

Jubiliejaus minėjimas prasi
dėjo šv. mišiomis. kurias atna
šavo jubiliejatas kun. Ig. Borei
šis. Jam asistavo kun. J. Jusevi
čius iš Omaha. Nebraska. ir 
kun. B. Ivanauskas iš Cleve- 
lan. Ohio.

Bažnyčia buvo papuošta gy
vomis gėlėmis, ir laike pamaldų 
parapijiečiai gausiai priėmė šv.
Komuniją aukodami ją jubilie- jaudinęs pareiškė, kad jam bu

vo malonu per 25 metus rūpin-

šiene: Saldžiausios širdies 
Magolis: Mergaičių Sodalicijo 
— L. Busvink: Choro — muzi
kas J. Blažis: Susivienymo 265 
kuopos — A. Martinaitis; Mote
rų Sąjungos 64 kuopos — O. 
Grybienė: Moterų Sąjungos 54 
kuopos — M. Kasevičienė: Ne- 
perstojančios Pagalbos šv. Pa
nelės — J. Juškevičienė: Fede
racijos 4-to skyriaus — P. Me- 
donis; Lietuvos Dukterų — 
Medonienė.

Astuonios racionuotos 
daržovės įtrauktos į laisvo 
nuo taškų konservuoto 
maisto sąrašą balandžio 3 
d. iki birželio 3 d. laikotar
piui, pareiškė kainų admi
nistratorius Chester Bow-

C
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Kainų Administratorius 
Bowles, paskelbdamas 
naująsias taškų vertes, 
pareiškė: “Žinau, kad
žmonės stebisi, kodėl mes 
nuolat mažiname taškų 
vertę kai kurioms daržo
vėms per paskutiniuosius 
kelis mėnesius ir, tuo pat 
laiku, pakartotinai sako
me, kad taškų vertė šiais 
metais vėliau turės būti 
pakelta.

“Trumpai, štai priežas
tys: skardinėse vaisių ir

jato intencijai.
Gražų pamokslą pasakė kur., ris visos parapijos ir parapijie- 

J. Jusevičius. Choras, vadovy- čių gerove. Jis dėkojo visiems, 
beje muziko J. Blažio, 
išpildė giedojimą.

Vakare, lietuvių svetainėje. į- 
vyko bankietas juibiliejato pa- tas rugpiūčio 
gerbimui. 
J. Andriuškevičius. Salė pilna 
žmonių.

Muzikalę programos dalį iš
pildė mokyklos vaikučiai, vado
vaujant Seselėms, ir mergaičių 
choras, vad. muzikui J. Blažiui.

Kalbas pasakė kun. J. Jusevi
čius ir kun. B. Ivanauskas.

Toliau ėjo sveikinimai ir įtei-- 
kimas dovanų nuo organizacijų: 
Šv. Antano parapijos vardu — 
J. Šimkūnas: Šv. Antano drau
gijos — P. Irmokas: Šv. Rožan
čiaus Draugijos 
Altoriaus draugijos — A. Bori-. Ypatingai

gražiai kurie jį taip gražiai pagerbė.
Baigdamas priminė, kad klieri
kas Stasys Sąplis bus įšventin- 

mėnesį ir laikys
Vakaro vedėju buvo savo primicijas šv. Antano par.

bažnyčioje. Jubiliatas pavedė 
Moterų Sąjungos 64 kuopai su
ruošti primicijantui bankietą. 
pasitarus su kitomis organiza
cijomis.

Po vakarienės vyko asmeniš
ki sveikinimai jubiliato ir pasi
kalbėjimai.

Komitetas viešai dėkoja sve-
— J. Ju»e\ ič^ui j Belskiui, Wenslaw Z. Kukučiui,1 Jun«- 

. muzikui J.; A Bauzui ir J. Rutkialiui.

I 
! 
i

čiam kunigam ■
ir B. Ivanauskui, muzikui
Blažiui, choristams. ' ’ 
lyviams. profesionalams I

— A. Owens: siems už skaitlingą dalyvavimą. I 
dėkoja Sodalicijos

At General Mitchell Airport, Milwaukee, Wi«conain, Captain Walter T. Stewart, pilot of the Liberator 
borr.ber ••Boomerang" which has returned to the United Statės after 53 successful missions in three 
theatres of operations reads a message for American mothers to First LL Ben Juskiewicz who performed 
4C successful missions in the Mediterranean th.eatre of operations and was decorated with Air Medai and 
eight Oak Leaf Clusters. The message is to the mothers of men in uniform, particularly those whose sons 
are in the Airborne Infantry, asking women to save and turn in used kitchen fats to make vital war 
materials Reading from left to right, back row: Radio Operator and Tech. Sgt. Edwin D. Kleine, Rich- 
mond Hills N. Y.; Bombardier and 1st. LL George C. Everhart, Marysville, Kansas; Navigator, 1*L Lt. 
Wm N Ford Jersey City, N. J.; Crew Chief, Master Sgt. -Charies A. Chambers, Mechamcsburg, Pa.; Co- 
p.iot 1st Lt. John V. Kemp, Los Angeles. Calif.; 1st LL Ben Juskiewicz, Milvvaukee, Wis.; Captain and 
Pilot. Capt. VValter T. Stewart, Salt Lake City, Utah; Staff Sgt. Michael L. Sutlivan, Detroit, Michigan; 
Stati Sgt. Enos H. Lee, Jarrettsville, Maryland. Front row; Staff Sgt. Wm. A. Apy, New Canaan, Conn.; 
Original Crew Chief, Master Sgt. George C. Ewald, Norfolk, Virginia; Tech. SoL Alfred B. Bergkamp 
Cneney. Kansas; Engineer and Tech. Sgt. Ralph .L. Carroll. North East. Pa.

Tai buvo padaryta todėl, 
kad norima turimus ištek
lius sandėliuose išskirsty
ti vartotojams, kad suda
ryti vietą naujiems pro
duktams. Manoma, kad 
kai tik senieji ištekliai bus 
suvartoti taškų skaičius daržovių ištekliai, išsilikę 
konservuotam maistui bus nuo praėjusių metų, turi 
vėl atstatytas. būti suvartoti, kad suda-

Naujieji, laisvi nuo taš- ryti vietą naujiems ištek- 
kų, produktai yra: tomą- liams. Tai netik kad pa- 
tos, kukurūzą, asparagus, liuosuos sandėlius nau- 
burokai, žalieji lapuočiai, jiems ištekliams, bet taip 
špinatai, skardinėse juo- Pat padrąsins gamintojus 
dieji žirniukai ir garban- pristatyti šviežio maisto 
zos pupos (šio pranešimo tiek daug kiek galima, 
gale bus paduotas pilnas — - - --
laisvų nuo taškų produktų 1943 metų išteklių, daugu- 
sąrasas.) mai maisto taškų vertė

Kitas maistas, kuriam turės būti atstatyta, kai 
numušta taškų vertė: spa- kuriam pakelta. Dabartinė 
ghetti padažas, sriubos, žema taškų vertė konser- 
vynuogių ir tomatų pre- vuotoms daržovėms gali 
zervai, obuolių, vynuogių, būti palyginta su senoviš- 
slyvų marmeladas, kepėjo ku metų - pabaigos išpar- 
marmeladas ir vaisių svie- davimu. Kada užsigulėju- 
stas. sios prekės išnyks, aukš-

Valgiai, kuriems taškų tesnės “taškų kainos” bus 
vertė padidinta: eranber- atstatytos, kad išskirstyti 
ries ir eranberry košė, to- lygiai per visą ateinančią 
matų sunka didelėse skar- žiemą, 
dinėse, skardinėse ar bute
liuose sausos pupelės (iš
skiriant sojos pupeles, | 
juodąsias ir gar bonzos),' 
tomatų catsup’as, r’Rti; 
padažas, aviečių ir 1 
uogienės. 1

“Kada bus atsikratyta

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
••VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražia* 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

‘•VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

Į “VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

-VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

• liaus, kurie neskaitytų "VYTIES”, 
i Visi skaitykime "VYTĮ!” 
| • -VYTIES" kaina metams tik $2.C0.

“VYTIS“
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

mergaitėms už jų triūsą: šeimi
ninkėms — B. Bender. Petrai
tis. S. Vainonis. A. Marikevičie- 
nei, E. čeplevičienei, O. Valai
tienei. Lukasecič. Rutkelienei. 
M. Yeudzakinas. K. Parimskie- 
nei. Damen. O. Boswinkienei,' Pirmininkas- Jis paviešėjęs pas 
H. Chutis, A. Šaltienei, E. Jur- savo tėvelius Lavvrence, Mass., 
gelaitienei. V. Jurgelaičiui. K. 8 dieną pradės eiti

. Valstybių kariuomenės 
kapeliono pareigas ir gaus ins- 

. trukcijas Hartford. Conn.
__________  _  Karoauskas. i Kun’ Jonas Padvaiskas daug 
muziko J. Blažis, J. Andriuške- darbavosi blaivybės dirvoje, 
vičius. V. Sherman. J. Blumbe- 
ris, A. Martinaitis. M. Kiselienė,

, A. Ambrasienė. A. Owens, O.
1 Banionis. A. Borisienė. A. Mar
kevičiūtė. G. Šilaikienė, E. Iva
nauskienė ir L. Buswink.

Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Šiomis dienomis išvyko iš 

Worcester Šv. Kazimiero para
pijos vikaras kun. Jonas Pad- 
vaiskas. Blaivininkų Centro 
..i M’/'J c* Tie r* o * r i £1 oS izie T*o
savo tėvelius Lavvrence, Mass.,

visiems da-Į Komitetą sudarė šie asmenys: 
Llams .r Šimkūnas, A. Karoauskas.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

ŽUVIES “FILLET 
(Be kaulų žuvis)

darbavosi
Blaivininkai ir visi Šv. Kazimie- 

; ro parapijos parapijiečiai linki 
kun. Padvaiskui geriausių sek- 

'mių. I

DAYTON, 0H10

ŠV. ONOS MOTERŲ DR-JA ‘ 
gegužės 24 d. turėjo parengimą' 
su dovanomis ir užkandžiais.' 
kuris gerai pavyko ir liko gra
žaus pelno.

Darbininkų Radio koncertas.
Gegužės 6-tą mirė \ iktorija įvykęs gegužės 21 d. pasiliks ii-

Olekienė. Palaidota gegužės 10 
d. iš Šv. Kryžiaus lietuvių par. 
bažnyčios. Paliko vyrą Juozą ir 
keturis sūnus.

goj atmintyj.

klubo 
ir už-

BIRŽELIO 14 d. 
j įvyks Moterų Socialio 
į pramogėlė su dovanomis

Gegužės 23-čią mirė Vincas kandžiais bažnytinėje svetainė-
Damašius. našlys. Velionis sa- je- Kviečia visus dalyvauti, 
vo laiku yra nemažai pasidar-! Moterų Sąjungos vajus bai- 
bavęs parapijoje ir draugijose, giasi su liepos 1 d. Dar liko šis 
Rašydavo
lietuvių spaudą, rėmė ją. 
paskutinius kelis metus 
LRKSA 191-mos kp. protokolo 
raštininkas. Palaidotas 
žės 27-tą iš Šv. Kryžiaus 
vių par. bažnyčios.

Chili PAY DAY
braškių c\l S BONO DAY

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
^irmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS.
8 Wirfield St.. So. Boston. Masa. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Masa 

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

Tel. Parkway—1864-W 
rždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadway, S. Boston. Masa. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
naa Drntnknlu raštininke

♦

SV. JONO EV. BL. PASALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai, surinkę tris naujas “Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą “Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
“Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

“VARPELIS”

I 
I 
!

I 
I

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
40? R 7th St.. So Boston Masakorespondencijas j mėnuo visoms moterims ir mer- 

per ginoms prisirašyti prie vienin- 
buvo teles Lietuvių Moterų katalikių 

organizacijos. Vajaus metu ne
reikia mokėti įstojimo.

Norinčios įsirašyti kreipkitės duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
pas kuopų raštininkes ir gausi- venim0 Amerikoje ir kituose kraš
te visas informacijas.

I
I

--------------- o —  -------------- o_ 
bų. pakepkite lengvai sutarpin-' 

, tame margarine, įdėkite grybus 
. į krekerius. Pridėkite druską. 
' sukapotus agurkėlius, svogūną 
: ir pipirus. Gerai sumaišykite. 
! Apibarstykite žuvį druska ir 
: pipirais. Krekerių mišinio lygią 
dalį dėkite ant kiekvieno šmoto 
žuvies. Vartokite dantų krapš
tuką arba šniūrelį laikyti miši
nį žuvyje. Apibarstykite iš vir
šaus druska, pipirais ir apdul
kinkite miltais. Įdėkite kiekvie
ną žuvies porciją į atskirus ke
pimo puodukus, uždėkite mažą 
šmotelį margarino ar.t viršaus 
ir į kiekvieną puoduką įpilkite 
šaukštą pieno prieš įdėsiant žu
vį. Kepkite pečiuje (350 laips
nių F) apie 35 minutes.

Vartokite sekamą “sauce” —
1 puoduką tomačių:
1 mažą maišelį kvepiančių 

šaknelių:
’•_> puoduko vandens:
1 šaukštuką druskos; skysti

mą pusės citrinos; kelis grūdus 
“cayenne” pipirų.

Virkite apie 5 minutes. Praša
linkite maišelį kvepiančių šak
nelių. Išsunkite. G. B.

Įvairiausiais būdais galima( krekerius. Jeigu vartosite gry- 
pagaminti žuvį, bet taip vadi
nami “turbots of fillets” (indi- 
viduališkos porcijos) yra labai 
skoningas valgis. Juos lengva 
pagaminti. Galima vartoti mėsą 
bi kokios žuvies: sustiprintas 
•margarinas (įortified marga- 
iine) pagerina “sauce”. Kiek
vienas svaras sustiprinto mar
garino turi mažiausia 9.000 U. 
S. P. vienetų Vitamino A (vita
minas. kuris labai reikalingas 
kūnui kovoti slogą ir užkrėti
mus kvėpavimo trakto).

ŽUVIES “FILLETS”
1: - puodukas ne smulkiai 

trupintų krekerių:
4 šaukštai pagerinto margari

no;
puoduko smulkiai supjaus

tytų grybų (jeigu norima);
1 šaukštuką druskos:
1 šaukštą sukapotų saldžiai 

raugvtų agurkėlių:
1 mažą svogūną smulkiai su

kapotą :
U šaukštuką pipirų:
6 žuvies porcijas (be kaulų) 

galima vartoti “haddock”. eše
rį. plekštę ir pan.

Ne per smulkiai sutrupinkite

su-

gegu- 
lietu-

Piliečių klubas rengia pikni- 
kelį prie bažnyčios sekmadienį, 
birželio 11-tą. F.A.G.

CAMBRIDGE. MASS
pp. Antanas ir Emilija Dau- 

, kantai, gyv. 9 Lincoln St., jau 
antra savaitė atostogauja. Pir- 

. mą savaitę praleido pajūryj, o 
šią savaitę yra išvykę į New 

.Yorką. kur aplankys savo gimi- 
, naičius ir pažįstamus.

pp. Daukantai yra nuoširdūs 
■ “Darbininko” bendradarbiai, į- 
žymūs veikėjai Cambridge lie
tuvių parapijoj, p. Antanas 
Daukantas yra ALRK Federa
cijos apskričio pirmininkas, o 
ponia Daukantienė yra Moterų 
Sąjungos 22 kp. protokolų raš
tininkė ir korespondentė. Ji yra 
gera dainininkė, dainavusi Dar
bininkų Radio programose kar
tu su p. Brazdžiūniene.

Linkime pp. Daukantam ma
lonių atostogų, o pailsėjus dar 
uoliau darbuotis visuomeninia
me darbe. A. A. Sąjungietė.

ATHOL, MASS
Vietinė Vyčių 10-ta kuopa su

rengė vakarienę motinas pa
gerbti gegužės 14 d. Vakarienė
je dalyvavo apie 65 motinos.

Vakarienė pradėta malda ir 
Amerikos himnu. Toastmaste- 
riu buvo kuopos pirmininkė 
p-lė Antanina Vaitekūnaitė. 
Kalbėjo klebonas kun. Pijus Ju- 
raitis, kuris pasakė gražią kal
bą apie motinas. Taipgi kalbėjo 
kun. vikaras Mykolas Tamule
vičius. kuris nupiešė Vyčių nu
veiktus darbus ir ragino visas 
merginas ir vaikinus prisirašy
ti prie Vyčių.

Muzikalę programą išpildė 
Henrikas Gailiunas, Irene Gai- 
liunas, Madai in a Lynch, Antani
na Vaitkevičiūtė ir Vyčių Cho
ras, kuris sudainavo kelias dai
nas.

Motinos, kurių garbei ši vaka
rienė buvo suruošta buvo labai 
patenkintos ir džiaugėsi, kad 
Vyčiai nepamiršta savo motinų. 
Vakarienė baigta Lietuvos 
himnu. Motina.

I

venimo Amerikoje
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 

Su-ja. tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
Franciscan Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa.
Telephone — Hemlock 6567

Užsisakykite Lithuanian
t

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji 

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuc 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi 
dūrius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gui 
ti, naudokite tiktai pagal nurodymus ani 
pakelio. Sekanti rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

10<

♦

WONDERLAND į.
L'

Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. 
Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian
čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šal
tinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps

kritai, Pabaltį.
Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklauso
mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir 

uostu Klaipėdoje.
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos pra
eities ,dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas 
priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su 

Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai 

iš viso Pabalčio. f

Metinė prenumerata — $5.00.

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu
meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). 
Užsimokėję $100.00 ar daugiaus, bus laikomi pre
numeratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Ho- 
norary Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbia

ma spaudoje.
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street, 

New York, N. Y.
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Birž. 2 d., po Šv. Valandai, į- 
vyko Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkimas. Išklau
syta ligonių raportus. Sužino
ta, kad kun. A. Jurgelaičio pri
micijų bankieto tikietai smar
kiai eina. Kalbėta apie drabužių 
vajų, dabar šioje diecezijoje da
romą, dėl Italijos žmonių. Pra
nešta, kad, kas nori drabužių 
Italijos žmonėms 
sunešti juos po bažnyčia, W. 
5th St., arba nunešti juos cent- 
ran Houghton & Dutton Build- 
ing Tremont St.

Siunčiami delegatai į Lietuvių 
konferenciją.

Birž. 4 d., Benediktas Juške
vičius apsivedė su Liudovika 
Masiulyte.

Antanas Rūkas susituokė su 
Ona Vyšniauskaite.

Ponai Jurgelaičiai ir dukteris 
išvažiavo į savo sūnaus Anta
no šventimus į kunigus. Wa- 
shington, D. C., kuris įvyks bir
želio 7 d.

Birž. pradžioje, per dvi savai- 
ti, Bostono Arkidiecezijoje, va
dovybėje National Catholic 
Welfare Conference, eina dra
bužių rinkimo vajus išlaisvintos 
Italijos žmonėms. Į šio vajaus 
komitetą įeina ir sekami žmo-

nes: Rt. Rev. Richard J. Haber- 
lin, D. D., Rev. Nazareno Pro- 
perzi, P. SS. S., Hon. Felix 
Forte ir Hon. Frank Tomasello. 
Vajaus centras randasi Hough
ton & Dutton name, Tremont 
St. Galima aukoti drabužius ir, 

f per Šv. Vincento Pauliečio Lab
darybės draugiją.

Šv. Petro parapijos, Šv. Vin- 
, cento draugija laiko savo susi
rinkimus, ketvirtadieniais, 8 v. 
vak., po bažnyčia.

aukoti gali Trečiadienį, vakare, po pamal
dų įvyks svarbus susirinkimas 
kun. A. Jurgelaičio primicijų 
bankieto rengėjų. Tikietų par
davėjai kviečiami tą vakarą at
siskaityti. Yra reikalas iš anks
to žinoti dėl kiek žmonių ban
kietą rengti.

Ketvirtadienį, vakare, prasi
dės Dievo Kūno mišparai. Jie 
bus giedami per visą oktavą.

Sekm. birž. 11 d., paskutinios 
Šv. Mišios bus 10:45 ir jos bus 
primicijos kun. A. Jurgelaičio.

Tuojau po šių primicijų seks 
Dievo Kūno procesija.

Po tam bus šliūbai.
Apie 2 vai. p.p. įvyks viešas 

primicijų bankietas, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Patartina žmonėms pasidalin
ti mišiomis. Per visas penkerias 
šv. mišias primicijantas, baž
nyčioje, suteiks žmonėms savo 
palaiminimą.

DAKTARAI

Tel. TROivbridge 6330

J. Repshis. M-D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

7DARBININKAS

yra pagarsėjęs

Skubiai baigiama spausdinti Vyskupo P. Bučio 
viena įdomiausių knygų — ŠVČ. P. MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE. Tikimės ją baigti spausdinti pa
baigoje šio mėnesio.

Kaip žinoma, p. B. F. Kubilius, 
netekęs vietos pas metodistus, 
prisišliejo prie unitarijonų. Jis 
ir jo pasekėjai, ypač tų pasekė
jų pirmininkas, komunistų va
dinamas “tėvas”, pradžioje la
bai- džiaugėsi “paveldėję unita
rijonų turtą”. Bet dabar, kaip 
atrodo, neturi ne tik turto, bet 
ir vietos prisiglausti.

Sakoma, kad Kubilius turė
jęs išsikraustyti su visais savo 
pasekėjais.

Muz. Stasevičius Turi 
Senų Laikraščių

Muzikas VI. Stasevičius, Pro- 
vidence lietuvių par. vargonin
kas, turi gražią kolekciją senų 
vertingų laikraščių ir šiaip vi
sokių dalykų. “Darbininko” ad
ministratoriui p. Stasevičius pa
dovanojo Marijampolyje ėjusio 
“Šaltinio” porą komplektų, ir k.

Reikia sveikinti p. Stasevičių 
už stropų senienų palaikymą.

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielio 
upės, 1858 metais švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. Toje vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste- 

užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bū-, 
“Darbi-i

I

iI
I I 
I
I

buklus sužinoti, 
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis 
ninkas” baigia spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų,: 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: i 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai

■ pasveiko ir kitų paveikslai.
Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi

dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos $5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji:
Mrs. P .Kirslis, Elizabethport, N. J.........................
N. N., Lawrence, Mass.................................................
Mrs. Mary Babel, Norwood, Ajass.............. ..............
Cpl. Joseph Juccis, Vandergrift, Pa.........................
Charles Mogolis, Dearborn, Mich.................... ........
Apolinaras Balvočius, Hartford, Conn................. •...
R. Zubavičiūtė, Phila., Pa.........................................
Andrius Shalunas, Elizabethport, N. J..................
Mrs. Sophie Bagočius, Phila., Pa.............................
Al. ir Marijona Baronai, Whately, Mass.................
Mrs. James Ignotas, Waterbury, Conn.................
Mykolas Bernatavičius, Brockton, Mass.................
Juzė ir Andrius Poškevičiai, VVorcester, Mass.....
Jonas J. Liudvinaitis, Linden, N. J.........................
Petras Palevičius, Shrewsbury, Mass.....................
John Poskus, Brooklyn, N. Y.................................
Rožė Lukoševičienė, So. Boston, Mass.....................
Mrs. J. Cibauskis, Chicago, III.................................
Ona Poškienė, So. Boston, Mass.............................
F. Simanavičius, So. Boston, Mass.........................
Feliksas ir Leonora Grendeliai, So. Boston, Mass. 
Mrs. Mary Daukas, Brighton, Mass.........................
Vincent Borey, Irvington, N. J.................................
Mrs. Mary Kasheta, S. Windsor, Conn.....................
Mrs. Anna M. Patrick, Spencer, Mass.....................
Petronėlė Galiauskas, Brooklyn, N. Y.....................
P. Kazlauskas, Amsterdam, N. Y.............................
Mrs. E. Joblanskas, Phila., Pa.................................
J. Adomonis, Phila., Pa.............................................
Anna Aleskevičienė, Waterbury, Conn.....................
K. Žukienė, Worcester, Mass.....................................
Mrs. Anna Dūda, Sioux City, Iowa...........................

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00j 
5.00 Į 
5.00 
5.00 Į 
5.001 
5.00 
5.00 
5.00: 
5.00! 
5.001 
5.00: 
5.001 
5.001 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

--------------------- ----------------------------------------- 2.00 
Joana Belskienė, 374 River St., Haverhill, Mass--- 2.00
Magdalena Chepulienė, Worcester, Mass. 
K. Brilvičienė, Bridgeport, Conn...............
A. Kunigisky, Cleveland, Ohio .................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

GREITAS ir PUIKUS
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame
Grožio Žavėjančiame
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT VVAVE 

ir
PLAUKŲ DAŽYMO

Casper’s Beauty Salon |
738 E. Broadvvay — So. Boston 27. Mass. | 

Tel. ŠOU 4645
Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

/ /
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"We’ve got to have all the fats and oils we can get—and more,” says 
the War Food Administration of the Department of Agriculture, and 
American women respond. Here, Mrs. Charles E. Zimmerman, of 
Nutley, N. J., turns a can of used fat over to meat dealer Richard 
Hendriks, while Lloyd Wean, fat collector, stands ready to speed it on 
its way to war and essential civilian industries. This makes the 
2,000,000th pound of used cooking fat that Swift & Co- have col- 
iected in that communitv.

Popieriaus "Bombos" Ant dolerių Marianapolio Kolegijos
Massachusetts i“

__________ I

Sekmadienį, birželio 11 d. po 
pietų įvyks didžiausias puoli
mas iš oro ant 43 miestų ir ■ 
miestelių, kurie yra šių miestų 
apylinkėje: Brockton, Taunton.: 
New Bedford, Fall River, Lynn, 

i Lowell, Lawrence, Haverhill. 
; Leominster, Fitchburg, Green- 
field, North Adams. Framing- 
ham, Worcester ir Pittsfield. 
Apie 250,000 popierinių bombų 
bus numesta ant tų miestų. Tai 

( bus daroma išbandymui civilės 
i apsaugos grupių ir kartu pa- 
( skelbti penktojo Karo Bonų va- 
. į jaus pradžią.

Iš Hew England Foreign 
Language Hewspapers 
Association Susirinkimo

Hunt, Massachusetts Statė Se
nato pirmininkas. Savo kalboje 
pabrėžė, kad svetimomis kalbo
mis leidžiamieji laikraščiai vai
dina labai svarbų vaidmenį J. 
V., o ypač karo metu.

Taipgi dalyvavo Bostono mie
sto mayoras Maurice J. Tobin, 
kuris yra kandidatu į valsty
bės gubernatorius, ir teisių de
partamento valdininkas adv. J. 
J. Grigalus.

Labai įdomiai kalbėjo Kun. 
Lt. Colonel William J. Walsh, 
J. Valstybių kariuomenės kape
lionas, kuris jau 12 metų kape- 
lionauja kariuomenėje ir 4 me
tus išbuvęs užjūryje. Jojo kalba 
visi labai buvo suįdominti ir ne
vienam nusirito ir ašara. Jis 
prisiminė, kad turėjęs gerų pa
žįstamų lietuvių karių. Labai 
gerai atsimena iš Baltimore p. 
Giedrą. Rap.

Išvyksta ĮII. S. Tarnybą
Penktadienį “Darbininke” 

lankėsi, lydimas kun. Pr. M. Ju- 
: ro, kun. J. Padvaiskas, buvęs 
. Šv. Kazimiero par. vikaras, 
i Worcester, Mass., kuris birže- 
j lio 8 d. išvyksta į Dėdės Šamo 
i karo tarnybą kapelionu. Sveiki- 
! name kun. Įeit. J. Padvaiską ir 
linkime jam geriausios kloties 

i ir Dievo palaimos.

Pereitą sekmadienį, Bradford 
viešbutyje, įvyko Svetimšalių i 
Laikraštininkų Lygos suvažia-Į PARSIDUODA nedidelė far- 
vimas. prie kurios priklauso ir mutė, susidedanti iš 17-18 ake- 
laikraštis “Darbininkas” ir ku-jrių žemės. Yra gražus pušiniu- 
rį šiame suvažiavime atstovavo kas, prie pat upės — (Tounton 
administratorius A. Peldžius. | River), namas 8 kambarių, su

Prie šios laikraštininkų lygosj visais įrengimais, steam heat ir 
priklauso 50 laikraščių, leidžia- tt., 2 karų garažius, didelė bar
nių svetimomis kalbomis. Ka- nė dėl 18 karvių, 
dangi šis suvažiavimas buvo kai: sodas labai 
metinis, tai šiems metams iš-! vaisiniai medžiai.
rinkta sekanti valdyba:

i John Suominen, leidėjas suo
mių dienraščio “Raivaaja”,

Birželio 4 d. įvyko Beth Lsraei pirmininku: Al. Brin. žydų laik- 
ligoninės pietūs Bradford vieš- raščio leidėjas, 1-mu vice pirm.: 
butyj, Bostone. Kiekviena daly- G. Lcnfarini, italų laikraščio 
vaujanti pora turėjo užsimokėti leidėjas, antru vice-pirm.; 
už pietus S500.00. Tokių porų seph J. Borgatti, 
buvo gana daug. Parengimo 
pelnas buvo skirtas apmokėti 
ligoninės skolas (mortgage).

įdomu, ar daug atsirastų lie
tuvių šeimų, kurie sutiktų užsi
mokėti už pietus nors po šimtą

Žydai Yra Pavyzdys

2.00
2.00
1.00

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

IVAIROS SKELBIMAI

Yra vištinin- 
gražus, 63 

! Žemė dirba
ma prieina prie dviejų didelių 
kelių. Kadangi likau našlė ir 
sūnūs pašaukti į kariuomenę, 
tai už tai ir parduodu. Nuo mū
sų namų yra visai arti 3 moky
klos. Į High school veža busai 
dykai. Atsišaukite pas savinin
kę Mrs. Ona Navakauskienė, 
Plymouth St., No. Middleboro, 
Mass. (26-2-9)

Jo- i 
sekretorium.

• i

Direktoriais: J. R. Rocha, E. A.
Bournival ir H. H. Chmielinski.!

Laikraščių leidėjai ir jų vedė-į 
jai suvažiavę aptarė daug svar
bių reikalų.

Pietų laiku kalbėjo Jarvis

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

GRABORIAI

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blva.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

«
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Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 
kreipkitės: 

DARBININKAS.
366 W. Broadvvay. So. Boston 27, Mass.

Inter-Club karnivalas ir pik 
nikas, ruošiamas kasmet Tarp
tautinio Instituto. įvyks sekma
dienį. • birželio 25 d. gražiame 
Cedar Hill parke. Waltham. 
Programa susidės iš įvairių žai-

dimų, kuriuos išpildys įvairių 
tautų grupės, tarp jų ir p. Onos 
Ivaškienės mokomoji ir vado
vaujamoji grupė šokėjų.

Iš lietuvių įvairiose komisijo
se yra pp. O. Kapočienė. O. I- 
vaškienė ir p. F. Grendelytė.

Rap.
West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Jeseph W. Casper 
(KASPERAS) 

La Motu vių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Nekantrus Laukimas

Misijonierius Arthur C. Duhamel, Maristų kongre
gacijos narys, kurį Japonai mirtinai perdūrė Guodal- jU belaisvis 
canal saloje.

Rūta
Kai žydų tautą valdė tei

sėjai, buvo užėję bado me
tai. Vienas vyras, vardu 
Elimelechas, su žmona No
emi ir dviem sūnum, gel- 
būdamies nuo bado, aplei
do gimtinį kampelį Betlie
juje ir iškeliavo į pagonių pagimdė sūnų, iš kurio gi- 
kraštą Moabą. Netrukus 
čia mirė tėvas. Sūnūs ve
dė žmonas iš vietos mer
gaičių, vienas Artą, ant-

]ko pasilikusias varpas. Pa-į 
matęs ją lauko savininkas' 
Boozas, apsidžiaugė tokiu 
giminaičio žmonos geru-

• mu, liepė tarnams tyčia 
pribarstyti lauke varpų. 
Vėliau jis ją vedė. O Rūta

minės kilo Išganytojas. 
Dievas gausiai atlygino 
Rūtos gerumą. Noemi lai
koma Marijos paveikslu.

Vyriausybė išsiuntė pas 
Svang Šan keturis vyrus 
su tais laiškais ir su paga
mintais drabužiais ir mai
stu kunigui Gerardui. Plė- 
į šikai žiauriai priėmė šį pa
siūlymą, nes jie tik vieną 
iš keturių vyrų paleido su
grįžti. Maistas ir drabužiai 
nepasiekė kun. Gerardo 
rankų.

Svang šan, žiaurus ir gu
drus plėšikas, taip galvojo:

‘ > iš Amerikos, 
įtaigi Amerika gali jiems 
lengvai prisiųsti pinigus, 
nes jie yra girdėję, kad 
Kalifornijoje žmonės kasa 
auksą iš kalnų ir gyvena 
kaip karaliai. Ir todėl ku
nigas Gerardas nesugrįžo 
į savo misiją.

Spalių 27-tą dieną, val
džios kareiviai užpuolė 
Svang Šan ir jo plėšikų 
būrį, bet galutinai nebuvo 
galima nuspręsti ar iš tik
rųjų tai buvo Svang Šan. 
ar gal kiti plėšikai. Vėliau 
misijonieriai sužinojo, kad 
kareiviai sutiko septynis

ras Rūtą. Mirė ir sūnūs. » Kai Noemi grįžo iš Moabo plėšikus, kurių vieną už- 
Liko trys našlės. Po de- į Betliejų, pamatę ją bet-j mušė. Plėšiko drabužiuose 
šimties metų Noemi išsiil- liejiečiai šaukė: “Žiūrėki-'rado Prelato Lane anglų

te, grįžo .. .Noemi!” O No
emi tada atsakė: “Neva
dinkite manęs Noemi, t. y. 
Meilioji, bet Mara, t. y. 
kartumas, nes aš esu pri
pildyta kartumų: iškelia
vau turtinga, grįžau nus- 
kurdėlė”. Taip ir Marija 
galėjo save vadinti, nete- 

savo brangiausiojo

go gimtinės. Gerosios 
marčios nenorėjo paleisti 
vienos senelės ir pasiryžo 
ją palydėti..Nukeliavus ge
rą kelio gabalą, Noemi lie
pia marčiai grįžti į tėvynę. 
Arfa grįžta, o Rūta pasi
švenčia Noemi ir keliauna 
su ja į Betliejų. Grįžusios 
neturtingos, turėjo iš pir
mos dienos ieškotis mais- kusi 
to. Rūta ėjo į laukus ir rin- Sūnaus J. Kristaus.

(Tęsinys)

Pirma, Prelatui buvo pra
nešta apie tūlą berniuką,! 
kuris sutiko kun. Gerardą į 
gruodžio mėnesy. Antra, 
kariuomenės vadas pri
siuntė tekį laiškutį: “No
rime pranešti, kad kun. 
Gerardas buvo surastas ir 
kad kunigai nesirūpintų, 
nes jis* bus sugrąžintas 
mojau”.

Iš antros provincijos su
suke linksmesnių žinių. 
Vienas plėšikas iš Svang 
Šan būrio pabėgo ir dabar 
nori juos išduoti ir išgel
bėti kunigą. Šis plėšikas 
sakė, matęs kunigą suvirš 
savaitės laiko atgal ir kad 
lis labai geroje sveikatoje. 
Taigi šios žinios sukėlė 
naują optimizmą ir sujau
dino kunigo mylimuosius.

Staiga, toji vilties lieps
na išnyko, nes anksti rytą! 
telefonas suskambėjo Pre
lato kambaryje. Iš Mukde
no miesto, Amerikos kon
sulo balsas pasigirdo: “Ka
riuomenės viršininkai iš 
Tung Hua pranešė, kad 
vieno amerikiečio lavonas 
buvo rastas kalnuose. Iš 
visų požymių aišku, kad 
tai kunigas Gerardas. Aš 
esu labai nuliūdęs ir pra
šau priimti mano užuojau
tą Prelatui ir visiems ku-

I

Susituokusiems Pavyzdys
Sara 
kad ’ 

niekada negeidžiau vyro ir!

POPIEŽIUS PIJUS XII,
laimina visus mylinčius taiką. Popiežius Pijus XII-sis nuo dienos įžengimo į Šv. 
Petro sostą siekė ir siekia taikos žmonijai. Jo nuolatinė malda šaukia Aukščiau
siojo mielaširdystės visiems, kurie nekaltai kenčia karo bangos paliesti. Jis ir šio
mis dienomis pareiškė vilti, kad besiartinant karo frontui prie Romos bus rasta 
karo vadų išeitis tą šventą miestą aplenkti ir išsaugoti didžiai vertingas kultūri
nes ir religines vertybes. Ir štai birželio 4-toji atnešė linksmą žinią, kad Alijantų 
kariuomenė užėmė Romą ir Popiežius Pijus XII-tasis, liko saugus Vatikane.

kalboje parašytą laišką. 
Vistiek nebuvo žinoma, ar 
šis plėšikas pats Svang 
San, kaip daugelis manė, 
ar tik jo pasiuntinys, ku- nigams”.
ris nešė laišką pas kurį Taip ir pasibaigė kunigo 
nors draugą, kad išverstų.

Kaip ten bebūtų, nuo tos 
dienos policija nesulaukė 
nė jokių žinių nuo Svang 
Šan. Gandas ėjo, kad plė
šikai pardavė kunigą di
desnei grupei, kurioje bu
vo pusantro šimto plėšikų.

Žiema jau atėjo. Nelai
mingo kunigo likimas pa
siliko paslaptimi. Lapkri
čio ir gruodžio mėnesiai 
praėjo ir Nauji Metai pra
sidėjo. Nevieno žodžio ne-. sesutė, Katrina, 
girdėta nuo plėšikų. Vien , no keturis mėnesius skau- 
tik žmonių maldos kilo į smingo širdies spaudimo. 
Visagalinčio Sostą be per- Beveik tuo pat laiku, spa- 
stojimo. Žmonės kiekvieną lių mėnesį, kai kun. Con- 
dieną lankė bažnyčias iširoy iš MaryknolFų Semi- 
tolimų kaimų ir per šal-lnarijos aplankė kunigo 

šeimą pranešti liūdnas ži
nias apie kun. Gerardą, 

syje žinios iš kelių šaltinių laikraščiai ir radijo taipo- 
kibirkštėlę. gi visai Amerikai paskel-

■ Gerardo kelionė Huai Jen 
miestelyje,. kur jis norėjo 
kada nors grįžti ir paleng
vinti žmonių skurdą. Nors 
ir sugrįžo į Huai Jen, bet 
jau nebeturės daugiau 
sielvartų ir kentėjimų. Da
bar pasiliko toji linksma 
širdis be rūpesčių, spindin
ti pasišventimu, nes paau
kojo ir pačią gyvybę.

Pittsburge, kunigo Ge
rardo motinėlė, tėvelis ir 

pergyve-

I

Kaip gražiausias kilnios j vardą” (Tob. 8, 9). 
meilės pavyzdys katalikiš-i kalbėjo: “Tu žinai, 
kai susituokusiems yra ] 
Tcbia ir Sara. Tobias mel- išsaugojau nesuteptą sielą 
dė Dievą, sakydamas: “Tu nuo kiekvienos 
žinai, Viešpatie, kad aš ne Sutikau išeiti už vyro, bi- 
dėl malonumo pasiimu se- . jodama Tavęs ir prieš savo 
šerį (pagal Biblijos kalbą norą 
reiškia — giminaitę) sau rėdami išprašyti Dievo pa- 
per žmoną, bet vien dėl laimos, 
meilės palikuoniams, ku- dienas nuo lydimo susiar-, 
rie amžinai garbins Tavo tinimo. čiausias dienas.

! Netikėtai, sausio mėne-

darė vilties
I

aistros.

” (Tob. 3, 16, 18). No-

jie susilaikė tris

Alaskos moteris gaudo per ledą žuvis.

Palaimink, Viešpatie!

bė kun. Gerardo paėmimą 
į nelaisvę.

Kun. Conroy turėjo ne
malonią pareigą pranešti 
šias žinias kunigo šeimai. 
Jis pirmiausia pasakė Kat- 
rinai ir ji galų gale nors 
nenoromis save privertė 
pasakyti motinai. Priėjus 
prie motinėlės, ji tarė, 
“Mamyte, tik neišsigąsk, 
mūsų kunigas Gerardas 
buvo plėšikų suimtas. Visi 
tikisi, kad jis tuojau bus 
paleistas.”

Ponia Donovan buvo tar
tum nustebus, ji visai ne
pasirodė baimės paliesta. 
Ji norėjo ką sakyti, bet ne
galėjo ištarti nė žodžio. 
Motina pasiliko rami ir ty-

• X

i

Išvaikščiojau takelius vyšnių sodais, 
Vai verkia ten alyvos apšerkšnoję;
Liepos vaitoja našlių graudžioms godoms — 
Po beržais liūdi kryžiai trys sustoję.
Ko stovite, o, liūdesiai jūs mieli, 
Ko žiūrite tamsia raide rasota ? 
Ir mano širdį blaško skausmo sieliai, 
Kad čia guli brolužiai palaidota. 
O, kelkitės, o kelkitės narsiūnai! 
Už kraujo lašą milžinais išaugkit! 
Kova ir kardu 
Dievo stebuklais pabuskit, nelaukit.
Štai mūs žemę apsėdo usnys, žliūgės, 
Apvijo dirvas mūs pačių išartas!
Ir neša mums tankai, orlaiviai smūgius, 
Kur mūsų džiaugsmas — vos dar paragautas. 
Palaimink, Viešpatie tėviškės sodą, 
Ten kur liūdi trys kryžiai nusiminę...
Jie liūdi ja mūs visos tautos godą, 
Ak, nulenk mums laisvės saulę auksinę.

Marija Aukštaitė.

vykit, atėjūną.

“Maniau, Kad Tu Būsi Vienuolė”
Viena mergaitė kasdien?niau, kad tu rengies į vie- 

eidavo į bažnyčią i" ’—~ 
tai melsdavosi. Po kurio1 
laiko sekmadienį per pa
mokslą paskelbė jos užsa- . „
kus. Viena moteriškė, kuri rengiaus išeiti uz vyro , 
matė mergaitę kasdien atsakė išmintingoji mer- 
bažnyčioje, tarė: “Aš ma- gaitė.

ir kars- nuoles. Kaip čia dabar at
sitiko?” — “Aš dėl to ir 
meldžiaus taip daug, kad

- - - - - M

Sužadėtinių Gėlės Vargšams
Vieno milijonieriaus dūk- litų. Geriau tuos pinigus a- 

tė ruošėsi savo vestuvėms, tiduok man”. Jaunikaitis 
Iki sutuoktuvių buvo dar padavė sužadėtinei pini- 
10 dienų. Sužadėtinis kas- gus. Paėmusi pinigus, su- 
dien atsiųsdavo jai gražų žadėtinė tarė: “Dabar tu 
gyvų gėlių bukietą, už kurį man leisi tuos pinigus ati-

iI
kasdien sumokėdavo po 50 duoti vienai suvargusiai

linti pagal paprastą savo litų Kilnioji mergaitė na-i šeimai. Jie melsis už musų 
nuotaiką. Tėvas išgirdęs reikalavo pasakyti, kiek į naują gyvenimą, ir tai*• X VAUUIU V w CV O Cv LK J UI, IlLVlk ■ 0*7

liūdną žinią, tuojau ėmė įos gėlės kaštuoja. Nors mums bus daug naudin- 
klausineti visokių smulk- jaunikaitis nenorėjo paša- giau, negu gėlių buk^tas”.
menų, kurių niekas dar ne- kyti bet spiriamas pasakė 
ZlMi0ryknoll’ų Provincijo-^* tarė:
las prisiuntė iš New Yorko Musų sutuoktuves bus 
telegramą nuraminančią tik P° 10 dienų. Vadinasi, 
jų baimę. Draugai ir arti- gėlėms pirkti tu išleisi 500 
mieji užeidavo ir savo už
uojautos žodžiais mėgino 
paguosti kunigo tėvelius.

Diena iš dienos per išti
sas savaites, jie laukė — 
nesulaukė jokių linksmų 
žinių. Kunigas Juozas Do
novan, kun. Gerardo bro
lis, iš MaryknolFų Semina
rijos rašinėjo laiškelius 
kasdien, mėgindamas su
raminti savo tėvelius ir 
pakelti jų viltį, kad brolis 
kunigėlis atsiras gyvas ir 
sveikas. Bus daugiau i

“Žmogus paliks savo tėvą ir 
motiną ir glausis prie savo mo
ters. ir bus du viename kūne”.

Prad. 2, 23.

Misijonierius laiko mišias prie upės pietų Pacifike.




