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Jau tuoj bus po kvotimų 
mokyklose. Mokiniai irį 
mokytojai gaus atostogų. 
Nebus atostogų, matyti, 
tik pasiryžusiems lietuviui 
Marianapolio vedėjams. 
Pranešimas sako, vienas 
profesorių “kiek tik turė
damas laiko”, lankys lietu
vių šeimas, supažindinda
mas tėvus ir vaikus su šia 
lietuvių įstaiga, kuria lie
tuviai taip labai mažai rū
pinasi. Tam tikru raštu 
kreiptasi į visas Seseris, 
vienuoles, kurios dirba lie
tuvių parapijose, kad jos 
skatintų pradinę mokyklą 
baigusius berniukus High 
School mokslą išeiti Tėvų 
Marijonų lietuviškame 
Marianapolyje, per kurį 
jau perėjo 1,100 mokinių 
nuo 1926 metų.

Wilkes Barre “Garsas”: 
skelbia ir papildo Scrantų; 
vyskupijos savaitraščio j 
“The Catholic High” ži
nias apie skaičius tos vys
kupijos lietuvių parapijie
čių Dėdės Šamo ginkluotų 
spėkų eilėse. Pasirodo, iš 
15-kos lietuvių parapijų 
Ameriką gina 3,456 gink
luoti vyrai ir moterys. 
Daugiausia iš Scrantono 
Šv. Juozapo p-jos — 562. 
Ją seka Pittstono Šv. Ka
zimiero p-ja su 558. Malo
nu, kad Scrantono vysku
pijos lietuvių parapijos ve
da tokią pilną statistiką.
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BOMBERIAI B-29, paskutinį kartą bombardavo Japonų sostinę Tokio ir kitus jų miestus. Tai Dė
dės Šamo naujieji ir smarkieji lėktuvai, kurie dar nekartą atlankys japonų karo,frontus. Šitos rū
šies bomberiai turi keturius motorus po 2200 arklių jėgos kiekvieną. Jų greitis daugiau 300 mylių 
į valandą. Tai buvo antras toks žymus Japonijos sostinės vizitavimas Amerikos bomberių. Kada 
karo frontas vis pamažės artėja Japonų žemyno, tai Japonams toki botagai duoda rūpesčio. Bet 
jie pasėjo karo sėklą klastingai bombarduodami Pearl Harbor, taigi dabar ir gaus piauti vaisius.

Alijantų Bombanešiai Sprogdina
Nacių Tvirtoves Prancūzijoj

t
!
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Dėdės Šamo Švarkas 
Ant Stalino Rubaškos

------------ - ------------- I

Gegužės mėnesyj Ameri
kos Komunistų Partija sa- 'i 
vo suvažiavime New Yor- 
ke pasidarė sau “kara- 
kiri” ir tas “lavonas” — 
partija išnaujo “prisikė
lė”, bet jau nebe “partija”, 
bet kaipo Amerikos Ko-I 
munistų Politinė Associa- 
tion.

Tas komunistų “persi
vertimas” spaudoje būvo 
plačiai komentuojamas. 
Bet gal tinkamiausiai šį 
komunistų persivertimą a- 
pibudino Hearsto laikraš
čiuose tilpęs editorialas. 
Ten be kitko pareiškiama, 
kad žodis “partija” pakeis
tas į “associacija” nepa
keičia esmės — palieka ko
munistinis — su šaknimis 
Maskvoje, taip kaip Nacių 
Bundistų šaknys, kad yra 
Berlyne. Jie tik užsivilkę 
Dėdės Šamo švarką ant 
Stalino “rubaškos”.

Žinoma “rubaška” 
marškiniai vis palieka 
čiau “prie širdies”.

Iš Aukščiausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, birž. 
26 — Britų ir Amerikiečių 
bombanešiai ir kovos lėk
tuvai visame Kanalo pa
kraštyj, Prancūzijoj, net
iki Ispanijos sienos bom
barduoja Vokietijos nacių 
tvirtoves, aliejaus sande
lius ir aerodromus arti 
Toulouse, kai tuo pačiu 
laiku kiti alijantų bomba-

nėšiai iš Italijos, nulėkę į 
Prancūziją, bombardavo 
Marseille - Avignon srity
je.

Lengvieji alijantų lėktu
vai medžioja vokiečius ka
reivius, bėgančius iš Pran
cūzijos; tūkstančiai ali
jantų lėktuvų lekioja nuo 
Dieppe iki Ostend ir tyko
ja užpulti Vokietijos nacių 
“robotus”.

Kautynes Su Priešu Tebesitęsia

Amerikiečiai Užėmė Cherbourgą
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Naciai Sprogdina Sandelius

Šimtai Pasiduoda Amerikiečiams
Iš Aukščiausiojo Alijan- vo aštriu katalikų persė

tų Ekspedicijos Centro, kiojimu. Dabar jisai viena- 
birželio 26 — Alijantai iš- me spaudai duotame pasi
laisvino pirmą didžiausį kalbėjime pareiškė, kad ji- 
miestą Cherbourgą, Pran- sai atšaukia savo elgesį 

■cūzijoj. 1 prieš Katalikų Bažnyčią.
Amerikiečiai kareiviai į Calles būdamas per keletą 

Cherbourgą įėjo iš pietų, metų Meksikos tikru dik- 
rytų ir vakarų, ir stumia tatoriumi yra išleidęs visą 

į nacius į jūrą. Vokietijos eilę prieš katalikus nu- 
j naciai nenori pasiduoti; kreiptų įstatymų, jo prezi- 
i sprogdina sandelius ir ki- dentavimo metu buvo pie
tus pastatus uostuose, kad šiamos ir uždarinėjamos 

i bažnyčios, uždraustos pro
cesijos ir uždrausta kuni
gams ir vienuoliams rody- 
jtis gatvėje su savo unifor
momis. Vienas rašytojas 

'skelbė, kad Calles yra at- 
sakomingas už nužudymą 
4,000 katalikų, jų tarpe ir 
žinomo kankinio — tėvo 
Pro. Calles yra buvęs kele
tą metu ištrėminje San 
Diego, Calif. Dabar jam 

(LKFSB) Visoj Meksi-! leista sugrįžti ir jis ta pro-

DĖJO MARIANAS SALOSE
—

Iš Pacifiko Laivyno Cen- 109 lėktuvus Marianas ša
tro, Pearl Harbor, birž. 26 lyno srityje.
— Pereitą savaitę Pacifi-I Jung. Valstybių marinai 
ke į vakarus nuo Marianas ir kareiviai vis varosi pir- 
salyno Amerikiečių karo myn Saipan saloj.

i jėgos užklupo Japonijos 
karo laivyną ir jį smarkiai 
bombardavo, 
amerikiečiai

ivieną japonų lėktuvlaivį, 
tris žibalinius laivus ir 
spėjama, kad nuskandino 
vieną karinį japonų laivą. ’

' Be to, amerikiečių karo mažesniu

Kautynėse 
sunaikino

Oficialiai praneša, 
Marianas salyno srityj 
nuo Joirželio 10 d. iki birže
lio 23 d. padarė priešui se
kančius nuostolius: nus
kandino 30 laivų ir gal bū
ti dar du 
51 laivą;

jų negalėtų vartoti alijan
tai. Tačiau šimtai nacių 
be mūšio pereina į alijantų 
pusę.

Cherbourgas yra trečias 
didžiausias uostas Pran
cūzijoj. Tai didelis alijan
tų laimėjimas.

Calles Gailisi Persekiojęs 
Katalikus

koj padarė didelio įspūdžio1 pasmerkė savo anksty- 
žodžiai buvusiojo prezi- besnį elgesį, nesutinkantį 

kad dento Plutarco Elias Cal- su teisingumu, su sąžinės 
les, kurs buvo žinomas sa- laisve.

ĮSIGALIOJO ĮSTATYMAS ŠIO 
KARO VETERANŲ GEROVEI

kitus; sužalojo 
nuskandino 13 
laivų; nušovė

AT D A A T 1^7 VTT MTT T ^a^va^ lėktuvai sunkiai 747 priešo lėktuvus. TuoZJUAl aCJZz V sužalojo tris kitus japonų pačiu laiku Jung. Valsty-
LIETUVAI | lėktuvlaivus, vieną karo 

didelį laivą, du naikintu
vus ir du žibalinius laivus, prarado 98 lakūnus. 

(LKFSB) Neseniai “The dėjo Respublikonų parti- Tuo pačiu laiku amerikie-i jaDOniios radio

bes prarado savo 151 lėk
tuvą; sužalojo 4 laivus, ir

Jewish Publication Socie- jos tautinis seimas, kuria-! 
ty of America” išleido pla- me bus nominuoti kandi-; 
toką veikalą anglų kalba datai lapkričio mėnesio! 

■apie žydus Vilniuje. Kny- rinkimams.
gos pavadinimas — “Vii- Svarbiausia nominacija, 
no”. Ją parašė Israel Co- tai kandidatas į preziden- 
hen. Joje kalbama apie žy- tus. Spėjama, kad bus no- 
dus Lietuvos sostinėje nuo minuotas New Yorko vals- 
seniausių laikų ir dabar, tybės gubernatorius Tho- 

Vienoje knygos vietoje; mas E. Dewey kandidatu į 
rašoma, kad žydai į Vilnių! prezidentus, 
visados žiūrėjo, kaip į Lie
tuvos miestą.

Respublikonų Partijos 
Seimas

Chicago, III. — Pirma
dienį, birželio 26 d. prasi-

Respublikonų partija ne 
tik nominuos kandidatus 
į Jung. Valstybių adminis
traciją, bet taipgi paruoš 
ir priims tos partijos plat
formą. Respublikonai ypa
tingai nori praplėsti savo 
pokarinę užsienio politiką.

ar- 
A.

Sunaikino Hitlerio Rūmus 
Berlyne

Pereitą trečiadienį, kada 
Jung. Valstybių bombane
šiai vėl bombardavo Vo
kietijos sostinę, Berlyną, 
tai jie tarp kitų pastatų 
sunaikino Hitlerio kance- 
lerijos rūmus, Gestapo 
centralinį namą, karo mi
nisteriją, Dr. Goebbelso 
propagandos ministeriją,
keturias geležinkelio sto-'35 dideles industrijos į- 
tis, penkius prekinių trau- staigas.

savo 
suprantama, 
ir skelbia,

ėjai nušovė 373 japonų nuostoliuJ ' 
lektuvus- isumažybina,

Vėliau amerikiečių karo kad “dar nepavyko mums 
jėgos sužalojo dar tris ja-: laimėti sprendžiamojo mū- 
ponų karo laivus ir nušovė šio su Amerikos laivynu”.

VVashington, D. C., birž.j Labai daug prisidėjo A- 
26 — Šiomis dienomis pre- merikos Legionas, kad bū- 
zidentas Rooseveltas pasi- tų priimtas įstatymas, pa
rašė J. V. Kongreso pri- gal kurį būtų teikiama 
imtą šio karo veteranų bi- garbingai atleistiems iš 
lių. karo tarnybos veteranams.

Pagal šį naują įstatymą Amerikos Legiono nariai 
atleistieji iš karo vetera- labai gerai žino, kaip daug 
nai — vyrai ir moterys, vargo teko panešti pirmo

jo pasaulinio karo vetera
nams, ir kada jie reikala
vo, kad būtų priimtas ati
tinkamas įstatymas, tai 
prez. Rooseveltas buvo 
priešingas. Legionieriai

ALIJANTŲ KARO TEISMAS
TEIS ITALIJOS RAUDONŲJŲ 

VADUS

Londonas, birž. 26 — Iš 
Maskvos praneša, kad Ru
sijos raudonoji armija ap
supo Baltgudijos miestą 
Vitebską ir su 45,000 na
cių, kareivių, kurie patekę 
į spąstus, grumiasi to 
miesto gatvėse.

Maskvos pranešimas sa
ko, kad raudonoji armija, 
puldama Vitebską, išlais-j kalbėti apie taiką su So- 
vino nemažai apgyventų! vietų Rusija, bet tos kal- 
vietų. Kitos raudonosios! bos ir vėl nutilo.

armijos vienetos puola 
Oršą, Mogilevą, Žlobiną ir 
Rogačevą.

Raudonieji nukirtę Bob- 
ruisko geležinkelį.

Taipgi rusai, sako Mas- 
jkvos žinios, ir Suomijoj 
laimi.

Suomijoj buvo pradėję' 
ilbėti apie taika su So-1

Roma, Italija, birž. 26 — 
Šiomis dienomis buvo ži
nių, kad išlaisvintoj Ro
moj raudonieji smarkiai 
pradėjo veikti. Pirmieji iš
leido savo laikraštį. Vėliau 
buvo žinių, kad raudonie
ji — komunistai kreipėsi į 
alijantų karo vadovybę, 
siūlydami jai savo gink
luotą armiją, kurios skai
čius esąs apie 50,000.

kinių kiemus ir mažiausia

Dabar pranešama, kad 
Italijos komunistų organi
zuojamos “raudonosios 
armijos” vadai pateko į a- 
lijantų karo teismą. Jie 

• kaltinami tuo, kad tvirtino 
gyventojams, jog jie turi 
leidimus iš alijantų karo 
vadovybės naujai armijai 
organizuoti, kuri įves 
“naują demokratiją“.

“Armata Rossa” vadas 
Antonio Poce ir du jo pa- 
gelbininkai paleisti iki tei
smo už 100,000 lirų kauci
ją-

NACIAI NEATSILAIKO 
ITALIJOJ

Pranešama, kad vokie
čiai jau ruošiasi apleisti 
Leghorn miestą ir uostą, 
kuris yra antras didžiau
sias uostas Italijoj.

Alijantai laimi taipgi I- 
ir va-

Roma, birž. 26 — Ameri
kiečių karo jėgos Italijoj 
stumia Vokietijos nacius 
tolyn į šiaurę visu Italijos 
vakariniu pakraščiu. A- 
merikiečiai atmušė nacių 
tankus ir artilerijos viene- talijos centralinėje i 
tas ir užėmė Follonica karinėje dalyje, 
miestą, ir beliko tik 30 my
lių iki svarbiojo miesto 
Pisa. |

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

nedirbantieji, gaus po 
820.00 į savaitę pašalpos 
iki 52 savaičių per dvejus 
metus nuo garbingo atlei
dimo iš karo tarnybos. Per 
ketverius metus gaus ap
mokėtą mokslą ir pragy- važiavo į Washingtoną pi- 
venima. Po 8500 skiriama 
apmokėjimui mokyklai ir džiai nukentėjo, 
no $50 į mėnesį pragyve- prezidentas 
nimui pavieniams, o po 
875 vedusiems.

Veteranai, kurie norės 
įsigyti biznius, pirkti na
mus ar ūkis iki pusės pini
gų, kuriuos jie turės mo
kėti. bet ne daugiau kaip Į 
82.000 gaus iš valdiškų ar nešama, kad Amerikiečiai 

i privačių įstaigų paskolas, užėmė mažiausia dvi Vo- 
; Tačiau už paskolas turės kieti jos nacių robotų (be 
mokėti 4 nuošimtį. lakūnų lėktuvų) bazes

Be to, pagal ta įstatvma Cherbourgo pusiasalyj.
ski r i a m a 8500.000.000 Alijantų technikos eks- 
sveikatos namams ir ligo- pertai jau pradėjo tyrinėti 
ninėm statyti, kur vetera- tuos priešo “slaptus gink- 
nai nemokamai bus gydo- lūs”. Tikimąsi. kad tyrinė- 
mi. Valdžia išleis daugiau jimas pagelbės surasti 
pinigų paremti bei sušelp- priemones nugalėti tuos 
ti sugrįžusius iš karo ve- robotus.
teranus — vyrus ir mote-

kietuoti. ir jie ten skau-
Dabar ir 

Rooseveltas 
yra palankus veteranams.

Amerikiečiai Užėmė Robotų 
Bazes Cherbourge

Londonos, birž. 26—Pra-

ris.
Šį bilių prezidentas Roo

seveltas pasirašė su de
šimčia plunksnų, su kiek
viena po kelias raides.

Prezidentas pageidavo, 
kad Kongresas priimtų 
dar daugiau atitinkamu 
biliu, pagal kuriuos būtų 
teikiama šio karo vetera
nams pagalba.

f 
I
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- ĮVAIRIOS žinios
DU NAUJI JĖZUITŲ KUNIGAI

dviejų vie- 
kunigų, būtent. 
Jakimavičius iš 

ir Alfonsas 
iš Jamaica 
Abu kunige-

’logijos \Vestone, ir tapo 
įšventintas į kunigus bir
želio 17 d.

Kunigai Pranas ir Al- 
phonsas gražiai pasižymė
jo moksle. Daug ko laukia
me iš jų didesnei Dievo 
garbei ir mūsų žmonių 
dvasinei gerovei. Pr.

Sovietai Susidomėjo Rusais 
Normandijoj

Mūsų tautai yra džiaugs 
mas sulaukus 
nuolių 
Pranas
So. Bostono 
Jomantas 
Plain. Mass. 
liai atlaikė savo primici
jas. sekmadienį, birželio 
25 d.

Kunigas Pranas Jakima
vičius baigęs Boston Col- 
lege High School 1932 m. 
įstojo į Jėzaus Draugijos 
vienuolyną, Shadovbrook, 
Mass. Užbaigęs novicijatą 
pradėjo filosofijos kursus 
\Veston. Mass., kurią stu
dijavo tris metus. ' Grįžo į 
Boston College High 
School pora metų mokyto- Kartu su juo išvyko du jo | 
jauti. Po to mokinosi teo- pagelbininkai.

Suomijos Ministras Išvyko 
Iš Washingtono

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis išvyko Hjal- 
mar Procope, Suomijos 
pasiuntinys, kuriam vals- į 
tybės departmentas buvo 
įsakęs apleisti šią šalį, j Sovietų “
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LIETUVOS ŽMONES SVETIM 
ŠALIŲ LEGIONE AFRIKOJE

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Dėl Vilniaus krašte t ra Albertas Navickas, lie- 

vykdytų masinių gyvento- ■ tuvis iš Vilniaus krašto, 
jų gaudymų ir trėmimų!nuo Švenčionių.
visų vietų visuomenės at-! 
stovai ir II-jo okupacinio! 
seimo atstovai įteikė me-į 
morandumus Kubiliūnui ir; 
Tarybos pirmininkui prof J 
Biržiškai, tačiau iki šiol jo-j 
kių atsakymų bei paaiški
nimų nebuvo duota, o gy
ventojų gaudymai ir trė
mimai visame 
domi toliau.

— Žasliečiai! 
parsidavėlių 
Šneiderio. i 
Malašausko.
— Į Kretingos stotį atvy

ko traukinys su aukštų 
nacių šeimomis. Trauki
nys buvo labai prabangiš-; mirtį, pati susirgo pavo- 
kai įrengtas. Aukštųjų na-^”"" 
cių pareigūnų žmonos ap
gyvendintos Palangoje, 
šeimos iš Kretingos sto
ties į Palangą buvo veža
mos Rentelno mašina.

— Žasliuose dirbantis Ve- 
leckas griežtai įspėjamas 
už politinį santykiavimą; 
su vietos gaivalais lenkais.
— Lenkų armijoje, dali

nyje. kurs stovėjo prieš 
kurį laiką Britų salose, y-

Jung. Valstybės Pripažino 
Bolivijos Naują Valdžią

VVashington, D. C., birž. 
26 — Šiomis dienomis 
Jung. Valstybės ir 17 kitų

i

Saugokitės 
policininkų! 

Špokausko, ir

krašte vyk

Londonas, birž. 26 — Sa
koma, kad Sovietų Rusijos 
atstovai Londone labai su
sidomėjo rusais, kurie bu
vo paimti į nelaisvę kartu 
su naciais Normandijoj, 
Prancūzijoj.

Spėjama, kad rusai ka
reiviai. kurie buvo nacių 
armijoj, yra trijų katego
rijų. Vieni jų yra raudono
sios armijos nariai, ku
riuos vokiečiai buvo paė
mę į nelaisvę; kiti rusai, 
kurie gyveno užsieny nuo 
pat revoliucijos ir buvo į- 

j traukti į vokiečių armiją, 
o dar kiti, kurie išsižadėjo 

rojaus”, prisidė
jo prie nacių armijos ir 
'veikė prieš sovietus, arba 
Į buvę raudonosios armijos 
i kareiviai prisidėjo prie 
i kvislingo gen. Vlassovo 
organizuojamos armijos 
arba kitų antisovietinių i 
organizacijų.

Galimas dalykas, kad da-
i * • "11 i n ! ŠALPOS FONDO SULAUKUSdzia pareikalaus, kad pa
imtieji rusai į nelaisvę;
Prancūzijoje būtų grąži-Į Jau turime paskelbtą ir 
narni Rusijon. Bet grei-; įregistruotą United Lith- 
čiausia, kad alijantai juos uanian Relief Fund. Galų 
laikys kaipo belaisvius iki Sale sulaukėme to bendro, 

i oficialaus fondo, kurio rei- 
, kalas taip seniai yra pri- 

— Škotijoje labai gražiai i brendęs ir būtinas mūsų 
buv^0 darbuojasi kun. J. Gutaus- visuomenės sąlygose.

Šalia religinės veik- Gana ilgai prie jo eita,

SUSISIEKIMO GRUPĖ užkabina telefono vielas 
Hollandia saloj. Ten matomai stulpų nereikia statyti, 
nes aukštos palmės pilnai atsako tam tikslui. Sakoma, 
kad dažnai palmių viršūnėse būna įsitvirtinę su kulko- 

; svaidžiais japonų kareiviai, kuriuos reikia iškelti, kaip 
į paukštį iš lizdo. O jeigu pražiopso ji, tai jau jis “bosas”. 
! Todėl mūsų kariams kovojant džiunglėse ir reikia bū
ti begalo akyliems.

pietinės Amerikos valsty-'karo pabaigos, 
bių vyriausybės pripažino ----------
naują Bolivijos valdžią, 
kuri po perversmo i___
sudaryta toje valstybėje, kas. _

" ~______ _ los, jisai neužmiršta ir lie- bet tas tik parodo, kad

(LKFSB) Šiaurinėje Af
rikos dalyje Prancūzai y- 
ra sudarę, vadinamą, sve
timšalių legionus, į ku
riuos priimami visokių 
tautybių žmonės. Paskuti
niuoju metu svetimšalių 
legione buvo keletas žmo- 

Lietuvos: Stasys! 
Adolfas Dirgėla, ] 
Morkūnas, Kaži-į 

Adomaitis dingęs Į 
metų kautynėse'

nių iš 
Zairys, 
Vladas 
mieras 
1939
Prancūzijoje, Aleksejūnas, 
kurio dabar irgi nematyti 
ankstybesnėje vietoje. 
Spėjama, kad jis dar gy
vas ir sėdi kokioj Sacharos 
tvirtovėj. Dar buvo Liudas 
Gardis, jis japonų liko už
kluptas Indokinijoje, o Mi
siūnas, kuris sirguliavo, 
buvo išsiųstas į Pietus ir 
apie jį daugiau nebeturi
ma žinių. Nesenai legio
nuose baigė tarnybą iš 
Lietuvos kilęs žydukas

Finkelšteinas. Svetimšalių 
legione tebetarnauja ir 
Kauno laikraštininkas V. 
Gedgaudas. Jis džiaugiasi 
per Raudonąjį Kryžių iš 
Lietuvos nuo savo tėvų ga
vęs žinelę, kad jie yra svei
ki. Jis taipgi kartkartėmis 
gauna USA lietuvių laik
raščius ir jam buvo dide
lis netikėtinumas, kai per 
laikraščius atsiliepė Ame
rikoje gyvenančioji jo mo
tinos sesuo, apie kurią jis 
manė, kad jau jos nebėra 
tarp gyvųjų. Dabar V. 
Gedgaudas rašo romaną— 
'“Trys iš Svetimšalių Le- 
’giono”, kuriame bus dau- 
' giau pavaizduota vidaus 
! pergyvenimai trijų tautų, 
trijų skirtingų profesijų, 

! trijų skirtingų būdų žmo
nių. Kiekvienas turi skir
tingą priežastį, kodėl atėjo 
į svetimšalių legioną, kiek
vienas iš jų savaip žiūri į 
gyvenimą. Romanas jau 
įpusėtas rašyti. Gedgau
das turi padaręs metmenis 
ir savo kelionių aprašy
mams, bet tuos gal tik po 
karo baigs.

rių - marių jos broliai ir se
sės dar atmena juos ir, kai 
ji sunkioje vergijoje žus, 
bus kas jos kūdikiais apsi
rūpinęs, drabužėlių atsiųs, 
duonelės parūpins, gal ne 
vienas ras širdį - namus, 
prieglaudą. O jei tik jie tą 
pajus, kaip verta, kaip kil
nu tam dirbti.

Niekas nežinome ką atei
tis yra mums paruošusi, 
mūsų rytojai nėra visada 
jau tokie, kokius planuo
jame, bet visi žinome, kad 
kai bėda ateina pro vienas 
duris, širdis - šalpa pasi
beldžia pro antras duris.

Todėl atsiliepdami į vi
sas išdėstytas mintis BA
LF atsišaukime, mes įstei
gėme Waterbury, Conn. 
LRF skyrių, kurio vardu 
linkiu pasisekimo ir paža
du visokeriopą paramą.

A. V. Devenienė.
—■ • -------------------------------------

J. V. Kongresas Atostogose
kių ...izmų atnešė žmo
nėms tas nelaimes, o šal
pos idėjai atsidavę žmonės 
turės tas žaizdas gydyti.

Smulkus “politikavi
mas” ir lenktyniavimas 
sugaišino ir mums bran
gaus laiko, nustojome gal 
ne vieną progą kai ką ank
ščiau nuveikti. Todėl da
bar su dviguba energija 
turime visa tai atidirbti.

Visai teisingai galima 
pasakyti, kad politinės są
lygos gali daug šalpai pa
dėti, bet teisinga bus ir tai, 
jei kas pasakys, kad tos 
pat politinės sąlygos gali 
ir pakenkti, todėl šalpa tu
ri remtis ant pastoviausių 
amžinų artimo meilės pa
galbos pamatų. Su džiaug
smu galiu pabrėžti, kad šis 
Fondas yra nepartyvis, 
gali jam dirbti kiekvienas, 
kurs turi norą, padėti kaip 
darbu, taip ir auka.

Tikra šalpa nežiūri ko
kių tu įsitikinimų, kokios 
tikybos ir kokios spalvos. 
Ji mato tik tavo nelaimę. 
Ypatingai lanksti, ieškanti 
įvairių kompromisų ir ga
limybių turi būti mūsų ši 
po visą kraštą besirengian
ti išsiplėsti organizacija.

Rasime įvairių kliūčių, 
belsimės į įvairias duris, 
turėsime įvairių užmeti
mų — nes dirbsime, kelias 
nelengvas, bet tikslas kil
nus, jis duos jėgų ir ištver
mės. Mes čia džiugaujam. 
kad susitvarkėme, kad 

spaudoj pa- pradėsime dirbti. O tie, dėl 
skelbtas jų atsišaukimas kurių mes dirbsim, kaip 
mums duoda suprasti, kad j jie jaučiasi, ar galime jų 

jausmus palyginti su mū
sų. Atrodo, kad ne, nes 
mes vis dar negalim net į- 
sivaizduoti jų gyvenimo 
sąlygų-

Tas miškuose besislaps- 
tąs tėvas ar brolis, kurs 
laukia tik ženklo, kada tė
vynę stos ginti, kada duos 
savo gyvybę už ją, už vai-j 
kų ir žmonijos ateitį, pasi
jus tvirtesnis, bus leng
viau kentėti, kada užgirs, 
kad yra tie, kurie jo naš
laičiais apsirūpins. O ir to
ji darbų ir vargų iškankin
ta motina ir ji atsidus 
lengvėliau, kada jai kas

Gana ilgai prie jo eita,

žaizdų tuv^ tautinių reikalų. Jis,fondo įkūrimas yra rimtas
• . daug prisideda prie lietu- darbas. Buvo įvairių kliu- 

Jankauskas vių patnjotiskų parengi- cių, reikėjo jas išaiškinti,
*— Sicilijoje nuo

mirė Iondonietis lietuvis'
karvs Kazvs —,,
25 metų amžiaus. Jo moti-;””*- s*met> vasarl° ™ęne- 
na sužinojusi apie sūnaus s- -ie Lietuvos nepriklau- 

somybes minėjimai gra- 
jinga liga ~ žiai ^uvo apvaikščioti ne
-šv'Juozapo Darbinio itik. Londono lietuvių, bet,

daug prisideda prie lietu- darbas. Buvo įvairių kliu-

kų Sąjunga, kuri be kitų 
svarbių darbų, leidžia D. i 
Britanijoje vienintelį lie
tuvių laikraštį “Išeivių 
Draugas”, šių metų pra
džioje buvo sušaukusi su- 

Į važiavimą. 1944 metams

;buvo parengimai Glasgove 
ir Bellshill.

SLA Seimas

birž. 
Kon- 
susi-

VVashington, D. C., 
26 —Jung. Valstybių 
gresas išsiskirstė, ir 
rinks tik rugpiūčio 1 d. š. 
metų.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių•• *
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

kad tuo būdu turėti fondą 
su tvirtais, pastoviais pa
matais. Fondo įkūrimo is
torija liekasi praeity, nes 
visas jo darbas ateity. Bet 
praeitis mums primins, 
kad žmonių pasiryžimas 

■ daug nulemia. Eidami tie
sos keliu turime į tikslą 
eiti be jokių abejonių, o 
vien tik derindami ir nau
dodami tas gražias piliečių 
teises, kurias mums lais
voji Amerika suteikia.

Dėka mūsų vaikams, ka-
1 riaujantiems Prancūzijoje, 
Italijoje ir kituose fron
tuose, dėka mūsų organi
zuotumui, darbui ir pasi
aukojimui, mes lyg ir jau
čiame, kad tik daugiau 
kiek susispausti, pasiau
koti ir išsižadėti savo pa
togumų, o laimėjimas, ka
ro galas jau ne taip toli...

Lietuvos žmonių masi
niai persekiojimai, jų iš
trėmimai įrodo tik priešo 
siautimą prieš galą, ką 
mes patyrėme iš anksty
vesnių okupacijų.

Neseniai

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus >
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems I 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

Philadelphia, Pa. — Pir- 
birželio 26 d., 

M. Philadelphian Hotel prasi- 
K. dėjo SLA organizacijos 

43-čias seimas.
Spėjama, kad daugiau

sia ginčų kils dėl pakėlimo 
mokesnių nariams, bet gal 
būti kils nemažai ginčų ir 
dėl centro valdybos narių, 
ypač prezidento 
nimo. Tautininkų 
manių spauda 
kad socialistai ir 
sandariečiai nesiskaitysią 
su daugumos narių bal
sais, kurie išrinko prezi
dentu adv. Laukaitį iš Bal- 
timore, bet bandysią sei
me išrinkti tą patį prezi
dentą, adv. Bagočių.

Bet labai abejojama, 
kad jiems pavyktų suda- 

! ryti reikalingą skaičių 
I balsų. Mes nfanome, kad 
adv. Laukaitis bus užtvir
tintas prezidentu.

i
Ivaldybon išrinkta pirm. J.'madienį, 

Juozapavičius, adm. 
Mikalauskas, kasin.
Vyšniauskas, vald. nariais
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VITALI IMPORTANT! ESSENTIAL? NECESSARy! 
that's wmat your U5EP KITCHEN FAT has become 
SINCE PEARLM4RB0R.' 130,000,000 POUNDS ARE 
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IT WOULD TAKE A FARM ONE MILE’WIDE 
FROM NEW YORKTO WOEN1X ARIZONA TO GROW 
ENOU6H SOY BEANS TO 5UPPLY 030,000,000 POUNP5 
OF FATS AND OIL5...

- . -------- ---------------------

j , !

h
J »r*

Tis1 1

_1Uf • -’-v

ĄĮ
41
t

B\ r
. '—I

when YOUturn in 
USED KITCHEN FAT

YOU ARE SAVING 
THOUSAND5 OF WORk 
ROUR5 FOR OUR OTHER 

FARM PRODUCTION 
NEEPSf

Batų Racionavimas 
Tęsiamas

Batų racionavimas šiame 
krašte bus tęsiamas iki 
bus žymių pagerėjimų ba
tų išteklių situacijoje, pa
reiškė bendrame raporte 
Leather and Shoe Division 
and Civilian Reųuirements 
of the VVar Production 
Board, ir Office of Price 
Administration.

jie pasiryžę žūt-būt kovoti; 
jie žino, kad bus užmuštų, 
bus sužeistų, bus našlai
čių ir, kad mes turėsime 
jiems pagelbėti.

Kiekvienas supranta, 
kad žmonių gerbūvis ir 
laisvė negali būti atkurta 
ant bado, ligų ir griuvėsių 
pamatų.

Dar niekad pasauly ne
buvo tokio baisaus karo ir 
bado, dar niekad taip visi 
gyventojai, nežiūrint ar 
jie civiliai ar kariškiai, ne
buvo taip paliesti, kaip da
bar.

Politinės aspiracijos ir; 
lenktyniavimai tarp viso- pašnabždės, kad ten už jū-

auJi O

GĖLES — Didžiausias džiaugsmas vaikučiams, tai 
skinti gėlės. Jie skina gėles mamytei, jie nori duoti ir 
tėvukui, bet nepamiršta ir tos sesutės bei broliuko, ku
rie dar anų gėlių nematė. Žiūrint į paveikslą norisi už
dainuoti — žydėkit kvepėkit jūs mano gėlelės. .

I
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Ziopliška Propaganda
Orlemanskio žygis gan skambiai suaidėjo bolševi

kų spaudoj. Nepavyko tai nepavyko, bet esą jis pralau
žė neperžengiamą sieną tarp bolševizmo ir katalikybės. 
Tėvas Orlemanskis, girdi, padarė drąsų epokinį žygį, 
kurs pirmiau ar paskiau turėsiąs suaidėti nacijonali- 
niame ir religiniame tautų santykiavime. Reikia tik 
jis tinkamai išnaudoti. Ir komunistų spauda mėgina 
tai padaryti. Kadangi angliškieji ir lietuviškieji bolše
vikai tuo klausimu vienbalsiai sutaria, tai tenka spė-; 
lioti, kad tai daroma Maskvos įsakymu. Daroma nevie- j 
nodai. Angliškieji propagandistai kur kas geriau išlai
ko diplomatijos taisykles. Lietuviškieji, kaip papras
tai, neiškrypsta iš stačiokiškos linijos. Prabyla į kuni
giją, ragindami pasekti Orlemanskio pavyzdį. Jų “ma
nifestas” tiksliai apibūdina jų protinį ir dorovinį lygį.

Štai kaip jie argumentuoja.
Lietuvių kunigų tarpe esą tokių, kurie gerai nu

mato galimumą bendradarbiauti su sovietais. Tai esą 
pažangūs, inteligentiški tipai. Bet jų esanti neskait
linga mažuma, todėl neišdrįsta viešai pasisakyti. Gi 
kiti kunigai esą perdaug storžieviški, kad galėtų su
prasti bolševikų rojaus gėrybes. Tai esą apgailestauti
na. Bet vis dėlto bolševikų agitatoriai nenusimena ir 
ragina net “storžievius” susiprasti ir praregėti.

Kaip matome, bolševikėlių propaganda tikrai sa- 
kuotnugariška. Papraščiausias jau, sakykim, ne tai 
diplomatas, bet žmoniškumo pojūtį turįs agitatorius, 
norėdamas patraukti tam tikrą žmonių grupę savo 
pusėn, prašneka į juos ko mandagiausiai ir rūpestin
gai vengia kokiu nors būdu juos įžeisti. Gi čia bernišku 
stačiokiškumu drebiama purvais į akis tiems, kuriuos: 
norima prisivilioti. Kurioj, net azijatiškoj tautoj, rasi
te tokią klumpakojišką propagandą? Tai liūdna rusų 
burliokų paliekana, kuria lietuviški bolševikai taip ne
laimingai užsikrėtė ir nieku gyvu negali jos nusikra-j 
tyti. Tai neišgydoma buvusiųjų ir esamųjų vergų liga.

Bet kas svarbiausia, kad bolševikai nesuranda 
tikrojo taikinio. Jis visai kur kitur glūdi. Katalikų ku
nigija yra tampriai disciplinuota klasė. Ji negali ir pa
galiau nenori sauvališkai į politiką kištis. Visa politinė 
katalikybės linija yra Vatikano žinioje. Jei kurie ka
talikų dvasininkai yra buvę ar tebėra kokios valstybės 
pareigūnais, tai vien Vatikanui leidžiant. Savarankiš
kieji išsišokėliai visuomet neskaniai susikompromi
tuoja ir sudaro pavyzdžių, kurių nieks nenori sekti. 
Komunistų agitatoriai gal to nežino. Tad gi jiems ži
notina, kad čia ne kokio storžieviškumo ar protinio ap
sukrumo klausimas, bet papraščiausias tvarkos prisi
laikymas. Kunigai žino, kokios linijos laikytis ir neno
ri iš jos iškrypti. Jei kartais atsiranda išsišokėlių, tai 
tik išskirtys. Šiuo atveju išskirtys iš žioplių susidaro.

Dėdės Šamo laivai, ankstyvą ryta, plaukia į Hollandia, Olandų Naują 
Gvinėją, laike invazijos i tą salą, Pacifike.

Pogrindžio spaudos bal
sai:

“Atžalynas”, — leidžia
mas “Lietuvių Vienybės 
Sąjūdžio” savo Nr. 4 (spa
lių 30, 1943) įsidėjo sekan
čius keturius reikšmingus 
pasisakymus ir faktus.

1. Jaunimas Dega Ištiki
mybe Lietuvos Idėjai.

“Nėra pakankamai tvir
tų kalėjimo sienų, nei pa
kankamai toliau kraštų, 
nei pakankamai sunkaus

savo aukomis 1918-1919 ir 
1941 m. šiandien mes vėl 
susikauptam didžiam Tė- i 
vynės išlaisvinimo kovos 
momentui, tylime ir kant- 

Į riai laukiame pakylant; 
i laisvų trispalvių į erdves.

Tik, gaila, mes vis dar 
ne visi. Dažnas dar mūsų 
nepajėgia pakilti bent kiek 
aukščiau, svyruoja, blaš
kosi. Senosios kartos gi 
atstovai skaičiuoja “ 
vuosius” žmones, 

; nėja “kabinetus”,... 
tarpu tie patys vokiečiai, lūpų iki dešinės akies ir iki 
mūsų pačių duona misda- viršugalvio kaulo susiuvi- 

Imi ir didžiausius siunti- mo pašalinta kartu su gal
inius siųsdami į Vokietiją; vos kaulais. Kaukuolė be pavargęs besekdamas tas 

savo badaujančioms šei-; smegenų. Lavono Nr. 34 baisias eilutes ir vaizduo- 
Į moms, nebeduoda maisto ■ dešinėj pusėj, apendicito tėję atkurdamas baisius 
kortelių mūsų šaukiamojo srity, poros colių platumo sužalotojų vaizdus. Bet jų 
amžiaus jaunimui. Kai durta žaizda, iš kurios iš- kančios buvo perdaug di- 

’ tūkstančiai taurių ir išti- lindęs žarnų galas netoli dėlės, mes negalime jų už- 
* kimų tautiečių, gyvenda- 10 colių. Dešinėj pusėj, miršti, mes turime gerai į- 

mi nuolatiniame pavojuje, 
varge, baimėje būti oku
pantų suimtam, kalina
mam ar ištremtam į mir
ties lagerius, atsiranda

■ mūsų tarpe, kurie šunuo- 
idegauja, plačiai sau gyve
na, lengvabūdiškai aplei
džia Tėvynę.

Nuoširdžiai, pridėję ran
ką prie širdies, paklauski
me, ar iš tikrųjų mes myli
me Tėvynę, ar -esame išti-i 
kimi jai, ar esame verti 
vaikščioti jos gyva, bran
džia ir našia žemele, ku
rios laukai sušlakštyti sa
vanorių ir didvyrių krau
ju, o kryžkelės ir pakelės 
nusagstytos gyvais tikėji
mo simboliais — lietuviš
kais kryžiais ir rūpintojė
liais.

Jaunime. Mes šiandien e- 
same toji užtvara, už ku
rios, kad ir nelabai saugiai 
dar gali gyventi ir dirbti 
Tėvynei mūsų vyresnieji. 
Jūs, seses, nori išvežti į 
Reichą svetimtaučių malo
numams, o ne darbams,

Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių
Miškelyje

I
Tęsinys

Lavono Nr. 30 visa 
kaukuolė sutriuškinta, iš- 

sa- skyrus dešinįjį viršutinį 
sudari- žandikaulį ir ausies kaulą, 
kai tuo Oda nuo dešiniojo kampo

sėdynės srity, durta žaiz
da. Rankos surištos užpa
kaly. Dešinės kojos kelys 
sumuštas su kraujo išsilie
jimu. Lavono Nr. 35 akys 
iššokusios iš duobučių.
ŠIURPIŲ KENTĖJIMU 
ŽENKLAI

Skaitytojas gal bus ir

kapo akmens, kad būtų Jas nor^ padaryti vergė-
imis. Jus. broliai, i------1galima idėją užrakinti ar 

užslėgti.”
Taip rašo Lietuvos Lais

vės Kovotojų Sąjunga sa
vo atsišaukime “Lietuviai, 
Tautiečiai” apie jaunimo 
pareigas.

Atžalynas, šiame nume
ryje skelbdamas savo dar
bo bendruosius nuostatus, 
daugeliu atvejų užakcen
tavo LLKS iškeltą mintį. 
Kova dėl Lietuvos Nepri
klausomybės, tautinės vie- 

i nybės ugdymas ir tautinės 
kultūros puoselėjimas su
kaupia mus ties Lietuvos 
idėja ir skatina jau savai
me būti ištikimais tai idė
jai, nenuilstamai budėti 
jos sargyboje.

Daug kartų jaunimas sa
vo egzaminą išlaikė — išti
kimybę Lietuvai prisiekė

mis. Jus, broliai, naciai, 
patys tupėdami šiltose vie
telėse ir spekuliuodami, 
veža į frontą ir verčia ko
voti už nacių vadovauja
mą N. Europą, už biaurius 
rudųjų interesus.

Tačiau mes negalime ap
leisti savo gimtojo krašto. 
Burkimės į gretas. Paduo- 
kime broliškai rankas; kur 
dirbtume, ką veiktume, 
mokykimės eiti vieningu 
keliu, šį kelią rodo pati 
tauta. Ir todėl nesirieden- 
kime, nepurkštaukime, ne
ieškokime kokių nors ke
lių tautai, netempkime jos 
i Berlyną, Romą ir Mas
kvą. Tauta pati yra gyvas 
kelias; jos laisvės, garbės 
ir gyvybės interesas yra 
tas kelias, kuriuo mes tu
rime eiti.

Lietuvos idealas mumyse

-------------------------------- sitėmyti, ką tie patrijotai 
visuose yra gyvas, jis pla- iškentėjo nuo raudonųjų 
ka kiekvieno lietuvio šir- okupantų ir vaikų vai- 
dyje. Jei nebūsime vienin- kams pasakoti apie jų bai
gi, jei nemokėsime nuo- šią auką dėl Lietuvos. Tai- 
širdžiai mylėti savo Tėvy- gi baikime peržvelgti svar

inęs, atsižadėdami partinių biasias lavonų žymes: la- 
rietenų 
naudos, 
ištikimi 
lui.

Atžalynas stovi jaunimo ir kakta sumušta su krau- 
sargyboje. Jis kviečia jau- jo išsiliejimu. Virš kairio- 
nimą didžion Tautos Lais-^ 
vės, Garbės ir Gyvybės 
kovon. Jis seka įvykius ir 
tiki, kad, netoliese sus
kambėjus pranašingiems 
varpų garsams, degančio- ( 
mis širdimis stos Tėvynės 
Laisvės kovon. Niekas ne
pajėgs palaužti mūsų tvir
tos kovingos dvasios. To
dėl veltui mėginama atvež
ti į Lietuvą specialius žan
darmerijos būrius jauni
mo terorizavimui, veltui 
jaunimas verčiamas ba
dauti ir tuo norima slopin
ti jų dvasią, veltui raudo
nieji tauškia apie “Laisvą 
Tarybų Lietuvą”. Lietuvių 
meilė Tėvynei Motinai yra 
galingesnė už nacių mums 
kaišiojamus braškančius 
ginklus, už raudonųjų bu
delių kalėjimus ir trėmi
mus.

Lietuvių tauta savo isto
rine praeitimi, valstybiniu 
gyvenimu, kultūra įrodė 
pasauliui, kad ji yra verta 
laisvo valstybinio gyveni
mo. šiandien ji be jokios 
atodairos skiria visas savo 
jėgas teisėtai Nepriklauso
mybės kovai.

Mes, jaunime, turime bū
ti, kaip ir anie 1941 m. bir
želio mėn. partizanai deg
lai, kurie niekad neužges- 
tume kitiems, patys su
degdami. Mes nieko nega
lime reikalauti iš Tėvynės. 
Turime aukotis ir tik au
kotis jai. Turime likti iš
tikimi Lietuvos idealui.

(Bus daugiau)

ir asmeniškos vonas Nr. 38 turi dešinę 
negalėsime būti blauzdą sumuštą su krau- 
ir Lietuvos idea- jo išsiliejimu. Dešinys 

‘skruostas peršautas, akis

jo antakio 6,6 cm. žaizda iš : 
kurios kyšo smegenys. La- i 
vonas Nr. 40 be gausių su- i 
mušimo žymių turi galvo
je, dešinėje pusėje virš an
takio apie colio platumo 
žaizdą. Dešinėje pusėje 
kaklo durta žaizda, gili. 
Dešinė akis išdurta. Visas 
kaukuolės viršugalvis su
maišytas.

Lavono Nr. 41 kairė koja 
per čiurnį perdurta, žaiz
doje kaulas sutriuškintas. 
Dešinėje kaktos pusėje 
durta ir gili žaizda. Kaktos 
ir viršugalvio kaulai su
triuškinti. Iš žaizdos kyšo 
smegenys. Lavono Nr. 42 
dešiniame šone, žemiau 
šonkaulių durtos dvi žaiz
dos. Tam pačiam šone, po 
pažastim durta kelių co
lių pločio žaizda, pro kurią 
kyšo plaučiai. Dešinėje pu
sėje pradedant kaklu iki 
viršugalvio — žaizda iš ku
rios kyšo smegenys. Lavo
no Nr. 53 dėmės ant viso 
kūno. Liežuvis perplėštas. 
Kairėj pusėj krūtinės yra 
plėšta žaizda apie 6 colių. 
Taip pat žaizda iš kitos 
pusės. Iš kairės pusės, že
miau duobelės, nelygiais 
kraštais durta žaizda 15 
cm. gilumo (apie 6 colių). 
Antra žaizda prie peties a- 
pie 2 colių, eina nuo peties 
sąnario iš priekio. Trečia 
žaizda iš užpakalio apie 
pusantro colio.

Lavono Nr. 64 stiprios 
dėmės galūnės ir pilvo sri
tyje. Kiaušo nėra. Tarp

W. L. Clayton, Surplus to Pertekliaus) adminis- 
War Property (Karo Tur- tratorius paskelbė sudary- 

mą pa-komiteto studijavi- 
ausų ir akių (linijose) nė- mui būdų padėti mažiems 
ra kaulo. Lavono Nr. 71 bizniams įsigyti karo nuo- 
prieky trys žaizdos: ties savybių perteklius, 
širdimi ir kiek l—1— 
Rankos surištos, nugara 
sumušta. Kairėj menty 
žaizda poros colių didumo 
į plaučius. Iš šios žaizdos 
kyšo plaučiai. Kakle iš 
kairės pusės durta žaizda. 
Lavono Nr. 72 nugara 
smarkiai sumušta. Nuo 
rankų lupasi oda. Nuo kai- partmento ir Karo Gamy- 
riojo kirkšnio piauta žaiz- bos Įstaigos (Was Produc- 
da netoli poros colių. Ran- tion Board).
kos surištos užpakaly. Gal- Mažųjų biznių interesas 
va sudaužyta, kaukuolė įsigyti karo turto pertek- 

| sutriuškinta. Apatinis ir liūs buvo pripažintas Eer- 
į viršutinis žandikaulis su- nard Baruch’o ir John 
piaustyti. Iš burnos vidaus Hancock’o paruoštam ra
sų durtuvu išmaišyta ger- porte “War and Post-War 

i klė. Liežuvio nėra. Tarp 
akių ir nosies — žaizda.
70 VEŽIMŲ SU KAN
KINIŲ GRABAIS

Anksčiau padavėme pa
vardes 74 Žemaitijos kan
kinių. Kaip žinome, bolše
vikai tada nužudė 76, bet 
likusieji du buvo rusai, a- 
pie kuriuos mes nieko ne
žinome, tik tiek, kad jie 
buvo politiniai kaliniai ir 
kad, matyt, ir jiems per
daug buvo įgrisusi raudo
noji saulė...

Kada buvo pravesti rei- 
kalingiausieji tyrinėjimai, 
iš Rainių miško į Telšius 
pamažu pradėjo slinkti il
ga, liūdna vilkstinė — 70 
vežimų su grabais. Visuo
menės pastangomis vi
soms raudonojo teroro au
koms buvo padaryti kars
tai. Jau iš vakaro prieš 
laidotuves kapinėse buvo 
kasama bendra didelė 
duobė. 1941 m. liepos 1 d. i 
buvo antradienis, eilinė 
darbo diena, bet Telšiuose: 
buvo minios žmonių. Mies-Į 
te —lietuviškos trispalvės,1 
perjuostos juodais kaspi
nais. Gėlių, kaspinų, vaini- 
kų nesuskaitoma daugybė. T.H," ji'pacifs'iš'rST'sandė- 
zemaites, žemaičiai pnpy- „ trūkumo probiemą. 
ne tiek vainikų, kad užte
ko apsupti kiekvieną kars
tą atskirai ir visą 70-čią 
vežimų vežamą karstų 
procesiją bendrai. Kated
ros šventoriuje buvo į- 
rengtas altorius, prie ku
rio buvo atlaikytos gedu
lingosios pamaldos, nes vi
duje žmonės nebūtų galė
ję tilpti.

Telšių katalikų kapuose 
vienas po kito buvo sudėti 
karstai į didelę bendrą 
duobę. Ant karstų ilgai, 
ilgai krito gėlės ir ašaros. 
Graudus kunigo pamoks
las ir jautrus lietuviškas 
“Amžiną Atilsį”. Prie atvi
ro kapo dar buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas ir jo 
garsai susiliejo su minios 
nesulaikomu verksmu, 
kūkčiojimu. Po kiekvienos 
kalbos vis buvo tautinės 
ar religinės giesmės.

Iš Lietuvos atsiųstasis 
aprašymas baigiamas šiais 
žodžiais:

—Telšių kapinių angoje 
išdygo didelis, gėlėmis ir 
žalumynais apkrautas ka
rias, kapas toks, kokio ne
žinojo dar mūsų tautos is
torija. Brangus lietuvi, 
žemaiti. Būdamas Telšiuo- 

į se, aolankyk visada šį ka
pą. Čia atsiminsi sunkiau- 

i sius mūsų tautos gyveni
mo metus, atsiminsi jos 
didvyrius ir pasisemsi jė
gų savo darbui, savo valiai 
ir siekimams sustiprinti.

žemiau.' Pa-komitetui vadovauja 
Maury Maverick, mažes
niųjų karo fabrikų korpo
racijos viršininkas. Į tą 
pa-komitetą taip pat įeina 
atstovai iš Reconstruction 
Finance Corporation, Val
stybės Iždo Procurement 
Division Teisingumo De-

I
i
I

I

i

adjustment policies”. Ka
da buvo įsteigta Karo Tur
to Pertekliaus Adminis
tracija, nariu į jos Policy 
Board buvo pakviestas at
stovas iš Mažųjų Karo 
Fabrikų Korporacijos. Ma
žųjų biznių interesai taip 
pat representuojami Karo 
Gamybos Įstaigos pramo
nės pagelbiniuose komite
tuose. šitie pagelbiniai ko
mitetai artimai bendra
darbiaus su likvidavimo 
agentūromis, kurios veiks 
Surplus War Property ad
ministratoriaus priežiūroj.

Mr. Clayton pareiškė, 
kad vienas iš šios admi
nistracijos vadovaujančių 
principų yra prižiūrėti, 
kad tokie pertekliai būtų 
siūlomi įvairiais dydžiais, 
taip kad duotų galimybę 
dalyvauti visokiems biz
niams — tiek dideliems, 
tiek mažiems. O.VV.I.

i

ĮI

Kiaušiniu Ištekliai Viršija 
Sandėlių Talpas

Kiekviena Amerikos šei
mininkė raginama nusi
pirkti extra tuziną kiauši
nių ir pasidėti į šaldytuvą.

War Food Administra- 
tion raportavo, kad krašte 
yra daug daugiau kiauši
nių, negu tautos sandėlių- 
šaldytuvų talpa gali apim
ti. Yra 1,400 vagonų — 25 
milijonai tuzinų — kiauši
nių, kuriems pritrūko vie
tos sandėliuose.

“Mums reikalinga kiek
vieno Amerikos namo pa
galba”, pareiškiama, “kad 
išvengti sandėlių trūkumo 
ir išgelbėti kiaušinius, ku- 

■ rie bus reikalingi ateičiai, 
nuo gedimo.” O.W.I.

I

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

D1G D0WN AND
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Veda: Kun. K. Jenkus

Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos 
Stebuklingojo Paveikslo Istorija

I

Gilioje senovėje Kretos 
saloje tikintieji garbinda
vo švenčiausios Panelės 
Marijos Nuolatinės pagel
bos stebuklingąjį paveiks
lą. Penkioliktame amžiuje 
šis garbusis paveikslas bu
vo atgabentas i Romą, 
šventojo Mato bažnyčią, o 
devynioliktame šimtmety
je balandžio 26 dieną, 1866 
metais iškilmingai patal
pintas dideliame Tėvų Re- 
demtoristų bažnyčios alto
riuje ir birželio 23 dieną, 
1867 metais apvainikuo
tas.

Dievo Motinos Nuolati
nės Pagelbos diena šven
čiama pirmą sekmadienį 
po švento Jono Krikštyto
jo šventės.

Su gyvu tikėjimu ir stip
ria viltimi maldaukime 
Nuolatinės Pagelbos Jė
zaus Širdies Karalienės, 
kuri yra mūsų maloniau
sioji Motina. Ji mus savo 
vaikelius išklausys ir savo 
galingu užtarymu viską 
išprašys kas tiktai bus 
mūsų sielai ir kūnui reika
linga bei naudinga pas sa
vo mylimiausiąjį Sūnų Jė
zų Kristų.

ribų. Žmonių milijonai yra pa
tyrę šios meilingos Motinos 
Nuolatinės Pagelbos ir jos dė
ka, jos tarpininkavimu įgijo rei
kalingų Dievo malonių sielai ir 
kūnui, tapo laimingi laikinai ir 

sako: 
kuris 

ar ne,

i

Vilties Padidinimas Prie Švč. 
Panelės Nuolatinės Pagelbos 
Švenčiausiąją Panelę Mariją 

tikintieji Jos vaikeliai tituluoja 
įvairiais vardais, norėdami Jai 
kaipo Dievo Motinai, dangaus ir 
žemės Karalienei ir savo myli- 
miausiajai Motinai kodaugiau- 
siai garbės suteikti už Jos mei
lios Širdies gerumą ir jai paro
dyti savo kūdikišką pasitikėji
mą bei dėkingumą. Taigi, ir ši
tas Nuolatinės Pagelbos vardas 
yra jai didelės vilties ir ištiki
mybės pareiškimas, nes jos mo
tiniškas Širdies gerumui nėra 

amžinai. Šv. Bernardas 
"Marija, nežiūri, ar tas, 
prašo yra nuteisintas, 
bet gelbsti visuomet ir visus jo
sios pagelbos šaukiančiuosius ’. 
Ji piina malonės ir gėrybės ne
teisia. o tik rūpinasi teikti žmo
nijai Dievo malones ir visus iš
ganyti.

šioji galingoji ir maloningoji 
Ponia vartoja įvairias priemo
nes mūsų sielos ir kūno pagel
iai ir mūsų amžinosios laimės 
įgijimui. Atsiduokime jai su pil
nu pasitikėjimu visuose mūsų 
gyvenimo reikaluose ir sielvar
tuose. drąsiai viltį joje padėda
mi. eikime prie Jėzaus, laiky
damiesi mūsų mylimosios Mo
tinos Nuolatinės Pagelbos ran
kos. ir kalbėkime su šv. Bona
ventūra: ‘'Linksminkis, mano 
siela, ir tikėk, nors labai nusi
dėjai. tavo teismas yra Dievo 
rankoje, bet tas Dievas yra tavo 
brolis, nuo to laiko, kada Jo Mo
tina pasiliko tavo Motina, ir 
jos laikydamasi, eik prie Jė
zaus. o prieisi lig Dangaus".

Motina uždega žvakę kareivio sūnaus at minimui. Jo žmona susikaupusi maldoje.

šią valandą bokštuose 
Sugaudžia varpai. 
Jiems pritarė garsiai 
Marijos vaikai:

Sveika, sveika, 
sveika Marija.
Sveika, sveika, 
sveika Marija.

Prie upės vargdienė 
Mergaitė basa.
Nematomai lydi 
Ją angelas čia.

Sveika, ir t.t. (kaip ank.) 
švelnutis vėjelis 
Lyg perspėja ją.
Papūtęs iš pietų
Žaiiaja veja

Sveika, ir t. t.
Per upę j kalną 
Pažvelgia jinai 
Ir šviesią Mergelę 
Pamatė tenai.

Sveika, ir 1.1.
Kaip žiedas lelijos 
Jos rūbai balti.
O veidas .kaip rytmečio 
Saulė skaisti.

Sveika, ir 1.1.
Nustebus mergaitė
Pakėlė akis:
Kas ji čia per viena, 
Ką jai pasakys.

Sveika, ir 1.1.
Ir žiūri ji bailiai.
Šviesioji Ponia
Su meile jai sako: 
Nesibijok, ne...

Sveika, ir 1.1.
Mėgina žegnotis.
Ji šypsos meiliai
Tarp rankų rožančiaus 
Karoliai blizgą.

Sveika, ir 1.1.
Su virpančia širdžia 
Ji klaupias prieš Ją. 
Žegnojas ir kalba: 
Sveika Marija...

Sveika, ir 1.1.
Pabaigus rožančių
Jai tarė Ponia:
Ateik ryt prieš auštant 
Čia vėl pas mane.

Sveika, ir 1.1.

širdis josios laukia 
Išauštant aušros. 
Praleist nesinori 
Brangios valandos.

Sveika, ir 1.1.
Ak. motina mano. 
Nedrausk eit tenai, 
Gal teks sužinoti 
Ko nori jinai.

Sveika, ir 1.1.
Vikriai, kaip balandis, 
Ji skrenda antai, 
Kur kalnas statusis, 
Kur upės krantai.

Sveika, ir 1.1. 
O Ponia malonės. 
Nuoširdžiai prašau. 
Sakyk, kuo naudinga 
Galiu būti tau?

Sveika, ir 1.1. 
Penkiolika kartų 
Prie to kalno čia 
Su savo draugėms 
Atvyk pas mane!

Sveika, ir 1.1.
Bet Ponia, kad žmonės 
Tie tokie pikti. 
Nenori man leisti 
Tavęs aplankyt.

Sveika, ir t. t.
Kas ryt saulei tekant 
Dabar draug su ja 
Pas urvą iš visur 
Suplaukia minia.

Sveika, ir 1.1.
Aplink minių minios 
Apstoti krantai. 
Jie stebis kaip spindi 
Mergaitės skruostai.

Sveika, ir 1.1. 
Bet žmonės nemato 
Skaisčiausios Panos, 
Dangus nesuteikia 
Jiems tos dovanos.

Sveika, ir 1.1. 
Tiktai Bernadeta 
Kaip angels skaisti, 
Tik jai pažadėta 
Regėt visad Ji.

Sveika, ir 1.1.
O. Ponia geroji. 
Šiandien, kas gi Tau ? 
Kodėl taip nuliūdusią 
Tave matau?

I

Apis s
Senovės aigiptiečiai gar- 

; bino juodą jautį, vardu 
Apis, kurio kaktoje būda
vo baltas trikampis, o de
šiniame šone pusmėnulio 
formos dėmė. Šitokiame 
jautyje, aigiptiečių nuo
mone, gyvendavo aukš- 
čiausis dievas Oziris. Jau
čiui Apis buvo pavestos 
dvi šventyklos, išklotos 
auksu siūtais kilimais. Pa
gonių kunigai kasdien jį 
maitindavo, plaudavo ir 
tepdavo brangiais tepa
lais. Kada Apis nudvėsda- 
vo, jį balsamuodavo, įdė
davo į gražų geležinį kars
tą ir uoloje palaidodavo. 
Paskum visa šalis gedėda
vo, kol surasdavo tokį nau
ją jautį. Suradę, iškilmin
gai atvesdavo jį į Heliopo- 
lį, o iš -ten laivu auksinėje 
aptvaroje atveždavo į 
Memfisą, į Apis nuolatinę 
buveinę.— Kserksas, prieš 
eidamas kariauti su Grai
kija, liepė gyvus palaidoti 
devynius berniukus ir de
vynias mergaites, kad tuo 
išprašytų dievų palaimos.

Nepaprastų įvykių knyga apie “Švč. P. Marijos Ap
sireiškimai Liurde” baigiama spausdinti. Birželio 30 
d., bus atidavimas į spaudą paskutinio knygos lan
ko, kuriame ir tilps minėtos knygos rėmėjų vardai. 
Taigi paskutinė proga norintiems įamžinti savo var
dą į knygos lapus ir tuomi paremiant katalikiškos 
spaudos vajų. Lai kilniųjų "spaudos rėmėjų eilės au
ga ir šia nepaprasta proga, tai yra ligi birželio 30. 
Vardus galima priduoti “Darbininko” administraci
jai.

Srauniu upelyčiu
Štai teka vanduo. *

Sveika, ir 1.1.
Šaltini gyvybės!
Kas man apsakys, 
Stebuklų gausybę. 
Kas neigt juos išdrįs 

Sveika, ir 1.1.
Net. ketvertą kartų 
Ji prašo Panos, 
Kad ta pasakytų, 
Koks vardas yr’ Jos. 

Sveika, ir 1.1.
Veltui piemenaitė 
Vis laukia Jos čia, 
Ji jai nesirodo, 
Ola vis tuščia.

Sveika, ir 1.1.
Tik penktai atėjus, 
Apsireiškia Ji 
Balta kaip lelija. 
Kaip saulė skaisti.

Sveika, ir 1.1.
Klausyk. Bernadeta, 
Ko taip maldavai: 
Nekaltai Pradėtą 
Prieš save matai.

Sveika, ir 1.1.
Šventoji Mergelė 
J dangų sugrįšk 
Prie Jėzaus mums kelią 
Malonėms išgrįsk!

Sveika, ir 1.1.
Tu trokšti mums laimės
Ir savo garbės, 
Dabar tavo vardas 
Per amžius skambės.

Sveika, ir 1.1.
Žmonių minių minios
Iš visų kraštų. 
Vis renkas prie kalno 
Prie upės krantų.

Kas niekina beturtį, daro prie
kaištų jo Sutvertojui, ir kas 
džiaugiasi kito žuvimu, nepasi
liks nenubaustas. Pat. 17.

Sveika, ir 1.1.
Garbingas būk, kalne, 
Kur trauki visus, 
Kur yr’ Nekaltosios 
Paminklas garsus.

Sveika, ir t. L
Prieš Josios statulą. 
Gausias malones 
Nublanksta ir tavo 
Klaiki vienuma.

Sveika, ir t. t.
Malonių šaltinis 
Čiurlena antai, 
Kas metai sveikatą 
Čia randa šimtai

Sveika, ir t. t.
Kas kreipias į Ją -tik 
Su vilčia skaisčia. 
Kaip motina sūnų 
Išklauso ji čia.

Sveika ir t. t.
Gražioji koplyčia 
Tu daug jų matai. 
Matai kaip jie meldžias 
Marijai karštai.

Sveika, ir t. t.
Laimingi Mariją 
Kas lanko čionai. 
Su ja ir danguj tas 
Gyvens amžinai.

Sveika ir t. t.
Išganymo žvaigždė. 
Tavo spinduliai 
Tešviečia mums visad 
Kur laimės keliai!

Sveika, sveika.
Sveika. Marija,
Sveika, sveika.
Sveika. Marija. Amen.

“P. P.”

Sveika, ir tt. 
Kuo sopančią širdį 
Galiu suramint? 
Ir ašarą gailią 
Nuo skruostų nutrint ?

Sveika, ir 1.1. 
Pažvelgus į kalbančią. 
Taria liūdnai:
— Melsk Dievą už žmones 
Kur žūsta nūnai...

Sveika, ir 1.1.
Be to, dar aš noriu. 
Kad žmonės minia 
Lankytų šią vietą 
Su procesija.

Sveika ,ir 1.1.
Ir tas koplytėlėj 
Akmuo pašvęstas, 
Žmonėms vis minėtų 
Apie šias vietas.

Sveika, ir 1.1.
Du kart Barnadeta 
Lanko šią vietą. 
Bet ir jai malonė 
Jau atsakyta.

Sveika, ir 1.1.
O. Ponia brangioji, 
Ar tu nežinai, 
Kad žmonės man kovą 
Jau skelbia nūnai!

Sveika, ir 1.1.
Drąsi būk, vaikeli. 
Ir nieko nebok. 
Kad tavo tikėjimas. 
Bandom’s žinok!

Sveika, ir 1.1.
Ji vėl pasirodė. 
Aš vėl ją matau, 
O, ponia mieloji. 
Drjstu sakyt Tau.

Sveika, ir 1.1.
Jie netiki žodžiais, 
Kad Tave regiu, 
Ir drįstu aiškesnių 
Stebuklų prašyt.

Sveika, ir t. t.
Tegul tad erškėtis 
Po kojų šventų 
Kaip graži gėlelė 
Pražysta lig ryt.

Sveika, ir t. t.
Išklausius Jos žodžių. 
Šypsojos meiliau. 
Ir tartum žadė jo 
Malonių daugiau.

Sveika, ir 1.1.
Bet puiki gėlelė 
Sudžius ir išnyks, 
O motinos meilė 
Visad pasiliks.

Sveika, ir t. t.
— Štai eik ir stebėkis 
Mano dovana. 
Parodė į smėlį — 
Vietelė drėgna!

Sveika, ir t. t.
Ji prakasa smėlį — 
Duobelėje tuoj

South Bostonietis kun. Dunford. kuris Pacifiko 
kautynėse narsumu pasižymėjo.
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BALF Šalpos Skyriai
Bendra Amerikos Šalpos Fondo Valdyba kreipia

si į visas lietuvių organizacijas, draugijas, klubus, 
dvasiškius, profesijonalus, veikėjus-jas ir į visą lietu
viškai tautiniai nusiteikusią visuomenę, kad neatidė
liojant steigtumėte skyrius lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Narių skaičius skyriuose gali bū- ‘ 
ti nuo 7 asmenų iki kelesdešimts; geresnis pasisekimas 
bus, jei skyrių bus daugiau, kad ir su mažesniu skai
čium narių. Didesni miestai turėtų būti padalinti į dis- 
triktus. Nors, sakysime, būtų tik ir keletą lietuvių šei
mų distrikte, tai ir ten skyrių galima suorganizuoti, i 
įtraukiant ne lietuvių kilmės žmones. Pasekmingam 
skyrių veikimui reikia įtraukti amerikiečius net j val
dybą, be skirtumo, tikybos, bei jų tautinės kilmės. Kai 
bus daromas, pavyzdys, drabužių vajus, ar kitas, eis 
labai pasekmingai, nes bus visų kooperavimas. Pagei
daujama nariais įtraukti vietos administracijų valdi
ninkus, mokyklų inspektorius, mokytojus-jas, advoka
tus ir tt. Į amerikiečius reikia padaryti įtakos ir išaiš
kinti, kad šioji organizacija yra Amerikoniška, po Fe- 
deralės Valdžios Kontrole (American Relief for the 
war distressed Lithuanian Nation). Daug garsintis 
vietos spaudoi apie šios organizacijos tikslą ir lietuvių 
tautos kentėjimus.

Skyrių valdyba susidaro iš sekančių asmenų: 
President; lst, 2nd and 3rd vice-presidents; Rec- 

ording Secretary; Publicity Secretary; Treasurer.
Clothing Drive Committee: Chairman; Vice-chair- 

man; Secretary; 2 committee members.
Susirinkimų užrašus prašome vesti anglų kalba. 

Skyriaus Valdyba pasiunčia į centrą valdybos sąrašą 
ir jų adresus; narių skaičių ir mokesčius. Iš centro val
dybos skyrius gaus registracijos paliudymą ir nume
rį; tuomet legaliai, sulyg United Statės of America į-i 
statymų, galės pradėti veikti.

Skyrius malonėkite įsteigti visus kur tik galima 
iki liepos 31 dienos šių metų,.ankščiau geriau. Už A-l 
merikos lietuvių gailestingumo darbus, lietuvių tauta 
amžinai bus dėkinga.

Prašome kreiptis šiuo antrašu:
.....  United Lithuanian Relief Fund of America

127 North Dearborn Street, Chicago, lllinois.
Organizacijos vardu nuoširdžiai prašome visų vie

ningai dirbti.

Anzio, Italijoj, fronte, Dėdės Šamo kariai priima savo kavą ir užkandį, 
kurį jiems pristato Raudonojo Kryžiaus “canteen” patarnautojos. Po to, 
juos matomoji gitara palinksmins.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas.

M rs. Nora M. Gugis,
Sekretorė.

P. S. Kiek liečia skyrius čia talpiname Konstitucijos 
ištraukas.

BY-LAWS OF THE 
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF 

AMERICA. INC.
ARTICLE II

OBJECT
This organization shall be strictly non-political and non-sec- 

tarian. The object for which this organization is formed is for 
charitable purposes and to furnish aid and assistance for the 
relief of human suffering in Lithuania and to recover and rehabi- 
litate stranded and destitute persons of Lithuanian extraction in 
other countries, to promote. foster, organize, establish aid or 
assist hospitals or other humanitarian organizations or instru-' 
mentalities to do or perform any and ai! acts necessary and pro- 
per to, or related to, the carrying out of the foregoing purposes, 
nothing herein includes the care of neglected or dependent child- 
ren or the payment of siek or death benefits.

ARTICLE IV
CHAPTERS

Any seven persons of good and reputable character may, 
upon the recommendation of the Executive Committee. and upon

liausią pasaulio dovaną bei au
ką, tai Dievas išrinko ir sukūrė 
Švč. Paną Mariją. Ji— toji auk
sinė “Sandaros Skrynia”, kuri 
nešė šią Dievišką Dovaną, ji tas 
aukso kanalas, per kurį atėjo 
ši Dangaus Dovana prezentuoja 
Jėzų kunigams, ir vėl, tarsi, 
paima Jį nuo jų rankų paaukoti! 
Jį Aukščiausiam Dievui. Koks 
glaudus tat turi būti ryšys tarp 

į kunigo ir Marijos! nes per Ma
rijų kunigas gauna šią Šven- 

į čiausią Altoriaus Dovaną, ir 
per Mariją jis šią Dovaną auko- 

j ja Dievui.” V. Ad. Tanquerey, 
į S. S. Doctrine and Devotion, p.
159, N. 1, (Toumai, Descler &
Co. 1933).

Už šią dovaną, o Švč. Motina, 
būsime amžinai tau dėkingi, ir 
kada tik ruošimės tarti konsek
ravimo žodžius, atiduosime tau 
meilingą pagarbą mūsų Eucha
ristinio Kristaus, I 
na mūsų rankose tik todėl. kad pasauįlul' 
prieš 1940 metų Jis pribuvo ap
sigyventi Tavo šventai nekalta
me įščiuje.

Be to, Marija — kaipo Aukš
čiausiojo Kunigo Motina —bu
vo paskirta saugoti bei apginti, 
ir auklėti Kristų, Kunigą ir Au
ką. Tai iš jos dalinai Jėzus ap
turėjo tuos švelnius jausmus ir kad savo pirmoje iškilmingoje 
tą pilna pasigailėjimo ir gailės- tobulos padėkos Aukoje kun. 
tingumo širdį, kuri pažymės Jį j Antoninas prisimins šio kilnaus, 
ant visados kaipo gailestingiau- 
siąjį visų žmonių, kaipo Kuni
gą, kuris moka dalyvauti mūsų 
skausmuose, atjausti mūsų var
gus. bėdas, ir melstis už mus

SacK Me

pat Tarpininkė tarp altoriaus ir 
žmonių. Tėvas danguje nori pri
imti savo Sūnų tik per Marijos 
rankas, taip pat nori duoti savo 
Sūnų žmonėms tik per Mariją. 
O Švenčiausioji Pana, O Motina. 
Kristaus. O Dangaus Karaliene! 
Kokia didi tavo garbė! (V. Tan- 
querey, op. cit. p. 169 where he 
cites Mere Marie de Jesus). Tu 
buvai pirmuhHis kielikas Kris
taus Kraujui! Tu buvai taip pat 
tikroji puška Kristaus Kūnui, 
puošnesnė brangesnė už visas, 
kad ir gražiausias aukso bei si
dabro puškąs! Tu. prie prakar- 

j teles buvai pirmoji monstranci
ja Jėzui, rodydama Jį piemenė- 

kuris pribū-1 jįajns, Išminčiams Karaliams, ir 
į ĮJOOaUlA U k .

pastebėsite ant Primicijų pa
veikslėlio pačioje pirmoj vietoj, i 
Ką gi jie reiškia šiame atvėjuje, 
kokie gi Marijos santykiai su 
šv. kunigyste? Štai keletas min
čių, liečiančių šį svarbų klausi
mą. Nors Marija pati nepriėmė 
kunigiško charakterio bei žy
mės, vienok ji yra Motina mūsų 
Aukščiausiojo Kunigo Kris
taus. ir tuo pačiu. Motina visų 
kunigų, t. y. kitų Kristų, ir san- 
darbininkė su Kristumi kuni
giškame atpirkimo darbe, tu
rinti aukštame laipsnyje Kuni
gystės dvasią, ir kaipo kunigų 
Motina turi teisę į specialų pa
maldumą bei atsidavimą iš ku
nigų ir tikinčiųjų.

Niekas kitas, tik Marija davė
Jėzui Jo kūną ir kraują, ku- neapsakomais dejavimais.
riuos Jėzus paaukojo kaipo ku
nigišką auką. Todėl ji turi tik- pininke, per kurią 
ra ir svarbią dalį Jo Kunigystė- ■ taus nupelnytas malonės bei do- 
je. Ji davė dalį iš savo substan-į vanos mums teikiamos. Ji, tie- 
cijos formuoti šventąją Išgany- ■ sa. neišriša nusidėjėlių Atgai- 
tojo žmogystę. Tat dalis Mari-I los sakramente.
jos [eina į Kristų, Kunigą ir nusidėjėliai gauna gailesčio ma-ilią dieviškąja stiprybe: primin- 
Auką. Tas pats šventas Kris- lonę. Ji nebūna priežastimi, ji j tų jam, kad “jis ne savo ugnimi 
taus kūnas, padarj’tas iš Mari- nepadaro, kad malonė plauktų ■ žėruoja, jis ne sau aplinkui 
jos kūno, buvo aukojamas ant į žmonių sielas per kunigiško’šviesą lieja”; padarytų jį Jė- 
Kalvarijos; tas pats Kraujas, 
paimtas iš Marijos kraujo, buvo 
išliejamas ant Kalvarijos; tas 
pats Kraujas, paimtas iš Mari
jos kraujo, buvo išliejamas dėl 
mūsų.

Kai kunigas Antoninas ištars 
virš duonos ir vyno konsekravi
mo žodžius, jis padarys, kad 

representative member upon being accepted by the Chapter Kristus pribūtų ant šios naujos 
to which application has been made, and upon payment of j Kalvarijos, ant mūsų altoriaus. 
$5 annual dues. Such organization may elect additional re
presentative members for each twenty-five members in 
their organization upon payment of $5.00 for each additio
nal representative.

Dievo Malone Per Mariją 
Gyvybės Davėjas

Tėvo Antonino M. Jurgelaičio, 0. P., Primicijų Proga,
1944 m., birželio 11 d., 
So. Boston, Mass., kun. 
K. Žvirblis, O. P., pasakė 
sekantį pamokslą:

f

(Tąsa)

DIEVO MALONE PER MA

RIJĄ Tėvas Antoninas priėmė 
šventos Kunigystės Sakramentą 
birželio 7 d. Washington’e, mū
sų sostinėje (nacionalinėje). 
TT. Dominikonų Nekalto Prasi
dėjimo koplyčioje. Šiuos žo
džius. D. M. p. Mariją, be abejo

Tik vieno dalyko tetrūksta 
padaryti šią dieną visapusiškai 
pilna džiaugsmo: tai nebuvi
mas, nedalyvavimas Tėv. Bona
ventūros Pauliuko, kurs po Jė
zaus, ir Marijos. įkvėpė kun. 
Antoninui viską palikti ir tapti 
kunigu Dominikonu. Neabejoju,

the authorization of the National. President and National Se
cretary, form a Chapter in the locality or community where said 
persons reside and upon payment of dues as herein before provi-1 
ded. In order that duplication of effort may me eliminated, only! 
one Chapter shall be formed in any one community unless in thei 
opinion of the Executive Committee good cause is shown why it 
is to the best interest of the organization that another Chapter 
should be formed in said community. Chapters shall be designat- 
ed by a Chapter Number by the National Secretary.

ARTICLE V
MEMBERS

Active Members: All persons who become members of Chap
ters, not as representatives of other organizations or socie- 
ties, būt in their own individual ca^acity shall be known as 
Active Members. Any person of good and reputable charac
ter, who 'believes in the principles of the constitution of the 
United Statės shall be eligible to become an Active Member. 
Said persons shall become Active Members upon being ac- 
cepted by a majority vote of the members of said Active 
Chapter to which they have made application. and upon 
payment of Two Dollars annual dues.
Representative* Members: Any person eleeted or designated 
by other organization, society or association, may become a

Dar, Marija insu malonių tar- 
visos Kris-

uoliai Jėzų ir Mariją mylinčio 
kunigo intencijas.

Taigi DIEVO MALONE PER 
MARIJĄ šiandieną, jūsų aki
vaizdoje stovi naujas kunigas, 
kun. Antoninas. Prašykim jos 
ir per V. Jėzų jos Sūnų, kad 
saugotų, auklėtų šį antrąjį Kris
tų, kasdieną pripildytų jo širdį 
dieviškąja meile, kasdieną ap

šviestų jo protą dieviškąja švie- 
Tačiau per ją įsa, kasdieną patvirtintų jo va-

(D

(2)

Jis duos Kristui sakramentalinę 
būti (existence), tačiau jokiu 
būdu jis negaii sakyti, jis pada
ro Kristų iš savo substancijos.

(3) Honorary Members: Any person vvho has won an outstanding iš savo kūno ir kraujo, kaip Ma- Cf(. Tanquerey, op.
reputation in public life, or has contributed notable services ‘ rija, kad padarė, 
to this organization, may be eleeted by the National Execu- 
tive Board to become an Honorary Member of this organi
zation.
Discipline: Member or Chapters may be suspended or expel- 
led from the organization by the Executive Committee for 
refusing or failing to comply with the By-laws or other 
good and sufficient causes.

ARTICLE XII
All dues and contributions and any other monities received 

by any Chapter shall be fonvarded to the National Secretary not 
later than thirty days of the ensuing month following the receipt 
of said monies by the Chapter. The National Secretary shall 
forward said dues and contributions and any other monies so 
received to the National Treasurer for deposit in the name of the 
Organization.

(4)

Galime, Br. Kr., toliau teigti, 
kad jei mes katalikai kunigai 
turime šią nuostabią galią duo
ti sakramentalinę būtį V. Jė
zui. tai dėka Marijai, kuri pir
ma pradėjo Jėzų iš savo paties 
substancijos, ir pagimdė tą Jo 
šventąjį Kūną, 
atgaminame bei 
ant altoriaus.

Tūla vienuolė, 
de Jesus išreiškė

kurį mes lyg 
atnaujiname

Motina Marie 
šią malonią 

mintį kitais žodžiais: “Kadangi 
reikėjo nekaltų rankų, kurios 
priimtų Sūnų ir atiduotų Jį Tė
vui kaipo švenčiausią ir tobu-

charakterio galią, kaip kad ku-jzaus, Taikos Princo, įrankiu; 
nigai padaro. Tačiau visos ma
lonės. ir pačių Sakramentų ma
lonės. pribūna žmonėms per jos 
universalų tarpininkavimą, taip 
kaip ji kartą nupelnė šias ma
lones tinkamumo titulu. Ji neį
šventina kunigų, kaip kad daro 
vyskupas. Tačiau per savo nuo
pelnus ir per savo nuolatinį už
tarymą ji išgauna kunigams į- 
šventinimo malones ir visus; kojo Sūnaus meilės tarnyboje, 
tuos parengimus, visas tas dis-! kad per kun. Antoniną daug 
pozicijas reikalingas tinkamai aklųjų praregėtų, daug raišiųjų 
priimti ir vartoti šv. kunigystę. ■ pradėtų vaikščioti, daug raup- 

. cit. p. 163 suotųjų būtų pagydyti, daug 
where Pere Hugon is quoted). į kurtinių girdėtų, daug beturčių 

Užtatai kunigo širdis turi išgirstų šv. Evangeliją, ir daug 
kreiptis prie Marijos ir ilsėtis; mirusiųjų keltųsi, ir kad galų 
Panelės Marijos širdyje; jo šie-1gale, ji priimtų kun. Antoniną 
la šios Karalienės ir Motinos [į Dangaus Karalystę, prie savo 
sieloje; ir jo konsekruotos ran- Kunigo Karaliaus sosto, kur 
kos Nekaltosios Marijos ranko-! galėtų kartu aukoti amžinos pa
se. Tada, su Marija ir per Mari- dėkos bei adoracijos auką, kar- 
ją, jis bus pasirengęs įeiti į1 tu giedodamas su Marija ir vi- 
Šventųjų Šventąjį, prie Dievo 
Altoriaus, priimti ir aukoti Jėzų 
Kristų. Tarpininkė tarp alto
riaus ir Dievo. Marija yra taip Šventosios Dvasios. Amen.

kur yra neapykanta, leistų jam 
sėti meilę; kur yra skriauda —• 
dovanojimą; kur yra abejoji
mas — tikėjimą; kur yra nusi
minimas — viltį; kur yra tam
sybė — šviesą; kur yra liūdė- 
sčs — džiaugsmą: kur yra ne
santaika — ramybę.

Prašykim pagaliau, kad padė
tų kun, Antoninui savo Dieviš-

sais šventaisiais nepasibaigian
čią “Magnificat” 
nei garbei Tėvo

giesmę dides- 
ir Sūnaus ir

Jockey Bobby Permanė, kuris pasiekė rekordo, lai
mėdamas penkias lenktynes per tris sėkmingas die
nas Tropical Park’e, Jamaica Track, N. Y. Bet jis gavo 
gerokai ir peršlapti, nes buvo lietingas oras.

Tradicinė Lietuvių Diena
Marianapolyje, Thompson, Conn.

Sekmadienį, Liepos 2 d.
(Šiemet Marianapolio Vadovybė nutarė nerengti Lietuvių Dienos kaip 
kasmet, liepos 4 d., kad ta diena ko daugiausia žmonių vyktų į NAUJO
SIOS ANGLIJOS KONFERENCIJĄ tartis dėl būdų dirbti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės).

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius lietuvius karius Amerikos karo tar
nybose, drauge ir už gyvus ir mirusius lietuvius Lietuvoje ir ištrėmime 
bei priešų koncentracijos stovyklose bus aukojamos kolegijos koplyčioje 
11 vai. ryto. Shotrn above is an Armv officer arceptine a “Durk from the children of

Baldo in School at Pontiac, Michigan. purctiaM’d with their sales of n ar 
Bonds.



MOHTREAL, CANADA

su

I

I

Motinos Dienoje, susižiedavo 
viena iš žymiausių Montrealo 
lietuvių parapijos veikėjų, pane
lė Helena Bandžiūtė. su žymiu

Susižiedavimo proga, buvo 
priėmi- 

Bandžiu-

visuomenininku p. Pranu Jas 
čiu.
suruoštas sužiedotuvių 
mas. ponios Petronėlės 
vienės namuose.

6

GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE

Išteka P-le Helena 
Bandžiūtė

3-čią dieną birželio 
vakare, buvo suruošta 
party” pobažnytinėj 
Šią “parę" suruošė 
Bashow. panelės 
miausioji draugė.

Svečių dalyvavo apie šimtas.' 
Įspūdingiausia, kai Helenutė su 
savo sužadėtiniu buvo netikėtai 
atkviesti į salę, ir radę tokį 
siurprizą — labai susijaudino. 
Helenutė. tokios staigmenos pa
veikta. beveik nualpo. Bet jos 
ištikimiausias sužadėtinis taip 
ją mokėjo prablaivinti, kad už 
valandėlės jinai šypsojosi švel
niai ir maloniai tarp savo arti-; 
mų giminių, draugų ir pažįsta-' 
mųjų-

Stalai buvo turtingai apstaty
ti valgiais ir gėrimais. Patarna
vo jaunutės ir vikrios, ponios ir 
panelės. Vienas stalelis, prieš 
pat jaunuosius. — buvo turtin
giausias: ten slėpėsi po ružavu

lietsargiu, brangi jauniesiems 
dovana.

: Svečių tarpe matėsi, beveik
žymiausia Montrealo lietuvių 
viršūnė: vietinis klebonas kun. 
J. Bobinas, visi p-Iės Helenos 
broliai su žmonomis, p. Kazi
mieras Jasutis (jaunojo brolis) 
su žmonele Konstancija, p. 2i- 
žiūnas su žmona, p. Sakalai. 
Paznokaičiai. p. Ivaškevičiai, 
Narkeliūnienė su dukrele, 
Dereškevičienė ,p. Juodkus. p-lė 
Janulaitytė, p. Mikalauskai, mo
kytoja M. Arlauskaitė, p. Am
brasai. p. A. Vaupšas. p-lė Ru- 

8-tą vai. gieniūtė. p. Vieškeliai, ir daug 
“shover gražaus jaunimo.

svetainėj. Trumpas, bet labai jausmin- 
Mrs. Juka gas kalbas pasakė vietinis kle- 

Helenos art:- bonas. p-lė Helena, ir jos suža
dėtinis p. Pranas Jasutis.

Visą vakarą panelė Helena, 
buvo labai susijaudinusi, nes ne 
taip seniai yra miręs jos tėve
lis. ir ši žaizda be abejonės to
kiose valandose, labiau prisime
na.. Prie stalo matėsi rūpesčių 
išvarginta tik motinėlė, kuri su 
vienu kitu, dalinosi įspūdžiais 
ir pergyvenimais.

Įpusėjus vakarui, abu sužadė
tiniai vizitavo stalus, kiekvieną 
asmenį prakalbindami, 
lenkdami ir dėkodami.

Kaip Helenutė. taip ir jos su
žadėtinis. yra verti didžios pa- 

■ garbos. užtat kiekvienas juos 
sveikino su širdingu jausmu, 
žengiant į naują gyvenimą.

į Šliūbas bus 8-tą dieną liepos

Yankiai, Anzio fronte, Italijoj, irgi užsėjo savo Pergalės darželius į- 
vairiomis daržovėmis. Nors jie ir gyvena lapių olose, bet turi malonumo 
išėję iš jų pasidžiaugti ir gamtos dovanomis.

1,:

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-PirmininkS — B. Gailiūnienš.
8 Virfield St.. So. Boston. Mass. 

tTot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Fin Rašt. — B. Cunienė.
29 Ckuld St.. W. Roxburv. Mass.

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuiiūtė.

177 West 7th St. So. Boston Mass 
Tva ’-kdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadway. S Boston Mass. 
Kasos C] — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

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

Visais 'imusriios reikalais kreipkitės 
nrotnkoh) rsitisiinlro

nusi-

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

mėn.. Švento Kazimiero lietuvių' 
parapijos bažnyčioje.
Viešpatie, laimink, dvi gražias1 

širdis.
Laimėj klestėti amžius, dienas...
Lai skausmo kanklės jų nebe- 

virkdys,
Lai siela—-sielą, jautriai supras.Į
Viešpatie, laimink, jų namą, 

žiedus...
Laiminki, Dieve, visus takus.
Leisk, jiems pajusti dieneles 

giedras. į
Leisk, jiems išgirsti džiaugsmo

' varpus. <

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Šv. Kazimiero parapija birže

lio H dieną turėjo nepaprastą 
minėjimą, būtent, trijų metų 
savo įsikūrimo Los Angeles. 
Calif. sukaktį.

Tą pačią dieną šventėme Die
vo Kūno šventę (Devintines) 
su iškilminga procesija. Proce
sija įvyko labai gražiame par
ke. priklausančiam ‘Poor Souls’ 
seserų vienuolynui. Parke buvo 

Jūrų Sirena. PrirenSū trYs altoriai, gausiai 
gėlėmis papuošti, prie kurių bu- 

ut, . ...................... , vo atgiedotos evangelijos. Pro-Pasigauk ją, ir ji išauk- ° ° J
štins tave; ji suteiks tau 
garbės, kuomet tu apka
binsi ją”. Pt. 4.

“Nepamesk jos, ir ji ser
gės tave; mylėk ją, ir ji lai
kys tave.” Pt. 4.

I

i 
cesijos eiga buvo labai tvarkin
ga. priežiūroj Povilo Gražiaus. 

Procesijos kryžių nešė gabus 
muzikas, jaunuolis Ričardas 
Masonas, kurio palydovais bu-' 
vo du mažučiai vaikučiai (5-6 
metui, kurie labai rimtai atliko 
savo pareigas, ypatingai Ricar-] 
das Davydonis. Juos sekė ilga 
eilė mažų mergaičių, kurios 
barstė gėles.du klerikai ėjo prie
šaky baldakimo (umbrele), o 
asistuojant diakonui ir subdia- 
konui prel. J. Maciejauskas ne- 

. šė Švenčiausiąjį Sakramentą.
J. Bačys šįmet mums nereikėjo skolin- 

’ x ___j__ —__ , nei
baldakimo, nes paaukavo mums 
mūsų geradariai lietuviai kry
žius. o kitataučiai Mr. ir Mrs. 
Fidler dovanoja mums nepa
prastai gražų baldakimą. Čia 
viešai jiems dėkoju, nes ta šei
ma mūsų bažnyčiai daug gero 
padarė: visą bažnyčią pagraži
no, kad dabar ateina į mūsų 

į

bažnyčią ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai.

Baidakimą nešė mūsų pavyz
dingi parapijiečiai: Strongis, 
komiteto pirmininkas; Brūzga, 
komiteto sekretorius; Vilkas, 
atvykęs iš Milwauke, ir Danie
lius Šleinis iš Chicago, III. Mūsų 
choras gražiai giedojo.

Ne šlajs laikais yra reteny
bė turėti chore jaunus vyrus, 
b t mes buvome laimingi, turė
dami du jaunuoliu: Petrauską 
Joną iš Cleveland. Ohio ir Rau
doni Kazį iš Cicero, III., buvo ir 
daugiau, kurie nuolatos savo 
balsais remia mūsų chorą, ypa
tingai Pranas Masonas. Moterys 
ir mergaitės choristės, pasipuo
šę tautiškais kostiumais, ne tik 

i gražiai giedojo, bet ir kreipė 
visų dėmesį savo išvaizda: cho
ro įkūrėja Bronė Starkienė, E- 
milija Masonienė, Rozalija Ja
nušauskienė, Genovaitė Gražy
tė, Stasė Šimkiūtė, Mrs. Adrian,I 
garsi dainininkė, ir Mrs. Dr.

i Vernaza. dar laimingas supuo
limas mūsų chorą sustiprino, ■ 
kaip garsiakalbis radio, tai p-lė 
Margareta Gribaitė iš Cambrid- 

Su choru visa minia
balsus ir sutarti- Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
minioje taip pat 
ir mergaičių, pa- 
tautiškais rūbais

dar vienas pyragas buvo išleis
tas laimėjimui ir atnešė parapi
jai pelno.

Turiu čia paminėti, kad tie, 
kurie nedalyvavote ir nematėte 
mūsų procesijos,. atvykę j Los 
Angeles galėsite pamatyti mūsų 
gražią procesiją judamuose pa
veiksluose. nes Lietuvoj ir A- 
merikoj žinomas p. Jonas K. 
Milius padarė procesijos spal
vuotą nuotrauką.

Prel. J. Maciejauskas. 
2511—3rd Avė.

Los Angeles, 16, Calif. 
Phone P. A. 7645

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!”

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”.
"ŽVAIGŽDĖ” metams — S1.00; 

J‘-Laus širdies Spalvuotas Paveiks
iąs 50 centų; Maldos Apaštalavimo

ge, Mass. 
vienijo savo 
nai giedojo; 
buvo moterų 
sipuošusių
(Monika Sliaterienė, Margareta 
Morauskaitė ir Laborskaitė).

Laike procesijos pamokslą sa
ke angliškai pasijonistas. Tėvas 
Justinas; man prisėjo sakyti 
lietuviškai.

T-> .. . v • i i • x<is dv centų; jviaicProcesijai užsibaigus, dalyvių Jstatai _ centų 
dauguma atėjo į parapijos salę 
pietauti ir buvo 
ninkėms, kurios 
prirengė valgius, 
nes ir parapijai

; Šeimininkės, kurios dažniausiai 
parapijai dirba: Emilija Maso-' 
nienė. Vilkienė. Slaterienė, Da- 
vydoinenė ir viešnia Stanislava 
Juškaitienė iš Cambridge, Mas
sachusetts, taipgi ir Magdalena 
Likienė, kuri pirmą kartą mūsų 
parapijoj pasirodė, nors seno- 

' kai gyvena Los Angeles, p. Li- 
. kienė atvyko į salę kaip lietu- 
’ viška svočia, apkrovė stalus py- 
! ragais. Visi sočiai pavalgė ir

dėkingi šeimi-, 
taip skaniai 
Aš dėkingas.' 
buvo pelnas.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

l

rėčkas, J. Bačinskas,
ir Al. Kuzmickas visko atsilan- ti nei procesijos kryžiaus, 
kiusiems parūpins.

i Bus graži, turininga kalbų ir 
muzikos programa. Kalbės tik- 
ką iš karo lauko grįžęs seržan
tas Antanas Trumpaitis ir pasa
kys daug naujienų. Tad visi 2 
dieną liepos į Maironio parką!

Kviečiame — Bonų Komisija.

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
601 Sth St.. So. Boston. Mass.

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa.

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

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

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

WORCESTER, MASS
Liepos 2 dieną, sekmadieni. 

Maironio parke įvyks bendras 
visų Worcesterio lietuvių pik
nikas. kurį rengia Bonų Komisi
ja. Ta diena bus svarbiausia 
5-to bonų vajaus diena. Ragina- šia jaunimo organizacija — 
me visus lietuvius tą dieną pirk
ti bonus, kad galėtume užbaig
ti vajaus kvotą, 

į Pikniko šeimininkai: J. Dva-
' tuvi4 jaunimo judėjimą.

❖

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadienį kiekvieno mėnesR 
2 vai. po pietų. Parapijos salė" 

i 40? K 7th Rt šo P.cotnri

VISI TĖVAI LIETUVIAI YRA MALONIAI 
PRAŠOMI SAVO VAIKUS LEISTI 

MOKYTIS Į

Marianapolio Kolegiją
THOMPSON, CONN.

a.

«

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau- 

Lietuvos 
Vyčiai.

i “VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
nių. žinių iš Amerikoš ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie-!

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

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES ’ kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass

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

ii
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Tai vienintelė mokykla lietuviams 
berniukams šiame krašte. Ji buvo 
įsteigta 1923 metais ir jau yra išlei
dusi daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuo
dami vaikai drauge turi progos gy
venti sveikoje, gražioje gamtoje, rū
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi 
ir auklėjami.

Marianapolio Kolegijoj veikia 
Aukštesnioji Mokykla (High SchooI) 
ir dveji kolegijos metai (Junior 
College).

Mokslas šiais metais bus pradė
tas rugsėjo T1 dieną.

Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti savo vaikus į Mariana
polio High SchooI ar Kolegiją. Kuriems arčiau, tie yra prašomi užvažiuo
ti. apžiūrėti mokyklą, gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
REGISTRAR, 
MARIANAPOLIS COLLEGE 
THOMPSON, CONN.

i

I

I

i

Boston Edison Company
Sako

...vfeuomet iš toasterio išimk 
tostus su pirštais. Nenaudok 
šakučių. Gali sugadinti šildo
mus elementus, kurių šian
dien jokiu būdu negalima 
gauti.

Boston Edison Company

t

Kur tik parsiduoda geros rūsies 
gėrimai, visuomet pirmoj 

vietoj eina

PICKWICK
"ALE that is ALEn

f
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES Birž. 25 d., Petras Griciūnas 

apsivedė su Amelija Stonyte, 
gyv. 57 Knobl St., Roslindale, 
Mass.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Liudovika Jonė Stasio-Liudovi-

Birž. 20 d., šv. Petro par. kle
beni jon atsilankė Lavvrencietis 
kapelionas, kun. Jonas Padvais- 
kas, iš Harvard Universiteto,
ir kitas Lavvrencietis kapitonas kos Salovynų; Vladas - Pranas 
dr. Petras Zareckas. Abu gerai Jokūbo - Anielės (Vengraitės) 
atrodo ir sunkiai darbuojasi Ambrozų, gyv. 267 Silver St. 
pergalės ir pastovios taikos' 
tikslams.

j"' Kun-Pr- Jakimavičiaus Primicijos 
nas Barauskas, Leonas Žilins- ■■
kas, K. Vasylienė, Karolina Birželio 25 d., Šv. Petro lietu- 
Bemkis, Julius, Marė Jakubaus- V*W Par- bažnyčioje pirmas iš- 
kai, M. Ausikaitė, Jonas Gri- kilmingas šv. mišias atnašavo 
mas, Bronislovas Marcinauskas, kun. Pranas Kazimieras Jaki- 
Matas Trečiokas, Vincentas mavičius, Jėzuitas, asistuojant 
Dirsa. kunigams Jėzuitams. Įspūdingą

Po $3. — Džervų šeima, Savi- pamokslą pasakė kun. Pr. Auk- 
lionių šeima. štikalnis, S. J. Žmonių buvo pil-

Po $5.— Adv. Jonas J. Grigą-' nutėlė bažnyčia. Jų tarpe matė- 
lus. Bernatonių šeima. 
Marė Preskeniai.

Birž. 24 d., tapo pakrikštyta 
Paula - Marijona Dr. Juozo-

z
Neseniai lankėsi South Bosto- Onos (Valeckaitės) Antanėlių, 

ne dar vienas aukštas pareigu-' -------------
nas, būtent: Komandierius Pet-' Kun. Prano Jakimavičiaus, 
ras Moncevičius, Brocktonietis.Į s. J., primicijos ir bankietas iš- 

------------- ‘kilmingai ir gražiai praėjo. Da-
KANDIDATAS. Advokatas lyvavo penki Jėzuitai, penki pa- 

Ant. J. Jankauskas (Young) y-jsaulionys kunigai ir 4 klierikai, 
ra kandidatas į reprezentantus, j Įspūdingai iškilmių pamokslą 
Jis turi daug prietelių apygar- pasakė Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
doje (Ward) 22, Brighton. S. J. Bankiete dalyvavo virš 
Mass., ir bandys būti nominuo- pora šimtų specialiai sukviestų 
tu liepos U d., ir išrinktas, lap- svečių. Pasakyta kalbų, išreikš- 
kričio mėnesy. Advokatas An
tanas Young yra veiklus, tei
singas ir patrijotingas lietuvis- 
amerikietis. Lietuviai privalėtų 
pasiekti visus tos apygardos 
amerikiečius balsuotojus ir vi
somis galėmis padėti adv. 
Young įeiti į Valstybės namą, 
kaipo žmonių Reprezentantui. 
Jis tikrai ir tinkamai atstovaus 
žmones. Jis paeina iš darbo 
žmonių, ir jų tarpe darbuojasi. 
Linkime adv. Young laimės ir 
pasisekimo plačiosios visuome
nės darbe.

r

ta primicijantui linkėjimų ir 
suteikta dovanų.

Birželio 28 d., 7:30 vai. vak., 
bus laikomos Šv. Teresės Novė- 
nos, Tretininkų Brolijos ir bir
želio mėnesio pamaldos.

i

DAKTARAI
Į--------------------------------------
Tel. TROwbridge 6330

J. Repskis, M. D. - 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE

414 W. Broadvvay
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
Wgst Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

būdą trumpai apibudino kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kuriam So. 
Bostone klebonaujant, jis 
“klapčiuku” tarnavo. Trumpas 
sveikinimo kalbeles pasakė kun. 
A. Mešiis, S. J., kun. Pr. Valiu
kevičius iš Rochester, N. Y. 
(primicijauto giminaitis) ir kle
bonas kun. Pr. Virmauskis. Be 

Jonas - si ne tik daug svečių iš kitų kalbas sakiusių dar buvo per-
i miestų, tolimos Pennsylvania statyti: kun. Kidykas, S. J. 
valstybės, bet taipgi buvęs kun. Pr. Aukštikalnis, 

;Mass. Sveikatos Komisionie- kun. M. Urbonavičius,
Kun. ŽvagT^Į rius, Dr. p- Jakimavičius su kun. A. Abračinskas, ___ _  _

_________ Į žmona ir savo sūnum klieriku,: Juškaitis ir klierikai: Jaskevi- 
Pereitą penktadienį kun. Pr. Laivyno leit.-komandierius Dr. čius, S. J., Bernatonis,

Virmauskis ir kun. kapelionas V. Kasparas su šeima ir daug nis ir Jakmauh - Jakimavičius vadovybčje, 
Padvaiskas atlankė kun. Joną kitų profesionalų. Parapijos (Dr. Jakimavičiaus sūnus). Fi- ’ -
Švagždį Brocktono miesto ligo
ninėje.

Sekmadienį jį lankė kun. dr. 
K. Urbonavičius, kun. M. Ur-« 
banavičius, MIC., kun. P. M.
Juras, kun. Albertas Abračins
kas ir A. Peldžius. Ligonio 
sveikata eina geryn. Jis pralei
džia laiką lovoje, skaitydamas draugijų tarpe. Dalyvavo daug ‘ 
dvasinio turinio knygas.

i

I

Dalyvaus Koriferen 
cijoje

LIETUVIŲ PARADAS SO. 
BOSTONE

Antradienį, liepos 4 dieną;šaus prelatas Jonas Ambotas, 
(Jung. Valstybių nepriklauso- Hartfordo lietuvių parapijos 
mybės šventėje), So. Bostone, klebonas. Pamokslą sakys kun. 
įvyks nepaprastas paradas. Pa- Pr. Juras, Lawrence lietuvių 
radui vadovaus Amerikos Le- parapijos klebonas. Pamaldos 
giono Stepono Dariaus 317 pos- prasidės 9 vai. rytą, 
to valdyba ir nariai. Gros Le
giono benas.

Kviečia visas draugijas su vė
liavomis ir ženklais dalyvautiS. J.,

MIC parade. Pavieniai asmenys taip 
kun Pr Pat kviečiami dalyvauti.

So. Bostono Jaunamečių Šo- 
Janušo- »ruPė> P- Onos Ivaškienės

’ ’' , pasižadėjo daly
vauti paradoje. Jie bus pasi-

dalyvaujantieji susigru- 
ir eis gatvėmis: West 
St. iki E St.. kur prie lie- 
svetainės prisidės kiti, 
bus pavėlavę į bažnyčią,

Birž. 29 d., yra šv. Petro pa
rapijos Patrono šventė. 8 vai. 
ryte bus giedamos šv. mišios už 
parapiją ir sakomas pamokslas. 
Vakare, mišparai ir sakomas 
pamokslas. Šventės iškilmės bus 
tęsiamos iki sekmadienio. Pa
maldos įvyks penktadienio ir 
šeštadienio vakarais. Sekmadie
nį suma bus iškilminga. Mišpa
rai, 2:30 vai. p. p.

Sekmadienį-, iškilmėse daly
vauti yra užkviestas naujas Tė
vas Jėzuitas, kun. Alfonsas Jo
mantas.

Visi parapijos vaikai prašome 
ruoštis pradėti vasarinę moky
klą. liepos 3 d.. 9 vai. ryte, su 
pamaldomis, parapijos salėje, 
492 E. 7th St.

choras, vad. muz. R. Juškos, į- lyte Savickaitė, liet, tautiniame Pu°š£ tautiniais rūbais. Taipgi 
spūdingai .giedojo. Solo giedojo kostiume, pasakė eiles ir įteikė dalyvauja. Amerikos
R. Juška ir Dr. J. Antanėlis. ^dovanėlę nuo bažnytinių drau- Stepono Dariaus posto Moterys 

Po pamaldų, parapijos salėje, gijų. i Auxiliary, uniformuotos,
įvyko bankietas, kurį suruošė! x . .. . ... ^ .. . I Pabaigoje kalbėjo pats pnmi-gerb. primiciianto tėveliai. Jo .. . _ , ,. ...cijantas, kun. Pr. Jakimavičius.mamyte, kaip žinome, yra uoli „, . Ų, . , . Gražia lietuvių kalba visiems,ir populen darbuotoja vietosi .. _ypatingai savo tėveliams ir gi

minėms širdingai padėkojo už 
maldas ir visokeriopą jam su
keiktą paramą siekiant savo 
,tikslą.

Programai pasibaigus, padai-
“short and nuota — Ilgiausių Metų — ir

viešosios iškil-
Rap.

Sus. Liet. Šv. Kazimiero d-ja 
laikytame savo mėnesiniame su
sirinkime birželio 25 d., vien
balsiai nutarė visa draugija su 
vėliava ir ženklais dalyvauti 
N. A. L. Konferencijos atida
ryme, be to išrinkta septyni at
stovai ir A. L. Tarybos reika
lams paaukojo 825.00. Yra ži
noma iš praeities, kad Sus. L. 
Šv. Kazimiero dr-ja tūkstančiais 
dolerių aukojus Lietuvos ir ki
tiems visuomeniškiems reika
lams. Be to ši draugija ta dieną 
tai yra Liepos 4, minės savo 55 
metų gyvavimo jubiliejų. Tad 
kazimieriečiams bus dviguba 
šventė. A. P. Neviera,

sekretorius.

svečių ir giminių.
Bankieto programos vedėju 

buvo “Kristaus Vynuogyno” re
daktorius kun. K. Jenkus, kurs
pasižymi ne tik įdomiu ir suma-' 
niu, bet taipgi 
sweet” programos vedimo būdu. Įtuomi baigėsi

Jaunojo kunigo - vienuolio' mes.

Ruoškimės Visi Į Didžiąją N. 
Anglijos Lietuvių Konferenciją

i

Legiono

Konferencija.
Konferencijos Rengimo Ko

misija kviečia visus dalyvauti 
parade, pamaldose ir konferen
cijoj. Kvieslys.

Gaisras Požemyj Sulaikė 
Trafiką

Sekmadienio vakare, birželio

Tuoj po pamaldų vėl visi pa
rade 
puoš 
Fifth 
tuvių 
kurie
ir bendrai eis E St., W. Broad
vvay iki G Street ir į So. Boston 
High SchooI svetainę, Thomas 
Park.

Svetainėje pirmiausia bus pa
minėta Jung. Valstybių nepri
klausomybės šventė, vadovau
jant legionieriams. Po to prasi-

Visi ir visos, dalyvaujantieji dės Naujos Anglijos Lietuvių 
parade renkasi į Amerikos Le
giono Stepono Dariaus Posto 
namą, 265 C St., So. Boston, 
8:30 vai. rytą. Iš ten visi mar- 
šuoja į šv. Petro lietuvių pa- I 
rapijos bažnyčią, W. Fifth St., 
kur įvyks iškilmingos pamal-, 
dos Jung. Valstybių ir Lietu
vos gerovei.

Iškilmingas šv. mišias atna-

Juo skaitlingiau susirinksime. 25 d., Massachusetts požeminėje 
juo gražiau pasirodysime, tuo stotyje- Bostone, kilo gaisras, 
mūsų balsas bus reikšminges- kuris sulaikė visą gatvekarių ir 
nis. Tuo įspūdingiau paminėsi- autobusų trafiką tarp Arling- 
me šias svarbias, istorines ir ton ir Kenmore stočių, 
mums brangias sukaktis: 1. A- 
merikos Nepriklausomybės Pa
skelbimas; 2. Lietuvių Spaudos 
Atgavimas; 3. Lietuvos Steigia
mojo Seimo Sušaukimas.

Todėl liepos 4 d., visi į Konfe
renciją. Sp. Kom.

Trys šimtai pasažierių turėjo 
bėgti iš stoties. Transportacija 
atstatyta 12:30 vai. vidunaktį.

1 p
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Rinkliavoje vieton parapijos 
išvažiavimo dalyvavo dar šie 
geradariai ir aukavo:

Po SI. — P. Volga, Alena Bal- 
sevičienė, Morta Pocienė, Juo
zapas - Valerija Kavolynai, 
Juozas Marcinauskas. Petronėlė 
Marcinauskienė, K. Trinka. Izi
dorius - Barbora Rukai, Teresė 
Zareckaitė, Vincas Petkunas, 
Andrius Rusas.

Po S2.— Vasiliauskų šeima.

Barbecued 
Red Hots
• Plan to have Jots 6f fun at kome 
this summer, right in your own back 
yard. Invite friends and neighbors 
for a barbecue and get the whole 
family to help entertain. Serve bar
becue favorites, such as hamburg- 
ers and frankfurters, būt make 
yours taste better than ever.-use 
this spicy, zippy Barbecue Mbrture. 
Serve on toasted rolls and just 
watch them disappear!

k

Pristatome Alų ir Tonikų
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:

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

z 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

The recipe makes enough for ex- 
tra servings. būt if you do have any 
left, it will keep perfeetly for future 
ūse. Try it the next time you have 
pork chops for dinner. Clip the rec
ipe now—be ready for tomorrow.

HOTS
1 tablespoon chili 

sauce
2 tablespoons 

vinegar
1 pound hambure

1 % tcaspoons salt 
teaspoon pepper 

1 teaspoon onion 
juice 

F frankfurters 
8 round buns 
S long rolls

Didžioji ir reikšmingoji visų | NELAUKITE LAIŠKŲ 
Naujos Anglijos Lifetuvių Kon-j Draugijos bei kuopos nelau- 
ferencija jau čia pat. Ji įvyksta kitę jokių pakvietimų laiškais. 
Liepos 4 d., 1944, didžiulėj ir. bet rinkite atstovus, arba lai
puikioj So. Boston High SchooI valdybos nariai vyksta, nes laiš- 
Auditorium, Thomas Park- ir G. 'į kų dėl stokos adresų bei sąrašų 
St., So. Boston, Mass. Ją šau- no
kia, Amerikos Lietuvių Tary
bai pageidaujant * So. Bostono 
Liet. Piliečių Draugija, prita
riant vietos klebonui, apylinkės 
kunigams ir visų kitų srovių va- ■ 
dams bei veikėjams. Todėl visi į valstybės kolonijų: Millinocket, 
privalome ir dalyvauti. i Rumford. Lewiston, ir k. Juk

IZ c .. ... . i ten lietuviai turi turtingų d-jų.Konferencija prasidės marša-;, . & J. T .. k. t. šv. Baltramiejaus. Šv. Rovimu nuo Amerikos Legijoho . _ J
St. Dariaus Posto patalpų C St-?° ,r organizacijų
8:30 vai. iš ryto. Iš ten bus!*"opų: Lauk““”a skaitlingų de- 

... . , . .. 'legacijų iš tų vietų,marsuojama lietuvių bažnyčion. Į 
Čia iškilmingas pamaldas at-j 
laikys prelatas J. Ambotas iš.
Hartford, Conn.,' o pamokslą 
pasakys kun. Pr. Juras iš Law- 

' rence. Mass. Iš bažnyčios, legio- 
: nieriams ir jų benui vadovau- 
: jant maršuosime iki lietuvių i 
i salės. Čia prisijungs kitos drau-i 
!gijos, kurios bus pavėlavusios!
ankščiau prisidėti, ir visi mar-' 

; šuosime Broadvvay, G St.. iki į
So. Boston High SchooI. Čia į-; 
vyks iškilmingas Kanferencijos! 
atidarymas.

ŽYMŪS SVEČIAI

nebuvo galima išsiuntinėti. Ga
li ir šiaip pavieniai dalyvauti. 
Vietos visiems užteks.
IŠ MAINE VALSTYBĖS

Į šią konferenciją laukiame at
stovi} ir iš tolimesnių Maine

LANKĖSI

hUYMORETHANBEFOREJ 
- - - - - - - - - v -- - - - - - '

Penktadienį, “Darbininke” 
lankėsi kun. Dr. Juozas Bogu- 
šas. Šv. Juozapo par. vikaras 
iš Waterbury, Conn. Dr. J. Bo- 
gušas Bostone praleido porą 
dienų, prižiūrėdamas “Darbi
ninke” spausdinimą jojo sureda
guotą Šv. Juozapo parapijos Ju
biliejinę knygą.

Taipgi atsilankymo proga, 
kun. Dr. J. Bogušas įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
damas 810.00 knygos fondan.

ĮVAIRŪS skelbimai
$3,650 {eigos Metams
PARSIDUODA 8 apartmen- 

tai, 5 kambariai kiekviename, 
plytinis namas, automatiškas 
aliejinis šildytuvas, janitoriaus 
nereikia. Visiškai modemiškai 
įtasyta, 2 carų garažus. Arti 
gatvekarių. tik 8 minutės nuva
žiuoti Park St. Puiki vieta ant 
Broadvvay. Atsišaukite — 
ŠOU 1529. (9-13-16)
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DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name ant pirmo aukšto 5 
šviesūs, garu apšildomi kamba
riai. Renda pigi. Atsišaukite 
tuojau: Darbininkas, 366 West 
Broadvvay, So. Boston. Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

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 2537

XWXXXVW\X\%\XX\XXXXXWXXWWX%XXXXV
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giai patarnauja.
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FUNERAL HOME
ZALETSKAS

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

g
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GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame
Grožio Žavėjančiame
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT WAVE

• ir
PLAUKŲ DAŽYMO

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27* Mass.

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

BARBECUED RED

1 cup Spry
2 tcaspoons suyar
1 teaspoon dry 

mustard 
U teaspoon salt 
’/i teaspoon pepper

1 tablespoon onion 
juice

2 tablespoons 
Wor ces ter sh i re 
sauce

Few drops tabasco 
sauce

Blend Spry. sugar. mustard. % tea
spoon salt and pepper. Combine 
onion juice, sauces and vinegar. 
Add liquids to Spry mizture very 
gradually. mixing tvell after cach 
addition. Mix hamburg. 1% tea- 
spoons salt, pepper and onion juice. 
Shapc into 8 flat patties to fit buns. 
Sprcad both sides of patties and 
frankfurters liberally with Barbe
cue Mixturc. Broil or fry in hot 
skillet until well browned all over. 
Serve between buttered buns or 
long rolls.

Store remaining Barbecue Mix- 
ture in covered container and save 
for future ūse

Konferencijos invokaciją — 
maldą, atkalbės kun. Jonas Vai
tekūnas iš Providence. R. I. 
Kalbas pasakys: Kun. Dr. K. 
Urbonavičius, Dr. P. Vileišis iš 
Waterbury. Conn. ir Leonardas 
Šimutis iš Chicago, III. Pakvies
ta Bostono mayoras M. J. To
bin ir Kongresmonas (didžiu
mos vadas) John W. McCor- 
mack iš Washingtono ir kiti.

Amerikos Nepriklausomybei 
paminėti Amerikos Legijonie- 
riai atliks ypatingas Jung. Vals
tybių nepriklausomybės apei
gas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

258 tfest Broadway

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph f.taper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960
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MARIANAPOLIO ŽINIOS
P. reitą sekmadienį, birželio 18 

d., lietuvių šv. Kazimiero par.. 
Nashua. N. H., kur klebonauja 
kun. dr. Cibulskis buvo padary
ta rinkliava Marianapolio Kole
gijos išlaikymui. Kolekta pasi
sekė. Iš v so surinkta $155.00. 
Pamokslus ta proga 
pasakyti iš kolegijos 
zas Kunrevičius. Šia

1 panon. S. Kudzma. Mrs. Anna 
Jacobowsky. Bertha Kissel, A. 
Chapas.

Po 50c — Andrius Tūbinis, 
Ona Meskiniūtė, Ant. Zapėnas, 
Mary Narkis: po 25c. — Martin 
Kasper. Mare Kasper.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

atvažiavo 
kun. Juo- 
proga šv.

Kazimiero parapijos klebonui ir 
visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū už Jųjų gerą šir
dį ir prielankumą, kurio Maria- 
napolis susilaukė.

Aukotojų sąrašas:
$10.00 — Mr. & Mrs. V. Mith- 

chell ir Pranas Jeskevičius.
$5.00 — Nellie Zautra.
$3.00 — Kazys ir Ona Nadzei- 

kai.
$2.00 — Vincas ir Viktorija 

Tamuloniai ii Mrs. J. Chesnole-' 
vich.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuviai Pirkit 5-tos Paskolos 

Karo Bonus!
Po viso pasaulio dalis šian

dieną lietuvių sūnūs ir dukros 
narsiai kovoja už demokratiją 
ir tautų laisvę, taipgi už laisvę 
mūsų pavergtos tėvynės Lietu
vos. su vilčia. kad karui pasibai- 

’S 
bus laisva ir

Po >1.00 aukavo: Akstinas 
Rose. Mr. & Mrs. Martin Ka- 
shulinės, Isabelle Tamulonis. 
Mrs. J. Elkavich. Mr. & Mrs. A. 
Revoir. A. Augunas. Mr. J. Sta
niulis. T. Grigas. N. Purvinis. S. 
Kupčiūnas. Overka, Rasiuka 
Skliutienė. A. Ulkas. P. Lutkus. 
T. Kissel. Antanas Zautra. P. 
Kudzmienė. Mr. & Mrs. H. Ste-

gus ir mūsų gimtinė nusikraty 
svetimo jungo ir 
nepriklausoma.

Mes gyvendami 
me krašte norime 
būdu prisidėti prie šio karo lai
mėjimo ir greitesnės pabaigos. 
Taigi nėra geresnio prisidėji
mo. kaip perkant 5-tos pasko
los Karo Bonus.

I
šiame laisva-į 

kokiu nors

•z
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TOO TIRED—Granted divorce 
c.ecree in Los Angeles from 
paper box manufacturer Ernest 
Sieger, former shovgirl Gloria 
Sieger complained that while 
she had lots of get up and go. 
Jiubby was always too tired to 

ke her out.

Birželio 16 d. sėkmingai už
baigė slaugės mokslus Šv. Rapo
lo ligoninėje p-lė Onutė Tara- 
gauskaitė, duktė pp. Prano ir 
Marijonos Taragauskų. kurie 
yra geri parapijiečiai ir pavyz
dingi tėvai, nes išauklėjo ir iš
mokslino 5 sūnus, iš kurių 2 yra 
karo tarnyboj, ir 2 dukrelės. 
Onutė yra simpatinga ir malo
naus būdo, su kiekvienu drau
giškai pasikalba, ir būdama li
goninėje. įsigijo daug gerų: 
draugų, kurie teikė jai kompli
mentus už jos prielankumą li
goniams.

Prie šios progos yra džiugu 
sveikinti jauną profesijonalę. ir 
palinkėti sveikatos ištvermės ir; 
Dievo palaimos savo pasirinktoj 
profesijoj. Taipgi sveikinam tė
velius. kad nesigailėjo savo; 
dukrelei duoti progą pasiekti 
mokslą.

TIRED 0F LENDING?
You dorit know what being tiredis!

Ot on the firing lines they know what being tired is ... and being wounded and 
in pain, too. Būt one thing they know also—that Now, right now, the climax of 
their struggle is nearing and that it’s up to them to find the lašt ounce of will to 
stay vvith it, to put it over in this year cf decision!

So—don’t you tire now of lending more during this Fifth War Loan Drive! It’s 
really so little you’re asked for—just to lend more money to your country. You’ve 
responded before—this time DOTdBKS the Bonds you Bought Before! For this is the 
most urgent, the most vitally important war bond drive to date. So put $100, 
$200, $500 into extra vvar bonds—and do it today.

5*WAR LOAN
And Here Are 5 MORE REASONS for Buying EXTRA Bonds in the 5th!

1. War Bonds are the best, the safest in- 
vestment in the world!

2. War Bonds retum you $4 for every $3 
in 10 years.

3. War Bonds help keep prices down.

i

4. War Bonds will help win the Peace by 
increosing purchasing power after the 
War.

5. War Bonds mean education for your 
children, security for you, funds for re
ti rement.

Birželio 24 d., pp. Ignas ir Ona 
Kvaratiejai minėjo 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. A- 
budu yra gerai žinomi mūsų ko
lonijoj. nes visuomet prisideda 
prie veikimo, ypatingai p-nia 
Kvaratiejienė yra raštininkė 
šv. Onos draugijoj ir narė Mo
terų Sąjungos 33-čios kuopos. 
Taigi šia proga giminės, drau
gai ir abiejų draugijų narės ir 
valdyba nuoširdžiai sveikina 
ponus Kvaratiejus ir linki lai
mingai sulaukti sidabrinio ju
biliejaus.

BacA rAe rffaeti
BUY MORE THAN BEFDRE!

DARBININKAS
published by

St. Joseph's Lithuanian R. C. Association of Labor
366 IVest Broadivay, So. Boston 27, Mass.

Kelius kartus mūsų bažnyčioj 
į lankėsi jaunutis laivyno leite
nantas. Visi žingeidavo kas. ir 
iš kur tas jaunuolis atvykęs.

Po mišių apsilankė pas mūsų 
kleboną, kun. E. Gradecką, ku
riam pasisakė esąs Portugalas 
ir lankąs Yale. Universitetą. 
Klebonui pareiškė, kad negali 
atsigerėti lietuvių kalbos gra
žumu. švelnumu ir jos savotiš
kumu: sako joje nesigirdi daug 
tarptautinių žodžių. Malonu gir
dėti, kad svetimtautis apie mū
sų kalbą taip gražiai atsiliepia. 
Taigi mes lietuviai turėtume

BINGHAMPTON, N. Y

Pirk Defense Bonds ir Štampą!

patys vartoti savo namuose. .V.

Pvt. George H. Oiin (kairėj), įsitaisė Italijos fronte 
‘.pišką kerpyklą ii nepaiso, kad jį gali pasiekti nacių 
b įba, bet jis čia pat seka veiksmus ir varo savo biznį.

lai, kuriuos aukavo įžymus pa-Iga. Daugiau žmonių sekmadie- 7:30 lietuviškai, šias pamaldas 
rapijos rėmėjas Dr. Jonas Brei-'niais lanko bažnyčią, dažniau žmonės labai pamėgo. . 
vis. Iš lauko pusės, šį pavasarį eina išpažinties ir tt. įtaikė ga- 
pats klebonas su keletą pagelbi- i vėnios ir gegužės ] 
ninku prisodino apie bažnyčią trečiadienių ir penktadienių va- 
naujų medelių ir apsėjo žole. į karais gausiai rinkdavosi pa

maldoms. Be to, klebono dėka,. 
turime Stebuklingojo Medalikė- 
lio pamaldas su Švč. Sakramen
to palaiminimu, pirmadienio va- penkių metų jau 
karais, 7 valandą angliškai ir

Šiuo kartu ne tik neturi pa
rapija skolos, bet savo ižde jau

Lyg gamta iš po žiemos mie
go. taip mūsų kolonijos Šv. Juo
zapo parapija, pradėjo atgyti 
sulaukusi uolaus, sumanaus, 
šeimininko.

Kun. Emilius Krencevičius,
O. M. C., dar nepilnai du metai j turima virš 7.000 dolerių. Sek- 
darbuojasi mūsų tarpe, o nu-jmadienių rinkliava beveik tri- 
veikti darbai gana žymūs. Pats 
būdamas sumanus ir malonaus

palaikyti ją jaunimo tarpe ir bMo tuoj jgijo para?ijiečių pa.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji 

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą 
nėra energijos — palengvinsite sau Siu* 
modemiškų būdu — kramtykite FEEN-A 
MINT, fii skoninga kramtoma guma vi 
durius liuosuoja Švelniai ir tikrai. Milio 
na i žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtyk it** FEEN-A-MINT einant gui 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus an* 
pakelio. Sakanti ryta malonus palengv? 
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

10<

sitikėjimą ir pagarbą taip, kad 
kiekvienas jo sumanymas lieka 
nuoširdžiai visų paremtas.

Klebono sumanymu ir parapi
jiečių pritarimu, pirmai progai 
pasitaikius, nupirktas kleboni
jai namas, už kurį pilnai sumo
kėta S8.500.00. Namas moder- 

įniškas ir visai greta bažnyčios, 
.taigi ir parapijai ir klebonui la
bai patogu.

Truputj pagražinta ir bažny
čia iš vidaus ir iš lauko. Sudė
tos moderniškos lempos, išda
žytos grindys ir išilgai bažny
čios nutiesti guminiai patiesa-

gubai didesnė nei būdavo porą 
metų atgal, nors klebonas nie
kuomet neskatina daugiau au
koti.

Šio mėnesio 11 dieną turėjome 
parapijos naudai pikniką, iš ku
rio liko pelno $701.00. Ir rug- t 
piūčio mėnesį tam pačiam tiks
lui turėsim 6 dienų bazarą. Tai
gi nors parapija maža, vos 150 
šeimynų, bet visiems išvieno 
dirbant ir turint sumanų šeimi
ninką, dvasios vadą, šį tą gali
ma nuveikti.

Klebonas kartą yra išsitaręs: 
“Jeigu mes taip galėtume prog
resuoti dvasiškai, kaip materia
liškai būtų labai gerai”. Bet ir 
dvasiškoj srityj matosi pažan-

Iš parapijos jaunimo virš 60 
mėrfesį, [tarnauja kariuomenėn ir laivy

ne. kaip kurie jau net pasižy- 
I mėję.
' Bendrai paėmus, parapijos 
reikalai labai gražiai tvarkosi. 
Mūsų klebono manymu, jei tik 
karas greičiau užsibaigtų, po 

i turėtume ir 
naują bažnyčią. J. O.




