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Gubernatoriaus Įsakymu
Pakeitė Auto Apdraudą
Kaip žinoma, apdraudos 

kompanijos buvo uždrau- 
dusios automobilių savi
ninkams vežti kitus žmo
nes į darbą ir iš darbo. 
Gubernatorius Saltonstall 
su kompanijų sutikimu 
panaikino tą draudimą, ir 
dabar automobilistai gali 
vežti kitus ir turėti pilną 
apsaugos apdraudą be mo
kėjimo daugiau apdrau
dos kompanijoms.

Vadinasi, gubernato
riaus įsakymu panaikina
ma “guest rider”, be 
kurio iki šiol apdraudos 
neatsakydavo už sužeidi
mus važiuojančių auto
mobiliais, kaipo svečiai 
arba bendrakeleiviai.

Kadangi dabar valdžia 
reikalauja, kad automobi
listai gautų kitus kartu su 
jais važiuoti, kad taupyti 
gasoliną, tai turėjo panai
kinti ir tą apdraudą 
“guest rider”, be kurio 
automobilio savininkas 
asmeniai buvo atsako- 
mingas savo bendrakelei
viams.

Dabar gali vežti į darbą 
ir iš ,darbo be atlyginimo 
ar už atlyginimą ir toji 
pati apdrauda apdraudžia 
visus važiuojančius.
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Devintas Japonę Sub 
Gavo Smūgį

Iš Sąjungininkų Fronto, 
Australija, birž. 11— Gen. 
MacArthur karo centras 
praneša, kad sąjunginin- i 
kų lėktuvas pavojingai su
žalojo arba nuskandino 
japonų submariną ties 
Australija. <Įau devintas 
japonų submarinas iš
muštas iš kovos lauko.

Sąjungininkų karo jėgos 
vėl puolė japonus Rabaul, 
New Britain. Daug priešo 
lėktuvų ir namų suardė ir 
padegė.
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Areštavo Vonsiackį
Providence, R. I. — Pe

reitos savaitės pabaigoje 
Federalės valdžios agentai 
areštavo Anastazą Von
siackį, vadinamą rusų 
baltgvardiečių vadą. Jis 
kaltinamas šnipinėjimu 
svetimai valstybei.

Kaip žinoma, kiek laiko 
atgal Vonsiackio namuo
se, Thompson, Conn., bu
vo padaryta krata.

PADIENIS (Friday) BIRŽELIS (June) 12 D., 1942 M.

Amerika ■ Rusija Susitarė Ant
rojo Fronto Reikalu 1942

Raudonieji - Britai Pasirašė 20 Metų 
Karo Sutartį»

Molotovas Turejo Slaptą Pasikalbė
jimą Su Prezidentu Rooseveltu 

W ashingtone
me nepaduoda Sovietų 
Rusijos misijos sąstato, o 
tik mini vieną Molotovą.

Atnaujino Prancūzijos
Brooklyno komunistų 

“Laisvė” puola tautininkų 
laikraščio redaktorių už 
tai, kad jis kada tai lan
kėsi pas Vonsiackį, kuris 
esąs fašistas ar baltgvar- 
dietis. Tautininkų laikraš
čio redaktorius šiaip at
kirto:

“So what? Daugelis A- 
merikos laikraštininkų jį 
yra matę. Net Daily Wor- 
ker, komunistij laikraščio, 
atstovas pas jį lankėsi”.

Komunistų “L.” nepasi
tenkinus tokiu atsakymu, 
birželio 5 d. laidoje rašo:

“Jeigu atstovas Daily 
Worker lankėsi pas Von
siackį, tai visai nenuosta
bu, nes Vonsiackis, kaipo 
Hitlerio atstovas Ameri
koj, bepaliovos puolė ko
munistus, primesdamas 
jiems daugybę visai nebū
tų dalykų”.

Vadinasi, patys komu
nistai pasisako, kad jų 
laikraščio atstovas ar ats
tovai lankėsi pas Vonsiac
kį. Jeigu lankėsi, tai ką jie 
ten darė? Turi būti aiški
nosi ar įtikinėjo Vonsiac
kį, kad fašistai ir komu
nistai yra draugai. įrody
mas: komunizmo “Saulė” 
buvo fašizmo draugas, sė
dėjo prie vieno stalo ir da
linosi grobiais.

Laikai mainosi. Komu
nizmo “Saulės” spinduliai 
nebepasiekia Amerikos 
komunistų. Jiems, varg
šams ir akys aptemo. Jie 
nieko daugiau nebemato, 
kaip tik fašistus. Kiekvie
ną žmogų ar laikraštį, ku
ris negarbina komunizmo, 
komunistai apšaukia “fa
šistu”. Tai komunizmo li
ga, kuria nei vienas doras 
ir protingas žmogus neno
ri užsikrėsti. Oi
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For Victory 
£oj::

BONDS 
STAMPS

VVashington, D. C., bir
želio 11 — Iš Baltųjų Rū
mų praneša, kad Prezi
dentas Rooseveltas turėjo
slaptą pasikalbėjimą sul Britanijos užsienių mi- 
Rusijos Užsienių komisą- nisteris Eden praneša, kad 
ru V. M. Molotovu, kuris Britanija ir Rusija pasira- 
buvo atvykęs į VVashing- šė 20 metų savitarpinės 
toną, ir atsiekė “pirmą su- pagalbos sutartį ir pasi- 
pratimą dėl greito sudary- žadėjo atstatyti Europą 

• mo antro fronto šiais 1942 pagal Roosevelto - Chur- 
m. Europoje”. ■ chill Atlantiko čarterį. Su-

Tačiau pranešime nepa- tartyje Japonija nepami- 
— duoda to susitarimo smul- nėta.

Sutartis pasirašyta ge- 
gūžės 20 d. š. m. Moloto
vas, pasirašęs sutartį, iš 
Londono išvyko į Jungti-

, • i r j o • nes Valstybes.: mas Įvyko Londone. Rusi-
,. 77 77 77“. ... * .. , ja ir Britanija pasirašė 20 Sakoma, kad apie dery-Britu Uostas, birželio ll per kiek laiko. Ar jie buvo J . __ _____________ , u.. _ t______ _______

Policijos ir teismo nariai egzaminuoja vieną dalį daiktų, kuri kainuo
ja $11,000 Amerikos pinigais. Šios įvairios reikmenys sulaikytos Meksi
kos valdžios Tiajuana rubežiaus apylinkėje.

Rooseveltas Pabrėžė 
Pergalės Pasitikėjimą

Washington, D. C., bir
želio 11 — Prezidentas 
Rooseveltas, priimdamas1

Amerikos Laivynas Susijungė ar pagal sutarties toks i 
frontas bus atidarytas ar 

I ne?
Kitas svarbus susitari-

Austrijos naujo ministe- “ Didžiulis Amerikos ka- 
_____ _______ _ _____ rio Sir Owen Dixon kre- r0 laivynas pasiekė Bri ta
nais vėl bombardavo Bre- dencijalus, pabrėžė, kad Jf;.S.U?JUnge
ton

lėktuvus. Britai prarado 
vieną lėktuvą. Vėliau Bri
tai sunaikino kitą nacių 
lėktuvą.

Londonas, birželio 11 — 
Britai Amerikos bombe

on pakraščio aerodromą. 
Sunaikino du nacių kovos

NACIAI SUNAIKINO VISĄ 
ČEKŲ KAIMELĮ 

Vyrus Nužudė, Moteris Ir Vaikus
TV V —

JLsveze

Jung. Valstybės ir Austrą- su Britanijos laivynu, 
lija “perėjo bendrai juo- Amerikos Htfrynas pa
das dienas”, ir kad perga- gelbės Britų laivynui pa
le yra prie galo kelio ir laikyti blokadą Vokiečių- 
“mes nebegalime suklup- kontroliuojamoj Europoj, 
ti”. apsaugoti Sąjungininkų

laivus palydovus ir gau
dyti Ašies submarinus ir 
karo laivus.

Anglijos karalius Jurgis

.. muvumetų savitarpinės pagal-,bų eigą Londone buvo
. 7^“?^ bendrai • bog gutartj į smulkmeniškai praneša-

frieS JOkietl?°S. laivuS’ Be to, Prezidentas Roo- ma Jungtinėms Vaisty
ki tebera paslaptis. ag’ įr Soyi komi. bėms

Neabejojama, kad Ame- ,, , , . i
rikos laivynas yra pasi- ; ^^^riotov^ ^aropa-J Dėl antroJ° fronto Euro“
ruošęs kovai. no pažiūras dėl 

stangų, būtent:

Amerikos Salos Prie 
Alaskos Užimtos

poje susitarta taip pat,
„ , .... i kaip ir su Prezidentu Roo-Budą pagreitinti ir pa- 'seveltu 

i didinti pristatymą lėktų-1 Dar kart pakartotas 
jvų tankų ir kitos karo pasižadėjimas nedaryti 
' medžiagos is Jung. Vals- sutarties su Hitleriu arba 
tybių i Rusiją, ir Sovietų kita Vokietijos valdžia,

Londonas, birželio 11 — 
Praneša, kad Vokietijos 
naciai, keršydami už Hey- 
dricho mirtiną sužeidimą, 
nužudė visus Lidice, Čekų 
kaimelio, vyrus,, o moteris 
ir vaikus ištrėmė į kon
centracijos stovyklas. Pa
tį kaimelį sudegino.

Heldrich nuo sužeidimo 
mirė. Jis buvo Bohemijos- 
Muravijos diktatorius.

Apie kaimelio sunaiki
nimą pranešė nacių kon
troliuojamas radio iš 
Pragos.

Lidice kaimelis buvo tik 
kelios mylios į vakarus 
nuo Pragos. Ten yra ar 
buvo anglių kasyklos ir

Tokio, Japonija, birž. 1Ų Unijos ir Jung. Valstybių kurį neatsįsakys agresi- 
- Japonijos vyriausybe kooperavimo pagrindinėse _jog 

per tris dienas važinėjo!praneša, kad jų kariuome- problemose, kad po karo Britanija ir Rusija pasi. 
Jung. Valstybių.koyos ai- ne uzeme Amerikos salas apsaUgoti taiką ir laisvę žadgjo teJkti vienJa £itai
vu ir apžiūrinėjo kitus lai- prie Alaskos. Is Amerikos mylintiems žmonėms duo- ekonominę pagalbą, pasi-
vus. vyriausybes pareikšta, ti užtikrinimą”. j baieu*? karui

Į , JfUi galiva, ?a’ vad ?S°S ,ŽiniOS AAlaS'i “Abi šalys Pareiškė Pasi- i Atstatant ' Europą, abi

“^^.aP^b^i:^b^; bi4 karo laivai buvo ben-į aiškios, negalima žinoti maSt “vieningumas pažiū- principais t y “nesiekti
vės. Arti to kaimelio buvo jraj su Anglijos laivais ka stikrai ten įvyksta 
pašautas nacių “korikas”
Heydrich. Dėl to vieno į 
žiauraus nacio gyvybės 
jau sušaudė 306 nekaltus 
žmones.

Londone, sąjungininkų 
ir tremtinių valdžių ap- 
skaitliavimu, Vokietijos 
naciai nuo pradžios karo 
pavergtose šalyse sušau
dė arba pakorė 500,000 7"^, .JC*„ . tnuskinožmonių.

Lidice kaimelio gyvento-

Tūkstančiai Japonų Žuvo 
Midway

rų visais tais klausimais . prapIgsti sav0 teritorijas1 
Molotovas atvyko j Wa- ir „nesikišti j kitų vaIstv.

shmgtoną gegužės 29 d. ir bi vidujinius reikalus”, 
išvyko birželio 4 d. s. m. gako Eden 
Jis dabar jau esąs saugiai Tačiau kol kas nėra ži- 
namuose, sako Baltieji nj ar gOTįetų Rusija išsi- 
Rūmai.

Prez. Rooseveltas, baig- žadėjo Pabaltijo kraštų, 
kuriuos ji buvo užgrobusi

Pearl Harbor, Hawaii, j Nimitz praneša, kad pra- damas pasikalbėjima. pra- £5 d 1940 m
birželio 11 — Japonijos rado vieną Amerikos nai- šęs Molotovo pranešti Sta-; .
karo jėgos, kurias su- kintuvą, sugadino vieną linui, kad Vyriausias Vyk- 

Amerikiečiai,: Jung. Valstybių lėktuvlai- dytojas “jaučia, kad tie 
buvo tai daugiau kaip 30 vą ir prarado neišduoda- pasikalbėjimai buvo labai

jai buvo kaltinami už slė- armada' ia kurių gal mą skai4ių lgktuvų'
__ .... būti apie puse buvo sunai-pimą tikrųjų kaltininkų, 

kurie šūviais sužeidė mir- kinta laike trijų dienų
tinai' Heydrichą, ir taip kautynių ties Midway sa- 

t -; i,... - . IH- ± aClIlKC.pat už laikymą slaptai a- 
municijos ir ginklų.

Viršila Jarmolavičius Dingęs 
Karo Veiksmuose

Brockton, Mass., birže
lio 11 — pp. M. Jarmolavi
čiai, gyv. 16 Cleveland St.. 
gavo žinią iš Karo Depart- 
mento, kad jų sūnus virši
la (sergeant) Antanas 
Jarmolavičius yra dingęs 
karo veiksmuose.

Pranešime pažymi, , kad 
Japonijos "karo vadovybė 
dar nėraVpridavu»* ‘ Jung.

Nacių Vadai Pasirinko 
Turkiją

naudingi sudarymui pa
grindo vaisingiem ir arti
miem santykiam tarp 
dviejų valdžių, Jungti
nėms Tautoms

Vyrai 18—19 Metu Nebus 
Šaukiami Tarnybon

siekiant

Washington, birž. 11 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad vyrai 18 ir 
19 metų amžiaus nebus 
šaukiami į kariuomenę

praneši-1 dar per ilgą laiką.
Tūkstančiai japonų tu- ‘^2-”

rėjo žūti, nes japonų lai- Baltųjų Rūmų_______________________________
J. , . f. kad Vokietijos oro marša- ------------------------------------------------------------------

S 5S*XS= ,■==, j Darbininkų Radio Programa
Goebbels pasirinko Turki- v w
ją, kaipo prieglaudą, jeigu 
Vokietija pralaimėtų karą 
arba sugriūtų nacių di-

vietos, palikdami tūkstan
čius savųjų plūduruojan- 

įčių jūroje.
Midway kautynės taip 

greit vyko, kad dar ir lig “™ija“ 
šiol nėra galimybes su
rinkti visus davinius. Kaip

Valstybių karo vadovybei 
belaisvių sąrašo, tai nega
lima žinoti, gal ir viršila 
Jarmolavičius yra belais- dabar paaiškėjo, sako ad- 
vių tarpe. • mirolas Nimitz, tai du ir

pp. Jarmolavičiai nėra.gal trys japonų lėktuvlai- 
gavę nuo sūnaus Antano vai su visais lėktuvais nu
jokių žinių nuo to laiko, 
kai jis dalyvavo kautynė
se Cdrregidor salos tvir
tovėse.

skandinti 
tuvas 
trys kautynių

Graikijos Karalius 
Amerikoje

Washington, birž. 11 —

šeštadienį, birželio 13 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 
stoties vėl turėsime progą klausytis gražių lietuviškų 
dainų, muzikos ir pranešimų. Programą išpildyti pasi
žadėjo Šv. Juozapo lietuvių parapijos choristės iš Lo- 
well, Mass. Lowellio Sąjungietė pasakys trumpą kal
belę. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles 
ir klausykitės programos.

Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra-
i, vienas naikin- Graikijos karalius Jurgis dio programoje. Skelbimus galite asmeniai priduoti^ 
nuskandintas ir;II atvažiavo į Ameriką, arba prisiųsti šiuo adresu: DARBININKŲ RADIO,* 

laivai ir 8; kad išgavus paskolą sčuvo; 366 W. Broadway, So, Boston, Ma$s. Tel. SOU th Bos-^
u įiki 11 kiti laivai sugadinti.1 tautai. r^.-y ton 268Q arEa NORwood 1449. AT?



Penktadienis, Birželio 12, 1942

1 LDS ir “Darbininko" Metinė Švente
LIEPOS-JULY 4 

Perkelta iš Romuvos Parko Į
BROCKTON GROUNDS

H
Htrt’s Mine, Whtrt'i Your«f

iiDarbininko" Piknikas- 
Brockton Fair Grounds

“Darbininko” metinis 
piknikas kaip pereitais 
metais taip ir šįmet įvyks 
Brockton Fair Grounds. 
Visi ruoškitės iš anksto 
prie šio didelio išvažiavi
mo, į kurį suplaukia tūk
stančiai žmonių iš visų 
Naujosios Anglijos kam
pų.

TAUPYKITE GĄSĄ —
Kadangi dabar yra susiau
rinta ir apribota gaso kie-

žiavime bus suvaidinta 
tikrai lietuviškos vestu
vės, vadovybėje p. E. Na- 
nartavičienės ir D. Januš
kevičienės.

SPORTAS. Sporto komi
sija ruošiasi visu uolumu 
sudaryti gražią sporto 
programą, kuri susidės iš 
įvairių dalykų.

GERA MUZIKA. Liepos

Žinios Iš Pavergtos 
Lietuvos

Trys Lietuviai Kariai 
Pa|>ėgo iš Rusijos

• Kauno laikraščių žinio
mis, estų Savitarpinė Pa
galba pranešė, kad sausio 
mėn. pradžioje į Taliną 
per Suomiją atvykę 3 lie
tuviai, kurie buvo pašauk
ti į raudonąją armiją. Jų 
pavardės, kaip laikraštis 
pastebi ,rašomos taip, i 
kaip pateiktos estų orga-Į 
nizacijos. 1) Truplaitis' 
Juozas, Antano sūnus, gi
męs Vilniuje 1912 m. XI.4 d. “Darbininko” paren-

kybė, todėlei pataupykite amerikoniškusg taip'19’ 2) Meiens Juozas’
jį liepoS 4 d kurioje įvyks ,fetuviškus šokius. Prano s., gim. Kaune 1895 
“Darbininko tradicinis
piknikas — Lietuvių Dar-j SKANUS VALGIAI — 
bininkų Diena. į P-nia Babulienė, kaipo vy

riausia tos dienos šeimi
ninkė ruošia planus, kaip 
tinkamiausiai pavaišinus

ONOS IVAŠKIENĖS 
GRUPĖ dalyvaus šiame 
parengime ir išpildys gra
žų patrijotišką prog^ŽSą.

LIETUVIŠKOS VESTU
VĖS. Taipgi šiame išva-

s., gim
m. I. 20; 3) Sugotskis Juo
zas, Konstantino s., gim. 
Kaune 1916 m. II. 16. Visi 
trys paskutiniuoju laiku 
buvę Leningrade. Dabar 
jie esą vokiečių karo be-

Vėliavos Diena
Birželio 14 d. tradicijo-' vėjiavą, bet ir vėliavas tų, 

nalė Amerikos Vėliavos kurie, su mumis pasirašė 
Dįena, Prezidento Roose- po Suv. Tautų deklaraci- 
velto skiriama, kaipo die- ja, turime atsiminti ir 
na pabrėžti vieningumą 26 tuos, kurie laukia išlaisvi- 
tautų, kurios susijungė i nimo nuo tironijos, kurią
neleisti Hitleriui pavergti 
pasaulį.

“Per daugelį metų”, sa
ko prezidentas savo pro
klamacijoj, “mes Ameri
koje skiriame birželio 14 
d., pagerbti mūsų Vėliavą, 
kuri yra simboliu mūsų 
ląisvės, mūsų stiprybės ir 
mūsų pareigų, kaip nepri
klausoma tauta po Dievo. v 
Dabar mes kovojame už ti žmones alijantų 
svarbiausią daiktą visame damį, kad tik mūsų nepa- 
pasaulyje. Mes kovojame keičiamas vieningumas 
išlaisvinti žmones šio pa-1 mūsų pilnos stiprybės ir 
šaulio nuo tokio žiauraus narsumo atneš laisvę ir 
ir biauraus . priešo, kokio taiką visai žmonijai.

mes visi taip nekenčiame, 
ir atsiminti tas šalis, ku
rias karas dar nepasiek" 
kaip ir tas, kurios taip I 
roiškai dalyvauja bai' 
me kare”.

Įvardindamas t? 
kurios stovi su Suv. 
tybėmis šiame kare prieš' 
Ašies jėgas, prezidentas 
prašė amerikiečių pagerb- 

‘žino-

pasaulis dar niekad neži
nojo. Mes aukaujame save

Suv. Tautos, 
voja nacizmą

kurios ko- 
ir fašizmą

ir viską ką tik turime šiai įima Jung. Karalystę Di-

svečius ir viešnias.
Kareiviams, Marinams

ir Jūrininkams įžanga vel
tui.

laisvių stovykloje.

NUMATO NACIŲ 
PRALAIMĖJIMĄ

Vichy, Prancūzija, birž. 
11 — Prancūzijos vadas 
maršalas Petain pareiškė, 
kad vokiečiams nėra vil
ties karą laimėti.

Šiuo metu Prancūzija 
dar nieko negali daryti 
prieš vokiečius, nes tai 
būtų tik nekaltų žmonių 
išžudymas, bet prie pir
mos progos prancūzai su
kils prieš užpuolikus.

• Spaudos žiniomis 1941 
m. pavasarį, laukiant kol
chozų įvedimo Lietuvoje, 
liko neužsėta 466,300 hek
tarų (3,264,100 akrų) dir
bamos žemės. Iš tos prie-

______  žasties vien javų derliaus
Tamošiūnas, siuvėjas, ku- surinkta 270,000 tonų ma 
ris ilgus metus dirbo savo
brolio Kasto Tamošiūno 
siuvykloje. Paliko nuliūdi
me du broliu — Joną ir 
Kastą Tamošiūnus. Pasta
rasis yra LDS Garbės na
rys.

LDS Centras reiškia gi
lią užuojautą pp. Tamo
šiūnam!t

ziau.
• “Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad 
Vilniaus miesto gatvių pa
vadinimai, šalia lietuvių, 
rašomi ir vokiečių kalba, 
prisilaikant lietuvių pava
dinimo, pav. Aušros Vartų 
gatvė — vokiškai išversta 
“Marientor strasse”.

Mirė Tamošiūnas Naciai Puola Sevastopolį
Hartford, Conn. — Pra

neša, kad mirė Povilas

, i

“Feather Cut”
Yra stilingas ir įeina mandon. 

Su švelniu perrnanent wave 
pagrindu,

PERMANENTS NUO 
$3:50 iki 12:50

CASPER’S
BEAUtY SALON

83 L STREET,
So. Boston, Mass.

Tėl. ŠOU 4645
CASPER’S 

BEAUTY SALON
1031 DORCHESTER AVĖ., 

Dorchester. Mass.
Tel. GEN 3668 

i . ■iM.į

(Flying Fortress)

Maskva, birž. 11, — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad naciai visu 
smarkumu puola užimti 
Sevastopolį.

Raudonosios armijos lai
kraštis sako, kad Sevasto
polio padėtis yra didžiai 
pavojinga, nes nacių sus
tiprinta karinė jėga varosi 
pirmyn.

Tūkstančiai nacių karei
vių nužudyta Kryme, bet

neatsižvelgdami į didžius 
nuostolius, naciai yra pa
siryžę pžimti Sevastojolį.

Britai Bombardavo Italų 
Bazes

Roma, birž. 11 — Angli
jos bombanešiai antrą sy
kį bombardavo italų lai
vyno bazes Taranto. Pada
ryta daug nuostolių.

DARBININKAI REIKALAUJA 
DIDESNIO ATLYGINIMO

Roeblin, N. J. birž. 11 — 
Trys šimtai darbininkų 
paskelbė “sėdėjimo” strei
ką Roebling & Sons, fabri
ke, reikalaudami didesnio 
atlyginimo. Darbininkai 
reikalauja 25 nT’/'s; „ šių 
padidinti jų algas.

Atmušė Ašies Puolimą 
Libijoj

Cairo, Egiptas, birželio 
11 — Britų karo centras 
praneša, kad sėkmingai 
atmušė Ašies karo jėgų 
puolimą Bir Hacheime,

Pirk Defense Bonds ir Stamps! į&rito). Libijos pietinėje ap- 
Remk šios šalies apsigynimą!! sistojimo linijoje.

Apie antrą įvykį prezi
dentas pasakojo sekamai:

“Šį įvykį išgyveno vie
nas iš mūsų armijos 
Skraidančių Tvirtovių, pi
lotas ir įgula.

“Bombanešys išskrido iš 
savo bązės kartu su pen
kiais kitais, atakuoti japo
nų transportus, kurie pri
statė kareivius į Filipinus. 
Pusiaukely vienas moto
ras sugedo, ir jie turėjo 
atsilikti nuo kitų. Pataisę 
motorą, jie vėl tęsė kelio
nę.

‘Kaip atskrido į*vietą, 
kiti bombanešiai jau buvo 
savo bombas išmetę, ir su
judino japonų “zero lėktu
vus”. 18 iš jų puolė mūsų 
vieną skraidomąją tvirto
vę, bet mūsų lėktuvas iš
metė visas savo bombas 
ant 6 japonų transportų. 
Tai buvo atliktas įsaky
mas.

“Kaip bombanešys atsi 
suko grįžti atgal į savo 
bazę, jis turėjo kovoti per 
75 mylias su 13 japonų 
lėktuvų. 4 puolė iš abiejų 
pusių, ir buvo nušauti. Per, 
šį mūšį radio operatorius 
buvo užmuštas, inžinie
riaus dešinioji ranka buvo 
nušauta, ir vienas kulko
svaidininkas irgi sužeis
tas. Tiktai vienas vyrąs 
paliko, ir jam viena ranka 
buvo sužeista. Bet jis nar
siai kovojo, ir nušovė 3 ja
ponu “zero” lėktuvus. Vie
nas motoras bombanešio 
buvo iššautas, gazo tanka

caj)-

įr
ra-

kinta. Iš 11 “control 
les” tiktai 4 liko.

Priešakiniai ratai 
svarbusis paskutinis 
tas buvo sušaudyti.

“Kova tęsėsi ligi japonai 
suvartojo savo visą amu
niciją ir turėjo grįžti. Mū
sų bombanešys, visiškai 
sušaudytas, grįžo į savo 
bazę. Jo misija buvo įvyk- 
dinta.

Vardas to narsaus pilo
to yra kapitonas Hewitt 
F. Wheless, S. V. Armijos. 
Jis gyvena Texas valsty
bėje, Menard miestely, 
apie 2375 gyventojų.

“Jam yra paskirtas Ypa
tingo Atsižymęjimo Kry
žius. Aš tikiuosi, kad jis 
klauso”.

Kitą dieną laikraščiai 
paskelbė, kad kapitonas
Wheless klausėsi iš Kali-. . . •
fornijos. FLIS.

Naudinga Pamalta
Vieną dieną pas papras

tą žmogelį atėjo šykštus 
turtuolis. Žmogelis nuve
dė jį prie lango ir klausia: 
— Ką tu matai?
— Žmones.
Paskui žmogelis nuvedė 

jį prie veidrodžio ir vėl 
klausia:
— Ką dabar matai?
— Patį save.
Žmogelis dabar jam sa

ko:
— Įr langas ir veidroejis 

yra iš stiklo, tik stiklas 
veidrodyje yra kiek pasi
dabruotas, o lango — ne.

kovai. Nesustosime, pakol 
neišiaimėsime.

“Mes, kaipo tauta neko
vojame vieni. Šiame pla
netų kare mes esame dalis 
didelės jėgos. Mes kovoja
me petis į petį su Suv. 
Tautų narsuoliais, susi
jungusi ir įpykusi jėga 
bendros žmonijos. Mes vi
si turime laimėti, kitaip 
viskas prąpuls.

“Dėl tų priežaščių Vėlia
vos Dienoje mes turime 
garbinti netik mūsų pačių

džios Britanijos ir Šiaurų 
Airiją, Uniją Sovietų So
cialistų Respublikų, Kini
ją, Australiją, Belgiją, 
Kanadą, Costa Ricą, Gubą, 
Čekoslovakiją, Dominikų 
Respubliką, EI Salvador, 
Graikiją, Guatemalą, Hai
ti, Hondūras, Indiją, Lux- 
emburgą, Olandiją, Nau
jąją Zelandijąą Nicarag- 
uą, Norvegiją, Panamą, 
Lenkiją, Pietų Afrikos U- 
niją, Jugoslaviją ir Meksi
ką. FLIS.

NACIŲ ATAKOS PRIEŠ RUSUS 
VISUOSE FRONTUOSE

Maskya, birž. 11 — Ru
sijos vyriausybė praneša, 
kad penkiuose frontuose 
naciąi pradėjo smarkų 
puolimą. Žiaurūs mūšiai 
einą Leningrado, Kalini
no,

Karo Didvyrių Paradas

Boston, Mass. — Trečia
dienį, birželio 10 d. įvyko 
milžiniškas paradas pa
gerbti 13 jaunų didvyrių 

Bryansko, Kharkovo — Britų ir Amerikos, ku- 
ir Sevastopolio frontuose, rie pasižymėjo kautynėse 

Žinios iš karo fronto su priešais. Paradas buvo 
praneša, kad rusai nega-! labai įspūdingas ir didin- 
lės atsilaikyti prieš na- gas. 700,000 žmonių Bos-
cius, ir Sevastopolis grei
tu laiku pateks į nacių 
rankas. Iš čia naciai briau
sis į Kaukazus.

tono gatvėse žiūrėjo para- 
dos ir sveikino didvyrius.

Remk šios šalies apsigynimą!

Ten kur jau yra truputis 
peršauta .radio ar oksige-f sidabro, tu kitų jau nebe
no sistemo visiškai sunai* matai, tik save.

Žemučiai ambulansai, kurie buvo pademonstruoti 
New Yorke. Su jais galima pr«siskiepytiqsiaurioda&;. 
gatvelėmis. Jie nuvažiuoja 36 mylias per: valandą it 50 
myliu su vienu galionu gasolifio.

i
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Ką Tai Reiškia Strateginiu 
Žvilgsniu?

Rusija sakosi norinti užimti Pabaltijo kraštą ne 
užgrobimo tikslu, bet strateginiu žvilgsniu. Toks so
vietų pareiškimas sukėlė pasaulio abejonę, ar čia nuo
širdžiai bolševikai pasisako. Juk sveika logika parodo, 
kad jiems pavojinga turėti betarpišką su vokiečiais 
sieną. Dabartinis karas kaip tiktai parodo, kad Vokie
tija tai baisus priešas. Tegu sovietai galų gale prieš 
vokiečių puolimą atsilaikė, bet kiek jie nukentėjo, 
kiek žemių prarado. Nė viena turinti kiek sveiko pro
to tauta nenorėtų, kad toki pasibaisėtini įvykiai vėl 
jos žemėje pasikartotų. Tad aišku, kad rusams būtų 
kur kas naudingiau turėti keletą nepriklausomų vals
tybių, kurios juos atskirtų nuo betarpiško su vokie
čiais susisiekimo. Ar gi to sovietai nesupranta? Jeigu 
ir nesupranta, tai jiems jau kiti užtektinai tą išaiški
no. O bet gi sovietai primygtinai reikalauja Pabaltės 
krašto ir vis tuo pačiu tikslu: girdi, strategijos atžvil
giu.

Toks rusų užsispyrimas privertė diplomatus susi
mąstyti. Ar čia nėra kokio paslaptingo kabliuko- Pasi
rodo, kad esama. Ar diplomatai patys dasiprotėjo, ar 
ta žinia kaip nors pro uoliai dabojamą paslaptį prasi
sunkė, bet patirta, kad ištiesų norima okupuoti Pabal- 
tijaus valstybes strateginiais sumetimais. Tik toks 
skirtumas, kad čia būsianti ne karo, bet propagandos 
strategija. Kitais žodžiais, bolševikai, susovietinę Es
tiją, Latviją ir Lietuvą, sieks subolševikinti ir Vokieti
ją. Ar jiems tai seksis, tai jau kitas klausimas. Vokie
tijoj, žinoma, bus daug nepasitenkinimo dėl pralaimė
to karo (apie tai neabejojama); dėl daugelio žuvusių 
ir sužalotų žmonių; dėl subombarduotų iš oro dirbtu
vių ir gyvenamųjų namų; dėl skurdo, bado ir ekono
minės depresijos. Tai patys geriausi pliusai komuniz
mo naudai. Bet atsiras ir daug minusų. Milijonai Vo
kietijos kareivių bus pabuvoję sovietijoj ir susidūrę 
su tikruoju komunistų gyvenimu pačiam “rojaus” vi
dury. Tai nebe koks romanas, ar svajingas propagan
distų aprašymas. Tai kieta gyvenimo tikrenybė. Toki 
neapdailinti realūs vaizdai, kur skurdas, netvarka ir 
nelaisvė nesiduoda paslepiami, sėkmingai nuo komu
nizmo pagydo. Tačiau bolševikai vis dar optimistingai 
žiūri į savo propagandą. Jie žino, kad ne visi gi vokie
čiai bus sovietijoj pabuvoję. Atsiras ir lengvatikių. Ar 
šiaip ar taip, nesantaikos ir suirutės bus perpilnai. 
Prakišti tokį momentą nemėginus daryti propagan
dos, būtų nedovanotina. Tad reikia būtinai betarpiško 
su vokiečiais santykiavimo. Abi pusi kariauti nebeno
rės ir vargiai bepajėgs, tad reikia kovoti žodžiais ir 
raštais, reikia vesti raudonąją propagandą.

Bet dabartinieji Rusijos sąjungininkai netoki jau 
mulkiai, kad neįžiūrėtų čia pavojaus. Tik prileidus to-

—PAKRUTI NZjfcS1

Pereitą Vasario mėnesį Ankaroj, Turkijoj, buvo padarytas pasikėsini
mas ant Vokiečių Ambasadoriaus Franz von Papen. Šitas vaizdas paro
do, kai įtartieji buvo pristatyti aukščiausiajam turkų tribunolui. Kalti
namieji stropiai saugojami. Salė pilna žmonių.

SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 7 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. birž. 5 d.

I. Angliškoji Spauda temos, kurioje būtų iš
spręstos gaminių paskirs-' 
tymo ir perkamosios ga
lios problemos “parūpi
nant tokį mechanizą, ku

Imperalizmo amžius 
yra pasibaigęs

rio pagalba visa tai ką 
bloko oficialus žmones pasauiįs pagamina būtų 
vengia kalbėti apie naują gaiįma paskirstyti pasau- 
santvarką šiam karui pa- lio gyventojams”. 
sibaigus. Ir tas visai na
tūralu, nes sąjungininkų Ypatingai įsidėmėtina jo 
tarpe jau dabar galėtų mintis, kur jis išreiškė: 
kilti ginčai dėl būsimos “Jei šis karas yra tautų 
taikos, paleidžiant iš akių išlaisvinimo karas, jis tu- 
pagrindinį tikslą — šio ri garantuoti suvereninę 
karo laimėjimą. ! visų tautų lygybę visam

Gegužės 30 d. J. A. vJP®8?“1^ Wai W kaip 
užsienių reikalų vicemi. lr Amerikose. Musų per- 
nisteris Sumner Welles gale su sav.m turi atnešti 
pasakė ypatingai reikš- ™'» tautų išlaisvinimą, 
mingą kalbą, kuri tikrai DisknmuiacųaMarp žmo- 
padrąsina vieno ar kito a- “1 deI J«i rases, isitikim- 
gresoriaus užgrobtas ar moar sPalvos turi butą pa- 
besisavinamas tautas. naikinta. Imperalizmo 

Jis išreiškė mintį, kad A-
merikos atsisakymas da
lyvauti po pereito pasauli
nio karo tarptautiniam 
bendradarbiavime turė
jęs didelę reikšmę priarti
nant dabartinį karą. Taip 
pat jis išreiškė mintį, kad 
Jungtinės Tautos taps 
‘ateities pasaulio organi
zacijos branduoliu.”

Amerikos vyriausybė 
jau dabar ėmusis žygių 
gauti visų Jungtinių Tau
tų pritarimą įgyvendini
mui tokios pokarinės sis-

amžius yra pasibaigęs. 
Tautos teisė į laisvę turi 
būti pripažinta, panašiai 
kaip civilizuotasis pasau
lis senai jau yra pripaži
nęs individo teisę į asme
ninę laisvę. Atlanto Čar
terio principai privalo bū
ti garantuoti visam pasau
liui, visuose vandenynuo
se ir visuose kontinentuo- 
se .

Taip pat yra labai įdo
mūs jo pareiškimai ir a- 
pie būsimą pokarinę san
tvarką, kurią jis apibrėžią

kią galimybę, kad rusai, betarpiškai su vokiečiais su
sidūrę, propagandos keliu vienodai susivuodžia, koks 
tada būtų Europos likimas?... Tad Anglija kur kas 
rimčiau pradeda svarstyti Pabaltės klausimą. Iš viso, 
ar ne geriau būtų davus toms valstybėms nepriklau
somybę? K.

Lietuvos Šelpimo Reikalu

K. Pakštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvę).

Dvi pažiūros į tautybės klausimą
Lietuva nesibijo ribų klausimu tartis su 

Gudija. 1929-38 m. periode tekdavo man ma
tytis su gudų veikėjais iš katalikų ir socialis
tų grupių. Jie į Vilnių nepretendavo, tačiau 
jie nenorėdavo Lietuvai pripažinti 1920 m. 
Maskvoje nustatytų ribų. 1939 m. spalių 10 
d. Maskvoje rusai grąžindami Lietuvai Vil
nių nustatė jai labai neteisingas sienas, bet 
labai palankias Rusijai karišku atžvilgiu. 
Lietuviai prieš tas sienas protestavo, ypač 
Amerikoje, kur rusų ranka jų negalėjo pa
siekti. Vėliau tai turėjo šiokių tokių pasek
mių. Susovietinus Lietuvą, Gudijos atstovai 
1940 m. rugpiūčio 3 d. pasiūlo perleisti Lietu
vai “Švenčionių rajono^’ Vydžių, Adutiškio, 
Astrauco (Ostrowiec), Varanavo, Rodunės

rajonų — Gudijos TSR teritorijos dalies su 
lietuvių gyventojų dauguma”. (Cituoju iš o- 
ficialių Maskvos protokolų). Tai reiškia, kad 
ne vien gudai demokratai, bet ir komunistai 
laikosi tos pažiūros, kad Lietuvai turi pri
klausyti Vilnius ir tie rajonai aplink jį, kurie 
turi lietuvių daugumą. Tad su gudais dėl 
Vilniaus nebteks ginčytis, gal tik dėl kai ku
rių mažesnės vertės sryčių su lietuvių kalbos 
salomis. Mat Vilnius, kaip ir Minskas, netu
rėtų būti pačiame valstybės pasieny. Riba 
einanti pusiaukely tarp jų būtų ekonominiu 
ir net kultūriniu atžvilgiu pati racionaliau
sia. Mat už 90 km. į rytus "uo Vilniaus prasi
deda pravoslavų arba ortodoksų religinė 
dauguma, kuri kultūriniu atžvilgiu giminin- 
gesnė Gudijai kaip Lietuvai.

Koks bus taikos konferencijos sprendi
mas Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos ribų klau
simu — šiandien dar negalima numatyti. Bet 
su interesuotais kaimynais tuo klausimu 
tartis, aiškintis, ieškoti geresnių santykių

įmoftiekad nėra peranksti. Jeigu tie santykiai c 
nebus laiku išlyginti,-pagerinti, jei nebus>

šešiais punktais. Antram 
punkte jis nurodo, kad nu
galėjusios tautos kartu su 
Jungtinėmis Amer. Vals
tybėmis laike paliaubų 
pasirūpins nuginklavimu 
visų tautų, kaip nurodyta 
Atlanto Čarteryje, kurios 
“gali grąsinti agresija už 
savo ribų”. Trečiam punk
te jis pažymi, kad Jungti
nės Tautos pasirūpins už
laikyti tarptautinę apsau
gos jėgą iki nuolatine sis
tema ir visuotinas saugu
mas bus įsteigtas. Ketvir
tam punkte jis pažymi, 
kad pasaulio organizaci
ja su Jungtinėm Tautom 
kaipo pagrindu nustatys 
“galutinas teisingos, sąži
ningos ir patvarios taikos 
sąlygas”, kaip tik pasibai
gus karo veiksmams eko
nominiai ir socialiniai iš
lyginimai bus padaryti.

Iš Čia suminėtų punktų 
matyti, kad po šio karo 
bus einama prie patvarios 
tarptautinės organizaci
jos, gal būt, naujos T. Są
jungos, tik jau ji turės 
galimybę ir įvykdyti savo 
sprendimus. Iš tų metme
nų aiškiai matyti, kad 
mažos tautos nebus ver
čiamos jėga dėtis į viso
kias unijas, federacijas, ar 
konfederacijas, jei jos pa
čios tam nematys reikalo, 
ar nerodys noro.

Ši kalba sukėlė didelio 
susidomėjimo tiek įvairių 
šalių diplomatiniuose 
sluoksniuose, tiek spau
doj. Tą kalbą komentuo
damas birželio 1 dienos 
“New York World-Tele- 

igram” bendradarbis Wm. 
Philip Simms išsireiškė, 

'kad nė viena kalba nuo 
pirmojo pasaulinio karo 
prezidento Woodrow Wil-

Kun. Ig. Valančiūnas ,kun. J. Čepukaitis ir kun. 
J. A. Karalius parašė J. E. Kardinolui laišką, prašyda
mi leidimo padaryti rinkliavą bažnyčiose nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvos lietuviams ir Lietuvos atsto
vo Vatikane išlaikymui. Jo Eminencijai labai nuošir
džiai davė leidimą ir pareiškė gilią užuojauta kenčian
tiems broliams.

štai Jo Eminencijos laiškas:
CARDINAL’S OFFICE 

225 N. 18th Street Philadelphia, Pa.
June 3rd, 1942.

Rev. Ignatius Valanciunas,
Rev. Joseph G. Čepukaitis,
Rev. J. A. Karalius.
My dear Fathers:

Your esteemed letter of May 28th, 1942, has just 
come, making known to me the needs of those unfor- 
tunate Lithuanians, who are victims of two recent 
invasions of their beloved fatherland, and asking per- 
mission to take up collections in the Lithuanian Chur- 
ches of this Archdiocese for their alleviation, and also 
for the upkeep of the Lithuanian Legation to the Holy 
See.

It is not necessary to assure you, my dear Fathers, 
of my deepest sympathy for your suffering brethren 
and of my desire to co-operate with you in coming to 
their relief.

The permission, which you have asked, is hereby 
granted with all my heart; and I beg to express the 
hope that the Lithuanian Clergy and faithful of the 
United States will show their usual generosity in 
meeting the needs of the victims of a cruel war.

Instead of sending the proceeds of the collections 
to be taken up in the Lithuanian Churches of this 
diocese to our own Chancery, please have the goodness 
to send them directly, if you please, to the Apostolic 
Delegate, Washington, for transmission to their 
destination.

With sentiments of the highest esteem and with 
best wishes, I remain, my dear Fathers,

Very sincerely yours,
H.D. Card. Dougherty,

Abp. of Phila.

šono laikų nebuvo sukėlu
si diplomatiniuose sluoks
niuose tokios sensacijos. 
Ši kalba sukėlusi sensaci
ją dėl dviejų priežasčių, 
pirmiausia tai esąs jau 
kiek detalizuotas prezi
dento Roosevelto planas 
naujai tarptautinei san
tvarkai po šio karo; antra, 
ji išsklaidė kaikurias 
Jungtinių Tautų tarpe įsi-! 
vyravusias idėjas.

Simms nurodo, kad se
kant Welles kalba išeina, 
kad britų, olandų ir kitos 
imperijos, egzistavusios 
iki šio karo, yra jau praei
ties dalykai, o taip patį 
kaikuriems Amerikos są
jungininkų planams užti
krintai nebus galima leis
ti realizuotis.

Bet kas ypatingai domi
na kaikurias ambasadas 
ir pasiuntinybes čia (Wa-

Tęsinys 8-tame pusi.

svarbiausiais klausimais, ypač ribų klausi
mais susitarta Jai šiam didžiam karui pasi
baigus tuojau prasidės smulkesnieji karai 
tarp daugelio valstybių.

Griuvus dirbtinai sienai, į Vilnių sugrįžo 
seniau išvaryti lietuviai ir daug naujų ten 
suskubo apsigyventi, nes lietuvių traukimas 
į Vilnių yra instinktyvus ir galingas. Žino
ma, kad ten yra daug ir lenkų, ir žydų. La
bai būtų pageidautina, kad visos trys ten 
gyvenančios tautos nesierzintų, nesipyktų 
dėl menkniekių. Vietoje to jos turėtų ten 
ieškoti kontakto draugiškam bendradarbia
vimui Lietuvos sostinėje. Mes turime viską 
daryti, kad ten naujo Želigovskio po karo 
nebeatsirastų, kad nauja lietuviškos gerovės 
srovė po šio karo lygiai pajustų kaip lietu
viai, taip lenkai ir žydai. Darnioje bendradar
biavimo atmosferoje, pasinaudojant Lietu
vos resursais ir jos organizaciniais sugebėji
mais bei ekonomine gyslele, Gedimino mies
tas pražydėtų naujomis dar neregėtomis 
spalvomis ir vėl spinduliuotų galinga dvasi
nė šviesa.

UBER7Y lIMEfffCKS

A carpenter named Mr. 
Jedd

Hit the nail on the head 
when he said

“The Bonds I am buying 
Will help ’em keep flyin’

And bomb all the Axis guys 
deadP

ty rcaeh its 
Bond quota and <>▼• 

toolc” for Vio- 
Inrest 10% of your

income in War Bonds every 
psydsy.

Lenkų spauda ir šiuo metu dar tebemini 
Vilnių kaipo Lenkijos miestą ir tai gerokai 
arzina eilinį lietuvį Amerikoje. Tačiau kitaip 
pasielgti jiems labai sunku: formaliniu at
žvilgiu jų valdžia Vilniaus atsižadėti netu
rinti teisės... Tačiau šitos aplinkybės nema
žina lietuviams vilties, kad jų sostinė Vilniu
je ir toliau pasiliks. Gi iš lenkų visuomenės 
vis dėlto daugiau atsiranda įtakingų žmonių, 
kurie nebenorėtų lietuvių iš Vilniaus po ka
ro varyti ir versti juos vėl laikiną sostinę 
ugdyti. Reikia laukti patogaus momento vai
singoms dviejų kaimynų deryboms, kurios 
išaiškintų daugelį rūpimų klausimų. Jei de
rybos kurį laiką būtų dar nepatogios, tai 
bent mišri studijų komisija galėtų naudin
gai dirbti, jeigu tik būtų geros valios ir no
ro išvengti naujo karo netolimoje ateity. Jei 
karas ilgu darbu paruošiamas, tai ir pasto
vesnei taikai reikia daug darbo, pastangų, 
kantrybės, tolerancijos ir vispusiško dalykų 
supratimo.

Pabaiga.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRAŠAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, šis
sąrašas yra labai svarbus, > Josvainiai.

liai, Josvainiai.
2519. Dzikienė-Žiupsnytė, Ge

novaitė, 35, mokytoja.
2520. Dzikas, Jonas (Pra

nas), 33, vargonininkas, g. v.

nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

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

(Tąsa)
2493. Duobaitė, Katrina-Gra- 

žina (Antanas), gim. 1927, 
mokinė.

2521. Dzikienė, Emilija (Vla
das), 38, šeimininkė.

2522. Dzikas, Vytautas (Pra
nas), 17, mokinys.

2523. Dzikas, Juozas (Pra
nas), 30, policininkas.

2524. Dzikas, Ignas (Kazys), 
79, ūkininkas, g. v. Juozapynė, 
Pemorova.

2525. Dzikienė, Barbora (Vin
cas), 50, ūkininkė, g. v. Juoza- 
pinė.

2526. Dzikas, Kazys (Ignas), 
35, ūkininkas.

2527. Dzikaitė, Elena (Ig
nas, 32, ūkininkė.

2528. Dzikas, Romualdas (Ig-
2494. Duobaitė, Meilė-Marija, nas), 22, ūkininkas.

(Antanas), gim. 1929, mokinė.! 2529. Dzikas, Henrikas (Ig-
2495. Duobaitė, Laimė-Zofija • nas), 18, studentas.

(Antanas), gim. 1930, mokinė.
2496. Duoba, Šarūnas-Alek- 

sandras, gim. 1932.
2497. Duoba, Jonas-Algiman- 

tas (Antanas), gim. 1935.

2530. Dzikovski, Kazys (Juo
zas), 37, ūkininkas, g. v. Rūd
ninkai, Jašiūnai.

2531. Dzimbinskas, Jonas 
(Julius), 28, tarnautojas, g. v.

2498. Duoba, Stasys, 41, vai- Biržai.
dininkas, g. v. Papilys, Biržai. 2532. Dzimbinskienė, Marija,

2499. Dusevičius, Vincas (A-, tarnautoja, g. v. Biržai.
domas), 42, ūkininkas, g. v. 
Grižiūnai, Daugai.

2533. Dziubinskas, Jonas 
(Julius), 28, tarnautojas, g. v.

2500. Dusevičienė, Izabelė Biržai.
(Ignas), 34, šeimininkė. 2534. Dziubinskienė - Jasins-

2501. Dusevičiūtė, Jadvyga kaitė, Marija (Mykolas), 26,
(Vincas), 31, studentė. į raštininkė, g. v. Biržai.

2502. Dusevičius, Algirdas: 2535. Dziuvė, Jonas (Ado- 
(Vincas), 8 metų, mokinys. {mas), 56, pensionierius, g. v.

2503. Dvorackas, Jonas (Mar- Vilnius.
tynas), 39, pardavėjas, g. v. 2536. Dziuvienė, Ona, 50, šei

mininkė, g. v. Pasvalys.
2537. buokenienė, Monika, g.

Kretinga.
2504. Dvorackienė, Elzė (Jo

nas), 30, šeimininkė. j v. Vabalninkas, Kaišerodys.
2505. Dvorackaitė, Elzbieta1 2538. Drobatienė, Marija, 45,

(Jonas), 17, studentė. ūkininkė, g. v. Žasliai.
2506. Dvoreckas, Jonas (Jo- 2539. Domeika, Konradas

nas), 14, mokinys. į (Antanas), g. v. Paneteriai,
2507. Dvoreckas, Drasutis Ukmergė.

(Jonas), 8 metų, mokinys. 2540. Domeikienė, Viktorija,
2508. Dzaikonskis, Balys, 50, ■ 75, g. v. Panoteriai, 

ūkininkas, g. v. Vilnius, Ostro- 2541. Diušaitė, Kazė (Kip-

2550. Eičius, Alfonsas (Jo
nas), 10 metų amžiaus.

2551. Eičius, Algimantas (Jo
nas), 5 metų amžiaus.

2552. Eidemenė-Rimkaitė, Ci
ną (Antanas), gimęs 1894, mo
kytoja, g. v. Ubiškė.

2553. Eidrigevičienė, Stasė i 
(Aleksandras), 59, ūkininkė, g. 
v. Panevėžys.

2554. Eidrigonis, Bečys su 
šeima, (Adomas), 37, mokyto
jas), g. v. Kaunas.

2555. Eidukaitis, Stasys (An
tanas), 42, knygvedis, g. vieta 
Kaunas.

2556. Eudukaitienė, Eugeni
ja, 31, šeimininkė, g. v. Kaunas.

2557. Eidukaitis, Eugenijus 
(Stasys), 11 metų amžiaus.

2558. Eidukaitis, Leonidas 
(Stasys), 5 metų amžiaus.

2559. Eidukaitis, Albinas 
(Pranas), 43, samdinys, g. v. 
Keturvalakiai.

2560. Eidukaitienė, Uršulė, 
30, šeimininkė, g. v. Keturvala
kiai.

2561. Eidukaitis, Keistutis 
(Albinas), 15 m. amžiaus.

2562. Eidukaitytė, Danutė 
į (Albinas), 12, mokinys, g. v.
Keturvalakiai.

2563. Eidukaitis, Juozas (Al
binas), 9 m. amžiaus.

2564. Eidukas, Juozas (Ka
zys), 72, ūkininkas, g. v. Gin
čai, Grinkiškis.

2565. Eidukas, Matas (Ka
zys), 69, ūkininkas, g. v. Gin
čai, Grinkiškis.

2566. Eidukas, Jonas (Juo
zas), 18, g. v. Panevėžys.

2567. Eichler, Kristina, 50, 
siuvėja, g. v. Vilnius.

2568. Eichler, Kristina (Kos
tas), 19, mokinė, g. v. Vilnius.

2569. Eichler, Marijonas (Ko
stas), 17, mokinys, g. v. Vil
nius.

2570. Eimantienė - Valytė, 
Ona (Jonas), 18 darbininkė, g. 
v. Kaunas.

*
ZS.J ?

Aušros Vartų Parapija
Sekmadienį, birž. 7 d. buvęs 

parapijos narys, Saržentas Juo-

šeimininkė, g. v. Troškūnai.
2649. Gabrielius, Jurgis (Pra

nas), gimęs 1919, duonkepys, 
g. v. Kaunas.

2650. Gabužis, Kazys (Stepo
nas), 29, darbininkas, g. v. Pa- 

! nevėžys.
2651. Gacius, Stasys, moky

tojas.
2652. Gecinienė, Zofija, gim. 

1903, Juodžilniai.
2653. Gacius, Ričardas (Sta

sys), gimęs 1928.
2654. Gacius, Jonušas (Sta

sys) , gimęs 1931.

zas Matačinskas atsisveikino 
su giminėms bei pažįstamais. 
Juozas yra paskirtas į Infantry 
Officers mokyklą Fort Ben- 
ning, Georgia, kur šio mėnesio 
13, pradės lavintis Leitenanto 
pareigas eiti. Linkėtina Juozui 
geriausio pasisekimo.

Mūsų graborio Petro Kara
liaus laidotuvių patarnavimas 
ne tik lietuviams, bet ir kita
taučiams yra žinomas. Antra
dienį, birž. 9 d. iš Dangaus Į- 
žengimo airių bažnyčios palai
dota Katherine Leonard. Velio-j 
nė buvo pašarvota p. Karaliaus 

i koplyčioj. Atsilankusieji į šer-f 
menis bei laidotuves airiai, ste
bėjosi p. Karaliaus mandagiu ir 

2655. Gaciūnaitė, Darata-Ma- patarnavimu.
rija (Stasys). Pravartu pastebėti, kad p.

Ji apkabino tuos du savo mažyčius, nes teismo ras
ta nusikaltusi ir teismo įsakymu uždaroma bausmės 
namuose. Vaikams tragedija.

2656. Gadeikis, Antanas (A- Kara‘>aua Matilda
domas), 35. batsiuvys, g. v.!treti metai kaiP eina didžiulėj 
Vilnius miesto ligoninėj viršininkės pa-

2657. " Gaidamavičius. Juozas.' <Supervėisor). P-lė Ma-

29, karininkas, g. v. Pabrade.
g. v. Kaunas. • ! (Vincas), 37, darbininkas, g. v.

2590. Endziulaitienė - Grigai- Vilnius, 
tytė, Aldona, (Jonas), 40, sam
dinė.

2591. Endziulaitytė, Aldona, 2620. Filipavičius, Ričardas, 
19, mokinė. 29, ūkininkas, Ignaiinas.

2592. Endziulaitis, Vacius 2621. Filipavičius, Antanas, 
(Antanas), 42, atsargos leite- (Vosylius), 40.
nantas, g. v. Šedvygai, Griška-I 2622. Filipavičius, Sergijus 
budis. j (Aleksandras), 17.

2593. Engelmanas, Juozas 2623. Filipavičiūtė, Liudmila

2658. Gaidamavičius, Juozas, 
29, karininkas, g. v. Pabradė.

2658. Gaidamavičius, Kazys 
2619. Filipavičienė, Jadvyga, (Erazmas), 36, darbininkas, g. 

28, g. v. Ignaiinas. v Šiauliai.
2659. Gaidamavičienė, Ona, 

35, g. v. Šiauliai.
2660. Gaidamavičius, Vladas, 

30, darbininkas, g. v. Vilnius.

tildą turi daug patyrimo kaipo 
slaugė. Per keturis metus lip
nius prižiūrėjo toj pačioj ro 
to ligoninėj, paskui 4 a t 
slaugės pareigas ėjo G>
State Hospital, iš kur bi 
kviesta į miesto ligoninę . 
viršininkė, kur dabar ištikimai 
savo pareigas pildo. Kam teko ’ 
miesto ligoninėje būti, visi la-

2661. Gaidamavičienė, Felici-.1’31 Patent'"t‘ P-«*

(Viktoras), gimęs 1920, sam
dinys, g. v. Sargenai, Lapiai.

2594. Engleris, Viktoras amžiaus

(Aleksandras), 15.
2624. Filipavičius, Lech, 9 m. Į Krinčinas, Biržai

ja, 33, darbininkė, g. v. Vilnius.:maloniu linkamu bMu ir 
2662. Gaidelionis, AnUnas sąžinin«a P^#™- Pastebėta,

(Antanas), 72, ūkininkas, b. v.!kad P'14 toliitį ’ Carro11 vi' 
,sų gydytojų bei slaugių yra

vecas, Vitkai.
2509. Dziakonskienė, Janina kė, gyv. vieta Kražiai 

su 2 vaikais, 40, ūkininkė. į 2542. Dubinskienė-Žitkiūtė,
2510. Dzianakauskas, Vacys, 35, ūkininkė, g. v. Juknaičiai, 

33. tarnautojas, g. v. Alytus, Skuodas.
Varėna. 2543. Dubinskas, Kazys, 40,

2511. Dzianakauskienė, Alek- ūkininkas, g. v. Juknaičiai, 
sandra, g. v. Alytus, Varėna. Skuodas.

2512. Dzianakauskas, And
rius (Vaclovas).

2571. Einikis, Stasys (Jo- 
ras), gimus 1912 m.,knygini- «• »• GirtaUnb. Rasei-

mai.

zas), 15, mokinys, g. v.’Kroš- 
2513. Dziergač, Vytautas tai, Rokiškis.

2545. Dagys, Juozas, gimęs(Andrius), 45, pirklys, g. v. 
Vilnius.

2514. Dziervanovska. Ona 
(Jonas), šeimininkė, g. v. Vil
nius.

2515. Dziešoklienė, Elena, 54, 
g. v. Pabradė.

2516. Dzievetova, Elena, 28, 
tarnaitė, g. v. Vilnius.

2517. Dzikas, Leonas (Jo
nas), 39. mokytojas, g. v. Kau
nas.

2518. Dzikas, Pranas (Jo
nas), 40, mokytojas, g. v. Svi-

2572. Einikienė, Stasė (Jo
nas), 29, siuvėja, g. v. Girkal
nis.

2573. Einorius, Balys, gimęs 
1909, samdinys, g. v. Kaunas.

2574. Einorienė, Marija (Jo-
2544?Dudonytč, Duse (Juo- nasl’ Sūnes 1907, mokytojas 

g. v. Kaunas.
2575. Einorytė, Ramutė (Ba

lys), 2 m. amžiaus, g. v. Kau
nas.

2576. Eismontienė, Zofija 
(Antanas), 38, samdinė, g. v. 
Tauragė.

2577. Eiomontaitė, Irena, 15,

(Juozas), 64, samdinys, g. v. 
Kaunas.

2596. Ertel, Kazys (Stasys), 
466, ūkininkas, g. v. Vilnius.

2597. Ertelaitė, Kvilina (Sil-
t

vestras), 28, ūkininkė.
2597. Ertelaitė, Kvilina (Sil

vestras), 28, ūkininkė.
2598. Ertmanova, Elena (An

tanas), 30, šeimininkė, g. v. 
Lentupis.

2599. Endziulaitytė, Danutė 
(Antanas), 17, mokinė, g. v. 
Kaunas.

2600. Falkauskas, Stepas 
(Mečys), 32, technikas, gyv. v. 
Vilnius.

2601. Falkauskytė, Uršulė 
(Stepas), g. v. Vilnius.

2602. Falkauskienė, Barbora, 
g. v. Vilnius.

2625. Filipavičiūtė, Irena 
(Aleksandras), 7 m. amžiaus.

2626. Filipavičius, Aleksan
dras (Mykolas), 42.

2627. Fišienė, Marija, 32, šei
mininkė, g. v. Vilnius.

2628. Fišas, Algirdas (Vla
das), 9 m. amžiaus, g. v. Vil
nius.

2629. Fišas, Vladas, 35, poli
cininkas, g. v. Vilnius.

2663. Gaidelionis, Bronius|laikoma <>^auaioj pagarboj. 
(Antanas), 30, ūkininkas.

2664. Gaidelionytė, Elvyra 
(Antanas), 26, ūkininkė.

2665. Gaidelyte, Leokadija 
(Kristupas), 26, mokytojas, g. 
v. Kaunas.

2666. Gaidamavičius, Juozas
(Jurgis), 29, leitenantas, g. v. 
Mažionys, Troškūnai. *

šeštadienį, birž. 6 d. per Šv. 
mišias kun. K. Vasys moterys
tės ryšiu surišo choristę Aldo
ną Dirsaitę su Antanu Šeške
vičium. Didysis altorius buvo 
gėlėmis ir žvakėmis papuoštas. 
Muz. J. ir M. Cižauskai išpildė 
specialę muziką bei giedojimą.

2603. Federavičius, Antanas j vaikaitė, Stasė (Vladas), gi- 
(Mykolas), 30, ūkininkas, g. v.! muši 1910, šeimininkė.

nas), 43, karininkas, g. v. Vil-
2630. Fletmejeris, Algirdas nįus.

(Ričardas), gimęs 1932, moki- 2668. Gaidys, Motiejus (Mar- 
nys, g. v. Šiauliai. tynas), 47, ūkininkas, g. v.

2631. Fletmejeris, Ričardas Marcinkonys, Alytus. 
(Augustas) -^męs 1901, gele
žinkelio tarnautojas, g. y. Šiau
liai.

2632. Fletmejerytė, Nijolė- 
Stasė (Ričardas), gimusi 1934

2633. Fletmejeryienė - Priš-

2667. Gaidys. Albertas (Jo- SMb° paŽ'ŪrŽti ‘ at’
silankė skaitlingas būrys jau
nųjų giminių ir pažįstamų. 
Vestuvių puota įvyko Cosgrove 
valgyklos privatiškam kamba
ryj. “Medaus mėnesį” praleisti .

2669. Gaidys, Edvardas (Mar-'; jaunavedžiai išvyko New Yor-

1920, darbininkas, g. v. Anykš
čiai.

2546. Dudonis, Andrius (Juo
zas ), 10, ūkininkas, g. v. Anyk- 
šcisti.

2547. Ederienė, Marija (Jo-!mokinė’ S* v‘ Taura^-
kubas), 68, šeimininkė, g. v.l 2578‘ Eismund, Boleslovas 
Trenpiai, Raguva. {(Jonas), 37, batsiuvys, g. v.

2548. Eičius, Jonas (Jonas), Į Vilnius 
38, samdinys, g. v. Jurbarkas. Į 25^. Elenderskis, Martynas,

2549. Eičienė, Veronika (Jo- 26’ Artininkas, g. v. Tauragė
f 2580. Elenderskienė, Stasė,I
29, darbininkas, Tauragė.

nas), 37, šeimininkė, g. v. Jur 
barkas.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ...................-............... $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų  ............................... $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBINir^”„uX
366 West Broędway, South BostonipMass.

n

2581. Elenskas, Antanas (Jo
nas), 30, policininkas, g. v. 
Marijampolė.

2582. Elenskienė, Magdalena 
(Petras), 35, šeimininkė.

2583. Elenskas, Antanas (An
tanas), 14 m. amžiaus.

2584. Elenskas, Aloyzas (An
tanas), 10 m .amžiaus.

2585. Elenskaitė. Ona (An
tanas), 8 m. amžiaus.

25S6. Eiminavičius, Stasys 
(Adolfas), 30, darbininkas, g. 
v. Vilnius.

2587. Elzbergas, Julius (Pet
ras), 45, ūkininkas, g. v. Janu
laičiai, Padubysis.

2588. Endzelis, Petras (Vin
cas gimęs 1910, samdinys* g. 1 FsJ ... Lv, Šyeksna.

2589. Endzhilaitis. Antanas.

Šudovai, Lentupis.
2604. Federavičius, Adolfas 

(Ignas), 22, studentas, g. v. 
Vilnius.

2605. Federavičiūtė, Vera, g. 
v. Kaunas.

2606. Federavičienė, Jadvyga. 
40, g. v. Vilnius.

2607. Federavičiūtė, Kazė 
(Pocilas), 20, g. v. Vilnius.

2608. Fedorovas, Mikas (Ma
rijonas), 46, g. v. Vilnius.

2609. Felejevas, Vosylius (Si- 
pijonas), 26, plomberis, g. v. 
Vilnius. ~

2610. Fedaravičienė, Liucina, 
21, g. v. Šusčinas.

2611. Fedaravičienė, Katari
na, 25, šeimininkė.

2612. Fedziuškinas, Jonas 
(Grigalius), 466, ūkininkas, g. 
v. Vilnius.

2613. Figoras, Karolis (Mar
tynas), gimęs 1914, samdinys, 
g. v. Kėdainiai.

2614. Figoraitė, Joana (Ka
rolis), gimusi 1936, g. v. Kė
dainiai.

2615. Figoricnė, Stasė (Juo
zas), gimusi 1912, mokytoja, 
g. v. Kėdainiai.

2616. Fi jolkaitė. Elena. 28. 
tarnaitė, g. v. Vilnius.

2617. Filipavičius, Vladas 
(Aleksas), 48, batsiuvys, g. v. 
Ukmergė.

2634. Flis, Zdislovas (Jonas),
19, mokinys, g. v. Vilnius.

2635. Fralova, Amelija (su 
2 vaikais), (Kostas), gimusi 
1897, šeimininkė, g. v. Šven
čionys.

2636. Fralovas, Eugenijus das), 6. 
(Fedoras), 45, darbininkas, g. 
v. Švenčionys.

2637. Franckevičienė, Apolo
nija, 24, g. v. Vilnius.

2638. Franckevičius, Adol
fas, 28, samdinys, g. v. Vilnius

2639. Frankas, Kostas (Rai-į 
mundas), gimęs 1919, karinin
kas, g. v. Vilnius.

2640. Falevičius. Antanas !
(Kazys), 36, ūkininkas, g. v. 
Anykščiai.

2641. Falevičienė, Ona (su 3 
vaikais), 40, ūkininkė, g. v. A- 
nykščiai.

2642. Gabarska, Marija. 36. i 
ūkininkė, g. v. Skirlanai, Pa
bradė.

2643. Gabarska, Veslava, 5 
m. amžiaus, g. v. Pabradė.

2644. Gabienė. Stefa (Jonas), 
gimusi 1911, mokytoja, g. v.
Keišiai, Jurbarkas..

2645. Gabytė, Danutė (Jur
gis). 5 mėnesių amžiaus.

2646. Gabis, Jonas (Jurgis),
1% metų amžiaus.

2647. Gabis. Stepas (Jurgis), 
ll/z rot. amžiaus.

tynas), ūkininkas, g. v. Mar
cinkonys, Musteikai.

2670. Gaidienė, Marija, ūki
ninkė.

2671. Gaidys, Kazys (Edvar
das), 15.

2672. Gaidys, Vytautas (Ed
vardas), 14.

2673. Gaidys, Jonas (Edvar
das), 12.

2674. Gaidytė, Elena (Edvar
das), 12.

i kan.

Parapijietei Onai Lapinskie
nei per miesto majorą buvo į- 
teiktas Garbės ženklas, kaipo 
motinai 4 sūnų, tarnaujančių 
Dėdei Šamui.

Viešo knygyno tarnautojos, 
p-lės Placidą Vileikytė, Ona 
Valantukevičiūtė ir Juzė Kašė
taitė užbaigė specialius knygy-

„_  , no kursus. P-lė Kašėtaitė be to
iin« j e j lanke Simmons kolegiją Bosto-

„ ne, kurią užbaigė ir specialius
2675. Gaidys, Tomas (Edvar

das), 2 metų amž.
2676. Gabševičius, Viktoras,

75, g. v. Kimentmedis, Betyga
la.

(Bus daugiau)

knygynui reikalingus kursus; 
jos darbas su žymiai padidinta 
alga, užtikrintas. Visoms trims 
Aušros Vartų parapijietėms 
linkėtina geriausio pasisekimo 
savo naujai užbriežtame darbe.

BE SUREMTO GIVE ME 
THE CHANGE »M WAR 
-SAV1NGS STAMPS. PtEASE 

I WANTT0 HGtP. AMERICA j 
WtMTHE WAR

GLADTO- MOST 
OF MY CUSTOMERS 

WANT UAWAR STAMPS J
THESE OAYS

46, advokatas, buvęs ministras. 2618.-• Filipavičioą. Stasys 2648. Garbenienė, Bronė. 60.

Ęl

THAHKS'To . .IrttO P6ATURK GVMDlCATBs
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AMŽINĄJĮ ATILSĮ, NET 
KETURIEMS LIETUVIAMS 
Šią savaitę Baltimorės lietu

vių kolonija nustojo net keturių 
lietuvių, būtent, Prano Anūlio, 
Anitos Raulinaičiūtės, Kazimie
ro Kučausko ,tėvo, ir Elzbietos 
Grisiūnienės.

SEIMININKĖMS PATARIMAI

E
ERY 

PAYDAY

BOND DAY

birželio 7 d. graborius Kučaus- 
kas buvo pašauktas amžinybėn. 
Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, 
birželio 11 d. Tris kunigai prie 
trijų altorių draug atnašavo šv. 
Mišias. Kun. Dubinskas, kurs 
velionį aprūpino paskutiniais 
šv. Sakramentais, giedojo Mi
šias prie didžiojo altoriaus, o 
kun. klebonas Lietuvnikas ir 
svetimtautis kunigas atnašavo

A. A. PRANAS ANGLIS 
Tik pora metų laiko prabėgo, 

kaip tėvas Pranas Anūlis, senas Mišias prie šoninių altorių. Pa- 
Šv. Alfonso parapijos kanto- laidotas ant Holy Redeemer ka
rius, buvo palaidotas iš mūsų pinių. Liko nuliūdime velionio 
bažnyčios. Už kelių mėnesių pa- žmona Elžbieta Kučauskienė ir 
sekė jo žmona Ona Anūlienė. užaugusi šeima. Giminėms ir 
Štai pereitą antradienį buvo prieteliams a. a. Kazimiero 
nulydėtas į kapus vyriausias A- į Kučausko, reiškiame tikrą už- 
nūlių sūnus Pranas. Buvo jau-, uojautą jų liūdesio ir skausmo 
nas vyras, neturįs dar 40 metų • valandoje ,o už nabašninko vė- 
amžiaus, vedęs. Paliko dideliam lę tariame Amžinąjį atilsį duok 
nu’iūdime žmoną ir, jei neklys-; jam, Viešpatie, 
v vaikučius. Kadangi Pra-
n. vedęs svetimtautę 

idotuvės įvyko 
uo svetimtaučių 

rs lietuvis grabo-
Kašinskas rūpinosi

.varka. Pranas buvo 
visų mylimas, kurie tik ji paži
no. Lai ilsisi Viešpaties ramy
bėje!

A. A. ELŽBIETA 
GRICŪNIENĖ

^0 *lTOflso
Balti* ore, A'farjrlaetl 

1042 ».

A. A. ANITA CIAMBRU- 
SCHINI

Nors tėvas Raulinaitis jau 
baigia aštuntą dešimtį metų, Į 
tačiau vis dar ateina į savo baž
nyčią ir atrodo gan drūtas. Tuoj 
tarpu jo dukrelė Anita pačioj 
jaunystėj, kaip gėlė buvo mir
ties nuskinta. Mirė savo mamy
tės Raulinaitienės namuose. 
2937 Gwynn’s Falls Parkway. 
Kadangi nabašninkės vyras bu
vo svetimtautis tai ir buvo pa
laidota iš svetimtaučių Šv. Ce
cilijos bažnyčios. Laidotuvės į- 
vyko trečiadienį, birželio 10 d. 
Reiškiame giliausią užuojautą 
tėvams Raulinaičiams ir miru
sios giminėms. Lai gailestinga
sis Dievas suramina gyvuosius, 
o Raulinaičių Anitai teikia am
žinąjį atilsį.

Dar nėra metų kaip a. a. Kas
paras Gricunas buvo nulydėtas 
į kapus. Štai pereitą sekmadie
nį, jo žmona Elžbieta, kuri at
rodė gan sveika ir drūta, buvo 
pašaukta amžinybėn. Laidota 
iš mūsų bažnyčios ketvirtadie
nį, birželio 11 d. Kun. dr. Men- 
delis atnašavo šv. Mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. Jonas 

įMendelis ir kun. Bradley, Šv. 
Monikos parapijos klebonas, 
aukavo Mišias prie šoninių al
torių. Ar ne bus tik pirmą kar
tą mūsų parapijos istorijoj, 
kad tą pačią dieną turėjom

i dvejas laidotuves ir abejos bu-I
vo su trejomis Mišiomis? Juo
zas Kačinskas prižiūrėjo laido- 

j tuvių tvarką. Velionė po baž
nyčios pamaldų buvo palaidota 
greta savo vyro, taip, kad, kaip

Šv. Alfonso lietuvių parapijos, Baltimore, Md., mokyklos graduantai. Pačiame viduryje yra tos para
pijos kleb. kun. J. Lietuvninkas, kairėje kunį dr. Mendelis ir dešinėje kun. Dubinskas. (V. Vedzio nuotr.)

Reikia pirmiausia išban
dyti prezervų indus ar ne
kiauri, paskui tik dėti į 
juos vaisių košes.

Kuomet peiliai surūdyja, 
lengvai galite juos nuvaly
ti, pamerkiant per naktį 
rūkštame piene.

Prašalinimui plėmų nuo 
baldų, užtepk juos su bis- 
kučiu juodino ir tegul pa- 
džiūsta. Paskui nušveisk 
su geru rakandų valytojų.

šaukštas bi-karbonato 
sodos įdėtas į vandenį ir 
paskui užvirinamas išva
lys ir palaikys jūsų kavos
puodą švariu ir gražiu.

Mazgojant taukuotas 
! lėkštes įdėkit į vandenį 
biskį sodos. Tas panaikins 
dalį taukų ir padarys maz
gojimą malonesniu darbu.

Kad išvengus žibėjimą 
nuo vilnonių drapanų po 
išprosymo, būtinai reikia 
žiūrėti, kad užtiesiamas

per vandenynus yra atlikęs bu- pilna žmonių. Pirmadienį ir Mendelis dalyvavo iškilmėse.’ Petras, Bežgalas Vincentas, skarulis irgi būtų vilnonis 
vo apdovanotas D. F. C. (Dis-! antradienį Švč. Sakramentas Sveikiname pačias mergaites,: Bistrickas Aleksas, Bistrickas arba pusiau vilnonis, 
tinguished Flying Cross) už jo buvo išstatytas per abi dienas bet ypač jų tėvelius, kurie įver-! Liudvikas, Budelis Juozas, sū- Prašalinimui dulkių nuo 
drąsą ir atsižymėjimą Ameri
kos krašto gerovei. Sveikina
me viengentį Juozą jo naujai 
įgyta garbe. Taipgi sveikiname 
jo tėvelius, kurie gyvena 814 
Hollins St. Juozas yra nepapra
stas vyras, nes yra aplėkęs 
poaau/į, yra buvęs Londone, 
Maskvoje, Indijoj ir Australi
joje su įvairiomis J. V, milita- 
rinėmis misijomis ir ne vieną, 
bet kelius atsižymėjimus yra 
gavęs. Dieve padėk, Juozui, ir 
toliaus sėkmingai, kaip paukš
čiui skrajoti.

DIEVO KŪNO ATLAIDAI 
Sekmadienį, birželio 7 d. įvy-gyvenime taip ir mirime jie 

nebuvo atskirti. Gricūnienė bu- j ko Dievo Kūno iškilmė. Mišios 
pavyzdinga ištikima katali- 8:30 vai. ryte buvo su įstatymuvo

kė moteris. Nors nebebuvo jau- švč. Sakramento. Mokyklos 
na ir gyveno gan toli nuo baž- vaikučių choras puikiai giedojo 
nyčios (703 Portland St-) ,ta-išv. Mišių metu. Šv. Mišios buvo 
čiau šv. Mišių nei vieną sekma-; atnašautos už mūsų graduantų

ir per visas novenos laikomas' tina katalikišką auklėjimą ir nus, Bulota Ernest, Bulota Juo- auksuotų paveikslų rėmų, 
pamaldas buvo giedama gra- i parodė daug pasišventimo, kad zas, Butkus, Vladas, sūnus, Ca- naudokite plunksną, nes
žios Švč. Sakramento garbei 
giesmės. Altorius begalo sko
ningai buvo išpuoštas per visas 
dienas, kad atsilankusieji neno
rėjo išeiti iš bažnyčios. Tas 
rinkinys naujų reikšmingų an- 
tipendijų, kurie yra naudoja
mi pamainomis sudaro nepa
prastą įspūdį ant' visų, kurie 
tik ateina Šv. Alfonso bačny- 
čion melstis. Per visus metus 
kiekvieną savaitę galima tikė
tis, kas nors naujo, kas nors 
nepaprasto Šv. Alfonso bažny
čioje. Viena svetimtautė išsita
rė, kad Šv. Alfonso bažnyčia 
tai yra “surprizų bažnyčia”, 
kadangi naujienybės niekad ne
sibaigia. Kiekvieną savaitę ra
si, ką nors naujo, kas pakels 
tavo mintis ir patrauks tavo 
širdį prie Dievo.

suteikti savo dukrelėms ketu
rius metus aukštesnio mokslo 
po Sesučių globa. Linkime mer
gaitėms geriausio pasisekimo 
gyvenime.

plinskas Vincas, sūnus, Cernau- skarulis nutrins paaukavi- 
zibeji- 
FLIS.

mus
mą.

A. A. KAZIMIERAS 
KUČAUSKAS

Gyvenimas tai kaip upės bė
gimas į mares, neužtvenksi. A. 
a. Kazimieras Kučauskas ne 
vieną lietuvį ir svetimtautį pri
rengė amžinam atilsiui, ne vie
nai šeimai patarnavo jų skaus
mų valandoje. Tačiau ir jam 
pačiąm išmušė neišvengiamoji 
valanda. Po kelių mėnesių sun
kios ligos, sekmadienio rytą,

dienį neapleisdavo. Jos sūnui ir 
dukteriai poniai Mockevičienei 
reiškiame krikščionišką užuo
jautą. Visų, kurie pažino a. a. 
Elžbietą Gricunienę prašome 
sukalbėti maldelę už jos vėlę.

KAREIVIS JUOZAS VALČES- 
KAS (WALSH) PAGERBTAS 

Pp. Valčeskų sūnus Juozas, 
kurs tarnauja prie didžiulių or
laivių - lėktuvų radio operator, 
ir kurs ne vieną tolimą kelionę

intencii kurie gaus savo di
plomus, _ nktadienį, birželio 12 
d. Parapijos Sodalietės priėmė 
Šv. Komuniją būry per tas Mi
šias. 4 vai. po pietų įvyko Ste
buklingo Medalikėlio novena ir 
Dievo Kūno Mišparai, po kurių 
buvo Dievo Kūno procesija. 
Procesijos metu, dėka Sesučių 
Kazimieriečių rūpesniui, vėl 
mokyklos vaikučiai išpildė visą 
giedojimą. Nors oras buvo kar
štas, tačiau bažnyčia buvo arti

Liepos 4

Marjanapoiio Koiegij mai

skas Pranas, Cernauskas Vin
cas, Česnauskas Vincas, Česna- 
vičius, Jonas, Cesonis, Juozas, 
sūnus, Deltuva Albertas, Deltų- kas \ incas, Razgaitis Albertas, 
va Kazys, Fiersuk Jokūbas, sū- Razgaitis Kazys, Remeikis An- 
nus, Glėbas Pranas, Griber Pet- tanas, 
ras, Gužauskas Stanislovas, I-, čius

ir sumažins

Sabeckis Jonas, Sakevi- 
Raymondas, Šalkauskas 

vanauskas Jonas, sūnus, Ivoška , Edvardas, Šernauskas Vincas, 
Antanas, sūnus, Jankūnas Sta-, Santa Vincas, šeškauskas Ka
sys, Jasaitis Albertas, Jasilai- zys. Šilinskas Juozas, Šimaitis 
tis Jonas, Jaymont Medard, Jonas, sūnus, Staegeris, Theo- 
Jurkšta Kazys, Juskelis Povi- doras, Steponavičius Vladas, 
las, Kamarauskas Jurgis, Kara-1 sūnus, Tarauskas Kazys, Teibe- 
lius Albertas, Kazlauskas Pra-!ris Juozas, Urbonas Vincas, 
nas. Kiaunis Povilas. Kisielius! Urbonavičius Juozas, Urlakis 

linkime ilgiausius dar metus iM‘k“' Kupriūnas VUdas, Kur- ■ Jonas, sūnus. Valčiackas Juo- 
darbuotis Viešpaties vynyne. I Antanas. Litvinas Do- i tas. sūnus. Vensevičius Juozas,

Moterys nekantriai iaukia I "aid, Leikus Petras. Mačys Ed-1 Zalnieraitis, Albertas, žolynas 
kun. Juškaičio "Malonių šalti-ivardas- Makarauskas Petras.į Antanas.

Prašome■ Maslauskas Pranas, Matelis Tėvai ir giminės prašo visų 
" Sylvestras, Maxen Antanas.' pasimelsti už juos, kad Dievas

Maziliauskas Feliksas, Mazure- saugotų ir globotų juos nuo 
vičius Mikolas, Mendelis Kriso-' nelaimių.

NUOTRUPOS
Ponia Lapinskienė, kuri sun

kiai sirgo, jaučiasi geriau. Buvo 
bažnyčioj sekmadienį.

Kun. Kazimierui Keidošiui 
sukaks 9 metai kunigystės, pir
madienį, birželio 15 d. Jo ma
mytė užprašė šv. Mišias padė
kojimui. Prašo visų pasimelsti. 
Sveikiname Tėvelį Keidošių ir

nio” maldaknygių, 
i DARBININKO pasiskubinti.

SVEIKINAME SETONIETES 
Sekmadienį, birželio 7 d. Ly- j 

ric teatre įvyko iškilmingas į-' 
teikimas diplomų 295 mergai
tėms, kurios baigė 4 metų High 
School kursą Meilės Seserų ve- 
damoj Seton High mokykloje. 
Tris lietuvaitės buvo graduan- 
čių tarpe, p-lė Marijona Akelai- 
tytė, mūsų sodalicijos pirmi
ninkė, Adelė Budelytė, ir Pran
ciška Kirstukaitė. Kun. dr.

Garbės Sąrašas 
Jaunuolių,

kurie tarnauja 
Karo Tartnyboje

Adomaitis Alfonsas, Adomai
tis Kazys, Adomaitis Vincas, 
Adomaitis Vytautas, Aleknavi
čius Juozas (Fremont), Alek
navičius Juozas (Fayette), A- 
leksa Juozas, Andziulis Juozas, 
Bagdonas Pranas, Barčiauskas

Stomas, Merryman Tarnas, Mi
kalajūnas Mikolas, Mikusaus- 
kas Povilas, Miliauskas Anta
nas. Muzdakis Juozas, Natkevi- į 
čius Alfonsas, Navickas Anta-: 
nas, Norkus Jonas, Papečkisj 
Wilbur, Paplauskas Antanas. 
Petruška Ričardas, Polijanskis 
Albertas, Puklis Kazys, Rač- Į 
kauskas Andrius, sūnus, Rač-! 
kauskas Antanas, Ramanaus-,

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmocinal dėl visokių reikalų.

DIENA Marianapoly
PROGRAMA

Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
______ _________ -___________ PELNAS; MARIANAPOLIO KOLEGIĮAI______________________________

18% Savo Pelno Marianapolio Kolegijos Vadovybė Skiria Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

11:80 vaL ryte Iškilmingas Sv. Mišias aukos po atviru dangum ko
legijos parke JO PRAKILNYBĖ, DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS 
PRELATAS J. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos

kariuomenėje ir laivyne, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo, ar dar tebekovoja su savo gimtojo 
krašte priešais visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje 
Lietuvoj ir ištrėmime Rusijos platybėse. Pritaikytų pamokslų pasakys JO MALONĖ, DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS JONAS ŠVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaikytų kal
bų pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas. 

Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.
LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI Ii Kun. A. Markūnas,1AG

Marianapolio Kolegijos Vadovybės paskirtas orgcmizatd’riūs.
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KOLONIJOSE '
LAfREMCE, MASS. cesiją turėjome sekmadienį, 

i birželio 7 d., 3 vai. po pietų. 
Sekmadienį, birželio 7 d., mū- Celebrantu buvo kun. P. M. Jū

sų klebonas, kun. P. M. Juras, ras’ deakonu kun. M. Savard, 
sušaukė kareivių ir jūreivių tė- C.M.I., ir subdiakonu kun. J. 
vus ir jų artimuosius. Nors Skalandis. Žmonių buvo beveik 
diena buvo labai lietinga, bet P^na bažnyčia.
susirinko gražus pulkas žmo- Sekmadieniais visas šv. mi
nių. Klebonas paaiškino susi- turėgjme skaitytas. Be to.

no-
summer re-

t7

rinkimo tikslą, padarė vardo- jves^a “extra” mišios 7 vai 
šaukį kareivių, kurių iš mūsų rintiems išyykti į “summei
parapijos Dėdės Šamo tamybo- Sekmadienį, birželio 7
je yra apie šešiasdešimts jau- d choras ?ledfjjo iškilmingaB
nuolių, ir prašė išrinkti komisi
ją bent iš penkių asmenų. Jon 
pateko, apart mūsų klebono, 
pirmininku V. Černiauskas, pa
gelbininkė — Adelė Bielevičie- Šv. Vincento de Paulio drau- 
nė, iždininkas — Julius Stana- gijos nariai sekmadienį po visų 
vičius, sekretorė — Stefanija mišių priiminėjo aukas parapi- 
Jankauskaitė ir nariais — An- jos beturčiams. Surinkta arti 
tanas Andruškevičius ir Motie- $50. Pasirodo, kad žmonės už- 
jus Gumauskas. jaučia vargšams ir reikale no-

Nutarta sušaukti kių tėvų'"“ Juos šv- Vln“nt0
ir artimųjų susirinkimą, birže- įgijai pirmininkauja senas 
lio 21 d., o iškilmingas šv. mi- f»«pijietis ir vienas iš šios 
šias ir “honor roll call" turėti organizatorius biz-
išstatyta birželio 28 d. ”ierius p' Petras Navickas;

Nutarta sukelti fondą korės- AušreZę.
pondavimui su kareiviais ir 

„ laiks nuo laiko pasiuntimui do
vanėlių.

Prašyta, kad tėvai ar arti
mieji, kaip tik pasikeičia ka-

mišias ir dabar negirdėsime 
gražaus choro giedojimo iki 
rugsėjo mėn.

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, birželio 7 d., Šv.

Jurgio parapijos bažnyčioje,
,2:30 vai. po pietų įvyko Dievoreivių adresai, pranešti komi- ... ..............................M ’ i Kūno procesija ir mišparai. Da-

snai. Norisi pažymėti, kad ir , ...... TJ , Iyvavo svečiai kunigai: J.
patys tėvai prašė klebono skir- , „ XT v . Tr svagždys, F. Norbutas ir J.
ti vieną mėnesio sekmadienį „ . . .. „ , ,, , . . ‘ Petrauskas iš Brocktono.
bendrai komunijai ir mišioms „ XTJ 1 Mišparus laike kun. F. Nor

butas ir taip pat nešė Švenčiau
siąjį procesijoje, kurioj dalyva-

už kariaujančius iki įvyks tai
ka.

Importas yra reikalingas. Čia parodoma vaizdas, 
kai Los Angeles mieste buvo surengta parodos impor
to savaitė, kurioje išrinkta “Miss Foreign Trade of 
1942”. Aplink ją matome importo dalykus: virves, pa 
dangas, varį, ciną ir tt.

Cambridge, Mass.

Alena už $200.
Lai būna Dievo palaima p] 

Belskių šeimyniniame g) 
me! Sveikinu. K. Dryią,

rennsylvani)os-7inios 
Prisimenant Primicijas

New Philadelphia, Pa.

Ramioji ,tyki ir mažai kam liai nekartą pridengs saulutę, 
žinoma New Phila išsikėlė švie- Į Pasaulis visomis pastangomis 
son nepaprastu įvykiu. Tur būti stengsis jų sielos ramybę su- 
Dievulis pamilo šį mažutį, ra-Į drumsti. Kas kunigėliams be
rnų kampelį suteikdamas jam daryti? “Šauktis prie Marijos, 
tą išskirtiną laimę, susilaukti nes nėra girdėta, kad ji mal- 
dviejų naujų kunigėlių. Sveiki- daujantį atstumtų neišklau- 
name Primicijantus, Kun. Stasį sius”.
ir Joną Lukšius! Jonelis ir Sta- Po antrųjų šv. mišių, Primici 
siukas yra netik “du broliukai jantam suteikus palaiminimą, 
kunigai”, bet dar ir dvynukai! visa parapija ir atvažiavusieji 
Šioje diocezijoje pirmas toks svečiai susirinko į parengtus 
įvykis, ir mums teko ta laimė! pietus. Ir čia turėjome kuomi 

Džiaugėmės belaukdami Pri- pasidžiaugti, pasididžiuoti: 
micijų aušros. Štai ir išaušo puošni auditorija, darbščios 
lauktosios dienos saulutė. Su- gaspadinės, skanūs pietūs, link- 
bruzdėjo visas miestelis ir jau smutės patarnautojos, prielan- 
ankstokai būreliais žmonės su- kūs parapijiečiai, žodžiu, visi 
sirinko, suvažiavo apie bažny- išvien dirbo pagerbti naujai į- 
tėlę. Bertainis prieš aštuonias švęstus kunigėlius. Kalbėtojai, 
mokyklos jaunosios Sodalietės svečiai kunigėliai, sveikino, 
ir trisdešimt aštuoni altoristai skatino, mokino ir viso gero 
sudarė garbes sargybos eiles linkėjo mus mylimiems Lukšu- 
nuo klebonijos lig bažnytėlės kam.
durų. Prie šių prisidėjo Nuota- Šventu nekantrumu visa pa
kėlė, nešanti Primicijų Atmin- rapija laukė šios Lukšių Jonu
tį, ir jos penkios palydovės, ko ir Stasiuko dienų dienos. O 
Taip įlydė jo ši procesija kuni- jie patys, kaip džiaugėsi jos su- 
gėlius į puošnią bažnytėlę, kur laukę! Jų brolis, Antanas Luk- 
didžiulė minia jau laukė lauke, šys ir sesutės: Pranciška Sut- 

'Primicijantam įeinant, moky- kevičienė, Karolina Stanionie- 
'klos mergelių choras majesto-Į nė, Margareta Gelčienė, ir Sta- 
’ tingai giedojo Dom Gregory siute Kirtiklienė, koks jiems 
Hugle’o “Tu Es Sacerdos”. buvo džiaugsmas matant dvy- 
Primicijantas Kun. Jonas Luk- nukus brolelius jau kunige- 
šys atnašavo šias iškilmingas liais ? O kur jau brolio ir seserų 
šv. mišias, diakonu buvo pri- vaikai? Jie, tiesa taip neatjau- 
micijantas kun. Stasys Lukšys tė, bet visi dėdėm kunigėliam 
ir subdiakonu kun. J. Gaudins- norėjo šiaip ar taip pagarbą iš
kas. Mergelės giedojo “Missa reikšti. Taigi Lukšių Antanėlis 
Brevis”; laike Offertorium vi- su Vincuku, Sutkevičių Jurgu- 
sus sujaudino gražioji “Motin, tis ir Stanionių Juozelis su 
Meldžiu Atsiklaupęs”; laike Stasiuku tarnavo abejom iškil- 
komunijos “Domina Respice” mingom šv. mišiom. Gelčių Ma- 
neviena dvasioj pakėlė į dan- riutė vedė procesiją, o jos sesu- 
gaus aukštybes. tė Ona Mariutė, vedė Nuotakė-

lę su mažytėmis palydovėmis. 
O ta Nuotakėlė, Stanionytė Ag- 
nietutė, viliote paviliojo visų

ŠVį VARDO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, birželio 14 d. y- 
ra Šv. Kazimiero parapijos Šv. 
Vardo draugijos narių bendra 
Šv. Komunija. Visi nariai tu
rėtų dalyvauti, kad būti ver
tais vadintis apaštalavimo bro
lijos nariais.

Taipgi svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų tos draugijos susi
rinkimuose, kurie įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą šešta-į 
dienį, 8 vai. vakare, bažnytinė 
svetainės kambaryj. Rap.

PIKNIKAS PAVYKO
Gegužės 31 d. ruoštas laik

raščio “Amerikos” naudai pik
nikas buvo sėkmingas. Dalyva
vo apie 500 žmonių. Iš Brook- 
yno buvo atvykęs gausus bū

rys žmonių autobusu, vadovy
bėje redaktoriaus J. B. Lauč- 
cos ir adm. Danieliaus A ver
tos.

Daug pasidarbavo kun. St. 
Raila, Pranas Pūkas, Ona Jur
gaitienė. Jiems pagelbėjo daug 
kitų spaudos rėmėjų.

‘GERIAU VĖLIAU, NEGU 
NIEKAD”, SAKO PRIEŽODIS

Birželio 3 d. kun. Vincas J.) 
Vežis, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos vikaras, minėjo savo 
3 metų kunigavimo sukaktį.

Kun. V. J. Vežis daug dar
buojasi parapijoje, ypač su 

; aunimu.
Sveikiname kun. Vėžį ir linki

me geriausios sveikatos.
Balandėlis. ISekmadienį, birželio 7 d. pa-į mūsų parapijos mokyklos už- 

rapijos svetainėje, baigiantieji baigimo aktas. Šiais metais 
mūsų mokyklą mokiniai persta-,prie užbaigimo mūsų 8 skyrių 
tė gražų veikalą “White Flower mokyklos yra prirengta 20 mo- 

vo kunigai, altoristai ir moky-į of the Passion”. Šio veikalo ar- • kinių. Užbaigimo aktas susida- 
tistai, labai puikiai pasirodė; rys iš gražios programos, ir 
savo rolėse. Garbė Seselėm mo- visokių pamarginimų. Šiais 
kytojoms, nes čia jų daug dar-'metais mūsų parapijos mokyk- 
bo įdėta, kol vaikučiai buvo la išleidžia 12-tą mokinių laidą, 
prirengti, kad tinkamai galėjo
pasirodyti šiame veikale.

nunirai, aiiviiOLai u
Dievo Kūno iškilmingą pro- .. .......____________________ * klos vaikučiai, kuriuos priren

gė procesijai Seserys Jėzaus 
Nukryžiuoto iš Cambridge.Miliam J. Chisholm

GRABORIUS 

KsmeniSkas Patarnavimas”

131 Smith St
’ROVTDENCE, R. 1 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Sekmadienį, birželio 14 d., 8 
vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje Šv. Vardo 
draugijos nariai dalyvaus šv. 
mišiose ir priims bendrai šv. 
Komuniją. Kiekvieno nario pa
reiga dalyvauti.

Praeitą savaitę porai dienų 
atostogų buvo atvykęs karys p. 

Birželio 14 d. 7 vai. vakare, Vincas Raškevičius. p. V. Raš- 
parapijos svetainėje įvyksta kevičius jau baigęs ryšių kuo

pos mokyklą ir, dabar užima
GREENFIELD. MASS..

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS 

275 Main SL, Web»ter. Man.

“First Aid” kursai Sv. Jurgio 
parapijoj vyksta sėkmingai. 
Mokosi nemažas skaičius jaunų 
merginų ir moterų. Kursai eina 
prie užbaigos. Užbaigusios 

i kursą gaus pažymėjimus.

Moterų Sąjungos kuopa šio 
vajaus metu susilaukė daug 
naujų jaunų narių. Tai kuopos 
gyvumo ženklas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 5VC.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

,29 Savin Hill Ave&ue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadvray
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

karo policininko vietą. Jis da-
------------ bar tarnauja Sea Gird, N. J. p.

PIRMUTINIS PIKNIKAS Vincas pasakojo įdomybių iš 
Birželio 14 dieną, 1 vai. po karįų gyvenimo, kariuomenėje 

pietų, įvyks pirmutinis pikni- turtuoliai ir biednuoliai visi ly
kas, kurį rengia vietinė Sai- gįaig skaitomi, kol baigia ri- 
džiausios Širdies Viešpaties Jė- jęįuotės pratybas. Sveikiname 
zaus draugija. Brangūs lietu- p v Rasyčių įr linkime kuo- 
viai, kviečiame visus į šį pikni- puikjausių pasekmių naujoje 
ką, kuris bus gražiame Kastan- pOZįCijoje.
tino Dėdino sode prie Franklin; ______
County Parko. Bus skanių vai-! Mūsų parapijos Skautai gy- 
gių ir gėrimų. Rengėjai, vuoja neblogiausiai. Kai kurie

jau paaukštinti laipsniais. Pra
eitą savaitę mūsų Skautai bu
vo apdovanoti geltonu premijos 
kaspinu už gražų pasirodymą

*AR, WEST_VIRGINIA
IŠ MISIJŲ PADANGĖS

Kun. A. Tamuliūnas, sutin-Skautų paiig’ono stovykloje.' Iki 
kant ir pritariant J. E. Vysku- -iol dar mūsų Skautams komi.
pui J. J. Swint, D. D„ nuo pra
ėjusio gegužės mėnesio Wheel

tetas nesudarytas, nes negalima 
gauti jiems tinkamo suaugusio

ingo vyskupijoje padeda sun-ivado Kol bug gautas vadag; 
kiame misijonieriavimo darbe vadovauti laifcinai
kunigui Vincentui Slavinui, pasiėmė kun. A. Baltrušiūnas. 
kurs stato bažnyčią miestelyj
War, W. Va. Gražiais pavakariais Cam-

Kun. V. Slavinas uoliai dar- bridge parke dažnai galime ma 
buojasi ne vien bažnyčios pas- tyti kun. A. Baltrušiūną bežai- 
tatymu be skolos, bet atsida- džiantį su savo baseball skva- 
vusiai rūpinasi steigti vasari-' du. Teko patirti, kad mūsų žai- 
nes katakizacijos mokyklas mi- dėjai laimėjimuose laikosi lyg- 
sijinėse jo garbingo ir apašta- švaroje. A.D.
liškojo misijonieriavimo ribo
se. Šią savaitę jau pradėta dės
tyti katakizaciją vaikams še
šiose kitose misijų stotyse. To
kių vasarinių katakizacijos mo
kyklų tikimasi netrukus turėti 
daugiau.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, birželio 14, 6:30 

vai. vakare įvairios radio stotis 
transliuos gražią programą — 
AVĖ MARIA. Išgirsime apie

Nūngi, kun. A, Tamoliūnas vienuol> ’ «"^ieriu šv. Aven-
(Samata) apsigyvenęs vienoje tiną- kuris troško «pTenti už’ 

sidaręs ir maldose.misijinėje parapijėlėje. Jo a- 
dresas yra sekantis:

P. O. Box 134 
Berwind, West Virginia.

Bostono ir apylinkės radio 
klausytojai gali klausyti Avė 
Maria programos iš WMEX 
stoties, Boston, Mass.

Šv. mišioms užsibaigus ir 
procesijai išlydint garbinguo- Į 
sius Primicijantus, choras gie
dojo Dom G. Hugle’o “Sancto-| 
rum Agmina”. Minioms prasi- 
skirsčius, suskamba varpas, 
beskelbęs laiką rinktis antro | 
broliuko kunigėlio šv. mišių au
kai.

ne tik akį, bet ir širdį. Ir antra- 
eiliniai giminės nepasiliko pri
vilegijomis nepažymėti: Saba
liauskų Jonelis ir Jucių . Euge
nijus šv. mišiose tarnavo; Va
siliauskų Eugenijus ir Sužiedė
liu Mykolas buvo ceremonijų 

kits
antrom Primicijom.

žingeidžiai lauksime sužinoti

Ir vėl gatvė, bažnytkiemis ir. . .
.. , . .. .. . . magistrai, viens pirmompati bažnyčia pilnutėlė žmonių Į_ __ rk_.

pamatyti, pagerbti naujus ku
nigėlius. Procesijai iškilmingai. . .. ,, ,. ... i kokias parapijas, klebono paatlydint kun. Stasį, didysis pa- r.......... . ,

, . . . <OT, t-, gelbminkais, Kardinolas pas-rapijos choras giedojo “Tu Es °, . . x . ,.
Sacerdos”. Primicijantui pirmą
kartą atnašaujant šv. mišių 
auką, asistavo brolis Jonas ir 
kun. J. Gaudinskas. Didysis

kirs mūsų miestelio “du broliu
kus kunigus”. O dar žingei- 
džiau klausinėsime sužinoti, 
kada kunigėliai sakys pirmą-

choras, nors narių skaičiumi pamokslą.
Linkime, Pnmicijantam Die

vulio ir Jo Motinėlės pagelbos 
nuveikt milžiniškus darbus Jo 
garbei, sielų naudai ir tautos 
labui. Padėk jiem, Dieve!

Vietinis.

PHILADELPHIA, PA.
SIDABRINIS JUBILIEJUS 
pp. Juozas ir Ona (Mikols-

PAREMKIME SESELES 
KAZIMIERIETES

Mes visi gerai žinome, kad 
Seselės Kazimierietės daug 
dirba katalikybės ir lietuvybės 
dirvoje. Jos daug darbo įdeda 
mokydamos mūsų vaikučius. 
Taigi mes jų neturėtume pa
miršti.

Sekmadienį, birželio 14 d., 
Juozapo Marijos Viloje, New- 
town, Pa. įvyks šalmus pikni
kas, kurio pelnas skiriamas 
Seserų Kazimieriečių vedamai 
Akademijai. Mes visi turėtume 
dalyvauti. Lai nesutrukdo mū
sų gasolino trūkumas. Jeigu 
negalima važiuoti automobi
liais, tai važiuokime trauki
niais. Savo atsilankymu pa- 
remsime Seseles Kazimierietes.

AMERIKAI IŠTIKIMYBĖS 
ŽENKLAS

pp. Petras ir Barbora Mažei
kai, gyv. 330 Earp St., ir visa 
jų šeima pirko Karo bonų, kad 
pagelbėti šiai šaliai laimėti per
galę. Petras Mažeika pirko už 
$200; Barbora Mažeikienė — 
už $100; duktė Pranciška, 
slaugė, — už $100; duktė Ade
lė — $50; sūnus Jurgis — $25. 
ir jauniausis Julijonas už $25. 
Tai pavyzdinga šeima.

nedidelis, bet didelius darbus 
nuveikia. Taigi ir šia proga 
choristės žavėjo atsilankusius.

Primicijose dalyvavo nemažai 
garbingų svečių: kun. kleb. K 
Klevinskas, kun. kleb. P. Česna, 
kun. kleb. J. Karalius, kun. 
kleb. P. Mockus, kun. kleb. J 
Šukevičius, kun. K. Rakauskas, 
kun. S. Mažeika ir kun. A. Ge
čys.

Mūsų klebonas kun. S. Mazu-lkytė) Belskiai, gyv. 214 Mar 
ras, savo mylimiems Primici- ris St., birželio 17 d. minės s£f- 
jantams iškalbingai pasakė tu- vo 25 metų vedybinio gyveni- 
riningą pamokslą. Klebonas mo sukaktį. Tą dieną Šv. Ka- 
puikiai išvedė kaip Dievulis sa- zimiero lietuvių parapijos baž 
vo tarnybai renkasi jaunuo-Į nyčioje išklausys šv. mišių sa 
liūs iš dvasiški jai prielankių vo intencijai.
šeimų. Gerojo Dievulio rinkti- pp. Belskiai išauklėjo dukterį 
niai, ne tik Lukšiukai, bet Aleną ir sūnų Vytautą. Vyrės 
bendrai visi, paeina iš skait- nysis sūnus Pranas yra miręs 
lingu šeimynėlių. Ištikrųjų, Visa šeima priklauso prie Šv, 
Dievulis myli, begalo myli Luk- Kazimiero parapijos. Duktė A- 
šių šeimynėlę. Patarimuose a- Iena yra Sodalietė, p. J. Bels 
teičiai, klebonas raginte ragino] kis priklausė prie Lietuvių Pa 
Primicijantus tapti karštais šalpinio klūbo, o p. Belskienė 
Marijos mylėtojais. Tamsiai priklauso prie įvairių bažnyti 
dienai, jis juos prirengė, pri- nių draugijų. Jubilięjinfai yra 
hfindamas, kad gyvenimo šešė-| pirkę Karo bonų už $2000, o

NAUJAS VIKARAS 
Šv. Andriejaus lietuvių para

pija, kurios klebonu yra kun. 
Juozas Čepukaitis, šią savaitę 
susilaukė naujo vikaro, būtent, 
kun. Salemono Mažeikos. Kun. 
S. Mažeika įšvęstas kunigu ge
gužės 26 d., 1938 m. Jis yra 
sūnus pp. Simono ir Agotos 
Mažeikų, gyv. 222 Mams St.

Linkime kun. S. Mažeikai 
Dievo palaimos naujoje parapi-

- joje! Saviškis.

Rety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Paraše Kun. J. Paškauskas.
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c, Užsakymų^ siųskite: “D«fr- 

binfokas”, 366 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

I /
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Trečiadienį, atsilankė su savo 
motinėle Šv. Petro par. klebo
nijom ką tik įšventintas, Brook- 
lyne, kun. Antanas F. Pazerec- 
kas. Tą vakarą jie nuvažiavo į 
Newton. Ten, švenčiausios Šir-

ri'įi'
diėnį, birželio 11 d. 

“Darbininke” lankėsi p. Felik
sas Šlapelis iš Rochester, N. Y., 
lydimas savo brolio muziko A- 
niceto šlapelio, Norwoodo lie
tuvių parapijos vargonininko. 

Gerb. svečias p. Feliksas ap

DAKTARAI

dies vienuolyne antradienio ry
tą primicijantas atlaikė Sese
lėms šventas mišias ir suteikė
savo kunigišką ; į,Qri-jc,-Darbininko'^ spL-stu-
Minimų seserų tarpe randasi; vę> administraciją ir redakciją, 
kunigo Pazerecko teta vienuole, j k dovaaojo ••Darbininko” In- 

Ketvirtadienio vakare kun. (ondan Jlo oo NuoSir.
Primicijantas suteikė žmonėms,'^ dėkojame.
Šv. Petro par. bažnyčioje, savo! pp Fehksas ir muz Anicetas' 
primicijų palaiminimą. ! a>peliaj yra ilgame4jai laikrai.

Atlankę, Bostone ir apylin- 6io ..Darbininko” skaitytojai ir

!

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutarti)

kėje savo gimines ir pažįsta
mus abu svečiai grįš namon 
švęsti Antanų vardines.

į Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
'JARVARD STREET

Inman arti Central Sq. 
sIBRIDGE, MASS. 

Valandos 2—4 ir

H- iirkland 7110

Pauline Luzadas, MD,
(Lietuvė gydytoja).

400 Broadvray,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
M Nuo 6 iki &

Bokmadlenlals pagal sutarti.

Tet ŠOU 2805

Dr. J. U Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

LIEPOS UEDV. PIKMO

Maistai j
Vaistams
Sveikatai

Saldumynas 
s- Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SU X«. Abl«tto«. Mm.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jo® iis 
medus nėra tikras bičių medus.

Penktadienį, vakare, šv. Pet
ro par. bažnyčioje, įvyks iškil
minga novėnos baiga prie Sal
džiausios širdies V. J. Bus skai
tomi aktai atsiteisimo ir pasi
aukojimo. Kviečiamos visos in- 
tronizuotos šeimynos atsilan
kyti į šias metines iškilmes. 
Kviečiamos naujos šeimos in- 
tronizuotis. Kviečiami visi na
riai Maldos Apaštalybės drau
gijos susirinkti salėn, 7 vai. v., 
procesijai.

nuoširdūs rėmėjai.
p. Feliksas Šlapelis atvyko j

pas brolį muziką Šlapelį pra
leisti porą savaičių atostogų. 
Linkime malonių- atostogų!

Nuoširdi Padėka
Kaip jau žinoma, ketvirtadie

nio rytą, birželio 4 d. mirė ma
no mylimas vyras a. a. Juozas 
Dilis. Palaidotas sekmadienį, 
birželio 7 d. š. m. Liūdesio per
blokšta patyriau daug nuošir
dumo ir užuojautos iš giminių, 
artimųjų prietelių ir pažįsta
mų. Nuoširdžiausią padėką 
reiškiu Šv. Petro lietuvių para
pijos, kurios ilgamečiu kolekto-

Už Kiemą Uosti)

Užu baltokicmo vartų,
Ten prie seno kryžiaus 
Liūdi klevas, kuris laimę 
Siekė pasiryžęs.

Ten vyšnelė jam kalbėjo 
Apie laimės grožį.
Tų pat sakė žalios lankos 
Ir po kryžium rožė. 

Klevužėlis buvo jaunas, 
Buvo jaunos dienos 
Ir tikėti nenorėjo,
Kad paliktų vienas.

Bet atėjo rudenėlis, 
Rudo žalios lankos, 
Kažkas iškasė vyšnelę 
Ir nebesilanko.

Rožės žiedo puikūs lapai 
Žemėn nubirę jo,
Pakąsti piktos šalnužčs, 
Nuo beširdžio vėjo.

Ant. Ramcikis -

įyairos skelbimai J

L-s’

šeštadienį, vakare, bus laiko
mos birželio mėnesio pamaldos, 
šv. Petro par. bažnyčioje. riu buvo a- a- Juozas Dilis’ ku’

7 vai. sekmadienio rytą kun. vigams už dvasinį patarnavi-
Pr. Virmauskis atlaikys, savo 
antrąsias, šv. mišias už parapi
jos mirusius kareivius.

8 vai. r., sekmadienį, kun. dr. 
K. Urbonavičius atgiedos šv. 
mišias, 25 metų vedybinio gy-

mą; giminėms, prieteliams ir 
pažįstamiems už dvasinius ir 
gėlių bukietus, pareikštas man 
užuojautas, dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse.

Lai Gerasis Dievulis atlygina
venimo sukakties intencijoms risiems “ S3™ maloniu Salti- 
Antano ir Mortos Sinkevičių. .nio> ° mano mylimam vyrui,

9 vai. ryte kun. J. Vosylius, a- a- Juozui Diliui lai suteikia 
MIC., atgiedos šv. mišias inten- arQžiną rainy bę danguje, 
cijai Saldžiausios Širdies V. J.
draugijos.

10 vai. r., kun. Al. Abračins
kas atgiedos šv. mišias intenci
jai Petro ir Magdalenos Pians- 
kų ir suteiks palaiminimą 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Jubiliejatų skai
tlinga šeima rengia jiems pa 
gerbimo bankietą.

11:30 vai. r., šy. mišiose daly
vaus Stepo Dariaus posto Le
gionieriai ir pagelbos skyrius.

Nuliūdus 
Bronė Dilienė (Kavoliūtė).

Apsivedė Inž. Tarnas Ūkas

LEGUONIERKŲ
SEIMAS

Birželio 11, 12 ir 13 dd. š. m. 
New Ocean House Swamscott, 
Mass. įvyks Dept. of Mass. A- 
mericąn Legion Auxiliary sei
mas. Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono 317 posto Ladies 
Auxiliary atstovaus šios legio- 
nierkos atstovės: pirm. Marijo
na A .Winches ir sekr. Marijo
na Ross.

Ponia Marijona Winchęs, 
pirmininkę išrinkta dviem me-

Pereitą sekmadienį, birželio 
7 d., Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje priėmė Moterys
tės Sakramentą jaunas inžinie
rius p. Tarnas Likas, Povilo ir 
Adelės Likų vienturtis sūnus, 
su p. Aldona Matulyte iš Dor
chester, Mass.

pp. Likai yra vyriškų drabu
žių krautuvės savininkai, 456 
Broadway, So. Boston. Yra il
gamečiai biznieriai.

Inžinierius Tarnas Likas yra 
baigęs inžinieriaus mokslus 
Northeastem Universitete, o jo 
jauna žmonelė, Aldona Matuly
tė yra baigus B. S. laipsniu 
Bostono Universitetą.

Inž. Likas yra jau pasižymė
jęs elektriškais išradimais. 
Mūsų jauno inžinieriaus gabu
mais dabar pasinaudos Jung. 
Valstybių vyriausybė, kuri ji

h--pakvietė dirbti Westinghousetam į American Legion Auxi-
liary Suffolk County direkto-1 Uboratonjoj.
rių tarybon. Sveikiname jaunavedžius pp.

Prelatas, kun. Julius Macijauskas,
Šv. Kazimiero, Los Angeles, Calif. lietuvių par. kle
bonas. Šiomis dienomis lankosi Bostone, Cambrid
ge, Montello ir apylinkėje. Atsilankymo proga jis 
sako puikius pamokslus S o. Bostone, Cambridge ir 
kitose parapijose. Taipgi rodo gražius judamus pa
veikslus, iš lietuvių gyvenimo Californijoje.

Amerikiečių Heroizmas
Prezidentas Rooseveltas papasakojo apie heroizmo

du įvykiu.

Prezidentas Rooseveltas, 60 metų misijonierių, ku
ša vo neseniai paduotoj ris yra gerai žinomas savo 
radio kalboj papasakojo darbais Kinijoje, Dr. Co- 
apie du heroizmo įvykius, rydon N. Wassell. Kada 
“Šie įvykiai”, jis sako, karas prasidėjo Pacifike, 
“neišimtini. Jie yra tipin- šis žmogus, ‘kuris yra la- 
gi pavyzdžiai heroizmo ir bai kuklus’, pareiškė pre-
gabumo.
Lt. Commander 
Corydon N. Wassell

Vienas įvykis yra apie

Tarną ir Aldoną Likus ir linki
me malonaus vedybinio gyve
nimo ir geriausių sėkmių inži- 
nierijos srityje. Rap.

ARBATĖLE

“MALDŲ ŠALTINIS" 
NORIAI PERKAMAS

REIKALINGAžS fciiėeria, ku-'' . v. • . _ris supranta gerai si biznį. Bu- 
černės savininkas Unį kitą biz
nį, todėlei reikalingas žmogus, 

i kuris galėtų užimti manage- 
riaus vietą. Darbas- užtikrintas 
su geru atlyginimu. Atsišaukite 
J. V. Bačinskas, 344 Millbury 
St., Worcester, Mass.

PARSIDUODA trijų šeimynų 
medinis namas ant pirmo aukš
to 4 kamb. ant viršutinių po 5 
kambarius. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite tuojau, 33 Mercer 
St., So. Boston, Mass. Savinin
kas ant 1-mo floro.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikąs 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
farmos bus brangesni, nes ma- 
teriolas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa-

-------------- vybės eis brangyn. Aš turiu
Kun. Dr. L. Mendelis iš Balti- daug nami* ant pardavimo 1'2‘ 

more, Md. “Darbininko” admi- 3 * 6 iš kurh*
nistracijai rašo: “Jau 19 ‘-Mal-pasirinkti lr mažą kain*’ 
dų Šaltinių” išpardaviau. Pri- Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 
siunčiu čekį, kad man pasiųstu- ^attapaI1’ ^yde Park, Roslin- 

mėte 16 egz. daugiau. Žmonėms ^ale, ėst Roxbur> ir Cam- 
knygos dydis ir stambios rai-1 bridge. Kas norit namą ar far- 
dės labai patinka. Kas šią mai- pirkti, kreipkitės pas mane.

i daknygę įsigyja, džiaugiasi' 
I kaip jos tinkamu formatu, rai-' 
džių ryškumu, taip ir maldų 
puikiu parinkimu. Kun. L. Men
delis”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

zidentas, įstojo į Jung. 
įValst. ginkluotas jėgas, ir 
jis buvo paskirtas Lt. 
Commander Laivyne. ‘Dr. 
Wassell buvo paskirtas į 
Javą, prižiūrėti sužeistuo
sius-kruzeriuose Houston 
ir Marblehead, kurie daly
vavo sunkioje kovoje Ja
vos jūrose.

“Kada japonai pradėjo
Sekmadienį, birželio 14 d., š. stumtis per salą, buvo nu- 

m., 3 vai. po pietų, L. Vyčių sa- tarta evakuoti kuo dau- 
lėj, 137 Emerson St., So. Bos- giausia sužeistųjų į Aus- 
tone, įvyks šauni arbatėlė, ku- • traliją. Bet apie 12 buvo 
rią rengia Amžinojo Rožan
čiaus narės. Jos. nuoširdžiai į negalima buvo jų paju-
kviečia visus atsilankyti. Jos 
rūpestingai darbuojasi, kad to
ji arbatėlė pavyktų. Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furmture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Looal < Long 

Dlstance 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

WILLIAM A. AMSIE 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

MED AUS KAINA —
Kvorta, stiklinė _______  85c.
5 svarai ........................— $1.25
Galionas, 12 svarų--------- $3.00

Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

Gegužės ir Birželio Menesių 
BARGENAI

GRADUANTAMS DOVANOS
(Kurios ilgai tveria)

1. Longines — ^ittnavers — E,gins 
Waltham — Gruens — Byson & 
others.

2. Parker Pens — Sheaffers & 
Watermans.

'3. Cultured Pearls — Ronson 
Lighters, Crosses <& Lockets.

Atydos Nuotakams
Orange-Blossom Vedybiniai Žiedai, Baltojo 
Sidabro, Platino, Geltoni ir Ružavi, Madnūs 
Daimontiniai Žiedai, visokio saizo ir stiliaus. 

Kiekvienas atitinka skoniui.

FRANK G. WljITKENS
Watchmaker $ Ieweler,

..^a (Lietuvis Laikrodininkas)
•vsc SWISS YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ

321 W. Broadvray,

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-GIL

Telephone 
90. BOSTON 

1068

Bay Yięw Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lddlrbysėių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

ir E. 8th St.,
UTK BOSTON, MASS.

Joe. Kapočtonas Ir Peter-TVeČIoka* 
r 71 2i BaylglnkaL. jiq

lirai i iti

PARSIDUODA 5 kamb. nau
jas namas su 1 akeriu žemės už i 
$3000. Taipgi 4 kamb. namas 
su dvylika (12) akerių žemės, 
— elektra, furnace, su screened 
porčiais, garadžius ir vištinin- 
kas. Atvažiuoti į Bostoną ima 
tik pusė valandos, arti visko. 
Kaina tik $2,500. Langley, 
Rear 1 No. Main St., Avon, 
Mass. (2-5-9-12)

Įsigykite Nuosavybes Tada, 
Kada Jos Yra Pigios

BRICK HOUSE
Ant Derry Road

Hudson, N. H. Route 102

Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Užkandžiai—Pietūs
Mes Darome Rezervacijas 

Privačioms ir Parems.

Kambariai dienai ar savaitei.

Telefonas Nashua, N.H. 

1566-VV4

Dabar dar yra laikas pasinau-, 
doti perkant namus ar ūkį iri 

taip sunkiai sužeisti, kad trumpu laiku dvigubai padidin-

dinti. Dr. Wassell pasiliko 
su jais, žinodamas, kad jis 
gali patekti į nelaisvę. Jis 
visgi nusprendė bandyti 
tuos vyrus kaip nors iš Ja
vos išnešti. Jis užklausė 
jų ar jie rizikuotų tokią 

j kelionę ir kiekvienas suti- 
| ko.

“Jis pirmiausia turėjo 
juos pristatyti prie jūros

ti savo turtą. Nejudomą nuosa- i 
vybė yra saugiausias investini-Į 
mas. Nelaukite, nes bargenai 
retinasi. Turim pasirinkimui 
dar keletą žemoms, dipresijos 
kainoms. Pavyzdžiui:
1. 6-ių šeimynų mūrinis namas 
po 6 kambarius, ąžuolinės grin- j 
dys, vonios, atskiri kiekvienam 
garo šildytuvai ir visi kiti mo
demiški parankumai. Labai pa
rankioj vietoj. Miesto įvertin- j 

parsiduos tik už

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.• •

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

gasolinų pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvray 8o. Boston, Mass.

GRABORIAI

i kranto, apie 50 mylių to- ■tas ^17,500,
, lio. Jis turėjo pats padary- 
ti neštuvus. Tų vyrų kan
čios buvo baisios, bet Dr.
Wassell juos palaikė gy
vais savo gabumu ir inspi
ravo savo pasiryžimu.

“Oficialiame pranešime <j°j ~ turim greitai parduoti, 
buvo pasakyta, kad Dr. ĮKaina
Wassell’io pasišventimas šeimynų, 10 kambarių
savo būreliui buvo “pana-; me^n^s namas’ vonios, baltos 
šus į Kristaus” i sinkos ir skalbynės, elektros

“Jis išplaukė su savo bū- sviesos ir kiti patogumai. Arti Į 
relių, mažame olandų lai- prie pa-iūrio * byčių, South! 
velyje. Jie buvo bombar-! Bostone. Labai žema kaina, 
duoti ir į juos šaudė iš ja- tik
ponų lėktuvų kulkosvai-

2. 3-jų šeimynų mūras, 14 i 
kambarių, vonios, baltos sinkos 
ir skalbynės, piazai ir kiti pato- i 
gumai. Arti Broadvvay, South 
Bostone. Savininkė Kalifomi-

4. 15 mylių nuo Bostono, 30 
akrų farma, 6 kambarių vieno 
aukšto namas, barnė, ir višti- 
ninkai. Prie gero kelio. Labai 
tinkamas bile Bostono biznie-

džiai, bet Dr. Wassell išsi
saugojo pasislėpdamas 
mažose įlankose.

“Už kelių dienų jis pa
siekė Australiją su sužeis- nuL Kaina tik $ te

itais vvrais Taipgi, pilniausias kataliogas
“Dr. Wassell’is dabar Bank,i ir H.O.L.C. forkliožuotų

nešioja Navy Cross”.
FLIS.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 

i sutaupdmis.“

nuosavybių. Turime keletą na
mų mainymui. Platesnių infor
macijų klauskite advokato Gai
liaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
Street C6V

South Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGEEBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius le 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

Koplyda Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

554 East Brftadway
SOLTTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas f. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną lr nakty 
Koplyčia SermenlMs dykai

-( NOTARY PUBLIC

3JJ
?ei



Penktadienis, BirleKo 12, 1942 PARBlHlltfcAS 8
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HYTIMI — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

a...

i oi .Praeitą šeštądienį, apsivedė 
J*. .Al. Mačiukaitis, buvęs-para
pijos choro iždininkas ir gabus 
choristas. Choras linki geriau
sios laimės, ir vėl sugrįžti į 
chorą. Laike šliūbo giedojo p. 
Al. Dulbytė; šliūbą suteikė kle
bonas kun. J. V. Kazlauskas. O.

NEW BRITAIN. CONN.
PRIĖMIMO VAKARAS 

PAVYKO
Pereitą sekmadienį, birželio 

7 d., sąjungietės suruošė kun. 
V. Ražaitį priimti ir pagerbti 
vakarienę. Kun. Ražaitis nese
niai atkeltas iš Bridgeport, Ct., 
ir gražiai darbuojasi mūsų tar
pe. Vakarienėje dalyvavo apie 
trys šimtai parapijiečių, kad 
pareikšti savo prielankumą, 
naujam dvasios vadui—kuni
gui. Prie garbės stalo sėdėjo 
klebonas kun. M. Pankus, pre
latas J. J. Ambotas, kun. V. 
Karkauskas, kun. E. Gradeckis, 
kun. dr. P. Liutkus, kun. Ge- 
raldas, kun. J. Vilčiauskas, 
kun. P. Malinauskas. MIC., kun. 
P. P. Karlonas, kun. J. Abro
maitis ir to vakaro garbės sve
čias kun. V. Ražaitis, su savo 
motinėle, seselėms ir broliu. 
Pasisotinus skaniais valgiais, 
kuriuos paruošė Sąjungietės, 
kp. pirmininkė panelė J. Jenu- 
šonytė pakvietė kleboną kun. 
M. Pankų pasakyti keletą žo
džių. Klebonas, pasveikinęs vi
sus gražiais žodžiais pakvietė 
kun. E. Gradeckį vakaro vedė
ju.

Šv. Cecilijos choras, vadovy
bėje panelės E. Jenkeliūnaitės, 
sudainavo keletą liaudies dai
nų. P-lė M. Varnaitytė dainavo 
solo; p-lė O. Valineiūtė pašoko 
klasiškus šokius ir paskambino 
kanklėmis. Jai pritarė daino
mis, panelės — Preskenytės, A. 
Kavaliauskaitė ir M. Jenušo- 
nytė.

S. Staskeliūnytė įteikė dova
ną kun. V. Ražaičiui visų daly
vių vardu. Svečių matėsi iš 
Bridgeport, Hartford, Water- 
bury, Manchester, Granby ir 
Meriden. Sveikinam kun. V. 
Ražaitį ir linkim stiprios svei
katos darbuotis mūsų tarpe.

Sąjungietės reiškia viešą pa
dėką visiems atsilankiusiems ir 
pasidarbavusiems, už aukas, y- 
patingai ponui K. Giedraičiui 
už gėles, ponam A. Valinčiui ir 
J. Jenušoniui už pasidarbavi
mą.

malonėkite įsigyti. Tikietų ga
lite gauti pas kun. V. Ražaitį, 
M. Daunį, J. Jenušonytę, V. 
Vaznį ir B. Mičiūnienę, bei ki
tus komisijos narius.

PARAPIJOS NAUDAI 
VAKARAI

įvyksta kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą parapijos salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti ir prisi
dėti savo atsilankymu. Įžanga 
tik 25c., o gali smagiai laiką 
praleisti, ieškodamas laimės 
numaruose.

VAIKUČIŲ PIRMA ŠV. 
KOMUNIJA

įvyko pereitą sekmadienį. Buvo 
labai įspūdinga. Visi buvo pasi
puošę baltais vienodais drabu
žėliais, ir už juos dar mažesni 
vaikučiai papuošti mėlynai, į- 
vedė juos į bažnyčią. Garbė Se
selėms Pranciškietėms. T.M.

Nubaustas Kalėjimu
Waterbury, Conn. — Jaunuo

lis E. Jašinskas, 19 metų amž. 
už nužudymą savo motinos, 
šių metų bai. mėn. 12 d., tapo 
nuteistas, birž. mėn. 5 d., vi
sam gyvenimui kalėjimu. Jau
nuoliui sutikus, viešo tardymo 
teisme nebuvo. Jo sunkus ir 
nepavydėtinas praeities gyveni
mas išgelbėjo jį nuo mirties.

Po teismo tą pačią dieną jau
nuolis su kun. A. Zanavičium 
nuvyko į Kalvarijos kapus ir 
atlankė savo mirusios motinos 
kapą. Kun. A. Zanavičius buvo 
jaunuolio geras ir malonus pa
tarėjas dvasiniuose reikaluose.
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BRIDGEPORT, CONN.
Visi laukia parapijos pikniko, 

kuris įvyks liepos 12 dieną, 
Montrey’s Park, Bridgeport. 
Parkas labai gražus, svetainė 
didelė dėl šokių. Visus kviečia 
tą dieną dalyvauti parapijos 
piknike.

Parapijos kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas šią savaitę išvykęs 
kunigų rekolekcijoms. Ateinan
čią savaitę vyks kun. P. Karlo
nas.

Ponia V. Janušaitienė, 
Chipman St., gavo žinią, nuo 
savo sūnaus Edmundo Janušai- 
čio, kad jis tapo paaukštintas į 
pirmo leitenanto laipsnį.

Edmundas yra baigęs Niaga
ra Universitetą. Buvo U. S. ar
mijos rezervu ir studijavo tei
sių mokslą, kuomet Dėdės Ša
mo kariuomenė pareikalavo jį 
tarnybai, pereitą metą spalių 
mėn. 30d.

SUŽALOJO

Ponia M. Kaukienė, 61 metų 
amž., eidama į darbą papuolė 
po važiuojančiu automobiliu ir 
tapo sužeista. Randasi Šv. Ma
rijos ligoninėje.

Šį metą 4-tą liepos viso mies
to grupių ir chorų bus sudary
tas choras, kurs išpildys mu
zikalę programą. Dalyvaus pa
rapijos choras ir jaunųjų choro 
mergaičių grupė, kaipo lietu
viškų šokių šokėjos. Į komitetą 
įeina muz. A. Stanišauskas ir 
mokytojas, K. Baltrušaitis.

Vietinė Susivienymo kuopa 
išrinko kitą atstovą dalyvauti 
Seime, kurs įvyks Hartford, 
Conn.. vietoj A. Stanišausko, 
kuris šiuo laiku serga ir yra 
daktaro priežiūroj.

ŠIS BEI TAS

Ponia S. Sapranienė praleido 
vieną savaitę New Yorke pas 
savo seserį.

P. N. Aleksis iš New Yorko 
svečiuojasi pas savo tėvelį NVa- 
terbury. Linkime jaunam Alek
siui praleisti linksmai laiką iki 
išvyksiant į kariuomenę tar
nauti Dėdei Šamui.

Ponia M. Karinauskienė, ačiū 
Dievui, pasveiko ir jau vaikš
čioja tyrame ore.

New Yorko Ir New Jersey 
L Vyčių Apskričio Piknikas

PARAPIJOS PIKNIKAS 
įvyks 21 d. birželio Shuzten 
parke. Bus išleisti karo bonai 
100 dol., $50 ir $25. Ar visi esa
te įsigyje tikietų? Jei ne, tai

Sutvirtinimo Sakramento tei
kimas įvyks birželio 28, laike 
sumos. Pamokas lanko daug 
vaikų ir jaunimo. Pamokas ve
da kun. P. Karlonas.

<
ži BROCKERT’S

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE •

«
♦ Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite 

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

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

60 ELLSNVORTH ST., 
NVorcester, Mass.

Sekmadienį, birželio 21 d. į- 
vyks New Yorko ir New Jersey 
L. Vyčių apskričio antras meti 
nis piknikas Patrylowo parke, 
Kenilworth, N. J. Įžanga 35c. 
Bus lietuviškų ir amerikoniškų 
šokių, grojant populiariai or
kestrai. Vartai bus atdari nuo 
1 vai. po pietų. Visi praleisite 
linksmai laiką.

Kelrodys — Iš Newark va
žiuokite autobusais No. 11, 12 
49, 50, 62 iki Broad St., Eliza
beth. Ten paimkite autobusą 
No. 28 Roselle Park, pažymėta
— “Faitoute Avė., Kenilworth 
į pikniko vietą.

Iš New Yorko važiuokite 
Hudson Tubes į Newarką, ir iš 
ten, kaip aukščiau nurodyta.

AUTO KELIAS: Iš Elizabeth
— NVestfield Avė., Highway 28 
tiesiai į Faitoute Avė., pasuki 
te į dešinę, ir pavažiavus pusę 
mylios Patrylowo parkas.

Iš Newark — Route 29, pasu 
kitę į kairę į Michigan Avė. 
prie Flagship ir sekite signs 
tiesiai į pikniko vietą.

Iš New York — Holland Tun 
nei, Route 25 iki Newark Air- 
port, nuo Airport važiuokite 
Route 29, pasukite į kairę Mi 
chigan Avė., prie Flagship ir 
sekite signs tiesiai į pikniko 

fvietą. Kozyy Vdšfcoe.

nu_______ s—le.
fiOf

Britų destrojeris sveikina priešo lėktuvus, kur nors Viduržemio jūro
je, kurie kęsinasi bombarduoti. Vokiečiai paskutiniu laiku, sustiprino ak
ciją prieš britus Viduržemio jūroje.

Spaudos Apžvalga
Pradžia 3-čiame pusi.

shingtone), tai tos siūlo
mosios tvarkos pasekmės 
okioms beviltiškoje padė- 
yje esančioms tautoms, 

Kaip Lenkija, Suomija, 
Latvija, Estija ir Lietuva, 
suminint tiktai kelias.

Lenkija 1939 metais bu
vo užpulta ne tik Vokieti- 
os, bet taip pat ir Rusi

jos. Maskva pasigrobus 
rytinę Lenkiją susovietino 
tą “rusiškąją” pusę, pana
šiai kaip Hitleris sunaci- 
no tą “vokiškąją” pusę. Ar 
Lenkija turės būti po šio 
caro atstatyta ištisai ar
ia gal jos ištikimi legijo
nai turės grįžti namo, kad 
rastų juos po svetimos ša
lies vėliava?-— klausia ko
mentatorius.

Suomija, garbinama 
Kaip liberališkiausia pa
saulio demokratija, pir
miausia buvo Rusijos už
pulta ir apkarpyta. Tada 
panašiai kaip ir J. A. Vals
tybės, kad pripuolamai ta-

NEĮTARK, N. J.
Pereitą mėnesį L. Vyčių 29 

kuopa nutarė pirkti kitą Karo 
Boną už $100. Pavasariniai šo
kiai pavyko. Dalyvavo keletas 
uniformuotų karių, kaip tai: 
Matas Bartninkas ir Albinas 
Ponalis, kuopos nariai, taipgi 
Pranas Šliužas iš Chicago, ku
ris dabar tarnautja Newarke.

Vestuvių varpai tebeskamba 
mūsų kuopoje. Geg. 3 d. apsi
vedė p. Juozapina Drackaitė ir 
Jurgis Mažeika. Birželio 6 d. 
apsivedė Albertas Butvidas su 
Viola Liudvinaityte iš Linden, 
ir birželio 13 d. apsives Juozas 
Biekša su Alice Kazalaityte iš 
Kearny. Vyčių kuopa sveikina 
jaunavedžius.

Vėl keletas narių pašaukti 
Dėdės Šamo karo tarnybon, 
būtent, Simonas Kavanas išei
na į laivyną ir Matas Bartnin
kas į Armiją.

Išrinko darbininkus dirbti 

apskričio piknike, kuris įvyks 

birželio 21 d. Patrylowo parke, 

Kenilworth, N. J. Tikietai jau 

pardavinėjami. Galite gauti pas 

Į narius. Iv 35 centai, 2LV.

po Rusijos sąjungininke, 
Suomija pamatė save be
kariaujančią toje pačioje 
pusėje, kurioje ir Vokieti
ja. Suomijos atstovai ne
dvejodami pareiškė, kad 
idealogiškai Suomija nėra 
nė kiek daugiau naciška 
kaip Amerika komunisti
nė. Ji primygtinai tvirti
na, kad Suomija kariauja 
vien tik išlaikyti suvereni
nės valstybės padėtį.

Pagal Welles formulę, 
Jungt. Amer. Valstybės ir 
jos sąjungininkai užsian
gažuoja ne tik palikti Suo
miją čielybėje su jos pa
čios parinkta demokratine 
valdžia, bet dargi ginti jos 
sienas pagalba “tarptauti
nės apsaugos jėgos”, jeigu 
galingas kaimynas grasin
tų jai.

Panašiai esą ir trys ma
žos Baltijos respublikos— 
Lietuva, Latvija ir Estija 
— yra tarp velnio ir gilios 
jūros. Išdidžiai nepriklau 
somos šio karo pradžioje, 
jos pirmiausia buvo užpul
tos rusų, kurie pašalino 
egzistuojančias vyriausy
bes ir įsteigė sovietus. Ta 
da naciai išstūmė rusus ir 
nedviprasmiškai pareiš
kė; kad Baltijos valstybės 
turi laikyti save vokiško
mis. Kaip karas bepasi
baigtų, jos jautė esančios 
pasmerktos.

Šiandien Welles pareiš
kime jos pradeda matyti 
dienos šviesą prieš akis.

Įdomu pastebėti, kad ir 
Sovietų Rusijoje ta kalba 
palankiai įvertinta. Birže
lio 3 d. “The New York 
Times” įdėjo savo kores
pondento pranešimą iš
Maskvos, kuriame sako
ma, kad Welles kalba bu
vusi palankiai įvertinta ir 
aiškioje vietoje įdėta vi
suose laikraščiuose. Bet 
kad kas kartais Sovietų 
Sąjungos vadovaujamų 
sluoksnių klaidingai ne
suprastų, kaip iš to prane
šimo matyti, buvo pakar
totinai pabrėžta, kad So
vietų Rusijos tikslas yra 
atgauti Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Kareliją, 
ją, Baltarusiją ir Ukrainą,

kurios dabar vokiečių o- 
kupuotos .Sovietų Rusijo
je jau esančios ir tų šalių 
valdžios suorganizuotos. 
Tos šalys esančios strate
giškai labai svarbios So
vietų Rusijai ir todėl ji nė 
nuo vieno colio jų terito
rijos nesutiksianti atsisa
kyti. Prieš ką tas toks ne
paprastas strateginis sau
gumas bus reikalingas, jei 
Vokietija bus nugalėta ir 
nuginkluota, nepasakoma.
Amerika siūlo naują 
pagalbos sutarti 
Rusijai

“The New York Times” 
gegužės 27 dienos nume
ryje paskelbė, kad Sovie
tų Rusijai pasiūlytas 
lease-lend” sutarties pro
jektas, pagal kurį ji būtų 
sulyginta tuo atveju su 
Anglija ir kitomis Jungti
nėmis Tautomis. Tos su
tarties tikslas esą ne tik 
sulyginti ją su kitomis 
“lease-lend” privilegijo
mis besinaudojančiomis 
tautomis, karo gamybos 
programoje, bet ir įtrau
kti ją į pasaulinės preky
bos atstatymo pastangas 
po šio karo, prisilaikant 
liberalinės linijos, propa
guojamos J. A. V. Sekre
toriaus Hull.

Ryšium su tuo tos pat 
dienos “N. Y. Times” lai
doje įdėtas specialus ko
respondento Krock Va
šingtone to pasiūlymo į- 
vertinimas.

Minėtasis Arthur Krock 
pastebi, kad jei tą pasiūly
mą Sovietų vyriausybė 
priimtų, tai ta naujoji su
tartis turėtų begalinę 
reikšmę pokariniam pa
saulio atstatymo tvarky
mui. Jo žodžiais:

dfr JTO‘ni.Va^-!
sidejimas prie anglųamen! 
tjų ‘laase-Ięgtf*’susitarimų for
mos galėtų, pabaigti mažų tau
tų, esančių didžiųjų tautų gyni
mosi sferoje, baimę, kad esą jų 
nepriklausomybė bus atimta ar 
kaikuriais atvejais visai nebus 
atstatyta po šio karo; ir kad 
jų vidaus ekonomika bus pa
jungta kurios nors didžiosios 
tautos naudai tvirtinant, kad 
pastarosios karinis saugumas 
to reikalauja. Keliose pasaulio 
dalyse, ką diplomatai gerai ži
no, dabar yra mažų tautų, ku
rios tuo atžvilgiu blogai jaučia
si ir abejoja, ar Atlanto Čarte
ris bus užtektinai platus, kad 
jas apimtų. Net jei ir Ašies, 
valstybės bus nugalėtos iki to-j 
kios padėties, kur jos bus lai
komos silpnomis iki jų gera 
elgesys bus užtikrintas, jų di-1 
dėlė gyventojų masė vis tiek 
dar spaus mažus kaimynus ir 
tie yra pareiškę Vašingtone,, 
kad jiems bus toli nuo saugu
mo jausmo, iki visos prieš Ašį 
kariaujančios valstybės nepa-, 
sirašys po bendra platforma už 
ekonominę laisvę po šio karo...

...Šios dienos žygis yra aiškus 
mėginimas įtikinti Rusiją, kad 
ji sutiktų remti teisingą preky
bą — ekonominę laisvę — tai 
yra Jungtinių Amerikos Vals
tybių pagrindą po šio karo 
tarptautiniuose ' santykiuose. 
Jeigu ji su tuo sutiks, iš to iš
plauks kelios pokarinės pa
sekmės:

Tada neliks jokio preteksto, 
kad didelės tautos saugumas 
reikalauja mažos tautos suve
reniteto arba net kad tas sau
gumas reikalautų apriboti ma
žos tautos nepriklausomybę”.

★ ★
Mitai Įjoti&utf. Iii ilkWAR BONDS
The 75-millimeter gun is a divi- 

sional weapon used by the Artillery 
as an anti-tank gun. It has been 
replaced to some extent by the more 
modern “105”, known as the heavi- 
est of divisiooal weapons. The 75- 
mm gun costs $12.000 and has been 
converted by our Ordnance into a 
“blaster” twice as efficient as in the 
first World War.

This gun gets maxlmum power for 
minimum vreight and cost, and the 
American people are providing the 
flnance througb the purchase of War 
Bonds. If you do your share and in
vest 10 per cent of your income ia 
War Bonds, adequate supply of this 
efficient gun can be assured our 
fighting forces. Buy War Bonds every 
pay day. £/. S. Tritnrj Dtfrtmat

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Užsisakykite Joniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kabios prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.=
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-V
PRANAS GERULSKIS, Namu U Dedham 1304-R 1




