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Beveik kiekvienas su

pranta desperatišką gu
mos trūkumą šioje šalyje. 
Iš Washingtono gauname 
daugiau žinių apie gumos 
trūkumą, kaip apie karą.

Buvo manyta, kad Dėdė 
Šamas galės išvystyti sin
tetinio gumo industriją, 
ir taip pat gauti naturalio 
gumo iš Latynų - Ameri
kos. Bet tiedu šaltiniai gal 
būt bus galima išnaudoti 
kada nors ateityje.

Dabar Dėdė Šamas su
rado gumos greito prista
tymo šaltinį.

Yra tai Amerikos na
muose.

Dėdė Šamas atsišaukia į 
visus Amerikos gyvento
jus surinkti gumos lieka
nas iš palėpių, iš rūsių ir 
sunešti į gasolino stotis, 
kur už kiekvieną gumos 
svarą moka po vieną cen
tą.

Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė gumos liekanų 
rinkimą pradėti birželio 
15 d. š. m. ir užbaigti bir
želio 30 d.

Massachusetts guberna
torius Saltonstall, taip pat 
ir kitų valstybių gubema 
toriai ir miestų mayorai 
atsišaukia į gyventojus, 
kad atliktų patriotinę pa
reigą.

Gasolino stotis surinktą 
gumą parduos Recons- 
truction Finance korpora
cijai, kuri perdirbs tą seną 
gumą į reikalingus Dėdei 
Šamui daiktus, kad pagel
bėti laimėti karą. Jeigu 
pasidarys koks pelnas iš 
to surinkto gumo, tai tas 
pelnas bus atiduotas U.S. 
O., Raudonajam Kryžiui 
Armijos ir Laivyno šelpi
mui.

Visi, kurie tik turite ne
bevartojamų guminių dai 
ktų, tai juos nuneškite 
artimiausią gasolino stotį 
ir už kiekvieną svarą gau 
site po 1 centą.

Britų Unijų Sekretorius 
Pasitarimuose Su 

Lewis

Washington, D. C., bir
želio 18 — Praneša, kad 
Britų unijų sekretorius 
Walter Citrine yra dery
bose su John Lewis. Citri
ne bando patraukti Ame
rikos unijas į glaudesnius 
ryšius su Sovietų unijo
mis.

Tačiau vargiai Ameri
kos organizuoti darbinin
kai norės santykiauti su 
nelaisvais sovietų darbi
ninkais. Kaip žinoma, so
vietų unijos yra pilnoje 
komunistų valdžios kon
trolėje.

Šaldytuvai Tankuose
Šiomis dienomis nacių 

radio iš Berlvno paskelbė, 
jog Rommell’io veiksmai 
Libijoj vykstą todėl, kad 
nacių tankuose įtaisyta 
šaldytuvai, kurie palaiko 
vėsią temperatūrą.

Vėl ant laisvos žemės išlipa sugrįžę iškeisti iš ašies valstybių Pietų ir 
Šiaurės Amerikos valstybių diplomatai, kurie šiomis dienomis sugrįžo 
per Lisbon, Portugaliją į Jersey City, Švedų - Amerikos linijos Drottnin- 
gholm laivu.

Raudonieji Atmušė Nacius 
Kharkovo Fronte

Maskva, birž. 18 — So- dabar iš kitų karo frontų 
vietų Rusijos vyriausybė siunčia ten didesnes jė- 
praneša, kad Kharkovo gas.
fronte Hitlerio naciai bu- -------------
vo atmušti keliose vietose Nuskandinta 20 Latvy 

dideliais nuostoliais. Viduržemio Jūrojesu
Sevastopolio ____  _
ciams taip pat nesiseka.1

fronte na-

T. . Roma, Italija, birz. 18—Jie neišgali nugalėti Rusi- T. ... r ., . ? Italijos fašistų vynausy-mo Lz o v»i i mm ** tjos kariuomenės.

Prancūzijoje Neoasitenki- 
nimas Didėja

Vichy, Prancūzija, birž. 
18 —Maršalas Petain, kal
bėdamas per radio pareiš
kė, kad visoje Prancūzijo
je nepasitenkinimas didė
ja. Kiekviena tauta

bė paskelbė, kad Vidurže
mio jūroje šios savaitės 
pradžioje, nuskandinta 20 
Anglijos laivų.

Amerikos Kareiviai 
Gaus $50

VVashington, birž. 18 — 
nori Prezidentas Rooseveltas 

i laisvai gyventi. Prancūzai pasirašė naujai išleistą į- 
jei tik gautu progą tuojau statymą, kad nuo birželio
sukiltų prieš pavergėjus.

Savaitraštis 'Amerika' 
raže:

“Brooklyno vyskupijos 
laikraštis “Tablet” siūlo 
lietuviams ir lenkams su
sitarti, išlyginti nesusi
pratimus. “T.” redakcija 
nurodo, kad abi šias tau
tas skiria Vilnius. Ji kvie
čia katalikybės vardan 
pasiekti susitarimo pasi
naudojant enciklikomis.

“Pasiūlymas gražus, bet 
kaip jį įvykdyti? Lietuviai 
nieko iš lenkų nenori, tik 
savo teisių pripažinimo 
Užtenka lenkams pasisa
kyti už Vilniaus ir jo sri
ties besąlyginį Lietuvai 
pripažinimą — ir visi pra
eities tamsūs atsiminimai 
išnyks”.

LIETUVOS VYRAI VAROMI 
Į VOKIETIJĄ

Londonas, birž. 18 — 
Hitlerio įsakymu visi vy
rai nuo 21 iki 29 metų am
žiaus iš Lietuvos išvaromi 
į Vokietiją prie darbų. 
Toks pat įsakymas vykdo
mas Latvijoje ir Estijoje.

“Darbininko” metinis iš
važiavimas įvyks liepos 4, 
Brockton, Mass.

Britai Prarado 4 Karo 
Laivus, Sako Naciai

Berlynas, birželio 18 — 
Vokietijos radio praneša, 
kad Viduržemio jūroje 
britai prarado 4 karo lai
vus, ir kad 18 laivų pasie
kė Gibraltarą su mirusiais 
ir sužeistais kareiviais.

Naciai Apsupo Tobruką
Cairo, Egiptas, birž. 18, 

— Pulk. - Gen. Rommel’s 
Ašies ginkluotos jėgos už
ėmė svarbius Britų punk
tus EI. Adem ir Sidi Re- 
zegh, Libijoj. Tokiu būdu 
Tobruk miestas tapo ap
suptas ir yra dideliame 
pavojuje.

Beabejo, dabar naciai 
briausis rytų link Egipto 
sienos.

Britai pripažįsta pavojų, 
ir sako, kad jų karo jė
goms prisęis trauktis prie 
Egipto sienos, į savo seną
sias pozicijas.

Anglija Pripažįsta Didelius
Nuostolius Viduržemio Jūroje

________ *
Londonas, birž. 18 —.jūrą tegali duoti karinę

Anglijos vyriausybė pri
pažįsta, kad jos nuostoliai 
Viduržemio jūroje buvo 
labai dideli.

Anglija per Viduržemio

viai tebeskleidžią nacių 
propagandą.

Komunistai tokius me
lus skleisdami tikrai pasi-

Lietuviai komunistai 
taip ir neišmoksta naujos 
dainelės. Jie apie lietu
vius, nepritariančius ir 
nenorinčius nieko bendra 
turėti su komunistais ir 
komunizmu tebegieda dai
nelę: “Ta avelė, bet avelė”.

Komunistai- nori įkalbėti 
pasauliui, kad lietuviai y- 
ra tokię.žmęnės, kurie ne
beturi nei jausmo, nei są
žinės. Naęjąj&udo šini" ‘ 
neftkltų p
tuose kraštuose, o lietu

Olandijos Vyskupai Smerkia 
Naciy Rėžimą

Japonai Siunčia Kariuome
nę Į Mančukuo

■ ■
Chungking, Kinija, birž. 

18 — Kinijos vyriausybė 
praneša, kad Japonai

1 dienos visi paprastieji 
Amerikos kareiviai gaus 
$50.00 į mėnesį. Iki šiol 
daugumas tegavo $30.00 į 
mėnesį.

Mirė William J. Finn
Milton, Mass. — Pirma-

Jung. Valstybių ambasa-
j siunčia karinę galybę iš dienį, birželio 15 d. mirė 
Burmos ir Rytų Indiesų į William J. Finn, BostonoBern, Šveicarija, birž. 18 

Olandijos Katalikai Vys
kupai savo susirinkime 
griežtai pasmerkė nacių 
rėžimą. Vyskupai ragino
tėvus, kad neleistų savo, -----------r--------------- . _
sūnų į nacių stovyklas, kietijos dalyse sudalyti . _ —,r»TT/,/>p r>z^\x jdp'ot a t z-’tm a 
kur jie mokomi atsižadėti tarptautinę policiją, kuri' AMERIKOS dUMdEKIAI GUMA 
savo tikėjimo ir dorovės, palaikytų tvarką
Jie taip pat pareiškė, kad 
naciai neteisingai kankina 
ir žudo žydus.

Cukraus 5 ir 6 Ženkle
liai Geri Keturiom 

Savaitėm

dorius Vokietijai, pataria Mančukuo ir galima tikė-j Viešosios Gerovės Depart- 
Suvienytom Tautom su- tis’ kad ->ie taikosi Pulti, mento narys ir įžymus ka- 
skaldyti į kelias dalis kad sovietų Rusijos Sibirą. Ja- į tulikas, gyv. 34 Century 
jos nebegalėtų susijungti.

Jis siūlo padalintose Vo- nes dlvlzlJag Mančukuo. ziaus.______________

Britai Vėl Bombardavo 
Nacių Industriją

SEVASTOPOLĮ

Londonas, birželio 18 —;mo jėgas Sidi Rezegh, tai 
Iš Stockholmo praneša, j tuomet jie briautusi į To-

Washington, D. C.. bii 
želio 18 — Office of Price tuoni lėktuvai negrįžo. 
Administration praneša, Nušautas vienas nacių 
kad cukraus 5 ir 6 ženkle- kovos lėktuvas. , 
liai yra geri keturiom sa-

Londonas, birželio 18 — kad Jung. Valstybių bom-( bruką ir toliau į rytus. 
Britų lėktuvai vėl puolė bėriai pasiekė Rusiją ir 
Ruhr ir Rhineland indus-į bendrai su sovietų karo 
tri jos centrus ir padarė, jėgomis gina Sevastopolį, 
didelius nuostolius. Aš- svarbiausi Rusijos uostą

Karo Darbo Taryba 
įsakė Pakelti Algas
Washington, D. C., bir-

vaitėm, vietoj dviejų, kaip 
buvo pirmieji keturi ženk
leliai. Tačiau Dasi’ieka tas 
pats kiekis, būtent, po pu-

Priešas Vėl Nuskandi
no 3 Laivus

Krime. Tačiau šios žinios želio 18 _ Karo Darbo 
nėra oficialės. Taryba įsakė W. J. Con-

_ Sakoma, kad Amerikos nors Contracting kompa- 
lėktuvai pasiekė Krimą iš nijai pakelti po 5 centus į 
slaptos Vidurinių Rytų valandą prie laivų ir san- 
bazės. dėliuose dirbantiems dar-

Vokietijos naciai jau še- bininkams.
Associated Press prane- šius kartus puolė Sevas- KDT taip pat paskelbė 

se svaro cukraus savaitė- ša, kad per savaitę prie- • topolio tvirtoves, bet rau- savo nuosprendį, kad 
je. šas vėl nuskandino tris donieji atmušė kiekvieną kompanijos, kurios nega-

pagalbą savo kariuome
nėm Libijoje ir Maltoje. 
Čia vokiečių ir italų laivai 
jų nepraleidžia. Nors keli 
Anglijos laivai pasiekė 
Tobruką, kur jų kariuo
menėm pagalba labai rei
kalinga, bet nuostoliai jū
roje buvo toki dideli, kad 
Anglijos vyriausybė abe
joja ar apsimoka ginti To-

Potaria Suskaldyti 
Vokietiją

New York. birž. 18 - 
James W. Gerard, buvęs laivus.

saiungininkų prekybinius 
laivus Atlantike. Taieri 
nuo Pearl Harbor užpuoli
mo iki šiol priešas nu
skandino 275 prekybinius

jų puolimą su dideliais 
nuostoliais naciams.

Britai Sulaikė Nacius 
Tobruko Fronte

Ii pakelti algų, kaip reika
laujama, turi tą negali
mumą įrodyti.

tarnauja naciams. Naciai, 
siekdami užkariauti kuriąi bruką, Libijoje ,ir taip pat 
tautą, pirmiausia stengia- Malta
si ją suskaldyti. Komunis- Iki šiol vokiečių laimė ji-

Japonai Turėjo 10 Kartu Dides
nius Nuostolius Pacifike

tai savo propaganda ir mai Libijoje yra neužgin- 
melais tikrai bando sus- čiiami. Yra pavojus, kad 
kaldyti mūsų išeiviją. Tik vokiečiai užims Libiją ir 
ačiū Dievui, lietuviai jau varysis į Egiptą, 
nėra toki molio motiejaij Anglijos kariuomenės 
kad bile kas juos galėtų tenai neturi užtektinai ka- 
minkyti. Iro ginklų, neturi tokių ga-

Komunistų žodžiai tikrai lingu ir tvirtų tankų. A- 
atitinka jiems patiems: merikos lakūnai nuskan- 
“Kokiš dvasinis skurdas, dino keletą Italijos laivų 
kokia minties ubagystė Viduržemio jūroje, bet 
pas tuos1 hacių propagan
dos skleidėjus !*K J I

Pearl Harbor, Hawaii, 
birželio 18 — Admirolas 
Chester W. Nimitz, Paci
fiko laivyno vyriausis ko- 
mandierius, praneša, kad 
Koralų jūroje ir Midway 
kautynėse japonai panešė 
10 kartų didesnius nuos
tolius, negu Jung. Valsty
bės, ir kad priešas prara
do tokią pat proporciją 
lėktuvų.

Admirolas pareiškė, kad

• Laikraščiai rašo: Pas
kutinių kelerių metų bū- 

Cairo, Egiptas, birželio vyje Plungės miškuose į- 
18 — Naciai visu smarku- siveisė vilkų. Jie ūkinin- 
mu puola britų karo jėgas kams padaro nemaža nuo- 
Sidi Rezegh apylinkėje, stolių. Vasarą ir rudenį 
bet britams beveik visuo- nukenčia avių ir kitų 
se punktuose pavyko na- smulkiųjų galvijų bandos, 

Icius sulaikyti. o žiemos metu vilkai ban-
Jeigu naciams pavyktų do įsibrauti net į ūkininkų 

tvartus.
Pasižymėjusieji subma 

rinų ir aviacijos didvyriai pralaužti britų apsigyni 
apdovanoti medaliais.

Indai Reikalauja
Nepriklausomybės

New Dehli, Indija, birž.
18 — Wardna miestelyj 
vyksta Kongreso partijos 
vykdomojo komiteto pasb 
tarimas. Indai nori nusi- - ,,
kratčti britų valdžios. Vi~)ARM°N

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 20 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis Darbininkų radio programos iš 
WCOP — 1150 kilocycles, Boston, Mass.

Programą išpildyti pasižadėjo muzikos mokyto
jo Hypolito Valentino iš Lowell, Mass. KVINTETAS—

Jungu Valstybių jlnivynas^S reikalauja Indijai nepri- Skelbkitės Darbininkų Radjo programbje. Skelbi- 
Pacifike siėmė-: itadovau-JdauBomybėa, tik nesutat mūs priduokite arba, prisiy skite adresu; 366 W

Anglijos nuostoliai buvo >jauną rolR ir karui ptogre- rUvkada pradėtiiikovą-dęLjyay, So,. Boston, TęL, S(_ j • j _ • -J   f * _ • j m • • i • « • v « • •« « « « * ▼-v   n 1 4 /Adaug didesni^ y m jlnq suojant>faaš rolės laikysis. įnepriklausomybėa^ y JĮfORvvood 1449. brilka t »RO?
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Aukštuosius Teisių Mokslus
Šiomis dienomis adv. Antanas J. Young (Jankau

skas), turįs ofisą 6 Beacon St., Bostone, užbaigė aukš
tuosius teisių mokslus Northeastern universitete ir 
gavo Magistro (Master of Law) laipsnį. Mokslo užbai
gimo ceremonijos įvyko pereitą sekmadienį, birželio 
14 d., š. m., kur mūsų jaunas ir veiklus advokatas ga
vo diplomą.

Adv. Antanas J. Young per du metu sunkiai dir
bo, nes jis kaipo advokatas ir sąskaitų vedėjas (ac- 
countant) visuomet buvo užimtas darbu, iš kurio da
ro pragyvenimą, o baigti aukštuosius mokslus taip 
pat reikalavo daug laiko.Be to jis daug dirba ir visuo
meniniame darbe.

Baigęs pradinius ir aukštesnius mokslus So. Bos
tono mokyklose, dirbo valgomųjų produktų krautu
vėje. Bet jis neturėjo patraukimo visą gyvenimą dirb
ti “butcher’io” darbą. Vakarais mokėsi Northeastern 
universiteto komercijos skyriuje. 1932 m. užbaigė tą 
skyrių ir gavo bakalauro laipsnį, kaipo sąskaitų vedė
jas (accountant). Tuojau gavo darbą, kaipo accoun- 
tant Tanners Shoe kompanijoj, Bostone, ir po kiek 
laiko buvo pakeltas prekių departmento vedėju.

1933 m. Northeastern universitete pradėjo studi
juoti teisių (law) mokslus, ir 1937 m. sėkmingai už-
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Antanas I. Young (Jankauskas)

Ilgametis Amsterdamo, 
N. Y., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas ir 
rašytojas kun. Juozas ži- 
danavičhis, Seirijų Juo
zas, šiemet birželio 28 d. 
švenčia savo kunigystės 
50 metų jubiliejų.

Sudarytasis Jubiliejaus

TO'.’

Liepos—July 4 d., 1942 

Brockton Fair Grounds

Šį metą “Darbininkui” 
vėl pasisekė gauti pato-

“Darbininko” skaitytojai, 
prieteliai, rėmėjai ir visi

komitetas ruošiasi kun. JJgiausią ir puikiausią visoj LDS nariai, kviečiami
Židanavičiaus Auksinį Ku- 

' nigystės Jubiliejų iškil-
Naujoj Anglijoj vietą, nuoširdžion talkon. Pra-
Brockton Fair Grounds, š

mingai švęsti. Bažnyčioje Brockton, Mass., dėl meti-
bus iškilmingos mišios. 

Gražiausioje Amsterda-
nės darbininkų dienos. Šį 
metą, toj reikšmingoj, A-

mo salėje bus bankietas ir merikos šventėj Liepos 4— « « — • • • w •
koncertas. Koncerto daly
vaus parapijos choras, va
dovaujant muzikui p. J. 
Olšauskui, žymūs solistai 
ir smuikininkas p. Židana- 
vičius iš New Yorko.

Itoi Pranciškonai

baigė ir gavo teisių bakalauro (Bachelor of Law) laip- Šv. Kryžiaus ligoninėje ir Sesuo Viatora mokytojauja 
snį Šv. Juozapo Marijos Viloj, Newtown, Pa.

1938 m. išlaikė valstybės kvotimus ir gavo teisę . Sveikiname adv. Antaną J. Young, pasiekusį ma- 
praktikuoti advokatūrą. 1939 m. gavo teisę praktikuo- Slstr’° laipsnį, ir linkime jam geriausių sėkmių atei
ti Federaliuose teismuose. Tačiau jaunas advokatas Į
tuo nepasitenkino, jis pasiryžo pasiekti aukščiausį 
teisių laipsnį, būtent, Masters Degree. Įstoja vėl į 
Northeastern universitetą. Jis turėjo parašyti tezę 
apie 100 mašinėle rašytų puslapių. Pasirinko temą:
“The Massachusetts Corporation Exise Tax”. Penki 
profesoriai tą mokslinį raštą pripažino vertingu, ir

“Darbininko” Metinio Pikniko 
Rėmėjų Susirinkimas

Ketvirtadienį, birželio 25
v*. 7:30 vai. vakare “Dar- 

nutarė mūsų advokatui Antanui suteikti magistro bi’njni<0” salėje įvyks ‘Dar
laipsnį. bininko’ metinio pikniko,

Kaip žinoma, tik su magistro laipsniu advokatai kuris įvyks Liepos 4 d., 
gali gauti profesoriaus darbą teisių universitetuose. Brockton Fair Grounds,
Mums neteko sužinoti ar magistras Antanas J. Young Brockton, Mass. veikėjų 
bus profesorium, ar ne, bet jis tam jau yra pasiruošęs, susirinkimas. Kviečiame 

Magistras Antanas” J. Young besimokindamas vei kėjus-veikėjas iš visų 
Northeastern universitete visą laiką buvo studentų kolonijų dalyvauti, 
draugijų ne tik narys, bet įvairiose valdybų narių pa- Adv. J. Grigalus, pirm., 
reigose. Jis buvo labai populiarus, kaip jis yra popu-l Agnės Mashidlauskaitė, 
liarus lietuvių veikimuose Sekretorė.

Baigdamas magistro laipsniui gauti kursą, perei- Klubas Pirko Už 
tais metais jis buvo pakviestas Northeastern univer- 5(QQQ Karo Bonų
siteto Junior Master klubo nariu ir pereitą birželio ------ ;—
mėn. jis buvo išrinktas to klūbo direktorium. Šiais Bostono Lietuvių Piliečių

metais, kada jis gavo magistro laipsnį, tai Antanas j. paugJjos klubas šiomis dieno- 
__ ..... _ . ... - , mis vėl pirko uz $1000.00 KaroYoung tapo išrinktas Rogers Association of MastersI .„ T . . . Bonų. Pirmiau buvo pirkęs uz
of Laws of Nortneastern prezidentu. M,M. To uabo pinDtatako

Magistras Antanas J. Young yra ilgametis Lietu- |}Ta adv Jonas GrigaliU3 
vių Katalikų Federacijos skyriaus, So. Bostone, pirmi
ninkas, buvęs L. Vyčių 17 kp. pirmininkas ir direkto
rius. Priklauso ir prie kitų lietuviškų organizacijų. Yra 
nuoširdus “Darbininko” skaitytojas ir rėmėjas. Daug 
darbavosi rengiant art. Apalonijai Stoškiūtei koncer
tą, kurio pelnas paskirtas Lietuvai Gelbėti Fondui.
Jis buvo rengimo komiteto pirmininku. Kur tik jis ap
siima dirbti, tai visuomet pasižymi dideliu nuoširdų 
mu. Šiomis dienomis Antanas J. Young tapo išrink
tas Svetimkalbių Grupės Karo Bonų ir Štampų Plati
nimo Komiteto sekretoriaus pagelbininku.

Apsivedė Čiurlionis

Pereitą sekmadienį, apsivedė 
Albertas Čiurlionis su lenkaite 
Švč. Marijos lenkų par. bažny
čioje. Vestuvių bankietas įvyko 
Ritz-Plaza viešbutyj.

WORCESTHt MASS.

Šv. Kazimiero Lietuvių Parap.

Sekmadienį, birželio 21 d., 
Maironio parke įvyks tos para
pijos L. Vyčių 26 kuopos pikni
kas. Bus sporto ir žaidimų pro
grama. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti. Komisija.

Redakcijos prierašas. Šis pra
nešimas gautas ketvirtadienio 
rytą. Todėl nebegalėjome jo iš
tisai įtalpinti.

Pernai Amerikon atvykę 
Lietuvos Pranciškonai ap- 
sigyveno Dangun Žengi
mo Lietuvių parapijoje 
Pittsburge, Pa., kur buvo 
įkūrę mažą vienuolyną. 
Didėjant Tėvų Pranciško
nų skaičiui ir jų veikimui, 
šiemet birželio 4 dieną jie 
pesikėlė į didesnes patal
pas, kur turi ir savo kop
lyčią. Į naująjį Tėvų Pran
ciškonų vienuolyną per
kelta ir “šv. Pranciškaus 
Varpelio” Redakcija.

Naujasis Tėvų Pranciš
konų ir “Šv. Pranciškaus 
Varpelio” antrašas yra se
kantis: Franciscan Fa-
thers, 310 Orchard St., 
Pittsburgh, (10) Pa.

d. galėsime visi suvažiuo
ti, suplaukti iš visų apy
linkių paminėti tą bran
gią šios šalies šventę. Tam 
ruošiama ypatinga patrio
tinė, meno ir ant galo, 
juokų programa.

Kviečiami dalyvauti žy
mūs žmonės valdininkai. 
Organizuojama sporto

Kviečiami, kaipo garbės 
svečiai, kareiviai, jūrei 
viai, marinai ir visi akty
vūs uniformuoti šios ša 
lies gynėjai.

Kviečiami visi lietuviai 
iš visų apylinkių atvykti j 
šią milžinišką lietuvių 
darbininkų dieną. Visi

šome organizuoti grupes, 
garsinti, surasti patogiau
sius transportacijos bū
dus ir atvykti į šią dieną.

Kadangi vieta yra nepa
prastai didelė su visais pa
togumais ir visiems gy
ventojams žinoma, lengva 
privažiuoti ir surasti, o 
laikai rimti, todėl visi į- 
tempkime savo jėgas ir 
padarykime šį išvažiavi
mą, šį Amerikos Nepri
klausomybės šventės pa
minėjimą grandiozišką. 
Pasirodykimė, kad lietu
viai, yra jautrūs dėl šioj 
šaly teikiamos visiems lai
svės ir todėl ją nepapr 
tai įvertinam.

Visus, o visus kvieči 
atvykti Liepos 4 < 
Brockton Fair Gro 
Brockton, Mass.

Rengėjai.

JAPONIJOS LAIVYNAS
SUNAIKINTAS ALASKOJE

Washington, birž. 18 —I kos bombanešių sunaikin- 
Amerikos vyriausybė pra-'ta. 
neša, kad Japonijos laivy
no dalis, kuri buvo užgro
bus Alaskos salas, Ameri-

LIETUVOS NELAIME IR VILTIS
Birželio 15 d., 1940 m. 

buvo tai Lietuvos nelai
mės, vargų ir kančių pra
džia. Raudonieji uždarė 
visas lietuvių kultūrines 
įstaigas. Raudonieji siau
tė po visą Lietuvą. Areš
tavo įžymiuosius lietu
vius. Daug jų nužudė,

Sandariečių laikraštis 
“S.” nepritaria diskusi
joms apie mažųjų tautų 
ateitį.

Rašo:

Pataria Susilaikyti 
Nno Kalbų Apie 

Pokarinę Taikų
Baltimore, Md., birželio 

18 — Sumner Welles, J. V.
valstybės pasekretorius, 
kalbėdamas Suvienytų 
Tautų masiniame susirin
kime, patarė susilaikyti 
nuo kalbų apie pokarinę

“Šiuo laiku neverta gai-J taiką, kol nebus galutinai 
šinti laiko panašių proble- padaryta taikos sąlygos, 
mų diskusavimui. Tai bū-

daug kalėjimuose pūdė, o tų užvilkimas marškinių!torlum_— mokytoja Jag- 
tūkstančių tūkstančius iš- ant švarko. Pirma nepri- mmiene, iždininku — pra-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NACIŲ POLICIJA NUŽUDĖ 

60,000 ŽYDŲ VILNIUJE

Iš Stockholmo, Švedijos, kas lankėsi pas Vokietijos 
nacių komisarą, užtarda-praneša, kad slapta atvy- 

Magistras Antanas J. Young yra vedęs p. Mildre-|kęs iš Vilniaus lenkas pa
dą Mazuraitę 1939 m. Taigi didelė garbė ir poniai šakojęs, jog nacių vado- 
Young, kad ji davė progą savo vyrui pasiekti aukš- vaujama lietuvių policija kupui. Taigi dėl persekio- 
čiausį teisių mokslo laipsnį. Antanas yra labai malo- nuo gegužės 7 iki gegužės! jimo žydų ar lenkų nega

nias žydus. Žydai už tai 
dėkojo Lietuvos arkivys

naus būdo, su visais draugiškas ir nuoširdus. 20 d. Vilniuje nužudė 60,-
Dvi p. Antano sesutės yra vienuolės Šv. Kazimie- 000 žydų. Sakoma, kad tas

ro vienuolyne, Chicago j. Sesuo Ammella darbuojasi Į ^en^as atvykęs į Stockhol- 
’mą gegužės 24 d. Tačiau 
korespondentas nepaduo
da to lenko pavardės.

Tas lenkas tvirtinęs, jog 
toji nacių vadovaujamoji 
policija yra sudaryta iš 
vokiečių ir lietuvių kvis
lingų, kurie esą terorizuo
ja lenkus ir žydus.

Dėl šios žinios teisingu
mo nesiimame spręsti. 
Vokietijos naciai, okupa
vę Lietuvą, paėmė visą 
valdžią į savo rankas. Lie
tuvos policija yra nacių 
kontrolėje. Visi aukštesni 
policijos viršininkai yra 
naciai. „

Įfcąip žinomą dėl įydį

■ M
 ■ :•

THE
BETSY ROSS 

STAKES-17.500 ADDED

'z ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 20
Pradžia 2:30 (Kitoms dienoms 2:45)

Daily double užsidaro 2:15 
(Kitoms dienoms 2:39T*~

~Grandstand. 5Oc. Clubhousc, $1 
— —‘tSu taksais* — —

ii ID0W n s pęrsekiojių^o 
E. arkivysku

Įima kaltinti lietuvių.

Japonai Paėmė 134 
Amerilm Karias Į 

Nelaisvę

Jung. Valstybių Karo 
departmentas oficialiai 
paskelbė šeštą karių, pa
imtų į japonų nelaisvę, 
sąrašą, šeštame sąraše y- 
ra 134 karių vardai, tarp 
kurių yra ir majoras 
James Patrick Sinott De- 
vereaux, Marinų koman- 
dierius, kuris energingai 
gynė Wake salą.

Lietuvoj^ X 
ūpas Skvirec-

• Laikraščių žiniomis, 
jeigu nebus ypatingų kliu? 
čių, Birštono kurorte dar
bas Pradėtą^.,$pie^ge- j sustosim j

vežė į tolimus Sibiro lau- klausomybė, o paskiau tik 
kus. Į svarstymai konfederaci-

Birželio 22 d., 1941 mljų ar kitų dalykų”, 
prasidėjo Vokietijos - Ru- Bet valstybių diploma- 
sijos karas. Lietuviai par- ta? kitaip galvoja. Štai šio- 
tizanai savo jėgomis išvi- mis dienomis Londone ir 
jo raudonuosius iš Kauno, Washingtone įvyko di- 
Vilniaus ir kitą miestų ir vaJstYblli diploma-
paskelbė pasauliui, kad P* karo vadų pasitan- 
Lietuva vėl nepriklauso-1 mai Įr susitarimai. Jie su
ma. Tačiau nauji okupan-i sitare ne tik kaip sekmin- 
tai Lietuvos nepriklauso- g*au kariauti ir laimėti 
mybę vėl užgniaužė. pergalę, bet taip pat ir po-

Lietuvių tauta dideliu kariniais, taikos klausi- 
pasiryžimu kovoja su oku- maĮs- Tai kodėl tą patį ne- 
pantais už nepriklauso-! daryti mažųjų tautų 
mybę ir laisvę. Ji tiki į diplomatija?
Lietuvos prisikėlimą. Pa- Diskusijos yra būtinai 
vergtieji lietuviai mūsųlre3ka^ng°s» u* ne tik dis- 
tautos įžymiojo poeto Į Rusijos, bet ir pasitarimai
Maironio žodžiais sako: su įvairių valstybių diplo
me vien kalavijas bevaldo šian- matais. Mes džiaugiamės, 

[diena, kad prof. K. Pakštas ir ki- 
Bet meilė, tikyba, šviesa; Į ti kelia viešai gyvybinius 
Ne kardui abišaliam kalsime klausimus. Ar sandarie- 

[ plieną J ėių redaktorius mano, kad 
Jo apmaudo gale — maža. I diskusijų ir pasitarimų 
Kas kardu kariauja, nuo kardo bus išspręstas Lietuvos 

[ir šuva, nepriklausomybės atsta- 
Ar maž po milžinkapius kauZų pymo klausimas, Vilniaus 

[j^ pūva f klausimas ir kiti klausi
me jų ateitis artimai mai ?
Į darbą! J darbą, kaip Dievas

[prisakė, • Panevėžyje įsteigta
Su tekančia saule vilties! Lietuvių Meno ir Mokslo
O Tėvas Aukščiausis, kurs am- draugija,, kurios steigėjai 

[žiais mus plakė, A. Mikelaitis, A. Like- 
Paguodžiančią ranką išties. I rauskas, Alg. Kaulėnas, J.

džios mokyklų inspekto
rius Graužinis. Revizijos 
komisijon: A. Mikelaitis, 
ats. kapit. Vaičeliūnas ir 
Steponavičius. Į draugiją 
jau įstojo 90 asmenų.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

gūžes ,1b d. Kuro 
metu tvarkomas.

Šiuo

Su Dievo pagalba ir mokslo ga- Į Miltinis ir kt. Pirmininku 
r i..išrinktas vice-burmistras 

„ Kvostos i Kasperavičius, ■ vice-pir- 
[»«p»yl>eamininl^^: Karka

Išnyks šalininkai nakties. ir A. Likerauskas, sekre-

$ š- ■
t' t

GERA

Naujiena Moterims
TURBANWAV
the Heatless
Permanent

ši plaukų taisymo metodą yra 
nauja ir naudinga tuomi, kad 
nereikia keletą valandų sėdėti 
salone: tas valandas gali pra
leisti prie maudyklių. Nereikia 
daugiau visą rytą ar popietį 
beauty parlor tepti plaukų. Pa
darytas wave yra visai natūra
lūs ir ištvermingas. Padaryk 
sau vieną iš jų pas mus.

CASPEBS 
BEAUTY SALON 'i

B3 L St., So. Boston, Ma^š.
Tel. ŠOU 4645

laiko.Be
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Už Laisvą Lietuvą
Nesenai pasiekė mūsų 

šalį įtakingas Anglijos 
mėnesinis žurnalas iš Lon
dono — The Nine teenth 
Century and After — ku
riame gegužės, 1942 m. 
laidoje tilpo paties redak
toriaus parašytas įdomus 
straipsnis po vardu The 
Baltic States, kuris užima 
puslapius 193 iki 197, pat 
žurnalo pradžioje.

Šiame straipsnyje re
daktorius kritikuoja An
glijos ofieiališką politiką, 
kuri dažnai pasireiškia 
London Times straips
niuose, dėl per daug dide
lio palankumo Sovietų Ru
sijai tuose klausimuose, 
kurie liečia Pabaltijo vals
tybes, t. y., Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Taipgi prime
na, kad Londono laikraš
tis Tribūne nueina dar to
liau už vyriausybės politi
ką ir atvirai pasisako, kad 
Anglija kuogreičiausia 
pripažintų Pabaltijo vals
tybes Sovietų Rusijai.

Šio žurnalo redaktorius 
prieina prie išvados, kad 
Stalinas padarė labai di
delę klaidą, jėga užimda
mas šias valstybes birželio 
15 d. 1940 metais, kaipo 
Adolfo Hitlerio Stalinui 
dovanas, jau rugpiūčio 23 
d., 1939 m. pažadėtas. Nes, 
kad ir per laisvą Lietuvą, 
Latviją ir Estiją būtų vo
kiečių kariška mašina 
prasimušus taip greitai 
kaip ji prasimušė pirmyn 
per pavergtas Stalino pro
vincijas birželio ir liepos 
mėnesiuose 1941 m., tai 
vištiek būtų šiuose kraš
tuose pasilikus baisi nea
pykanta prieš vokiečius, 
ir pasiryžimas taip ener
gingai prieš okupantus 
kovoti, kaip Norvegijoje 
ir Lenkijoje. O dabar pa
vergti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyventojai, nors 
vokiečių neapkenčia, vis- 
tiek labai bijo sovietų ru
sų sugrįžimo, prisiminda
mi gausius ir žiaurius ne-

kaltų žmonių areštus ir 
jųjų ištrėmimą į tolimus 
pražūties kraštus.

Toliau straipsnio auto
rius rašo, kad jį labai nu
stebino Stalino kalba rau
donajai armijai, pasakyta 
vasario 23 d., 1942, kurio
je Stalinas iškėlė reikalą 
neišsižadėti Hitlerio do
vanų ir daryti pastangas 
vėl prijungti prie Sovietų 
Rusijos Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir pusę buvusios 
Lenkijos. Šiame reikalavi 
me anglas rašytojas kaip 
tik permato didelį Stalino 
reikalą tapti tiesioginiu 
Vokietijos kaimynu. Ka
dangi Vokietija bus visiš 
kai sumušta ir taip mili- 
tariškai suvaržyta, kad 
per ilgus laikus kito pa
saulinio karo nebegalės 
sukelti, tai Pabaltijo vals
tybės ir pusė Lenkijos So
vietų Rusijai nebus reika
lingos dėl strategijos arba 
apsigynimo sumetimų. 
Todėl jeigu Stalinas var
žosi būti sumuštos Vokie
tijos tiesioginis, betarpiš
kas kaimynas, tai straips
nio rašytojui atrodo, kad 
Stalino tikras tikslas yra 
neleisti sumuštai Vokieti
jai pasirinkti tokią valdy
mo tvarką, kad ir demo
kratišką, kokią vokiečiai 
norėtų, bet tokią, kokią 
Stalinas vokiečiams įsa
kytų turėti.

Kadangi pats Stalinas 
viešai pareiškė, kad Hit- 
leriai ateina ir praeina, 
bet vokiečių tauta visuo
met pasilieka, tai šiame 
pareiškime anglas perma
to gyvą Anglijos pavojų, 
nes Rusija ateityje galėtų 
taip susidraugauti ir susi
kalbėti su Vokietija, kad 
Anglijai visiškai nebūtų 
vietos Europoje. Todėl an
glas redaktorius prieina 
prie išvados, kad Anglija 
pasistengtų atstatyti ir 
sustiprinti Lenkiją, Če
koslovakiją, Austriją, Es
tiją, Latviją ir Lietuvą.

SĄaimtiKg&s
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_ savo vietas dirbo] Čibiras, žinomasis Vil- 
un. Čibiras. Paskutiniais niaus lietuvių visuomenės 

savo darbo metais jis at-! veikėjas. • !' -U s .
rodė lygiai paslankus ir Velionis buvo pašarvo- 

i pareigingas, kaip ir pir- tas Šv. Jono bažnyčioje, 
maišiais. Su kun. Čibiru kur įvyko iškilmingos pa
gyvenimo pabaiga užsi- maldos, į kurias atsilankė 
verčia Vilniaus lietuvių tūkstančiai vilniečių. Piie 
religinio gyvenimo viena karsto buvo sukrauta dau- 
knyga. Jo Šv. Mikalojuj gybė vainikų. Per pamal- 
niekas kitas nebepava- das giedojo Vilniaus Fil- 
duos, kaip kun. Tumo ne- harmonijos choras, 
pavadavo Vytauto bažny- Vakarop velionis buvo 
čioj Kaune. Ir iš viso Šv. išlydėtas į kapines. Gedu- 
Mikalojuj, po 40 metų lie- linga eisena nusitiesė ke- 
tuvių globos, derėtų likti lis kilometrus. Priešakyje
religiškai tautine švento- buvo nešama daug vaini-' pristatome labai daug 
ve — paminklu, leidžiant kų su įvairiausiais įrašais. mū raedžio militari. 
kasdieniam gyvenimui iš- Po jų ėjo moksleivija ir niams reikmenims. Nauji 
silieti didesnėmis Vilniaus jaunimas, kurio didelis bi- ir ioivvnn ctntvą

* 1 * ly A* T T X “ 1* 1 w X * i ■ T°" i kariškos kvatieros, kaip ir
Bazilika, Ausros Vartais, liau aukštųjų mokyklų; lai stat ba reikalauja 
Sv. Kazimierui ir kitomis, jaunimas ir Vilniaus vi- labai d medžio.

Dar vienas žodis: kun. suomenės atstovai su bur- Rytų pakraščio žmonės 
Čibiras buvo užkliuvęs mistru K Dabuleviciumi. v di j remia u. 
lenkus net savo pavardėj Po to, orkestras o uz jo,no paskirstymo programą 
Jos galūnę turėjo jis gintu buvo vežami veliomes ir|_ qe nenori kad Ameri 

į lenkų teisme. Ir apgynė. Į kitų žuvusiųjų karstai, už kos jūreiviai’rizikuotų sa-
S. m. kovo 23 d. mirtis,kurių dešimttūkstantinės k d tralai,,

ištiko šį neeilinį lietuvį. | vilniečių minios. savo'Ztonumui vaSėtk
Kovo 26 d. tūkstančiai vii-1 Rasų kapuose Kalbėjo, Vigi dabar turi suprasti,

MacArthur naminiame fronte, kuris su rankiniu niečių jį palydėjo į mirų- kun. Bieliauskas, adv. A- kad Ašies submarinai ken- 
grąžtu dirba orlaivius. Jo gimininga pavardė Pacifi- tarpą pas Basanavi- Juknevičius, Vilniaus uni-|kįa gabenimą gazolino iš
ko karo vado, prisegė dirbtuvėje jam vardą “Gene- čiy, Čiurlionį, Vileišį... versiteto studentu atsto- • . ’• • ’

, Apie a. a. kun. Kr. Čibi
ro laidotuves rašoma: Ko- 

26 d

ral”. Jis dirba pergalei.

A. a. Kun. K. Čibiras ivo Zb d. Vilniuje, Rasų 
kapuose, buvo palaidotas 
tragiškai žuvęs kun. Dr.

versiteto studentų atsto
vybės pirmininkas Urbo
nas, kun. Panavas ir kt.

Kun. K. Čibiras palaido
tas šalia Dr. J. Basanavi
čiaus kapo.

pietvakarų aliejaus laukų 
jūrų keliaujantiems tan- 
keriais. Visas gazolinas 
dabar reikalingas svar
besniems dalykams, negu 
pasilinksminimo tikslams.

• Kauno dienraštis “Į narijai ,tačiau neilgai, nes 
lenkų administracija ją 
uždaro, o jį, direktorių,

Laisvę” įdėjo Dr. A. Juš
kos parašytą a. a. kun. Naminis Frontas
Krištupo Čibiro, žuvusio, pasodina į Lukiškes. Vė- 
kaip jau buvome rašę, Vii- liau jį matome pirminiu 
niuje, biografiją.

»r Limlin^an administers plasma transfašioil 
leVtvaenated from the Philippinea to Australia oa 

the fted O<MJhim(tat ACTAN. Asaisting are Red Cross
Nnrtea OverpToTlfe and ffmiando. NarJe O«ėry is the ROsalAa-i > 
borą arife of a U-S* Navy matir^Iasma ia prepared from blood 
doaateį by volnnteera through the Red Crosa for the armed

rt
Ar.

Kada Amerikos žmonės 
supranta, kad reikia 
atlikti ką nors, jie gerai

Mes dabar Jung. Valsty- gas būdas sulaikyti aukš- atlieka. Vajus rinkti atlie
tus pragyvenimo iškaš- karną popierą buvo toks 
čius. (sėkmingas, kad dabar yra

Neužmirškite, kad lubos perviršis. Iš atliekamos 
kainoms, mainysis kiek- popieros daroma popieri- 
vienoj krautuvėj — kiek- nes dėžės maistui, amuni- 
vienas krautuvininkas nu- ei jai ir kitiems reikme- 
stato jo kainą pagal jo nims mūsų vyrams užsie- 
aukščiausios kainos kovo ny. Pereitą rudenį mums 

džiais, šeimininkė dabar mėnesį. Vartotojai turi tu- tiek trūko tos medžiagos, 
i mokės ne daugiau, kaip rėti kantrybės, bendrai kad fabrikai negalėjo dir-

kaujant Uetuvių švietimo bėse turime bendrą kainų 
„įmes “Ryto” draugijoje — vii- ! kontrolę, kas reiškia, kad 

P. niškėje ir švenčioniškėje. | kaina daugumos prekių 
negali -ii

Švenčionių apskr., vadina- nlaus lr svemnomų girn
ai buvo grynas vilnietis, nazijose ligi _is jo atima 
Baigęs 1911 m. Vilniaus “moralumo pažymėjimą 
kunigų seminariją. įstojo tariant pripažįsta jo poli- 
į Petrapilin nukeltą Lie- tln« lenkams neištikimybę
tuvos dvasinę seminariją, jir atima teisę mokyti. « mr>va,z, v™™, n,Zn«.l u • . . v, u

rr v- a-u- ■ ad ji mokėjo kovo mene- veikdami su krautuvmm- bti pilną laiką. Dabar poKun. K. Čibiras pergy-1 • 1 t- t

“Kun. K. Čibiras
būti

aukštesnė, negu tos krau
tuvės aukščiausia kaina 
buvo dėl tos prekės per 
kovo mėnesį. Kitais žo-

kurią baigė 1915 m. teolo
gijos magistru. Pavikara- veno “Ryto” draugijų au- 
vęs dvejetą metų Vilniuje, girną ir sunaikinimą. Len- 
ėmėsi pedagoginio darbo kams pradėjus lietuvių

i kais — kainų kontrolė už- pieros gaminimas pasidi- 
Ši sistema bendros kai- dėjo naujų sunkių parei- dino 50%, pagal WPB in- 

gų ir atsakomybių ant šių dustrijinio konservavimonų kontrolės yra žygis su-
. .. . . . v . ■ 4.- ir laikyti pragyvenimo iš-j krautuvininkų. , biuro. Jeigu galėsime taipVilniaus lietuvių gimnazi- švietimo darbą griauti, K. Promtnmni ' . . , , ' , • • • , ą- u- iioie ir nedaeoliniuose Čibiras ranku nenuleido: Atslmmkite, kad aptar- sekmmga. rmkti atlieka-

mo įskasciai visada kila navimų kainų kontrolė ne- metalą ir atliekamąkursuose. Nuo 1920 m. vėl kovojo dėl kiekvienos mo- -Vnrn ir fac ^ainų Kontrole ne- ...... ... -
dirbo naraniūni darba vie- kvklos dėl kiekvienos k 1 k ’ 1 S k pradės veikti ligi liepos 1 gumą gal turėsime pakan-airDO parapijinj aarDą vie-,KyKios, aei KieKVienos npsnstahdvtas npr j Vo™*; savo reikalavi-nintelėj nėra joninėj lietu-'skaityklos- kur nebebuvo ]}mas ^sustabdytas per į >tas liečia jūsų garažus, karnai 
ninteiej nerajoninej neiu sKaiiymos, Kur neoeouvo d žmonių apsunkinti. skalbvklas kurpius valv- mams
vių Sv. Mikalojaus parapi- kitos išeities, ten bent pa- vaim, a y ,ini eidamas klebono na- ’ likdavo nrivAtini mokvto- . Musų karnų kontroles tojus ir radijo pat^yto-,joj, eidamas klebono pa-,likdavo privatinį mokyto- sistema sulaikyti tą
reigas ligi pat savo mir- ją. Šiandien vidutinis kilimą bet visi turi su
ties. Drauge jis dar labiau miesto ir kaimo šviesuo- ■ na kflC5 . ,__ _____________ 1 ___ prašu vieną aaiyKą Kas mą ir kitus grožės aptar-

bet visi turi su- jVS-,Kai,D^ k°ntrOl%nelieSi Kainl> Administracijos 
Tšfvk“ kst plaU,k^kWpi™fl:.?UtalT Ofisas nurodo, kad cuk- 

raus paskirstymas visus 
lygiai liečia. Viens asmuo

darbą. 1926 m. jis imasi klausiomis politinėmis irturime 'at’siminti, kad ypk^kai^'^ *r a kitą daugiau negaus...

žiaus skyrius ir United

įsitraukia į švietimo ,lab- menės Vilniaus krašte ne- link programos jeigu ji! 
darybės, blaivinimo ir kt. trūksta. Jai atsirasti sun- bJg sekmįnga navimus ir nekontroliuos

vadovauti lietuvių semi-: materialinėmis Vilniaus, kainų kontrolž „eviską
u i • - "■gyvenimo sąlygo- Iiečia Pavyzdžiui, kaikurį . .
Pagal jo nuomone sios mis daugiausia padėjo ve- maįstą mes tik paskirtu1 Jung- Valstybes kasdien Service Orgamzation sky- 
valstybės tarpe save gale- (lionis. Velionis buvo taip įaįku gaUname taigi tokio siunčia jos metalus į karą. rius prašė daugiau cuk- 
tų sudaryti stiprų apsigy-, pat kone nuolatinis Vii- ’ maįst0 kainos ’ nėra kon- Beveik visas mūsų gele- raus, jų aplikacijos buvo 
nimo bloką ir būtų ateity- niaus Lietuvių Laikinojo troliuojamos yra persun- Plienas» varis, alumi- atsakytos... Geležies siun-
je garantija prieš Vokie- Komiteto narys. Jis taip ku nustatyti’ maksimumo nas. cinkas ir švinas eina timuj P61- didžiulius eže-
čių - Rusų susitarimą, ku- pat centralizavo visų lie- kaįnas tam maistui pagal i laivus, lėktuvus arba rus iki gegužes 1 d., buvo
ris 1939 m. privedė prie tuvių organizacijų veiklą. praeįtų kainų arba sulygi- ginklus a^a kitus milita- 24% virš praeitų metų to

rinius reikmenis. Ir dabar laiko. W.P.B.dabartinio karo. Šio žur
nalo autorius dar pabrė
žia, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklauso-

Būdamas lietuvių para- nūs su kitų reikmenų kai- 
pijos klebonu, jis rūpinosi nomis. Tas maistas yra
jų ne tik religiniu bei do
riniu, bet ir tautiniu gy-

mybės Europos taikai irlVenimu. Sunkiausiomis 
saugumui yra daug reika-, Bocianskio ir Vinickio val- 
lingesnės negu Suomijos dymo valandomis lietuviai
nepriklausomybė, vien dėl 
geografinių priežaščių, 
nes jos reikalingos atskir 
ti Sovietų Rusiją nuo Vo
kietijos ir tokiu būdu iš
laikyti taiką Europoje.

Stebėtoj as.

šviežios daržovės ir vai
siai, šviežia žuvis, paukš
tiena, ir pan.

Ir kitas maistas pagal 
Emergency Price Control 
įstatymo negali būti kon
troliuojamas, pakol nepa- j 
sieks aukštesnį kainų lyg
menį. Tai sviestas, sūris,

, > A.V
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rasdavo šv. Mikalojuj su
raminimo ir paramos.

Būdamas kuklaus ir to
lerantingi būdo, kun. Čibi
ras buvo mylimas visų lie- kenuotas pienas, miltai,
tuvių ir ne tik jų, bet ir avinčiena, vištos, kiauši- 
gudų ir net padoresnių niai ir pan. Įstatymas ne
tenku. Laisvamaniai ver- padengia kitus daiktus, 
tindavo jo pasišventimą, kurie neturi nieko bendro 
tiesų būdą ir atsidėjimą | su maistu, k. t. laikraš-
viešosioms pareigoms ir 
ypač lietuvybės reika
lams. Gudai buvo dėkingi, 
kad iš visų bažnyčių išva-

čius, žurnalus, knygas, 
pasilinksmioimo vietų bi
lietus. Bet faktas pasilie
ka, kad kaina daugumos 
daiktų, dabar kontroliuo
jama ir kad ši kontrolė 
Jtmg. Valstybėse — kaip 
ir Kanadoj — yra sekmlri- Junior ccrfches on guick!"



PHILAMtfHIA, PA. Trečios gatvių. Pagerbimas į- 
vyko Jurgio Kazelio, Antario 
Noreikos ir pono Daunoro ini
ciatyva. Tačiau iškilmes finan
savo visos lietuvių blokas.

Tą sekmadienį kareivių inten
cijai skaitytos šv. mišios ir 2 
vai. p. p. įvyko vėliavos šventi- 

į nimas, kurį atliko parapijos vi- 
' karas, kun. V. Vėžis, dalyvau- 
1 jant daugeliui žmonių, 
i 10 žvaigždučių primena se- 
ikančius kareivius: St. Adomai
tis, K. Baltrukonis, Al. Dauno
ras, V. Daunoras, Al. Kazelis, 
Ant. Mačiulis, Petras Padoris, 
Al. Rimeižis, Pr. Rimkus ir To- 

j mas Thron. Iškilmių programą 
sudarė kalbos, dainos ir pačios 
vėliavos šventinimo ceremoni
jos. K.D.

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonašis Kryžius. Šis 
sąrašas yrą labai svarbus, 
nes iš jo Amerikbje gyve- 
uahH gimines ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, ndb kūnų dtbar 
negauna jokiu Žinių.

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

(»»*»)
2886. Gėnaitis, Petras (Jo

nas) , 27, siuvėjas, g. v. Kau-

(Otonas), 60, ūkininkas, g. v. 
Eržvilkas.

2911. Giedra, Balys (Juozas), 
gimęs 1897, mokytojas, g. v. 
Šakiai.

2912. Giedrienė, Marija, gi
musi 1900, šeimininkė, g. v. 
Šakiai. ,

2913. Giedraitis, Viktoras, 60 
ūkininkas, g. v. Kačėnai, Jašiū

Kaunas.
2942. Gilys, Bronius (Anas- 

tazijus), 36, darbininkas, g. v. 
Radviliškis.

2943. Gilienė, Veronika, 29, 
šeimininkė, g. v. Radviliškis.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ PA
GERBIMAS — VĖLIAVOS 

ŠVENTINIMAS 
Birželio-June 14 d., Šv. Kazi

miero parapijiečiai iškilmingai 
pagerbė tarnaujančių Amerikos 
kariuomenėje lietuvius ir pa
šventino vėliavą. Iškeltoje vė
liavoje pasirodė 10 žvaigždučių 
— reiškia 10 lietuvių kareivių 
budi Dėdės Šamo sargyboje tik 
iš vieno lietuvių gyvenančio 
bloko, būtent tarp Antros ir

2914. Giedraitienė, Stefa (Jo
nas) , 40, šeimininkė, g. v. An- ni 
taninavo, Maišiogala.

2915. Giedraitytė, Ieva (An- n' 
tanas).

2916. Giedraitis, Andrius ?s 
(Antanas).

2917. Giedraitis, Vytautas (
(Antanas).

2917. Giedraitis, Vytautas S
(Antanas). D

2918. Giedraitis, Juozas (Dzi
dorius), gimęs 1899, mokyto- n 
jas, g. v. Jurbarkas. n

2919. Giedraitienė, Aleksan
dra, 25, g. v. Jurbarkas. <

2920. Giedrius, Petras, gimęs
1908, ūkininkas, g. v. Ivaškevi- 
čiai, Utena. v

2921. Giedrienė, Jadvyga, 29, 
ūkininkė.

2922. Giedrius, Bagdonas ir 
(Petras), IV2 metų amžiaus.

2923. Giedrius, Lionginas, 29, 
ūkininkas, g. v. Ivaškevičiai, r 
Utena.

2924. Giedrienė, Marija, 27, * 
ūkininkė.

2925. Giedriūtė, Benedikta 1
(Lionginas), 7. 1

2926. Giedriūtė, Jolanta
. (Lionginas), 1 metų amžiaus. 1

2927. Giedrius, Ignas, 75, ū- 1 
■ kininkas, g. v. Ivaškevičiai.

2928. Giedrienė, Michalina, 
65, ūkininkė.

2929. Giedrius, Jonas (Ig- 
, nas), 24, studentas.

2930. Giedrikiene - Žilinskai- 
- tė, Eugenija (Jurgis), 29, šei-

mininkė, g. v. Smalininkai, 
Kalvarija.

2931. Giedrikas, Jonas (Jo-I
nas), 9, mokinys.

, 2932. Giedrikas, Arvydas
i, (Jonas), 7.

2933. Giedrikas, Mykolas, 30, 
i- policininkas, g. v. Šančiai.

2934. Giedrikas, Aloyzas, gi
męs 1907, karininkas, g. v. Pa
nevėžys.

2935. Giedrys, Leonardas 
(Feliksas), 32, šoferis, g. v. 
Vilnius.

2936. Giedvilas, Vincas, 45, 
darbininkas, g. v. Šiauliai.

2937. Gieštoras, Tadas (Ste
pas), 23, studentas, g. v. Kau
nas.

2938. Giestoraitė, Sofija (Ste
pas), 23, šeimininkė, g. v. šal
tupis, Išlaužas.

2939. Gieštoras. Jonas (Ste
pas), 16, mokinys.

2940. Gieniusz, Juozas (Jur
gis) 41, ūkininkas, g. v. Sido- 
riškiai, Zulonki.

2941. Gilius, Stasys (Jonas), 
gimęs 1915, darbininkas, g. v.

KO REIKALAUJA —PRAŠO 
NEPAMIRŠTI

Pastaraisiais laikais gauname 
j iš draugų ir pažįstamų karei- 
. vių laiškų, kuriuose tarp-kitko 
minima, kad nepamirštumėm 
savųjų, išėjusių į kariuomenę 
kareivių. Prašo, kad rašytu- 

. mėm laiškus, nes sulaukus laiš 
į ko nuo savųjų draugų, pažįst 

1 mų, didis džiaugsmas. Tik, 
noma, reik mokėti rašyti laiš
ką. Patirta, kad kaikurie laiš- 

’ kai nenueina kareiviams, ir dėl 
to, kaikurie skundžiasi. Dėl ko 
nenueina? Nereikia paslapčių 
rašyti, kurie karės laike laiko- 

'imi išdavyste. -Žinoma, rašyto- 
‘ į jas gal apie tai pamano, kad 

Į čia nieko bloga ir kenksminga 
’ j nėra, bet reikia suprasti, kad 

mūsų priešai tik tyko, kad ga
lėtų ką nors išgirsti, kaip karo 

’ reikmens gaminama, kaip dar
bininkai valdžios darbus dirba,

! kaip mes saugojamės nuo priešo 
’■ ir daug kitų dalykų, kurie lai

koma pasalaptyje nuo priešo. 
L" Nemanykit, kad nesiranda ir 
l* pačioj kariuomenėj tokių, ku- 

į rie tik ir tyko ką nors išgirsti 
3< nuo savo draugų, skaitant laiš- 
*' j kus. Daug nereikia rašyt, pa- 

! sveikinkim, pasisakykim , kad
esame sveiki, visi džiugūs; pa- 

a linkėkim priešą pergalėti, saky
dami, kad mes perkam karo bo- 

a> nūs ir stampas-ženklus. Bonus 
ir ženklus mes privalom pirkti

i ir remti savo vyriausybę.
S- Philadelphijočiai, išėjusieji į

kariuomenę, sekantys prašo ne- 
a" pamiršti, laiškais lankyti: Ser- 
u" gent Peter Burokas; Sergent, 

Albert Kernagis; Corp. Casi- 
'L mir Bernotas; Pvt. Stanislo- 
v‘ vas A. Shapkus ir kitus, kurie 

žinom, parašykim laiškus. K.D.

2887. Genevičaitė, Stasė 
žys), 16, skalbėja, g. v.

2888. Geniušas, Juozas (Jur
gis), 40, mokytojas, g. v. Siob- 
riškės, Švenčionys.

2889. Geniušiene, Barbora 
(Stasys), 33, mokytoja.

2890. Geniušaitė, Marija 
(Juozas), 12.

2891. Geniušaitė, Teresė 7.
2892. Geniušas, Jurgis (Juo- 

zas), 5.
2893. Geniušas, Kazys (Juo

zas), 43, g. v. Zuikiemis, Silu-

Eva Paulauskaitė,
Vlado ir Barboros duktė, nuoširdi “Darbininko” rėmė
ja ir darbuotoja, kuri yra baigusi aukštuosius grožio 
saliono mokslus su dideliu atsižymėjimu, aukoja 
“Darbininko” pikniko vienai iš dalyvių, turinčiai lai
mingą bilietą, PERMANENT, vertės $10.00.

P-lė E. Paulauskaitė turi įsirengusi savo nuosavą 
Beauty Shępe po vardu EVA PAULS BEAUTICIANS, 
143 Ė. Merimack St., Lowell, Mass., Tel. Lowell 2-0022.

Jos tėvelis Vladas Paulauskas yra LDS Centro 
Valdybos narys ir šios organizacijos Garbės narys.

(Sil- (Vladas), 14 metų amžiaus, 
g. v. 3005. Girštautienė, Anelė, 78, 

ūkininkė, g. v. Naujupis, Gu- j 
(Leo- džiūnai.

3006. Girštautas, Bronius, 
(Leo- (Aleksandras), 31, ūkininkas, a
Duse- g. v. Naujupis. L

3007. Girštautienė, Marija,
(Kip- 33, ūkininkė. L

v. La- 3008. Girštautas, Broniusį „ 
l i • c(Bronius), 13, mokinys.

tė, E- 3009. Girštautaitė, Nijolė (
(Bronius), 3 metų amžiaus.

(Pet- 3010. Girštautas (Bronius),
6 savaičių amžiaus.

(Pet- 3011. Girutis, Juozas (Albi-r
nas), 21, ūkininkas, g. v. Pet- 

etras). riškiai, Lentupis. I
įleonas 3012. Girutis, Vincas (Albi-I 
buhal- nas), 38, ūkininkas, g. v. Pet*L 

riškiai.
ntanas i 3013. Gizlerienė, Emilija 

g. v. (Petras), 58, šeimininkė, g. v. 
Rokiškis. 1

ūkinin- 3014. Gizlerytė, Lėontina 
(Robertas), 32, siuvėja, g. v.

.ntanas Rokiškis.
s, g. v. 3015. Gizleris, Leopoldas Į 

(Robertas), 29, plomberis, g.Į
s (Kri- v. Rokiškis, 
ninkas, 3016. Gisas, Bronius (Ka- 
rs. zys), 34, ūkininkas, g. v. Šeter- 
5 (Vin- nikai, Gervėčiai.
v. Kau- 3017. Gisas, Stasys (Rapo

las), 23, ūkininkas, g. v. Moc-
Salome kai, Gervėčiai, 
a, g. v. 3018. Gylys, Antanas (Juo

zas), *58, ūkininkas, g. v. Šven-Į 
ė (Vin- taleris, Seinai.

3019. Gylienė, Genė (Anta-i 

i (Vin- nas), 54, ūkininkė.
3020. Gylys, Juozas (Anta- 

s (Vin- nas), 26. policininkas, g. v. 
v. Tar- Šventažeris.

3021. Gylys, Teofilius (An-j
lija, 40, tanas), 22, ūkininkas, g. v. 
i. Šventažeris.
.aimutis 3022. Gylytė, Stasė (Auta
is. nas), 15. — ••
ja (An- 3023. Glabauskas, Jonas, gi

męs 1913, girininkas, g. v. A-
Ramutė jmšinė, N. Radviliškis.
,14^4Glasz, Jurgis (Stepas),

das (A- 23, studentas, g|sy- Vilnius, 

lys. Pa- 3025. Glašienė. Ieva. g. v. Vil
nius.

Helia* 3026. Glebavičius. Jonas (Po-

2981. Girčys, Leonas 
vestras), 40, ūkininkas, 
Kavoliai, Dusetos.

2982. Girčytė, Danutė 
nas), 10.

2983. Girčys, Edvardas 
nas), 7, z. v. Kavoliai,

mo-

Kaip teko pastaruoju laiku 
sužinoti, tai ir mūsų vietinis 
plunksnos darbuotojas, Kazys 
Vidikauskas, gavo nuoširdų 
pakvietimą prisidėti savo kūri
nėliais prie darbar ruošiamo 
spaudai milžiniško rinkimo ei
lių - antologijos vardu: The 
Voice of Freedom, leidžiamo 
New Yorke, knygų leidimo ben
drovės : The Haven Presą. Ank
ščiau jo kūrinėliai tilpo trijose 
skirtingose antologijose, išleis
tose bendrovės Avon ttouse, 
Publishers. K.b.

DRAUGE DARBlNlNKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
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

i-Pt^ei metų ........................  $1.00
lėkius ar money orderius siųskite: 

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mbss.

UžstaMite ImKi Pb Miš
Pristatėm geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.

2980. Giraitis. Juozas* 36. gi 
rihnikas. g.^'“ Luginė, Mari 

jampolė.
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LDS Studijų Rateliams
2. Atvira Kova

Bet pavojingiausia blogybė yra toji, kad tvarkos 
ardytojai, komunistais ar kitaip besivadintų, panau
dodami menką žmonių dorovingumą bei perdėdami 
ekonomiškus sunkumus, drąsiai deda visas pastan
gas, kad panaikintų visų žmonių širdyse visus dieviš
kųjų bei žmoniškųjų įstatymų dedamus varžtus ir 
pastūmėtų žmones į kovą prieš religiją bei patį Dievą 
Tam tikslui stengiasi, pradėdami jau nuo ankstybo
sios jaunystės, ištrinti iš žmogaus sąžinės bet kokį re
ligijos supratimą bei jausmą, gerai suprasdami, kad 
panaikinę tikėjimą į Dievą, jie galės laisvai šeiminin
kauti. Tad matome šiandien tai, ko iki šiol nėra buvę, 
būtent, kad netikintieji su pragarišku įtūžimu visuo
se pasaulio kampuose begėdiškai kovoja prieš Dievą 
ir religiją.

Viešos Pasipriešinimas
Nors niekada netrūko netikinčių žmonių, kurie 

neigė Dievo būvimą, tai vis tik jie buvo labai neskait
lingi, pavieniai ir išimtys, ir ar tai bijojo viešai savo 
mintis skelbti, ar laikė tai nepatogu, ką, rodosi, Šv. 
Dvasios pamokytas psalmistas ir pasako šiais žo
džiais: “Beprotis sako širdyje: Nėra Dievo”, tuo lig 
norėdamas parodyti netikinti, minioje vieną esant, 
kuris neigia Dievą, Savo Kūrėją, bet slepia tai savo 
širdyje. Šiandien priešingai, šis pavojingiausias pa
klydimas yra- jau plačiai paskleistas liaudyje, jis 

’^rbiasi į liaudies mokyklas ir viešai rodosi teatruo- 
sniam netikėjimo praplatinimui jo šalininkai 

. naujausius išradimus, kinematografus, ra- 
certus bei radio kalbas, jie turi nuosavius kny- 
jie leidžia visoms kalboms knygas, daro viešas

.as, viešas savo netikėjimo darbų bei dokumentų 
parodas. Ir tai dar ne visa. Politinėse, ekonomiškose 
bei kariškose organizacijose pasiskleidę, bet tampriai 
sujungti, jie atsidėję dirba šiam piktam tikslui per 
savo agitatorius, panaudodami tam konferencijas, pa
veikslus ir visus kitus būdus viešam ir slaptam savo 
idėjų propagavimui visuose visuomenės sluogsniuose. 
Tam pačiam tikslui jie panaudoja savų universitetų 
autoritetą taip, jog greitai įtraukia neatsargiuosius į 
savo organizacijas. Matydami šį atsidėjimą taip blo
gam reikalui, nenoromis prisimename aną skausmin
gą Viešpaties Kristaus nusiskundimą: “Sūnūs šio pa
saulio yra gudresni savo giminėje už šviesos sūnus”. 

Bedievių Darbai
šitie bedievybės vadai, pasinaudodami ekonomi

niais šių dienų sunkumais, stengiasi biaurios sofisti
kos pagalba įtikinti liaudį, Dievą ir tikėjimą esant šių 
nelaimių priežastimi. Švenčiausias mūsų Viešpaties 
Kryžius, nuolankumo bei neturto ženklas, šiandien 
jungiamas su moderniojo imperializmo ženklais, lig 
kad religija būtų sąjungininkė tų patamsių jėgų, ku
rios tiek vargo neša visam pasauliui. Tuo tikslu jie - 
stengiasi, ir ne be pasisekimo, jungti kovą prieš Die
vą su kova už kasdieninės duonos kąsnį, už nuosavy
bes įsigijimą, už teisingą atlyginimą, už tinkamą gy
venimo vietą, trumpai — su kova už žmogui tinkamą 
būklę. Jie panaudoja teisingas žmogaus prigimties 
tendencijas ir jo gyvuliškus instinktus, jei tik tai bū
tų naudinga jų tikslams, lig kad Dievo amžinieji įsta
tymai būtų priešingi žmonijos gerovei, tuo tarpu kai 
jie yra tikriausiai, sėkmingiausias jos apsauga bei pa
rama, arba lig kad žmonių jėgos, kad ir sustiprintos 
naujais išradimais, įstengtų prieš Dievo Visagalią va
lią sukurti naują ir tai dar geresnę dalykų tvarką. 

Žmonių Klaidinimas
Deja, daugybė žmonių, manydami kad kovoja užl

VALSTYBIŲ ZBVIŪS

ui ZS- * , HARRISON«ARNY^t
vyks šį sekmadienį, birželio 21 
d., tuoj po Sumos. Nariai visi 
malonėkit atsilankyti ir atsily
ginti savo užvilktas mokestis.

Kviečia Rašt-kė B. M.

r

NE* BRITAIN. CONN. TRILYPE GEGUŽINĖ 
įvyks mūsų kolonijoj rugpiūčio 
16 d. Vietinės LDS. 36 kp., L.

WATERBURY, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS 

ČIA PAT
Šį sekmadienį, birželio 21 d. ; kp. darbuotojai turėjo susirin- 

Šv. Andriejaus parapijos na-' kimą birželio 15 d. ir išrinko 
riai - narės, turės šiais metais,1 komisiją į kurią pateko: pirm.
pirmą progą, išvažiuoti į tyrą 
orą tarp ošiančių pusių bei svy-

Birželio 14 d. įvyko Šv. Var- 
R.KjM.S. 38 kp. ir SLRKA 1091 do draugijos bendra šv. Komu

nija. Taipgi bendrai dalyvavo 
šv. mišiose ir priėmė Komuniją 
parapijos mokyklos mokiniai, 
mokyklos užbaigimo proga.

Po šv. mišių įvyko bendri pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo ir f 
mokyklos berniukai. Mokyklos

P. Poškus, vice-pirm. — A. Mi- 
čiūnas, raštininkė panelė J. Je- 

ruojančių berželių pasigrožėti! nušonytė, iždininkas S. Rudnic- 
ir prisiminti savo praeities die- j kas, korespondentė — B. Mi
nas ir praleisti linksmai laiką. ‘ čiūnienė. Nutarta leisti laimė-. mergaitėms pusryčius suruošė 
Tad visi šio sekmadienio po-' jimams karo bonas, rinkti skel- 
pietį traukim į Scuetzen parką, bimus, bei kviesti apylinkės
Bernsdale, kuris randasi New 
Britain priemiesty, ant kalnelio 
tarp žaliųjų įvairių medelių.

chorus dalyvauti šioj trijų ka
talikiškų organizacijų metinėj

EVERY 
S* PAYDAT

BOND DAY
vo užsiėmimų, priklausė ir dar
bavosi lietuviškose katalikiško
se draugijose. Priklausė prie 
Šv. Vardo d-jos ir du metu jai 
pirmininkavo, taip pat priklau
sė prie Lietuvos Vyčių organi- 

! zacijos ir gražiai darbavosi 
i jaunimo tarpe. Buvo labai ge- 
;ras patriotas lietuvis ir nepa
prastai draugiškas. Sužinojusi 
: Šv. Vardo d-ja ir Lietuvos Vy- 
. čių kuopa labai nusiminė ir su
sikaupė maldos valandėlei už jo 

! vėlę. Be to. birželio 21 d., 8 vai.I
ryte už jo vėlę bus atnašautos 
šv. mišios ir draugijų nariai or
ganizuotai dalyvaus pamaldose. 

Velionies mamytei, broliams

A. A. K. V. MIČIULIS 
Gegužės 20 d. žuvo už šios ša

lies ir Lietuvos laisvę a. a. lie- 
Kazys V. Mi-1

kleb. kun. J. Valantiejus, |ŽMis’ kuris Urnav0 U' S- lai‘ 
kun. B. Gauronskas, kun. A. į v>'ne- Tarayboa i-tojo savano- j 
Čebatorius, kun. Zanavičius, r*u ir ^uvo

Marijos Vaikelių draugija.
Šv. Vardo draugijos pusry

čių toastmasteriu buvo p. Smol- 
skis. Kalbas pasakė šie asme- ituv jūreiv is

gegužinei Connecticut valsty-’nys:
Vieta graži ir patogi apsisau- bėj. Šiuo reikalu kitas susirin-
goti ir nuo lietaus.

Busais galima privažiuoti
lengvai iš visų pusių, kaip tai 
Hartford, Waterbury, Bristol, 
Teriville bei Piainville ir New 
Britain. Busu atvažiavus, tik 
penkios minutė paeiti į kalnelį 
ir rasite pikniko vietą. Tad lig 
pasimatymo piknike.

Šv. Rožančiaus draugijos mė
nesinis susirinkimas, kuris įvy
ko birželio 12 d. apsvarstę savo 
draugijos reikalus, prisiminė 
Tėvų Marijonų vedamas įstai
gas, ir nutarėm vasaros metu 
suruošti kokią pramogą dėl jų 
paramos, ypatingai a. a. kun. J. 
Navicko stipendijų fondo palai
kymui studento. Šios draugijos 
narės visuomet pasižymi labda
rybės darbais, tikimasi, kad ir 
šį sykį gražiai prisidės.

kimas įvyks liepos 3-čią, penk
tadienio vakarą 8 vai., parapi
jos salėje. Prašoma visų virš 
pažymėtų organizacijų kuopų 
Connecticut valstybėj iš anksto 
ruoštis prie šios gegužinės, pri
sidėt savo darbu bei dalyvumu.

MIRTIS
Birželio 8 d. staiga mirė a. a. 

Juozas Bartnikas. Paliko nuliū
dime savo tris puseseres; ve
lionis buvo našlys ir gyveno 
pas savo gimines, pp. T. M. 
Bakšus. Buvo narys SLRKA 
109 kp. Palaidotas iškilmingai 
šv. Marijos kapuose šalia jo 
mylimos žmonelės. Laidotu-

savo gimtadienio!. ... . ... .(ir giminėms reiškiame gilią uz-dienoj. velionis paliko nuliudi-jūreivis Stankus, B. Benevi-
čius, J. Stokes, Daraškevičius, me savo motlną ir du brolius’
A. Muraška, P. Jakubauskas ir abu ^au 'tusius.

A. a. K. Mičiulis buvo gero ’ 
būdo jaunuolis, mokėsi skrai- Į 

mylėjo plaukyti'
mokyklos užbaigimo pamaldos ir buv0 i8***8 net sav0 laivel»’ „ 
ir įteikimas diplomų graduan- kuriuo Plaukdavo toli žvejoti. ‘ ’ 
tams i Taip pat buvo gabus muzikas,

kiti.
Vakare, Šv. Juozapo parapi

jos bažnyčioje įvyko parapijos’”^1 l®ctuvu»

Pasibaigus ceremonijoms 
bažnyčioje, Šv. Vardo ir Mari
jos Vaikelių draugijos suruošė 

vėms rūpinosi laidotuvių direk- graduantams ir svečiams šau
torius A. P. Kartonas. Lai Die
vas būna gailestingas jo vėlei.

r. m.

uojautą. J. Stasilionis.

NEWARK,N.J.

Lietuvos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskričiai rengia 
savo antrą metinį pikniką š. m.,

Pamokslą pasakė kun. Bogu-į b“™ suorganizavę net -kės-i “ 8
šas. Diplomus išdalino ir pa- llgal vadoravo- žo-, Gr“' e’ Kenilworth, N_ J
Tnnk«iP,i nncatz vuh įnm t i džiu, lal5ai mylėjo sportą ir į Piknike gros Lou Potts or- 

ks i pasakė kleb. kun. J. ~ , .. mvii ' kestras. Piknikas prasideda 1
Valantiejus. Po to suteikė pa-!mu2lk*- *** ** slų sa-i
laiminimą Švč. Sakramentu. į. , . , . .i įvyko dolerių vajus dėl U.S.O.

Surinko apie $100,000. Auko
tojų sąrašas rodo, kad 90% 
buvo dirbtuvių darbininkai.

Kariamsvai. p.p. Įžanga 35c. 
uniformose dykai.

Atvykite pasidžiaugti su savo 
draugais. Mes pasiruošę vi
siems maloniausiai patarnauti.

_________ Kiekvienam ir visiems bus link-
Šiais metais 49 mokiniai už-lsma mūsų išvažiavime. Pasiti- 

baigė Šv. Juozapo parap. mo-'kime jūsų asmenimi. 
kyklą. Į Kazys Vaškas.

Įteikimo diplomų ceremonijos ’ ---------------
... . ... įvyko 14 d. birželio mėn. 7:30 į L. V. Newark o 29 kuopa

nyčioje, 8 vaL įvyko sv. misios vakare Juozapo parap. J rengia šokius, kurių pelną ski- 
graduantų intencijai. Po mišių Kleb. kun. j. j. Va- ria lietuviams kariams tamy-
graduantai turėjo išvažiavimą. Iantiejus išdavė diplomas; kun.jboJe- Šokiai įvyks liepos-July

dr. J. Bogužas pasakė gražų, 11 J °
turiningą pamokslą, 
už lietuvių kalbą gavo A. Oren 
tytė ir D. Markevičiūtė.

nią vakarienę.
Mokyklą užbaigė 26 mergai

tės ir 23 berniukai.
Pirmadienį, birželio 15 d., I

Šv. Juozapo lietuvių par. baž-savo būvį, patiki panašioms teorijoms, visai paneig
dami tiesos supratimą, ir šaukia prieš Dievą bei religi
ją. Taip daroma ne prieš vieną Katalikų religiją, bet 
prieš visas, kurios tik išpažįsta Dievą regimojo pa
saulio Kūrėju bei visų daiktų aukščiausiu tvarkytoju.
Slaptosios gi organizacijos, iš savo prigimties visada 
pasiruošusios padėti Dievo ir Bažnyčios priešams, kas 
jie bebūtų, nuolat stengiasi kurstyti šitą beprotišką 
neapykantą, kuri niekada jokios viešosios tvarkos, 
taikos ar laimės nesukurs, o tik veda valstybes į tikrą 
pražūtį.

Taigi ši nauja netikėjimo forma, stipriausiems ir P. Jakubauskas. Tam pačiam 
žmogaus geiduliams reikštis nuimdama užtvarus, be
gėdiškiausiai skelbia, kad šioje žemėje nebūsią taikos 
nei laimės tol, kol nebus išnaikintas paskutinis religi
jos likutis ir nugalabintas paskutinis religijos išpa
žintojas. Lig jie manytų ,kad jų galioje yra nuslopinti 
tą stebuklingą sutartinę, kuria visi kūriniai garbina 
Dievą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl bedieviai kovoja prieš Dievą ir religiją?
2. Kokių priemonių jie griebiasi ?
3. Ką bedieviai pažada žmonėms?
4. Ar jų pažadai bent kur buvo išpildyti?
5; Ar galima tikėtis gerovės paneigus Dievo įstaty

mus?

VVaterbury įvyko rinkliava 
kareiviams. Rinkliavą pravedė 
įvairių tautų komitetai. Surin
ko 580,000.00. Lietuvių komite
tą sudarė šie asmenys: kap. E. _ _ " , . . , .T ,. „ _ , , _ . , P-le B. Juodaite, darbšti lie-Laskis, K. Balanda, Pranskus, L .... ... . ..... , . . ... . . Ituvaite ir rėmėja visų katali-Šukis, Jenusaitis, A. Sambansi, . .....................kiškų parengimų, siomis karš

tikslui buvo padaryta rinkliava 
ir Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Tris dienas pasirgęs, mirė
Pranas Grybas. Velionis svei
kas būdamas buvo apsileidęs 
tikybinėse pareigose, bet ligos 
prispaustas, pasišaukė kunigą 
ir susitaikė su Dievu. Palaido
tas iš Šv. Juozapo lietuvių pa-j Ilgametis LDS 5 kp. narys ir
rapijos bažnyčios Kalvarijos Į daug pasidarbavęs šioje ir ki-

kapuose. Koresp. J ^oge katalikiškose organizacijo
se, p. P. Šiopis, sunegalėjo ir 
turėjo pasiduoti operacijai.

čio dienomis praleidžia liuos- 
laikį prie vandenų.

11 d., St. Gorge’o Hali, 180 
Dovanas i ^ew Avė., Newark. Šo

kiams gros Maywood Manor or
kestras. Įžanga tik 40c. Šokių 
tikslas kilnus, ir mes tikime, 
kad jūs visi mus paremsite. Ti
kietų galite gauti pas vyčius ir 
salės administracijoje. Matysi
mės šokiuose. K.V.

LDS 5 kp. narė ir vietos įžymi 
veikėja katalikiškose organiza- Nugalėk ją 
ei jose bei šv. Juozapo parap.,
ponia J. Zailskienė labai serga 
po sunkios operacijos.

Lai Dievulis suteikia jai jė
gų ir galimybės pasveikti.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti.

Karo Bonų
sutaupomis.

ŠIS BEI TAS

Pereitą savaitę mūsų mieste J Linkime greitai pasveikti.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

| Liepos 4 d. LIETUVIŲ DIENA Narianapoly

IrV

Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
_____________ PELNAS: MARIANAPOLIO KOLEGIJAI_______________________________

10% Savo Pelno Marianapolio Kolegijos Vadovybe Skiria Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

A IU* A va^ rY*° Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum ko-
1 iCOtjlC AIVĮ/A legijos parke JO PRAKILNYBĖ. DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS 

PRELATAS I. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos

*:* Marianapolicr Kolegijos; Rūmai.
♦no i r

kariuomenėje ir laivyne, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo. ar dar tebekovoja su savo gimtojo 
krašto priešais visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje 
Lietuvoj ir ištrėmimo Rusijos platybėse. Pritaikytą pamokslą pasakys IO MALONĖ. DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS IONAS ŠVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaikytą kal
bą pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnūs ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas. 

Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.
LIETUVIU DIENOS RENGTAI Ir Kun. A. Mkrttfntti;'AG

. Marianapolio Kolegijos Vadovybės-paskirtas ®!gaaizatorius.
<•£ ubfrTK>. i ftRlfift:



Darbininko
Šeštadienį Liepos 4,1942 

BROCKTON FAIR GROUNDS
_ _______ Brockton, Massachusetts_________
Dalyvauja Onos Ivaškienčs Grupė.-Kalbės miesto Mayoras ir kiti. - Puiki muzika Wally Jason 
Orkestrą. - Skanūs Valgiai - Puikūs Gėrimai. - South Bostonietės Suvaidins "Lietuviškas Vestuves"-

PUIK1AUSIA VIETA NAUJOJE ANGLIJOJEZ I
REIKIA pastebėti, kad Brockton Fair Grounds yra viena gražiausių ir plačiausių vietų Naujoje Anglijoje. Čia tikrai linksmai ir maloniai praleisite 
laikų. — TAUPYKITE GASOLINĄ — Iš anksto taupykite gasolinų “DARBININKO" Tradicijiniam Piknikui, Brockton Fair Grounds, kur susitiksite su 
savo senais draugais bei pažįstamais. Čia suplaukia tūkstančiai žmonių. — SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI — P-nia Bobulienė vyriausia šeiminin
kė su savo padėjėjomis ruošiasi patikti svečius ir viešnias kuoširdingiaūsiaL — KAREIVIAMS, IURININKAMS IR MARINAMS Įžanga dykai. Pelnas 
skiriamas "Darbininko" palaikymui. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

KAS _ ---- j
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE '

dažyta, svetainė remontuota,
' atrodo kaip naujos. Geros va
lios pasiturinčių žmonių duos- 
numu ant šventoriaus, pryšaky 
bažnyčios pastatytas lietuviško 
styliaus, gražaus skonio didelis 1 

i kryžius. Taipgi pastatyta Liur- i 
'do Paneles švenčiausios stovy-!Pa“**“— P“** 9 s™

Cambridge, Mass.
APLANKE GARNYS 

Penktadienį, birželio 12 d. pp. 
P. K. Janiūnus aplankė garnys,

la. Tas viskas jau einantiems į rų sūnų. Ponai Janiūnai dabar

7 vai. įvyko mokyklos užbaigi
mo aktas. Aktas susidarė iš la
bai gražios ir margos progra
mos: dainų, juokų ir muzikos. 
Muzikalėje programos

kalboje pareiškė, kad visas se-... I gasohnasnas vartotas gumas yra labai;®, 
reikalingas kariškiems reika- ^laU »umos’ 
lams. Jis prašo, kad žmonės se
ną gumą parduotų valdžiai.
Taigi dabar gasolino stotyse se
nas vartotas gumas (rubber)

gumos, už tai yra taupomas 
kad sutaupius dau- 

A. D.

Ave Maria Valanda

lllKilioilIC I bažnyčią Mdžia’religiniai nusi'-i“ ^ina keturius siinus'
J U UI IICIU J telkti i nas iš jų, Albinas eina Semina-
___________* rijos mokslus? p. K. Janiūnienė

.. . Auksinio Jubiliejaus atmin- randasi namuose. Sveikiname 
parap j J čiai yra išleidžiama knyga, pp Janiūnus ir jų naujągimį 

Knygos reikalus tvarko kun. S. sanų
... Gaučius. Jeigu atsirastų, kurie

pasidžiaugti, bedieviškoji spauda. Bet dabar- ... ...r ° j r šioje parap^oje praeity yra gy-

Jubiliejus, reiškia džiaugsmą, gu bile kokioj kitoj 
Šv. Jurgio parapija, 3230 Litu- Amerikoj. Nes čia desėtkais 
anica Ave., Chicago, III., ištik- metų ėjo ir dabar dar tebeina

Birželio 21 d., 6:30 vai.
, , . yra superkamas. Mes, Cambrid- kare p^r radio bus perstatytas

. , v a yje' ge lietuviai atlikime sau skirta “Motinos Seton” gyvenimas ir
graduantams akompanavo mu- atiduokime a namų visą
zikas M. Karbauskas. _ gumą k L yartotas pa.

Svetainė buvo pilnutėlė žmo- dangas, tubes, karšto vandens 
nių; taipgi dalyvavo ir svečių maišiukus, senas garden hose, 
kunigų: Tėvas Alfonsas, kun. batų kulnis, stepping pads, ir

va-

rųjų turi kuom 
Per 50 metų, šios parapijos uo- tiniai dvasios vadai stojo j ko- 
lūs dvasios vadai, rengė mumis vą, vadovaujant Prelatui Kru-
pne amžino gyvenimo. ’šui. Dievui padedant, resulta-

Trečiadienį, ketvirtadienį ir 
venę, čia vedę arba net krikš- penktadienį, Saldžiausios Jė- 
tyti, o gal norėtų kokius apra- zans širdies pamaldų proga, 
šymus ton knygon įdėti, tai lai mūsų bažnyčioje lankėsi Pre-

Ši parapija turi laimės, nes aiškūs. Šį metą keletas de į a^jmena, viskas turi būti latas J. Maciejauskas iš Los 
arti per 30 metų jai vadovauja sėtkų senukų atliko velykines
Prel. M. L. Krušas. Jis savo gi- priederbes, reiškia grįžo Baž-
liais religiniais įsitikinimais "yčlon- Ho darbo uoliai
buvo ir yra parapijiečiams tik- Prisideda šv. Vardo draugija ir 
ra inspiracija. Jo 3 pagelbinin- šv- Vincento De Paul draugijos 
kai yra neišsemiamos energijos
žmonės, tai yra kun. S. Gau-! Prie Šv. Jurgio parapijos ran
čius, kun. P. Lukošius ir kun. dasi apie 50 įvairių draugijų

prisiųsta iki šio mėnesio pa- (Angeles, 
baigos. Birželio mėnesio pabai-! Kas penktadienį, pradedant 
goję ši knyga jau eis į spaudą. su šiuo penktadieniu, kas rytą 

Viktoras Balanda, bus laikomos Šv. sudėtinės mi
šios mūsų parapijos jaunuolių 
karių intencijai.DETROIT, MICH.

J. Prunskis.
Šv. Jurgio parapijoj, Chica- yra: grynai ekonominės, ideji 

go, buvo nuo tikėjimo atsitrau- nės, o kitos krynai dvasinės.

Gegužės 24 d. mirė Petronėlė 
: Pagal jų pašaukimą, tikslą, jos Į Žalionienė, 80 metų amžiaus.

kusių žmonių, gal daugiau, ne-

Wllliam J. Chisholm
GRABORIUS

A.smeniSkajj Pat&mavlmM”

331 Smith St.,
FROVTDENCE, R L 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: RI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Juma relkaUngl akintai 
teiskite muma išegzaminuoti aki 
tr pritaikinti akinius. Mes padaro 

dirbtinas akla.V S7T i ' * - J ’ -•£> i
197 MAIN ST. TeE6~1»W 

tVOMOTSTER. MASS.
276 Main SU Wabatsr,- Masa.

(

Prel. M. Krušui sekasi, Šv. 
Jurgio parapijoj dėlto, kad jis 
sugebėjo išmokyti savo parapi
jiečius katalikų akcijos darbą 
dirbti. Mūs parapijoj yra viena 
moteriškė, kurios pastangomis 
Bažnyčion grįžo apie 50 šeimy
nų. Ši paprasta moteriškė ne 
kokiais mikliais argumentais 
tuos žmones Bažnyčiai grąžino.

Paėjo iš Šakių apskričio. Palai
dota iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios geg. 27 d.

LAWREMCE, MASS.

Šiais metais Cambridge High 
and Latin mokyklą baigė 546 
moksleiviai. Iš šio skaičiaus 
baigė viršminėtą mokyklą šie 
lietuviai: E. C. Jankauskaitė, 
V. S. Jankūnaitė, J. C. Janule- 
vičius, H. J. Lužeckaitė, M. A. 
Radziukinaitė, A. S. Rakaus-

Mūsų kolonijoj lankėsi iš Ka- kaitė, A. L. Šapamytė, R. A. 
įlifomijos atvykęs svečias Pre- Survilaitė, A. T. Jankūnaitė, L
latas J. Maciejauskas. Birželio L. Sviderskaitė, H. T. Žukaitė,
14 d., mišių aukoje sakė pa
mokslus, o vakare, 7 valandą, 
rodė judamus paveikslus ir pa-

M. M. Žukaitė, A. J. Smilgis 
Kadangi šis sąrašas yra paim
tas iš anglų laikraščių, tai sun-

Ji juos grąžino šiokiu būdu:
būdavo kada bedieviškos šei-, , . . . „ . . . ,. .. nedaugiausiai. Padaryta nnk-
mos moteriškė suserga ,tai si'.. . ................................. b ... iliava dėl pastatymo naujos

sakė prakalbą. Žmonių iš prie- ku gauti tikrą lietuvių skaičių,
žasties lietingo oro susirinko

aplanko, jai skalbinius, grindis

baigusių šią mokyklą, nes dau 
gelis lietuviškų pavardžių yra 
suamerikon intos.

išplauna, vaikelius apžiūri, va- {ios SurM[o 
karienę išverda. Bedievė pama
čius jos tokį nusižeminimą, me
ta bedievybę ir grįžta Bažny
čion.

Vadovaujant Prel. I. L. Kru
šui, Šv. Jurgio parapija švenčia 
Auksinį Jubilirjiį be skolų.
Šiais metais bažnyčia naujai iš-

Los Angeles parapijos bažny-

Antradienį, mūsų bažnyčioje 
laikė mišias garbingas svečias 
kun. J. Balkūnas iš Maspeth, 
L. I., N. Y. Jis atvyko pas mū
sų kleboną, . kun. P. M. Jurą, 
Kunigų Vienybės reikalai^'p^- 
madienį, bira 16 d. Aušrele.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
AKTAS

Sekmadienį, birželio 14 d. 
8:30 vai. įvyko šv. mišios mūsų 
parapijos mokyklos graduantų 
intencijai. Visi graduantai bea- 
drai dalyvavo miniose ir priė
mė Šv.'* Ttdmuni ją?.*

VąKiWr, ’parapi jo^4\^amė je,

A. Abračinskas, kun. Jenkus ir 
vienas svetimtautis kunigas, ir 
mūsų vikaro kun. A. Baltrušiū- 
no tėveliai.

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis išdalino graduan
tams diplomus. Parapijos mo
kyklą baigė ir gavo diplomus 
šie: B. Burbulytė, L. George, 
V. Jankauskaitė, T. Mockevi
čiūtė, L. Mikalauskaitė, M. O. 
Overkaitė, O. Rubinskaitė, A. 
Skistimaitė, M. Skistimaitė, V. 
Pilkonytė, P. Griškus, J. Jaku
tis, E. Laukaitis, T. Mankus, J. 
Puzinas, E. Petrušauskas, J. 
Šidlauskas, J. Raulinaitis, P. 
Šilinis ir P. Urbonavičius.

Džiaugiasi klebonas ir džiau
giasi Seselės mokytojos, kad 
slinkus mokytojavimo darbas 
davė gerus vaisius. Reikia ne
pamiršti, kad ši laida mūsiį 
tykios jau yra dvyliktoji; reiš
kia, Seselės mokytojos jau 
dvylika metų kovojo prieš mū
sų vaikučių ištautėjimą, kovo
jo jos įkvėpdamos jiems lietu
vybės dvasią, šios šalies moks
lą ir tikėjimą. Garbė mums 
Cambridžiečiams, kad mes tu
rime savo parapijos lietuvišką 
mokyklą. Tai mūsų ginklas 
prieš ištautėjimą. Pirmadienį, 
visi graduantai, lydimi kun. A. 
Baltrušiūno .turėjo linksmą iš;- 
važiavimą Nantasket beach.

Motinos Seton’ 
darbai, kaip Amerikos moteris 
įkūrė parapijines mokyklas 
Jung. Valstybėse ir Labdarin
gų Seserų vienuolyną. Patarti
na visiems klausyti Ave Maria

viską, kas tik yra padaryta iš < ra(ji0 programos sekmadieniais,
gumos. Surinkę šiuos daiktus, 
nuneškite į artimiausią gasoli
no stotį, kur jums bus užmokė
ta po 1 cento už svarą. Jei val
džia surinks daug vartoto gu
mo ,tai gali panaikinti gasolino 
taupimą, nes gasolino netrūks
ta, tik yra didelis trūkumas

6:30 vai. v. Bostono ir apylin
kės žmonės gali klausyti Ave 
Maria programos iš WMEX ra
dio stoties.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

iVoL RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sbcth St., So. Boston, Mass.

Fin. Ražt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Rosiindaie,

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

177 West 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 

antra antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA6ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sbcth SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

ATIDUOKIME SENĄ GUMĄ 
VALDŽIAI

Prezidentas Rooseveltas savč

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 Avenue Į f*“ Wnaaway
Dorchester, Mass. COL 1981 Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

-J
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ŽINUTES

GAVO MAGISTRO 
LAIPSNI

Šv. Petro parapijos moterų- 
merginų kareiviams pašalpos 
skyrius sėkmingai veikia. Bir
želio 15 d., laikė savo susirin
kimą. Jame aptarė skyriaus bė
gamus reikalus ir padarė naujų 
nutarimų. Praktikavo dainuoti 
ir turėjo užkandžių. Kitas sky
riaus susirinkimas įvyks birž. 
23 d.

Birž. 17 d., 9 vai. ryte sky
riaus užprašytas šv. mišias at
giedojo kun. J. Vosylius, MIC., 
kurs stoja Dėdės Šamo laivy- 
nan kapelionu. Šv. mišių inten
cija buvo už gerovę šios para
pijos kareivių, jų šeimų ir mini
mo skyriaus. Už mirusiuosius 
kareivius šv. mišios atlaikytos

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
BOSTON, MASS. 

c Boston 2660

praėjusį sekmadienį.
Šv. mišiose kun. Vosylius pa

sakė pamokslą apie tėvynės 
meilę, teises ir pareigas. Klau
sytojai ašarojosi, kuomet pa
mokslininkas dėstė kareivių ė- 
jimus į tolymus pasaulio kraš
tus, kad tik būtų saugu mūsų 
namuose. Jis prašė tiems karei
viams daug maldų. Po šv. mi 
šių jis suteikė Palaiminimą su 
Švenčiausiu Sakramentu, ats
kaitė maldas birželio mėnesio 
ir Šv. Teresės novenos ir davė 
pasveikinti Šv. Teresėlės Relik
viją. Mažasis choras, vadovy
bėje muziko R. Juškos, giedojo 
mišias ir giesmes, kurios darė 
malonų įspūdį.

Tą rytą buvo daug laikoma 
šv. mišių ir jose lankėsi didelis 
skaičius Dievo garbintojų.

Po pietų skyriaus vadovybėje 
įvyko, parapijos salėje, 492 E. 
7th St., kareivių naudai, centu- 
kų kermošius. Dalyvavo apie 
200 kareivių prietelių.

i J

DCKOIA UŽ KALEN
DORIUS

Se
jo 9 Iki 12, nuo 

j 6:30 iki 9 v. v. 
a Iki 12 vaL dieną 

> 9 iki 6 vaL vak. 
j> 9 iki 12 vaL dieną

;al sutartį)

Tai. TROwbrWge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampe* Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir

Tek Kirkiami 7119

Pauline Luzackas, MU
'(Lietuvė gydytoja)’

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

" Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tek ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 8 ryto IM 7 vaL vakare

M. JOKUBAITĖ iš New Ha
ven, Conn. “Darbininko” admi
nistracijai rašo: “Šiuomi siun
čiu čekį už atliktus Moterų 
Są-gos 33-čios kp. spaudos 
darbus ir $1.00 už “Darbinin
ko” kalendorių, kuris man bu
vo prisiųstas. Turiu pasakyti, 
kad kalendorius yra labai gra
žus ir naudingas. Pageidau- 

• čiau, kad atspausdintumėte to
kį kalendorių ir kitais metais”.

• Kazimieras Rtmdeika iš 
Philadelphia, Pa. rašo: “Siun
čiu jums money orderį už me
tinę “Darbininko” prenumera
tą ir $1.00 priedo, kaipo dova
ną už prisiųstą man sieninį ka
lendorių, kuris man labai patin
ka”.

• Vincas Kalesinckas iš She
nandoah, Pa. atnaujino metinę 
“Darbininko” prenumeratą ir 
prisiuntė 50c už kalendorių ir 
rašo: “Nors nelabai turiu iš ko 
didelės aukos padaryti už gra
žų kalendorių, bet kiek turiu 
siunčiu”.

LANKĖSI

Nuo 9 ryto tkl 12 vai. diena.

{VAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA "Darbi

ninko” name, 366 W. Broad- 
way ofisas, tinkamas gydyto
jui, dentistui arba advokatui. 
Atsišaukite į “Darbininko” ad
ministraciją.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbiniua 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

?

i 7:15 7:05

• Antradienį, “Darbininke” 
lankėsi pp. Antanas ir Ona Ja- 
nušoniai, South Bostoniečiai. 
Atsilankymo proga p. Janušo
nis užsimokėjo LDS narystės 
duoklę ir paaukojo $2.00 Inter- 
typo fondui.
• Tą pačią dieną lankėsi “Dar- į 

bininko” bendradarbis, Fed. N. 
Anglijos Apskr. pirmininkas — 
Antanas Daukantas iš Cam
bridge, Mass. Atsilankymo 
proga pasipirko gražių lietu
viškų plokštelių ir knygų.
• Antradienį, “Darbininke” 

lankėsi pp. Antanas ir Marijo
na Petkevičiai iš North Wo- 
bum, Mass. Atsilankymo proga Į 
nusipirko brangią Westing- 
house išdirbystės prosą. Pp. 
Petkevičiai yra “Darbininko” 
skaitytojai nuo pat jo įsikūri
mo.

Ketvirtadienį, birželio 18 d., 
lankėsi p-nia Urušulė Stankie
nė su savo dukrele Angelą iš 
Scranton, Pa. Atvyko antradie
nio vakare ir apsistojo pas po
nią Nanartavičienę, So. Bosto
ne. Atsilankymo proga ponia 
Stankienė su dukrele lydimos 
ponios Nanartavičienės, apžiū
rėjo “fAą^ininko" spaustuvę ir 
užsimokėjo savo prenumeratą. 
Džiaugėsi viešnios “Darbinin
ko” .spai^Jjivės įrengimu ir sa
kė, "turėsią ko papasakoti na
miškiams.

Aldona Mockiūtė,
Antaninos ir Stasio Mockų 
duktė, ilgamečių ir žinomų So. 
Bostono gyventojų, dabar per
sikėlusių į Dorchesterį, praeitą 
savaitę pabaigė Teachers Col- 
lege of the City of Boston, 
aukščiausį penkių metų kursą 
ir gavo Magistro (Master of 
Education) laipsnį.

Aldona Mockiūtė gimė So. 
Bostone 1920 m. Lankė ir pa
baigė Oliver H. Perry pradinę 
mokyklą, o 1937 m. baigė Girls 
Latin High School Bostone. 
Pernai toje pat Teachers Col- 
lege gavo Bachelor of Science 
in Education laipsnį, o šį metą 
gavo magistro laipsnį. Dabar 
Aldona galės mokytojauti vi
sose High Schoolėse.

Sveikiname naująją mokyto
ją. Rap-

{VAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOV£RS— 

— - Insured and

Local A Long 

Dlstanoe 

Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate A 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-OIL

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių Išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. JCapočIOnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

LIEPOS CIEDV. PIRMO RCOPIMO

TIKRAS BIČIŲ ,

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos ’ 
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTE
SI Battrry St.. No. AMncton. Mm.

9omt*s dolertų dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_______ 85c.
5 svarai ...................  $1.25
Galionas, 12 svarų.........$3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D. 

Končiaus Bitininkyste 
57 Battery St.,

: No. Abington, Mass.

tai_____ _ IIIC-
Redoktcrė

Pereitą savaitę “Darbi
ninko” redakteijuj lankėsi 
p. Jonė Vaičiūnaitė iš 
Manchester, N. H., “The 
Charter”, Mt. St. Mary’s 
College studenčių laikraš
čio redaktorė, p. Jonė yra 
duktė pp. Vaičiūnų, ilga
mečių LDS organizacijos 
narių, ižymių veikėjų ka
talikiškoje dirvoje, pp. 
Vaičiūnų sūnus yra klieri
ku seminarijoj, Baltimo
re, Md.

p. Jonė Vaičiūnaitė labai 
gražiai vartoja lietuvių 
kalbą. Ji pasižadėjo rašyti 
“Darbininkui”.

Pranas S. Švelnis,
Elektros Inžinierius
Mokslo metai baigėsi. Tūks- 

tančiai jaunuolių gavo įvairius 
mokslo laipsnius, kurių jie sie- 

: kė ilgus mokslo metus. Gradu- i 
antų eiles vis daugiau ir dau
giau papildo ir lietuviai profe
sionalai. Štai vėl vienas iš jų, 
energingas, gabus jaunuolis, 
Pranas Stasys Švelnis, baigęs

Stnkas Gavo Dovaną
Plačiai žinomų fotografų pp. 

Stukų sūnus, Kazys Stukas bai
gė English High School, Bos- 

j tone. Jis ne tik baigė kursą, bet 
i ui nepaprastus pasižymėjimus 
Į per visus mokslo metus, kaipo 
doras, vyriškas ir džentelmo- 

į niškas studentas gavo Cumsto-’ 
no prizą. Apie graduantą Stu- 
ką anglų kalboje leidžiamas 
laikraštis šiaip parašė:

“Cumston prize of $191.83 
awarded by the headmaster to 

Į Charles J. Stukas, for ‘most j 
distinguished boy throughout j 
entire course for manliness, 
rectitude and gentlemanly con- 

' duet’.”
Be to, graduantas Kazys Stu-. 

kas gavo English High School į 
viršininko šiokį paliudymą:

THE CUMSTON PRIZE 
AWARDED JUNE, 1942 

TO
CHARLES J. STUKAS 

the student who has been most

JUNG 5OT5TOI i

REIKALINGAS bučeris, kur 
ris supranta gerai šį biznį. Bu- 
čemės savininkas turi kitą biz
nį, todėlei reikalingas žmogus, 
kuris galėtų užimti manage- 
riaus vietą. Darbas užtikrintas 
šh geru atlyginimu. Atsišaukite 
J. V. BaČinskas, 344 Millbury 
St., Worcester, Mass.

Northeastern Universitetą ir š. 
m., birželio 14 d., gavo Elektros

PADĖKA
y-

Sekmadienį, birželio 14 d., po 
pietų, įvyko Amžinojo Rožan
čiaus draugijos ARBATĖLĖ,
L. Vyčių kambaryje, So. Bos
tone. Parengimas pasisekė pui-, inžinieriaus Bakalauro laipsnį, 
kiai. Rengėjos labai nuoširdžiai: Pranas gimė 1917 m., vasario 
dėkoja aukotojoms ir kitaip > u <j., Brockton, Mass. Baigęs 
prisidėjusiems prie arbatėlės Boston Latin School, įstojo į 
pasisekimo. Nuoširdi padėka Lowell Institute, kurį gerai bai- 
priklauso ponams Onai ir Mar- gg Turėdamas gabumus ir di- 
tinui Gapučiams, p. Šmigelskie- ‘ delį patraukimą technikos 
nei, p. M. Jeskevičienei, p. A. mokslui, Pranas pasirinko 
Gudienei, p. M. Ančiukaitienei, Northeastern Universitetą ir 
p. G. Martinkienei, p. V. Baltru- jame studijavo penkerius me- 
šiūnienei ir kitoms. «tus, specializuodamasis elek-

Dar kartą dėkojame mūsų tros moksle. Penki metai grei- 
nuoširdžioms geradarėms. , tai prabėgo, ir šiandien Pranas 

Rengėjo8. į jau gabus elektros inžinierius 
— profesionalas.

Mokslo metu inžinierius Pra
nas Švelnis dirbo prie Fore Ri- 
ver, kaipo Electrical Drafts- 
man ir priklausė prie U. S. Na
vai Reserve ,būdamas kaip first 
class seaman. Su U. S. Navai 
Reserve aplankė South Caroli
na, Cuba ir Virgin salas.

Kadangi Pranas priklausė! 
prie Navai Reserve, todėl prieš 
mokslo pabaigą gavo Navy ka
rininko laipsnį ir paskirtas tar
nybon. Trečiadienio ryte išvyko 
į New Yorką praktikuotis, kai
po Ensign in Engineering 
Branch.

j Prano tėvai gyvena 163 I St., 
So. Bostone. Jo broliai yra ak- 

jtyvūs lietuviai jaunuoliai, pri-

distinguished throughout his Į 
entire course for manliness, i 

i rectitude, and gentlemanly con-’ 
duet in all school relations, and ! 
who has by his example exerted 
upon his associates an influ-; 
ence tending to elevate their j 
Standard of character.

(Pasirašo) Albert F. Rced, j 
HEAD MASTER. i 

Tai vis nemažas pliusas lie
tuviams. Rap.

PARSIDUODA So. Bostone 
gerai išdirbtas biznis — delica- 
tasion krautuvė. Apgyventa 
lietuviais ir svetimtaučiais. Vi
si moderniški įtaisymai. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite į 
“Darbininko” administraciją.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

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 
daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 
Mattapan, Hyde Park, Roslin- 
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane.

WILLIAM A. AMSIE
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Naujas “Darbininko' 
Platintojas

DĖL VAKACHŲ
Gražiausia vieta, švarūs kam

bariai. Prieinama kaina. Pra
leiskite savo vakacijas su lietu-1 
viais pas Stellą Kodienę, 365 į 
Nantasket Ave., arba 10 White- I
head Avenue, Nantasket Beach, t 
Mass. 19-191

IŠSINUOMUOJA trys dideli 
kambariai, 339 Third Street, 
So. Bostone. Atsišaukite antro
se duryse pas Mr. Shatas.

(19-23)

Nejudomą Nuosavybė

BRICK HOUSE
Ant Derry Road

Hudson, N. H. Route 102
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Mes Darome Rezervacijas 
Privačiams ir Parems.

Kambariai dienai ar savaitei.

Telefonas Nashua, N.H. 
1566-VV4

Algimantas Ivaška,
tai naujas katalikiškos spaudos klauso prie Lietuvos Vyčių or- 
platintojas, kuris su savo bro-, ganizacijos ir vienas iš jų, La- 
liuku Rymantu su ateinančiu! ris, yra net L. Vyčių 17 Algir-1 
sekmadieniu pradės prie Šv. ■ <jo kuopos pirmininkas. Linki- 
Petro par. bažnyčios platinti
laikraštį “Darbininką”.

Algimantas ir Rymantas I-
vaškiukai yra sūnūs pasižymė
jusių darbuotojų Aleksandro ir 
Onos Ivaškų. P-nios Ivaškienės 
vaikučių grupė vra pasižymė
jusi įvairiuose. parengimuose.
Josios grupė dalyvaus liepos 4 
d., “Darbininko” metiniame 
piknike, Brockton Fair Grounds

me jaunam elektros inžinieriui 
linksmai tarnauti Dėdės Šamo ! 
tarnyboje. P.

Turint pinigų, nėra saugesnės 
vietos juos investuoti kaip per
kant nejudomą turtą. Pirkdami 
namą dabar, netik ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms 
kainoms yra proga padidinti 
savo turto vertę greitu laiku. 
Dar turim pasirinkimui keletą 
žemoms dipresijos kainams. 
Pavyzdžiui:

1. Vienos šeimynos 5-kių
i kamb. namas, kieto medžio lia- 
keruotos grindys, garu apšyldo-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasolinų pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

lig rysuo jame.

Tek 8OU 9530 

541 Broadvvay Bu. Boston,

Brockton, Mass.
Algimantas ir Rimantas yra

GRABORIAI

gabūs artistai ir labai muzika- įmas’ vonia ir kiti patogumai, 
lūs. Kaip jiems gerai sekasi į arti pajūrio City Point e, tik 
scenoje, be abejo seksis platin-Į $2500. Geresnio nepabudavosi 
ti ir laikraštį “Darbininką”. $t>000.
Geriausio pasisekimo!

Gegužės ir Birželio Menesių 
BARGENAI

GRADUANTAMS DOVANOS
(Kurios ilgai tveria)

1. Longines — Wittnavers — Elgins 
Waltham — Gruens — Byson & 
others.

2. Parker Pens — Sheaffers & 
VVatermans.

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.

. i.
Watchmaker & Jeweler,

FRANK G. WHITKENS
(Lietuvis Laikrodininkas)

SWISS t&S. MŪSŲSPECIALYBfi
321W. Broadway. i /. S«. Boston, Mass.

2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam- 
- barių su moderniškais patogu- 
l Į mais, labai gražioj ir patogioj 
i j vietoj So. Bostone. Kaina tik 
į’ $3000.

3. Dorchestery 3-jų šeimynų, 
15 kamb. naujos mados įtaisai, 
prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $13000 — parsiduos

' tik už $5100.
4. Moderniškas mūrinis na- 

; mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli- 
1 nės grindys, labai parankioj 
' vietoj. Parsiduos pusiau ver
tės. Kaipo dalį įmokesčio, pri
ims jūsų dabartinį namą, bile 
turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias kataliogas Bankų 
ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa
vybių. Turim keletą namų mai
nymui. Taipgi gerą saliūną la
bai geroj biznio vietoj So. Bos
tone tik už $6000. Platesnių in
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street. \-* • »■ iTT’i’ ptcn *•* f

South Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Ave.
TeL COLumbla 2537

1

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriau lr 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

ToL ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadivay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr naktf 
Koplyčia ŠermenimsSykai

6 NOTARY PUBLIC
asMT«. ŠOU Boutim 0815 

Tel. ŠOU Boston 2608
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PARAPIJINES MOKYKLOS 
METŲ UŽBAIGA

Penktadienį, birželio 12 d. ne 
tik 8-to skyriaus mokiniai ap
vainikavo savo metų darbą, bet 
visi kiti skyriai gražiai pasiro
dė rūpestingai Sesučių Kazi
mieriečių priruoštoj progra
moj. Vakaro iškilmės prasidėjo 
su mokyklos choro sudainavi- 
mu STAR SPANGLED BAN- 
NER, Naruševičiaus AUDRA 
GIRIOJ, Vienožinskio KAIP 
GI GRAŽUS, ir Liaudies dainos 
PLAUKIA NEMUNĖLIS. Sekė 
Vaikų Darželio Mažyčiai. Tie 
visų širdis patraukė savo eilė
mis KATYTĖ, ir šokiu MAŽI 
DRAUGAI. 1-o ir 2-ro sky
riaus mergaitės išpildė šokį 
JAUNUTĖS. Patrijotinę stygą 
užgavo 3-čio, 4-to ir 5-to sky
riaus berniukai su savo DĖDĖS 
ŠAMO DRAUGAI. Mažyčių 
choras sudainavo Vakarinę 
Maldą, Mano Gyvulėlis ir Sakė 
Žmonės Taip. Tų pačių skyrių 
mergaitės visus palinksmino 
savo daina ir šokiu NAŠLAI- 
TUKĖS. 1-mo ir 2-ro skyriaus 
berniukai kaipo PATARNAU
TOJAI “Bell-hops” patiko vi
siems susirinkusiems.

šiūtė, Juozapas Petrikas, Pran
ciška Petkaitė, Marijona Sta- 
lionytė, Darata Terasevičiūtė 
ir Raymundas Zinzaleta. Gra
žus graduantų paveikslas me
ringai p. Vinco Velžio nutrauk
tas buvo atspausdintas “Darbi
ninke” pereitą penktadienį.

o
r *

' DIPLOMŲ IŠDALINIMAS 
Graduantų išleidimas buvo

įtarpintas į vidurį vakaro iškil
mių. Atėjus kunigams scenon, 
Marijona Stalionytė graduantų 
vardu tarė atsisveikinimo žodį, 
kuriame ji dėkojo visiems už 
progą ir pasišventimą jiems, 
kad jie galėjo lankyti vieninte
lę Baltimorės lietuvišką moky
klą. Klebonas kun. Lietuvnikas 
pasveikino vaikelius, išgyrė jų 
tėvelius ir gale savo kalbos su
teikė graduantams savo tėviš
kąjį palaiminimą. Karšto oro 
dėliai ir laikui stokojant, kun. 
Dubinskas kalbos nesakė, tik 
sveikino graduantus ir linkė
jo jiems viso gero. Kun. dr. 
Mendelis perskaitė pavardes tų, 
kurie gavo diplomus ir ypatin
gas dovanas už gerus pažymius 
moksle.

YPATINGOS DOVANOS 
UŽ MOKSLĄ

Kad paskatinus mokinius prie 
didesnių pastangų kasmetą yra 
duodamos dovanos tiems, kurie 
gauna geriausius pažymius a- 
belnai ir ypatingose mokslo 
šakose. 8-tam skyriuje už Reli
giją. Lietuvių kalbą, Slibizavi- 
mą ir abelnai Mokslą — 4-ios 
dovanos, visas laimėjo Marijo
na Stalionytė. Už Aritmetiką 
gavo dovaną Pranciška Petkai
tė. 7-tam skyriuje, už Mokslą— 
Dolores Pečiulytė;; už Lietuvių 
kalbą — Regina Jončiutė. 6-am 
skyriuje, už Mokslą ir už Slibi- 
zavimą, abi dovanos teko Lili
janai Lekavičiūtei. 5-tam sky
riuje, už Mokslą premiją laimė
jo Ričardas Glaveckas: 4-tam 
skyriuje, Doroles Bagdonaitė; 
3-čiam, Jonas Pilipauskas; 2- 
ram, Antaneta Minkevičifitė; 
1-am, Virginija Baylytė, o Vai
kų Darželyje, Geraldas Gelaže- 
la.

PREMIJOS UŽ IŠTIKIMYBĘ 
Sekantieji mokiniai mokslo

metų bėgyje neapleido nei vie
nos dienos: Alverta Jovaišaitė, 
Jokūbas Geisey, Marijona Sta
lionytė, Stanislovas Boguža, 
Edvardas Būda, Edvinas Gied
raitis, Regina Jončiūtė, Dolores 
Pečiulytė, Leoną Šimkevičiūtė, 
Albertas Šilanskas, Juozas Poy 
Quoork, Lilijana Lekavičiūtė. 
Florencija Petrikaitė, Tomas 
Petrikas, Mildreda Žukaitytė, 
Antanas Makarauskas ir Virgi
nija Baylytė.
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MŪSŲ GRADUANTAI 
Gavo diplomus William

Brown. Marijona Dunkiūtė, Jo
kūbas Geisey, Alverta Jovai-

F S & r av. 1
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ST- (\lPHONSUS.

Šv. Alfonso lietuvių parapijos, Baltimore, Md., vaikeliai, priėmę Pirmąją Šv. Komuniją. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę: 
Kun. dr. L. Mendelis, Kun. J. Lietuvnikas, Kun. A. Dubinskas.

U irflfiKVENIMO MARGUM
Mot r

Londono skrybėlaičių parda
vinėtojai prieš kurį laiką pradė
jo griežtą kovą su Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse beįsiga- 
linčia mada vietoj brangių 
skrybėlaičių nešioti paprastas 
skareles. Nepaisant tai propa
gandai išleidžiamų didelių pini
gų, vis dėlto ir Londone skare
lės vis labiau ir labiau pradeda 
įsigalėti. Nurodoma, kad Brai
tone, didžiausioje Anglijos 
maudymosi vietoje per pasta
rąjį sezoną, didesnioji moterų 
dalis jau nešiojanti skareles. 
Londone šiuo metu skareles ne
šiojanti maždaug kas penktoji 
dama, tačiau mažesniuose pro
vincijos miestuose skrybėlaitės 
esančios dar žymiai gausiau ne
šiojamos.

Anglų laikraščiai rašę, kad 
apvaliam veidui pritaikytos 
skarelės labiau tinkančios nei 
skrybėlaitės. Anglės tokias ska-

FANTAZIJA — NE VIENAS 
GINSIU

Gal ne vienas neužmirš pas
kutinės vakaro programos da-

Worcester, Mass.

PERTRAUKOS MUZIKA 
Po trumpai pertraukai 8 mo

kiniai pavieniai visus palinks
mino muzika: būtent, Audrutė 
Velzvtė, Ričardas Šilanskas, 
Marijona Želinskaitė, Jacųueli- 
ne Kašinskaitė, Marija Teresė 
Keidošiūtė, Alfonsas Kiškis, 
Regina Jončiūtė ir Edvinas 
Giedraitis.

Aušros Vartų Parapija
* -----------kies neapsiašarojusios, matant Nors jau mėnuo kaip įvyko 

gyvai atvaizduotą dabartinę Moterų Sąjungos apskričio su- 
Lietuvą nacių vergijoj. Visi važiavimas Aušros Vartų para- 
šios fantazijos dalyviai tikrai pijoj, bet jis tebėra visų atmin- 
didingai išpildė savo roles. Al- tyje. Gegužės 17 d. suvažiavo 
verta Jovaišytė — Lietuva, sa- Moterų Sąjungos kuopų atsto
vo grandimis ir retežiais kaip vės iš 8 kuopų, būtent, West- 
replėmis kiekvienam grobė už fįeld, Hudson, Lawrence, So. 
krūtinės, matant svastiką vie- Boston, Brockton, Nonvood, 
toj trispalvės ant jos jūpelės. Worcester 5 ir 69 kp. Viso 29 
Baltmarė — Marijona Stalio- atstovės.
nytė, Vilnija Stasė Dubaus- Suvažiavimą atidarė pirmi- 
kaitė, Aukštaitija — Dolores ninkg p T B Mažeikienė. Mal- 
Pečiulytė, Žemaitija — Euge- dą atkalbėjo vietinis kleb. kun. 
nija Adomaitytė priminė pa- R Vasys. Prezidiumą sudarė 
vergtas Lietuvos dalis. Edvar- šios 3^^^? vedėja _ p. 
das Būda turėjo nedėkingą Vo- 0 sidabrien^ pagelb. A. V. 
kiečio rolę, kurią puikiai atliko. Kneižienė; rast. k Venčienė. 
Veronika Baranauskaitė buvo j Kleb kun K Vasys labai
Balsas, o Albertas Šilanskas nuošįrdžiai pasveikino Sąjun- 
Protėvių Dvasia. Edvinas Gied- gietes Kun j Petrauskas iš 

raitis ir Jokūbas Geisey, kaipo Brockton> M. s. apskričio dva- 
kariai už Lietuvos laisvę, ne gįog vajas, pasveikino suvažia- 
vienai motinai ir tėvui priminė vimą ir perskaitė kun. S. P.
jų pačių sūnų, kurs šiandien Kneižio> Moterų Sąjungos Cen- 
tarnauja Dėdei Šamui. Fanta- trQ dvasios vado> paruoštą pa. 
zija buvo išpildyta 6-to, 7-to ir skaįĮa Nutarta paskaitą pasių- 
8-to skyriaus mokinių. Dainos^ “Darb;ninkui” “Moterų

Aukso Takelis, Pirmyn, dirvai” ir kitiems katalikiš- 
Kelk Vėliavą ir Pasauliui Rei- kiemg laikraščiams.

Išklausyta įvairūs raportai. 
Vajaus raportai buvo tikrai į- 
domūs: Organizuojamos naujos

lies, nes nebuvo nei vienos a- I

kia Jaunuolių, kurios buvo su
dainuotos šiam veikale, žavėjo 
visų širdis. Vakaras baigtas 
Lietuvos Himnu. P-nas Gerar
das Kaprišiūnas ir p-lė Darata 
Šimkevičiūtė pagelbėjo prie 
piano. Vakaras buvo gražus,
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BROCKERT’S Į
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

ii

moterį katalikę mergaitę p-lę 
Philomeną Bolzano. Edvardas 
Sadauskas ir Albertas Matulio- 

lietuviškas. Kaip kunigai, taip nis su dviem svetimtautėmis
žmones džiaugėsi Sesučių dar- buvo sutarties liudytojais. Kun.
bu. Vaikučiai buvo puikiai iš-idr. Mendelts ir kun. Antanas
mokyti ir tikrai meningai išpil
dė vakaro programą. Pelno 
bažnyčiai nuo vakaro įžangos 
liko virš $150.00.

ILGIAUSIŲ METŲ! 
Sekmadienį, birželio 14 d.

prieš mišias 10 vai. priėmė mo
terystės sakramentą visiems 
gerai žinomas jaunuolis An
drius Rėkus. Andrius yra tik
ras šv. Alfonso parapijos auk
lėtinis. Baigė parapijinę moky
klą ir gavo laipsnį iš Tėvų Jė- 
zuitų Loyola kolegijos. Prie to 
paties altoriaus, kur jisai tiek 
daug kartų tarnavo šv. Mišiose, 
jis sekmadienį paėmė sau už

luozas Kashshs
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

60? Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595

---------------------------------------------- reles vartoja įvairiausių spal-
kim ant Kelių”, vadovybėje vų. Tačiau daugiausia esą var- 

■ muziko J. K. Žemaičio. Laike tojama rausvų, žalsvų ir margų 
; mišių giedojo solo ‘Avė Maria’ skarelių. Iki pietų esančios ne- 
! p. Thompsonienė. Prie asistos žiojamos paprastesnės skarelės, 

kuopos ir auginamos senosios. buvo sekanti: šv. Kazimiero po pietų gi iš brangesnių me- 
Plačiai kalbėta apie būsiantį parap klebonas kun. A. Petrai- džiagų, o pradėjus žibėti elek- 
apskričio suvažiavimą. Dįakonas kun. Antanas Ma- tros šviesoms skarelės esančios

Karo metu apskričio suvažia- £ukna MIC., primicijanto bro- papuošiamos įvairiomis brange- 
vimus nutarta laikyti kartą sub -diakonas — kun. Jonas nybėmis. Anglų laikraščiai ra
mčiuose. Taigi kitas suvažiavi- gakanas> ceremonijų vedėjas šo, kad skarelių įsigalėjimas 
mas, kuris bus metinis, įvyks kun Adomas Markūnas, MIC. skrybėlių gamintojams darąs 
balandžio mėn., 1943 m., ^or" j pamoksią sakė misijonierius labai didelius nuostolius, ta- 
wood, Mass. i kun Barauskas. Primici- čiau mažiau pasiturį gyventojai

Kaikurias kuopos suvažiavi- jose dalyvavo ir šie svečiai: tuo būdu sutaupą iš viso ma
mą sveikino laiškais. j Kun. Jonas Vaitekūnas iš Pro- žiausia 5 mil. dolerių.

Pasibaigus sesijoms, vietinės vidence> R L; Kun. Ad. Kup- -----------------------------------------
kuopos valdyba pakvietė atsto- revičius> MIC/ ir kun. J. Šmi- SU apeigų buvo ir liūdesio va-

gelskis, MIC. landėlė, nes prieš keletą savai-
----------- , čių sunkiai susirgo jauno kuni-

TRUMPA BIOGRAFIJA ko mamytė, kuri negalėjo ma-
Kun. Bronius P. Mažukna, tytai sūnelio įšventinimo nei jo 

6 vai. vakare, didžioje svetai- sūnus Vinco G Mažuknų, 49 pirmutinių iškilmingų šv. mi
nėje įvyko vaišės. Stalai buvo Waverly st. Worcester, Mass., šių. Graudu buvo žiūrint, kaip 

brolis Kun. Antano Mažuknos, tėvelis, brolis Albertas, sesutė 
MIC. Sėkmingai baigęs Šv. Ka- Pleišką ir kibi giminės arti- 
zimiero parapijinę mokyklą ir n°si prie Šv. Komunijos, o mo- 
vienuolių Ksaveriečių vedamą tuia turėjo praleisti sunkias va- 

kos spalvų ženkleliai, nes tą šv jono aukštesniąją mokyklą, landas ligoninėje.
dieną buvo “I Am An Ameri- i Kolegijos moksius g jo Mariana- Linkime jaunam kunigėliui 
can” diena.. * polio kolegijoj> kurią sekmįn. ilgiausių metų, gausių Dievo

Laike vakarienės kiekviena. gai baigęg buvo priimtas į Sul.
atstovė buvo pakviesta atsisto-

ves vakarienei. Kun. J. Pet
rauskas užbaigė suvažiavimą 
malda.

gražiai papuošti. Atstovėms ir 
garbės svečiams — kleb. kun. 
K. Vasiui, kun. J. Petrauskui ir 
kun. Jutkevičiui įteikta Ameri -

Dubinskas buvo prie altoriaus 
sutarties metu. Kun. dr. Men
delis atnašavo šv. mišias. Per 
pamokslą jis' paaiškino apie 
Moterystės Sakramento prakil
numą ir perskaitė visiems pa
laiminimo maldas, kurias Baž
nyčia skaito jaunavedžiams. 
Pusryčiai buvo mamytės Reku- 
vienės namuose, 823 Hollins 
St., o vestuvių puota įvyko va
kare parapijos salėj. Sveikina
me ponus Rėkus ir linkime 
jiems ilgiausių metų gyvenimo 
ir gausiausių Dievo malonių.

picijonų Filosofijos seminariją, 
ti ir pasirodyti, o kaikurios bu- Montreal, Canada. Baigęs Filo- 
vo pakviestos kalbėti. Hudsono' gofijog kursą kun Mažukna gjo
M. S. kuopa yra tikras pavyz
dys, nes ten nėra lietuvių pa
rapijos ir kuopa turi 45 nares.

pp. Cižauskai sudainavo ke
letą duetų. Gražias kalbas pa
sakė kleb. kun. K. Vasys, kun. 
J. Petrauskas ir kun. Jutkevi- 
čius.

Taipgi buvo išleistas p. Jo- 
sephine Smith’s aukotas Whit- 
tals vilnonis divonas. Laimėjo 
p. M. Kilmonytė iš So. Bostono. 
Ji savo laimikį padovanojo 
Aušros Vartų parapijos kami- 
vadui.

Visi ir visos buvo patenkintos 
vakariene. Garbė naujai pirm. 
B. Millerienei ir jos pagelbinin- 
kėms: D. Anusevičienei, N. 

Sinkevičienei, S. Galčienei, S. 
Antanavičienei, R. Mankevičie- 
nei, K. Miškinienei, O. Žibins- 
kienei, A. Kasperienei, J. Ka
ralienei ir D. Skemiškienei.

M. S. 69 kp. nuoširdžiai dėko
ja Tagman kepyklai už dovaną 
— pyragą. A.M.W.

NUOTRUPOS
Kun. Antanas Dubinskas šeš

tadienį, savo Globėjo dienoje, 
gavo daug sveikinimų. Šią sa
vaitę išvyko į Šv. Marijos Semi
nariją atlikti metines kunigų 
rekolekcijas.

Mirė Juozas Benikas. Gyveno 
Curtis Bay. Lietuviškon parapi- 
jon nepriklausė. Buvo atsitoli- 

nuo Bažnyčios, bet

malonių, o jo mamytei greitos 
sveikatos.

PARENGIMAS

Šv. Vardo Marijos Dr-ja ren-
garsioj gja geano 17 d birželio, po baž-

. nytinėje salėje, po pamaldų,
nada. kur gavo ir Teologijos pelnaa Ka2imierie4ių

Teologijos mokslus 
Grand Seminare, Montreal, Ca

laipęnį. Kun. Broniaus brolis, 
kun. Antanas Mažukna, MIC., 
eina “Laivo” redaktoriaus pa- 
reikas. Tėveliai, sesutė Pranciš-i 
ka ir jaunesnis brolis Albertas 
uoliai remia Tėvų Marijonų 
Kongregaciją ir LDS. P-nas V. 
Mažukna eina iždininko parei
gas LDS 7-tos kps. Taipgi pri
klauso ir prie kitų draugijų. 
Prie džiaugsmingų ir iškilmin-

naudai. Kviečiu skaitlingiau
siai dalyvauti ir paremti jųjų 
darbuotę. Su-jo.

t?or Victorj.
Btty 

8. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos nau

jo Kristaus kareivio, kun. Bro
nio P. Mažuknos, įšventinimas 
į kunigus įvyko 30 d. gegužės. 
Pirmas iškilmingas šv. mišias 

atnašavo 31 d. gegužės, Šv/Ka- 
simiero par. bažnyčioje. Jau- 

kunigėliui įžengiant į bai
su visa asbta didžiulis į

lietuvių numylėtą giesmę “Pul-

Svarbus Pranešimas Kiekvie
nam Vietos Piliečiui

APDRAUSKITE SAVO INVESTMENTUS!
Jungtinių Valstybių Valdžia išleis 

Karo Padarytų Nuostolių Apdraudę
su Liepos 1 diena, labai žema kaina.

Nepraleiskite progos — įsigykite apdraudą! 
Apdrausk savo namus, namų įrengimus, baldus, 
asmenį, turtą, dirbtuves, krautuves, automobilius 
ir t.t.

Karo nuostolių apdraudą galima bus gauti tik
tai už cash su užsakymu.

Nuo birželio 20 dienos mes būsime pasiruošę 
priimti šios rūšies apdraudai aplikacijas. Ar gali
me Jums šiame reikale pasitarnauti? -- --

GRNAITIS S ŽEMAITIS I^ĮJIUNC^^y n 
38 Providence Street, Worcesterlil(us.
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