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Karo ekspertų apskaičia
vimu, karas, jeigu užsitęs 
iki kitų metų pabaigos, 
gali kainuoti pusę trilijo
no dolerių.

Jung. Valstybės išleidžia 
maždaug pusę tiek, kiek 
kiek išleidžia kitos Suvie
nytos Tautos, todėl, kad 
yra pozicijoj tai padaryti. 
Kitoms anti-ašies tautoms 
ne tiek kainuoja karas pi
nigais, tačiau joms kai
nuoja daug kraujo ir pasi
aukojimo.

Jung. Valstybėms nuo 
1940 m. iki šių metų bir
želio pabaigos karas kai
nuoja $112,300,000,000; 
Britanijai (1932 - 43) $58,- 
200,000,000; Rusijai (1932- 
43) $96,000,000,000; Kana
dai (1939-43) $4,814,000,- 
000; Prancūzijai (1933 — 
Liepos, 1940) $10,100,000,- 
000; Australijai, Naujai 
Zelandijai ir Pietinei Afri
kai (1939-43) $2,620,000,- 
000; Lenkijai (1933-39) 
$2,660,000,000; Olandijai 
(1933-40) $889,000,000;
Belgijai (1933-40) $3,400,- 
000,000; Norvegijai (1936- 
40) $93,000,000; Jugoslavi
jai (1938-41) $220,000,000; 
Graikijai (1937-41) $165,- 
000,000; Čekoslovakijai 
(1938-39 $1,500,000,000.

Pereitą mėnesį 
Valstybės išleido
kiekvieną dieną maždaug 
po $280,400,000.

Apskaičiuojama, 
Hitleriui kainavo 
daug apie $300,000,000,- 
000.

Tiek maždaug kainuoja 
karas pinigiškai. Bet ka
ras nusineša milijonus 
žmonių gyvybių, kurios 
pinigais nenuperkamos.

Nori Gauti 500,000 Svarų i
Mėsos Bostonui

_______
Birželio 10 d. OPA ir val

stybės valdžios viršinin
kai turėjo susirinkimą ir 
tarėsi su mėsos pristaty
tojais kaip gauti daugiau 
mėsos Bostono gyvento
jams. Sakoma, kad reikia 
mažiausia 500,000 svarų 
mėsos šią savaitę Bostono 
ir apylinkės gyventojams.

Kaip žinoma, pagal 1941 
m. mėsos suvartojimo, da
bar yra sumažinta iki 65 
nuošimčio, bet dabar ir to 
negauna, nes reikia dau
giau mėsos Armijai ir Lai
vynui.

I

Jung. 
karui

kad 
maž-

Sovietams Lietuvą oku
pavus, tūlas J. Šimkus bu
vo tarybininkų laikraščio 
redaktorium. Jis kartu su 
kitais tarybininkais pabė
go į Rusiją. Šiomis dieno
mis “lietuvių” komunistų 
Chicagiškis laikraštis įtal
pino Šimkaus suposmuo- 
tas eiles “Manoji Lietu
va”, kuriose štai ką jis 
posmuoja:

“Viską tau atiduočiau, 
kad taptum tu laisva, 
gimtoji, mylimoji, 
manoji Lietuva”.
Iš to suprantama, kad ir 

Šimkai jau pasigenda lais
vos Lietuvos. Bet kada 
Lietuva buvo užpulta ir o- 
kupuota, tai Paleckiai, 
Šimkai stojo į talką oku
pantams. Dabar jie pra
deda atgailoti. Lietuva, at
gavus nepriklausomybę ir 
laisvę, priglaus ir sūnus 
palaidūnus, jeigu tik jie 
išsižadės savo išdavikiškų 
darbų ir parodys savo tik
rą nuoširdumą dirbti tė
vynės gerovei.

Chicagiškis “lietuvių” 
komunistų laikraštis su
rado So. Bostone “kleri- 
kų” laikraštį ir jame tū
pusį “melą”, kurio negali 
išaiškinti nei odą skutęs 
komunistėlis.

MAKE 
every 

AŽŽgįj PAY DAY 

lV>7bond bay d", t

Brazilija Pripažino Argenti
nos Kasi ją Vyriausybę

Rio de Janeiro, Brazilija, 
birž. 10 — Brazilijos val
džia ir kelios kitos Pieti
nės Amerikos valstybių 
valdžios pripažino naują 
Argentinos vyriausybę.

Atšaukus karo stovį Bu
enos Aires, Argentinoje, 
gyvenimas vėl įėjo į nor
malias vėžes.

v •
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POTVYNIO VAIZDAS. — Kai vanduo pakilo šešiose vidur-vakarų vals
tybėse tai užliejo daug derlingos žemės ir kaimų bei miestelių. Šis vaiz
das parodo Wabash upės išsiliejimą ir vaizdą užlietos Peru, Ind., geležin
kelio stoties. Padaryta $30,000,000 nuostolių ir iškelta apie 00,000 iš gy
venamų vietų. Desetkas priskaitoma mirusių.

J
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Areštavo Belgijos Kunigą

Lisbonas, Portugalija,— 
Birželio 10 — Vokietijos 
naciai areštavo Belgijos 

_______ kunigą Gaston Poppe, An- 
Cincinnati, Ohio, birž. 10'twerpe, už tai, kad jis per 

— Dvidešimts kunigų pa- pamokslą pasmerkė vokie- 
sisiūlė skelbti misijas įvai- čius už išvežimą Belgijos

Dvidešimts Kunigų Skelbs 
Misijas Kareiviams

riose kareivių stovyklose į žmonių į Vokietiją priver-į 
Amerikoje. ‘stinam darbui.

SV. TĖVAS LAIMINO 3 BRITŲ 
KARO BELAISVIUS

“Man labai malonu jus 
priimti Vatikane... Mano 
palaiminimas yra jums ir 
jūsų šeimoms ir visiems, 
kurie jums yra brangūs. Ir 
mano specialus palaimini
mas yra jūsų brangiam 
kraštui”.

Britu kareiviai, kurie pa
bėgo iš Romos nelaisvės ir 
buvo apsaugoti Vatikane, 
yra: Vincent McAuley iš 
Toronto, skvadrono vadas 
Sgt. William Cook iš 
Leeds ir Flight Sgt. Fre- 
derick Nightingale iš 
Chorley. Jie visi trys pa
siekė Angliją trečiadienį,

Londonas, birž. 10 — 
Trys Britų karo kareiviai, 
kurie buvo patekę į Ašies 
nelaisvę, ir kurie pabėgo 
iš Romos ligoninės, kaip 
praneša, išgavo neliečia
mybę Vatikane.

Nežiūrint fašistų reika
lavimo, kad tie trys Britų 
kareiviai pasiduotų, Šv. 
Tėvas. Popiežius Pijus XII 
priėmė audiencijon ir su
teikė kareiviams palaimi
nimą.

Britų kareiviai sako, kad 
apart jiem suteiktų visų 
patogumų, Popiežius juos
pasišaukęs ir pasakęs: — birželio 9 dieną.

Rooseveltas įspėja Ašies Vadus _ _ _ _  *
Washington, birž. 10 — 

Prezidentas Rooseveltas I 
pranešė, kad esą įrodymų,' 
jog Ašies vadai daro pri-i 
rengimus panaudoti nuo
dingas dujas. Jis įspėjo a-' 
šies vadus, kad toks jų 
darbas prieš 1 
sąjungininkų tautą bus

Amerikos Lakūnai Bombar
duoja Japonus Burmoje

New Dėl h i, Indija, birž. 
10 — Amerikos lakūnai

hpnt kuria bombarduoja Japonų ba-
_......tautą bul ™ Burmoje; sunaikinta
pilnai ir skubiai atlygin- 
tas.

Turkija Nori Pasilikti 
Neitrali

VOS
Birželio 14 diena per only by teamwork can we 

daugel metų buvo skiria- win the war and establish 
ma ir minima, kaipo Vėlia- a lasting peace." 
vos Diena. Šiais metais y-i Toliau Prezidentas Roo- 
ra kur kas svarbiau paro- seveltas ragina valstybių 
dyti mūsų vieningumą, ir vietines valdžias, iškelti 
nes mūsų žvaigždėtoji vė- vėliavas ant visų valdžios 
liava plevėsuoja ne tik A- namų Vėliavos Dienoje, ir 
merikoje, bet ir kitose ša- taipgi ragina Jung. Vals- 
lyse.

Prezidentas Rooseveltas 
savo proklamacijoje sako:

i “We know that our flag kelti_laisvę - mylinčių tau- 
is not fighting alone. This tų vėliavas, 
year the flags of 32 United 
Nations are marching to- 
gether, borne forward by 
the bravery of free men. 
Together they are the em- 
blem of a gathering of- 
fensive that shall liberate 
the world. As brothers in 
arms, we of the United Na
tions have pledged to one 
another our mu t u a I 
strength until totai victo
ry is won and peace as- stovią taiką'

j tybių gyventojus iškelti 
vėliavas prie savo namų, 
ir kur galima, bendrai iš-

Lai LDS nariai, “Darbi
ninko” bendradarbiai, 
skaitytojai, ir bendrai visi 
lietuviai iškelia Amerikos 
vėliavą ir šalę jos pusiau 
nuleistą pavergtos Lietu
vos vėliavą, ir pasiprašę 
Dievo pagalbos, atiduoki
me pagarbą mūsų šalies 
vėliavai.

Vienybėje mes laimėsi
me karą ir įsteigsime pa- 
___ ____ _t, sako Prezi
dentas.

VVashington, D. C., birž. 
10 — Pereitą pirmadienį į 
Baltuosius Rūmus buvo 
atvykę apie keturi šimtai 
įvairių tautų atstovai, ku
rie dalyvavo Suvienytų 
Tautų Maisto Konferenci-j 
joj, Hot Springs, Virginia.j 

Prezidentas Rooseveltas ■ 
nuoširdžiai priėmė i 
vus ir jiems pasakė turi-, 
ningą kalbą. Jis pareiškė, j 
kad konferencija, kuri ką! 
tik pasibaigė, atnešė pa-Į r-. t* v. n . • . « . . .'1 +- . . n 1 ... n

akino Maisto armies. our
a - i and our air forces are now;

^0 AtętnVIK perfecting the teamwork
Jo HIoIVtUj with our A||ies which|
-----------  shall, under God, bring 
susivienyjusios kare prieš victory in this great cause 
baimę ir skurdą taip stip- to which freedom-loving Buvęs Jungtinių Ameri- 
riai ir įspūdingai, kaip jos mankind, has dedicated it- kos valstybių prezidentas 
yra susivienyjusios kovos self. Made strong by our Herbert Hoover pareiškė, 
fronte šiame pasauliniame common bonds, we shall kad ateinančią žiemą ir 
kare prieš užpuolimą. į f

“Ir mes laimime veiks- lution and rededicate our- Įima gauti 
mu ir vienybe”, sako jis.

Amerikoje Būsią Mažiau 
Maisto

New York, birž. 10

a*8t°J Daugiau Amerikos Kareivių 
Pasiekė Britų Uostą

Londonas, birž. 10—Pra- 
sauliui naują viltį išliuo- , nešama, kad daugiau 

nuo Jung. Valstybių kareivių 
atvyko į Anglijos uostą. 

Tautos”, Atvykusiųjų tarpe yra 
“yra'daug lakūnų ir inžinierių.

savimui žmonijos 
skurdo ir baimės.

“Suvienytos 
sakė Prezidentas,

Užpuolimas Europos Jau
Paruoštas

I
I

į face the future with rašo- pavasarį būsią mažiau ga-
i maisto šioje 

selves to the achievement šalyje. Jis sakė: “Mums 
of permanent collabora-i nereikės badauti, bet tik 
tion among Nations and;su mažiau pragyventi”, 
security for all men. Foriten pačią Italiją.

LEWIS PALIAUBOS SUSKALDĖ 
; KASYKLŲ SAVININKUS

Pasirašė Atskirę Sutartį
VVashington, D. C., birž. 

10 — John L. Lewis, Uni
ted Mine Workers unijų 
prezidentas, susitarė ir 
pasirašė sutartį su viena 
grupe kasyklų 
kais, būtent,

savinin- 
Central

Negotiating Komitetu. Y- 
ra viltis, kad susitars ir 
streikas bus prašalintas.

■ ■ ■■

Vėl Naujas Argentinos 
Prezidentas

Londonas, birž. 10 —An- kaip pačioje Vokietijoje
glijos ministeris Churchill žmonės išsilaikys kada ~~ ~
pareiškė, kad viskas pa- jų miestai yra nuolatiniai|at^^a^a„fSa 
ruošta greitam ir smar- i..............
kiam užpuolimui Europos.: barduojami.
Kada ir kur puolimai bus! — —
pradėti, žinoma to viešai. sajų, kaip Lampedusa, laiką, kurį darbininkai 
nega ima s e . , Pantelleria ir net Sicilijos praleidžia eidami ar va-

Churchill taip pat nieko nereiškia nieko daugiau, žiuodami iš vienos į kitą 
nesakė, kaip ilgai karas; kaip tik pakėlimą uždan- darbo vietą.

Susitarimas įvyko be 
Darbo Tarybos 

korespondentas. (WLB) tarpininkavimo.
Dabar dar liko susitarti 

su Appalachian Operators

tors organizacija, kurią 
: atstovavo Charles O’Neill. 

|U llUVOVai V A CA kk UV1M. uiiuvU .

sąjungininku lakūnų bom- Kaip praneša, pagal su- 
tartį angliakasiai gaus 
$1.30 daugiau į dieną ir 

Tačiau užėmimas tokių taip pat bus mokama už 1' T , r, . .....................

, sunkveži- 
mų ir ginklų sandelių.

NACIAI OKUPANTAI NAIKINA 
LIETUVOS KULTŪRĄ

dar tęsis, bet jis esą įsiti-'gos į invaziją, sako Ray- 
kinęs, kad sąjungininkai mond Daniell, New York Karo 
visur turi viršenybę ir jie! Times 
tikrai karą laimės. Laimė-;'' 
jimas nebus lengvas, nesi 
Ašis dar turi Europoje a- 
pie 13,000,000 kareivių. 
Daug taip pat priklauso,

Pakol įvyks tikra invazija, 
tai gal dar priseis palauk
ti savaites ar mėnesius.

Buenos Aires, Argenti
na, birž. 10 — Sukilimui 
atslūgus, naujas Argenti
nos prezidentas Artūro 
Rawson atsistatydino. Jo 
vietą užėmė gen. Pedro 
PablO Ramirez, faktinasis 
sukilimo vadas.

Naujasis prezidentas pa
reiškė, kad jo valdžia arti
miausiai bendradarbiaus 
su Amerikos šalimis, ir 
bendrai su kitomis šali
mis laikysis neitralumo 

1 politikos.

J. E. Kardinolas 59 Metai 
Kunigu

Darbininkų Radio Programa

i
I

Londonas, birž. 10 —Na-
...........* , kad lietuviai

Londonas, birž. 10
Berlyno radio praneša, ciai, įtūžę,
kad Turkijos prezidentas neprisideda prie jų ir jų knygas. Lietuvos mokslin- 
Ismet Inonu pareiškęs, parėdimams priešinasi, čiai darbavosi per 40 me-
jog jo kraštas pasiliekąs naikina Lietuvos kultūrą, tų 
neitralus ir taikoje, bet į Naciai uždarė visus uni- Lietuvos enciklopedijai
— —a jr knygynus, dabar naciai visus t: 

šimtus inteli-i raštus sudegino.

gentų, sudegino knygy
nus ir neįkainuojamas

yra pasiryžęs visa jėga versitetus 
gintis nuo užpuolikų. suareštavo

rinkdami medžiagą
i, o 

visus tuos

i

Birželio 8 d. š. m. J. E. 
Kardinolas O’Connell mi
nėjo savo 59 metų kuniga
vimo sukaktį. Tą dieną at
našavo šv. mišias savo ko
plyčioje.

Jo Eminencija Kardino
las O’Connell yra Bosto
no arkivyskupijos Gany
tojas.

I

Šeštadienį, birželio 12 d., 2 vai. po pietų įvyks 
lietuvių darbininkų radio programa. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gra
žios lietuviškos programos: gražių lietuviškų dainų, 
muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston.

Skelbimus ir pranešimus prašome priduoti arba 
prisiųsti nevėliau, kaip penktadienį, jeigu norite pa
skelbti šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

S
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ĮVAIRIOS žinios Bolševikai Pripažįsta - Iš Lietuvos
Išgabenę Daugiau 30.000

PAVYZDINGA LIETUVAITE 
UŽBAIGĖ KOLEGIJĄ

l
VISI KATALIKIŠKI LAIKRAŠ
ČIAI UŽDARYTI VOKIETIJOJ

Dar Apie Karo Bony Vaju

suėmė ir nu-Londonas, birž. 10 —Vo- klupo rusai, 
kietijos nacių vyriausybė gabeno į Vilnių, kur 1863 
uždarė visus Katalikų lai
kraščius Vokietijoje.

m. birželio 15 d. buvo vie
šai pakartas. Ir po jo mir
ties Lietuvos sukilėliai

80 m., Kaip Pakorė Lietuvos dar kov°j° Prie® car? at>i siųstas įgulas. Vieni is žy
mesniųjų vadų buvo Kali- 

į nauskas ir kun. Mackevi- 
• čius.

Sukilėliu Vadą
(LKFSB) Vienas iš gar

siausių 1863 metų sukili
mo vadų Lietuvoje buvo 
Zigmas Sierakovskis. Ji
sai sukilėlių būrius vedė’ 
per Kamajus Zarasų lin-j 
kui. Paskutinis jo vado
vaujamas susirėmimas su' 
rusais įvyko ties Gudiškių' 
kaimu. Sukilėliai kovą lai
mėjo. bet buvo sužeistas 
jų vadas Sierakovskis. 
Kulkos peršautas vadovy
bę jis perdavė Laskovs- 
kiui. pats gi pasislėpė ne
tolimame dvare. Čia jį už-

Rommel Dabar Vadovauja
Apsigynimui Pietinėje 

Prancūzijoje

Londonaą, birž. 10 — Iš 
Madrido praneša. kad 
maršalas Rommel, kuris 
vadovavo Vokietijos nacių 
karo jėgoms Šiaurės Afri
koje, dabar yra paskirtas 
vadovauti apsigynimui 
Pietinėje Prancūzijoje.

REIKALAUJA ITALŲ 
PASIDUOTI

Sąjungininkai turėdami 
'Italijoje savo tvirtoves ga
ilės lengviau pasiekti bom- 
dardavimui Vokietijos in
dustrijos centrų.—_____

I

Baruch Paskirtas 1 Byrnes 
Štabą

i

Jau buvo rašyta pereitame 
“Darbininko” numeryj. kad So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos suruoštame lietuvių susi
rinkime. birželio 6 d. š. m., 
parduoda Karo bonų už $37.- 
000.00. (Dabar jau yra parduo
ta už $39.000).

I Susirinkimo atidarymo kal
bą pasakė tos draugijos pirmi
ninkas adi. Jonas J. Grigalus. 
Po to p. D. A. Zaletskas parodė 

' judamus paveikslus. Paveikslų 
rodymo pertraukoje, draugijos 

' iždininkas p. A. J. Namaksy 
pasakė kalbelę ir perstatė p." 
Mykolą Venį, kuris kalbėjo Mt.

i Washington Co-operative ban- 
: kos vardu, kuri pardavinėjo
Karo bonus, p. Venis labai kar
štai ir patriotingai ragino visus 
pirkti Karo bonus.

Karo bonų pardavinėjimui 
vadovavo bankos iždininkas p. 
Brendan Shea. o jam gelbėjo 

■ eilė bankos darbininkų-kių. tino, 
tarp kurių ir lietuvaitė, p. Za- tai gal nuo kapų nurašy 
gurskaitė. Taipgi buvo ir sava- tos pavardės 
norių pagelbininkių. būtent, prieš 
pp. C. Grigalienė (adv. Grigą- kurie gerai tą dalyką žino, 
liaus žmona),

, p. Zaletskienė

(LKFSB) Lietuva šian
dien kenčia sunkią vokie
čių okupaciją. Lietuviai 
nacių nekenčia, kaip galė
dami jiems priešinasi ir 
laukia tos dienos, kada 
bus nuo jų išlaisvinti. Ta
čiau lietuviai nenori nė 
bolševikų okupacijos, ku
rios baisumą jau turėjo kartinės pašalpos nuo 300 
progos patirti. Šiemet, iki 800 rublių...” Kiek ta 

i birž. 15 d. sueina treji me- pašalpa verta, mes galime 
tai, kaip 1940 m. į Lietuvą spręsti kad ir iš to, jog Ru- 
įžygiavo okupacinė raudo- sijoje batų pora ar vienas 
no ji armija. Kas toliau dė- apsiaustas kaštuoja dau- 
josi — žinome, bet iki šiol giau, negu ta duota šeimai 
lietuviai negali pamiršti pašalpa, 
tų baisių scenų, 
vyko iš Lietuvos išgabe
nant tūkstančius žmonių. 
Kai Amerikoje buvo pas
kelbti Sibiran ištremtųjų 
sąrašai, sudarytieji Liet. 
Raudonojo Kryžiaus, USA 
‘lietuviai’ komunistai tvir-

jog tai esą netiesa,

Washington, D. C., birž.

Londonas. birž. 10 —Ita
lijos vyriausybė praneša, 
kad sąjungininkų karo va
dai pareikalavo Italijos 
kariuomenės Pantelleria 
saloje pasiduoti. Italai to 
reikalavimo nepriėmė.

Pantelleria sala yra stip
riai ginkluota ir apgina 
kitas Italijos salas, ypač 
Siciliją.

Iš Londono pranešama, 10 — James F. Byrnes, 
kad sąjungininkų kariuo- Karo Mobilizacijos direk- 
menės įsiveržę į Italų salą torius, paskyrė Bernard 
Pantellerią. Jei ši sala bus M. Baruch. stambų finan- 
užimta, tai tada sąjungi- sierių, į savo štabą. Sako- 
ninkai puls Siciliją ir išįma, kad Baruch dirbsiąs 
ten pačią Italiją. i be algos ir be titulo.

Sovietai Bombardavo Šešius 
Nacių Aerodromus Rusijoje
Sunaikino 150 Priešo Lėktuvų

Londonas, birž. 10 —So-11 
vietų lėktuvai puolė še- h 
sius nacių aerodromus ' 
Rytiniame fronte, kad to
kiu būdu sutrukdyti na- 
cių pasiruošimus ofensy
vai. Raudonieji sunaikino 
tarp 150 ir 160 priešo lėk
tuvų, o tuo pačiu laiku 
prarado 21 savo lėktuvą, 
praneša Maskva.

Naciai puolė Volkhovo 
miestą, kuris j— 
mylių į piet-rvtus nuo Le
ningrado. Tačiau Sovietų

JAP CHIEF — Adm irai Mi- 
neichi Koga. who succeeds 
late Admiral Yamamoto as 
commander of corr.bined 
Japanese fleet. Koga has 
been head of the Yokohama 
Navai Base for building and 

repair of varshipe.

Lietuvos himnus 
merginų grupė, va- 

p. N. Januškevičie-

atstovavo ir turinin- 
adv. A. O.

Garbės kon- 
Burkinshaw. 

Iždo Depart-

at-karo jėgos tą puolimą 
mušė, ir nušovė 24 priešo 
lėktuvus.

Iš Berlyno sužinoma, 
kad raudonieji atsiėmė O- 
ranienbaum miestą, kuris 
yra 16 mylių į vakarus 
nuo Leningrado. Tai yra 
strateginis 
Suomijos 
kraščio.

I

Maskva praneša, kad 
randasi 80 vokiečiai skubiai ruošiasi 

ofensyvai Bryansk - Orei 
srityj, o rusai koncentruo
ja visas savo sunkiausias 
karo jėgas, kad sutriuš
kinti priešo pasiruošimus 
ir planus.

punktas prie 
vandenyno pa-

praneša, kad

Tinginys — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigurni.

jos Metu”. Tame straips
nyje rašome: “Sąjunginė 
vyriausybė atleido iš są
junginio biudžeto lėšų e- 
vakųotiems lietuviams pi
niginėmis pašalpomis ap
rūpinti. 7.410 labiausiai 
pagalbos reikalingų šeimų 
gavo per įgaliotinius vien-

ir t. p. Bet
Lietuvos žmones,

i

nenuslėpsi. Todėl komu
nistiškame laikraštyje 

l “Tarybų Lietuva”, kurs 
i platinamas ir tarp Lietu
vos žmonių, norėdami pa- 
jsigirti prieš Lietuvos vi- 
! suomenę Paleckio raudo
nieji komisarai paskelbė 
savo nuopelnus: “Lietuvos 
Vyriausybės
Darbai Atlikti Evakuaci-

Amerikos Įr 
sudainavo 
dovaujant 
nei.

Lietuvą
gą kalbą pasakė 
Shallna. Lietuvos 

■sulas, p. William 
į Jung. Valstybių 
į mento oficialis atstovas, svei-! 
I kino lietuvius ir dėkojo už gau-! 
įsų Karo bonų pirkimą. Jis taip
gi perstatė šio karo herojus, 
kurie yra gavę už pasižymėji- 

I mus karo veiksmuose Purpuri
nius Širdies medalius, būtent. 
Chief Boatsvain’s Mate Lloyd 

i Morris iš California. George 
! Klemchuk iš Chicago, Coast 
Guardsman, ir Mack Shippey. 
Jie papasakojo apie savo paty
rimus karo frontuose.

Adv. Juozas Cunys.
Dariaus Amerikos 
posto komandierius. 
turiningą kalbą ir 
draugijos narių, esančių karo 
tarnyboje. Garbės Sąrašą. Yra 
66 nariai karo tarnyboje, iš 
kurių vienas, būtent. Stasys 
Masiulis iš So. Bostono yra už
muštas Šiaurės Afrikoje.

Kiti kalbėtojai buvo šie: Dr. 
Antanas L. Kapochy, p. S. Mi-! 
chelsonas, Dr. Povilas Jakima-' 
vičius, buvęs Mass. Valstybės 
Sveikatos komisijonierius, p.. 
Antanas F. Kneižys. adv. Ka
zys Kalinauskas.

Dainų programą išpildė Mer
ginų grupė. Dr. Juozas Anta- 

1 nelis ir p. Stasys Paura, akom
panuojant p. N. Januškevičie
nei.

Perkantieji bonus turėjo pro- į Lake, Mich. Klebonavo pa- 
gą pasirašyti savo vardus ant rapijose: ŠV. Juozapo, Do- 
tikros bombos, kuri buvo at
vežta į tą susirinkimą. Tame Bridgeville, Pa. Dabar sek- 
susirinkime lietuviai užregis- j mingai darbuojasi Pits- 

: burge. Lietuviškoji visuo
menė garbingam jubilia-

Mokslų Bakalauro 
vienai labai įžymiai 
p-lei Joanai P. Vai-

P-LĖ JOANA PATRICIJA 
VAIČIŪNAITĖ

Birželio 1 d. š. m. Mt. St. Ma
ry mergaičių kolegijoje, Hook- 
sett, N. H., iš 14-kos gavusių 
įvairius bakalaurių laipsnius, 
buvo įteiktas Komercijos ir E- 
konomijos 
laipsnis ir 
lietuvaitei, 
čiūnaitei.

P-lės Joanos tėveliai gyvena, 
284 Pearl St., Manchester, N.H. 
Jonas Vaičiūnas, kilęs iš Taugi- 
naičių kaimo, Krekenavos - 
Pociūnėlių par. Atvyko į Ame
riką 1912 m. Jo šviesi žmona 
(po tėvais Stelmokaitė) kilusi 
iš Biržuliu kaimo, Bukonių par. 
Ukmergės apskr. Atvyko į 
Manchesterį 1914 m. Juodu abu 
apsigyveno Manchestery ir, 
1915 m. susituokė. Judviejų mo
terystė Dievas laimino dvejata 
vaikų: sūnumi Paulinu ir duk
rele Joana.

Tėvai būdami sąmoningi lie
tuviai ir labai pavyzdingi ka
talikai jau nuo pat kūdikystės 
sugebėjo įskiepyti savo vaike
liuose viską, kas tiktai aukšta, 
dora ir prakilnu.

Kai vaikai sulaukė mokykli
nio amžiaus, susipratę tėvai pa
vedė juos auklėti katalikiškai 
mokyklai. Abu, Paulinukas ir 
Jonytė pradėjo ir baigė su pa- 

j sižymėjimais kaip pradinę, 
į taip ir aukštesnę Šv. Juozapo 
į katedros parapijos mokyklą, 
i Paulinas dar lankė du metu Šv. 
į Anselmo kolegiją ir paskui į- 
\ stojo Šv. Marijos seminarijon 
Baltimorėj, Md. Jisai kaip auk
štesnėje mokykloje, taip kole
gijoje ir seminarijoje buvo ir 
yra tikru lietuvišku žiburiu.

p. Jonas Vaičiūnas yra pilna 
žodžio prasme susipratęs ir 
gyvas lietuvis katalikas. Jis 
daug darbuojasi ir niekad ne
pavargsta, nepatingsta. Jis nuo 
pat įsikūrimo yra nuolatiniu 
LDS kuopos raštininkas ir 
“Darbininko” bendradarbis, be
veik be pertraukos LRKSA kp. 
rašt. Jis veiklus besikuriančios 
parapijos organizatorius, ir ki
tų vietinių dr-jų narys. Jo na
muose rasi visus rimtuosius lie
tuvių ir anglų kalba laikraš
čius bei žurnalus ir knygas. Jis 
seka lietuvių tautos gyvenimą 
didžiausiu susidomėjimu, džiau
giasi mūsų tautos laimėjimais 
ir liūsta dėl jos nelaimių. Jo 
prakilni žmona, būdama pilnai 
susipratusi lietuvė, yra jam 
nuolatos įkvėpėja ir sumani pa- 
gelbininkė visame savo šaunaus 
vyro veikime.

Bet šiuokart 
kurios į- mums svarbu atkreipti dė

mesį, kad patys bolševikai 
pripažino, jog iš Lietuvos 
į Rusiją buvo išgabenta 
daugybė tūkstančių žmo
nių. Jei jie patys tarp iš
gabentų šeimų rado pašal
pos labiausiai reikalingų 
šeimų net 7.410, tai jau 
vien tuo pripažįstama, kad 
iš Lietuvos buvo išvežta 
daugiau, kaip 30.000 žmo
nių, nes Lietuvoje šeimą 
vidutiniškai sudaro apie 4 
asmenys. Bet juk tarp iš
vežtų į Rusiją Lietuvos 
žmonių bolševikai tik la
biausiai pagalbos reika
lingų surado 7.410 šeimų, 
bet jie nesako, kiek buvo 

j rasta šeimų, kurios pašal
pos negavo, taipgi — ne
sako kiek išvežta pavienių 
žmonių, ne šeimomis. Be 
to — reikia skaitytis, kadiLaiku ir ne ,lalku- "u‘>lat03 
straipsnyje minima “cent
rinė komisija evakuotų 
lietuvių reikalams”, kuri 
pravedė išvežtųjų regis
traciją, galėjo kaiko ir į 
sąrašus neįtraukti, nesu
rasti. Taip, kad net ir re
miantis pačių bolševikų 
paskelbtais daviniais, aiš
ku, kad Sibiran išvežtųjų 
lietuvių yra žymiai dau
giau, negu 30.000. Kadan
gi aukščiau išdėstytą in
formacija paeina iš Mas
kvos, tai nežiūrint savo 
pirmykščio faktų kreipy- 
mo, ją išspausdino ir USA 
‘lietuvių’ komunistų spau
da pvz. “Vilnis” Nr. 127, 
š. m. geg. 29 d., pusi. 4.) 
Toliau ten iš Maskvos pra-.
nešama, kad išvežtieji lie-'“P^raata‘ Pa‘raukle “-»*• 
tuviai yra paskirstyti j 171be-.budo Prak‘‘"u”“ ir

• I mais buvo visados labai popule-

Kažkurie

I
i

Stepono 
Legiono 
pasakė 

atidengė

, travo pirmiau pirktus Karo bo
nus sumoje^ $125.000.00.

Karo Bonų Komitetą sudarė 
šie So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos nariai: adv. Jo-( 
nas Grigalus. adv. Juozas Cu-' 
nys, Dr. A. L. Kapochy, adv. j 

j Kazys Kalinauskas, p. Juozas į 
Lekys, p. Vincas A. Amsie, p. 
ir ponia A. J. Namaksy, p. 
D. A. Zaletskas ir p. K. Mereš-, ... F kevicius.

Ši draugija užbaigs savo Ka
ro bonų vajų ateinantį sekma
dienį. Rap.

I

Darbštaus Lietuvio 
Sukaktis

Šv.(LKFSB) Pitsburgo 
Kazimiero parapijos kle
bonas kun. 

į energingas lietuvis, 
met švenčia dvigubą jubi
liejų: birželio 7 d. sueina 
30 metų jo kunigystės su- 

Į kaktis, o liepos mėn. 2 d. 
i — 60 metų amžiaus su- 
I kaktis. Kun. M. Kazėnas 
'mokėsi šv. Marijos kole
gijoje, Detroit, Mich. iri 
j Šv. Ciriliaus - Šv. Motodi- 
jaus seminarijoje Orchard,

norą. Pa., Šv. Antano,-*
I

M. Kazėnas, 
šie-

UŽĖMĖ ITALIJOS SALĄ- 
LAMPEDUSIĄ Į

Londonas, birž. 10 —An-’ Naciai Bombardvo Rusijos 
glijos kariuomenės užėmė Miestą
Viduržemio jūroje Italijos _______
salą Lampedusią. Maskva, birž. 10 — So-

Italijos vyriausybė pa- vietų Rusijos vyriausybė 
, reiškė, kad sąjungininkai praneša, kad Vokietijos 
įsiveržė į salą, bet Berly- naciai per dvi naktis bom- 
nas skelbia, kad sąjungi- bardavo Gorkį industrijos 
ninku mėginimas užimti centrą. Gorki yra karo 

įšalą buvo sulaikytas. ginklų fabrikų miestas.

žadina apmirusius lietuvius ir 
labai sumaniai informuoja ne 
lietuvius apie mūsų kalbą ir 
tautą. Jis labai rimtai gilinasi 
į tiesioginį savo pašaukimo 
mokslą, vienok turi noro ir 
randa laiko kitus mokyti lietu
vių kalbos ir parašyti įvairiems 
laikraščiams rimtų bei įdomių 
straipsnių. Už poros metų. Die
vui laiminant. Paulinas taps 
kunigu. Bažnyčia susilauks jo 
asmenyje doro tarno, o mūsų 
tauta gabaus, uolaus ir iš šir- 

! dies savo idealams atsidavusio 
darbuotojo.

P-lė Joana, dabar užbaigusi 
Mt. St. Mary kolegiją, jau pra
dėjo darbuotis Manchesteric 
skaitykloje - knygyne. Visais 
mokslo metais p-iė Joana savo

sričių, dirba žemės ūkyje 
ir fabrikuose. Pripažįsta
ma, kad buvo išgabenti * 
vaikai iš Palangos ir Drus- i' 
kininkų vaikams auklėti i 
įstaigų. Lietuviams vai- i 
kams “perauklėti” esą į-j 

įsteigti šešeri namai. Ruo
šiami nauji lietuvių ko- 

“ Į munistų partijos kadrai 
i Rusijoje. Netrukus būsią 
atidaryti lietuvių gailes
tingųjų seserų kursai. Su
darytame meno ansamb- 
liuje esą 150 žmonių. “Lie
tuvos Valstybinė Leidyk
la” nuo karo pradžios at
spausdinusi 49 pavadini
mų leidinius, išviso 1.658.-. .. T. “ . ~ 111U 1CAU1111LAO, 1OV13U l.UUO.-ijui link! geriausio pasise- mpliorių. B Rusi.

kimo ir siunčia nuosir-! jog radio 9totis 6 kartus 
, džius sveikinimus. per dieną duodanti lietu-

Mokslas — galybė.
Daug kas mokosi tik kad 

ką nors žinoti, bet tai tuš
čia: kiti, kad ką nors reikš
ti, bet tai dar tuščiau: dar 
kiti, kad iš to pelnyti, bet 
tai goda; ir maža tik, kad 
kitus auklėti arba būti iš
auklėtais.

Bernh. von Clairvaux.

viską programą.
Skaitydami pačių bolše

vikų pranešimus apie de
šimtis tūkstančių Rusijon 
išgabentų lietuvių, mes 
stebimės, kodėl jiems ne
leidžiama laisvai susisiek
ti su USA gyvenamais pa
žįstamais ir giminėmis. 
Kodėl jiems atimta laisvė

ri. Nuo pradžios iki užbaigai 
kolegijos ji matosi visumet vir
šūnėse. Ji redaguoja kolegijos 
laikraštuką “The Charter”, ji 

T* Į pirmininkauja studenčių sodali- 
? j cijai, krikščioniško mokslo ar- 

I kibrolijai, dramos sekcijai, ir 
uoliai veikia tarptautinių san
tykių klube. Būdama žavinčiai 
švelni ir meili, ji buvo gerbia
ma ir mylima ne tiktai savo 
mokslo draugių, bet ir viso mo
kytojų personalo. Ji būdavo 
prašoma skaityti paskaitas, ži
noma bile kokia tema, bet ji 
pasirinkdavo temas apie Lietu
vą ir lietuvių tautą bei kalbą. 
Ji paskaitomis taip sužavėda
vo, kad net turėdavo pakartoti. 

Žvelgiant į šių dviejų čia gi
musių ir augusių jaunuolių la
bai daug gero žadančius pasi
reiškimus. ryškiai pasitvirtina 
amžių posakys: “Kokie tėvai, 
tokie ir vaikai”.

Turėdami gražų pavyzdį iš 
savo tėvelių, gabūs vaikai pasi
savino ir jųjų idealus, lietuvy
bę ir .tikrąjį tikėjimą. Katali
kiška mokykla tuos idealus 
sėkmingai išvystė ir dabar mes 
susilaukėme naujų reikalingų 
inteligentų.

Kas metai šio didelio krašto 
mokyklos išleidžia į svietą šim
tus tūkstančių jaunų inteligen
tų. Jų tarpe randasi šimtai lie
tuvių tėvų vaikų. Tačiau, ne
laimė, mūsų tauta nuolatos 
biednėja inteligentinėmis pajė
gomis. Namie negavę tvirto 
tautybės pamato iš savo tėvų, 
išėję šios šalies viešąsias mo
kyklas tampa suvirinti ameri- 
konizmo katile taip, kad jau 
nebelieka jokios kultūrinės žy
mės savo originalės tautybės. 
Dėkui Dievui, kad nors kai ka
da, kai kur dar atsiranda tokių 
vaikų, kurie išėję aukštesnius 
mokslus neapvylia nė savo tė
vų, nė lietuviškosios visuome
nės. Jie nesutirpsta ameriko- 
nizmo katile, bet priešingai pa
silieka tikrais lietuviais ir tuo 
pat kartu šimto nuošimčių ge
rais šios laisvės šalies pilie
čiais. Pati pagrindinė Amerikos 
laisvė laiduoja visoms tauty
bėms išlaikyti savo orginales 
tautybės žymes. Bėda tik tame, 
kad ne visi noriai naudojasi to
mis laisvės privilegijomis.

Garbė ir nuoširdi padėka pp. 
Vaičiūnų šeimai už taip ryškiai 
spindintį lietuviškai katalikišką 
pavyzdį, kaip išauklėti vaikus. 
Kol dar rasis lietuvių kolonijo
se nors po keletą panašių šei
mų. tol dar pasiliks didelė vil
tis. kad lietuvybė Amerikoj 
nežus. Lietuvių tautos atžalos 
augs, žydės ir klestės dar ilgus 
metus. Svečias.

išvykti į kitą kraštą, pvz., 
USA? Kodėl Tarpt. Rau
donajam Kryžiui nelei
džiama vietoje jiems or
ganizuoti reikiamą pašal
pą?

* ♦ ♦
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Švedijoje, kurio 
dėl suprantamų 
skelbti negalime).

prisipažinsiu,

i

lio. Vokiečiai daug vargo 
turi stengdamies juos 
“priversti prie tvarkos”. 
Kuo ypatingai vokiečiai 
nepatenkinti, kad esą 
“blogi” lietuvių elgsenos 
pavyzdžiai užkrečia lat
vius ir estus. Vienintelis 
stiprus ginklas, kuriuo vo
kiečiai naudojasi — tai 
bauginimas bolševikais. Ir 
reikia pripažinti, kad Lie
tuvos gyventojai nieko 
taip nebijo kaip bolševikų.
Bolševikų reiškiamos pre- greito statymo kombinatorius. Jo išdirbystė yra Fon- 
tenzijos į Baltijos valsty- tana, Cal.
bes labai daug patarnauja 
vokiečiams, 
bar kad reikalai stovi, vi
sai nesimato aiškių ga
rantijų, kad bolševikai jų

“New York Times” pareiškia, kad komunistų 
partija atgyveno savo dienas ir turėtų išnykti, nes ji 
dabartiniu momentu sudaro stambiausią kliūtį Rusi
jos su Amerika susiartinimui. “Amerika ir Rusija — 
sako New Yorko laikraštis — šiuo momentu yra susi
jungusios kovoti prieš Hitlerį ir tą savo talkininkystę 
turėtų palaikyti ir Hitleriui pralaimėjus, ne dėl kokio 
idealingo giminingumo, bet grynai dėl savo tautinių 
interesų. Toji talka yra susidariusi tarp Rusijos ir A- 
merikos vyriausybių ir žmonių. “Amerikos” komunis
tų partija nereikalauja siūlytis su kokiu ten tarpinin
kavimu ar paraginimu. “Amerikos” komunistų parti
ja buvo didžiausias ardymo veiksnys Amerikos gyve
nime ir tebelieka stambiausia kliūtimi pilno Amerikos 
su Rusija susitarimo. Ta partija Amerikos patrijotų 
akyse yra diskredituota (nepatikima) ir jos veikla 
neturi jokios vertės. Lygiai kaip ir jos likviduotas 
gimdytojas, Trečiasis Internacijonalas, ji yra savo die
nas jau atgyvenusi. Geriausią patarnavimą rusų - a- 
merikiečių reikalams ji gali suteikti sekant Maskvos 
pavyzdį, t. y. išnykti”.

Tikslus, atviras ir pilietiškai drąsus patarimas. 
Bet ar jis bus priimtas ir išpildytas, tai kits klausi
mas. Veikiausiai ne. Komunistai džentelmoniškų pa
tarimų nepripažįsta. Jie niekad savanoriškai neišnyk
sta. Jiems likviduoti reikia aiškaus ir griežto valdžios 
įsakymo. Dabar lengva jis duoti. Sykį Maskva jau 
oficialiai likvidavo savo kominterną, tai ir Washing- 
tonas turi išrištas rankas tai padaryti. Bet “Washing- 
tonas oficijalaus komunistų partijos likvidavimo ne
skelbia, tik duoda privatų patarimą savanoriškai išsi
skirstyti. Gal mano, kad priverstinai naikinant dar 
daugiau sukurstys komunistų veiklą, nes jie perėję į 
nelegališką padėtį kur kas atkakliau gali griauti vals
tybės pamatus. O šiaip, pripažinus juos nereikalingais 
ir bejėgiais, ir taip sakant, ranka į juos numojus, bus 
susilaukta saugiausios išeities. Gal taip, o gal ir ne. 
Greičiau ne. Taip elgtis bandė Kerenskis. Žinome, ko
kie išėjo rezultatai. Ta savo politika pradžioje leido 
jiems atsistoti ant kojų, o paskui tai nė griežčiausios 
priemonės nieko negelbėjo. Be to, komunistai nepasi
duos Amerikos įsakymams. Likviduojami, jie žinoma, 
pasislėps, bet savo veiklą tik tada nutrauks, kai gaus 
įsakymą iš Maskvos. Bet Maskva tokio įsakymo jiems 
neduos. Ji pasitenkins pareiškimu, kad sovietijoj ko- 
minternas jau likviduotas. Su užsieniečiais jūs patys 
žinokitės. Maskva už jų darbus neatsako. Tad likvi
duoti komunistų veiklą Amerikoj yra ne kieno kito 
tik amerikiečių uždavinys. Jis nelengvas. Kas nors

(Red. pastaba. Žemiau deda
mas laiškas gautas nuo vie
no lietuvio 
pavardės 
priežasčių
Dabar,

Švedijoje yra pasidarę la
bai įdomu gyventi, jei taip 
labai pilvo suveržti nerei
kėtų. Su maistu ir čia sun
koka. Švedija yra pasida
riusi stebėjimo akis į Eu
ropą, kaip lygiai Ašies a- 
kis į Vakarų pasaulį. Oku
pavus vokiečiams visą 
Prancūziją, Šveicarija sa
vo reikšmės yra nustojusi, 
nes ji virto tik sala Ašies 
jūroje, o tuo tarpu iš Šve
dijos su Vakarų pasauliu 
susisiekimas dar galimas.
Užtat dabar čia ir yra ™1L nepasiglemztų. įdomu 
prigūžėję žurnalistų iš vi
so pasaulio: vokiečiai, ita- 
švėdijo‘s“‘laikraščiar“turi krat,ijų valsty^s Pa’ pcrgalę savo krauju tai
savo laikraščių atstovus ir 
demokratinėse šalyse 
Ašies okupuotoje Europo
je, tad gauna žinių iš abie-

lienry Kaišei , žiūri per akių apsaugojamą stiklą į 
pečių, kur kaitinama geležis ir plienas. Jis interesuo
tas tuo pirmutiniu ugnies įkūrimu, naujame pečiuje, 
kuris kainavo $100,000,000. Jis yra stebuklingas laivų

nes kaip da- gas į pergalės darbą. Joks 
asmuo iš jaunimo tarpo 
šiandien neprivalo būti be 
darbo, ar gaišinti savo jė
gas darbui, kuris nėra es
minis. Studentai taipgi 

i<.«- kai bolševikų bijo, todėl privalo suprasti, kad kai 
britai" ir "amerikonai. labai atydžiai seka demo- Vokiečių kareivis moka už

pastebėti, kad ir švedai la-

sisakymus dėl Baltijos yra daug svarbiau, kad jis 
•r valstybių likimo. Anot jų, (studentas) būtų esmi- 

ant to remiasi, ar Atlanto niam karo poste, negu be- 
Čarteris ką reiškia, ar tai klausąs paskaitų. Nors,

jų’pusių. Vokiečių ir italų toks, Pat popiergalis, girdi, esą bus reikalinga 
žurnalistai gaudo kas ra- kalP H'tleno sutartys. imtis daugelio griežtų 
soma Anglijos ir Amen- štai prieš akis tunu vo-įos išdav^ Dadidinimui vi.
kos spaudoje, o anglai ir kiečių Kaune, kurį jie 
jūsiškiai — kas rašoma a- Kauen pakrikštijo, leidžia- 
šies spaudoje. Nors spau- mą 1943 metų vasario 8 
da Ašies kontroliuojamoj dienos numerį, kuris pa- 
Europoj ir labai suvaržy- tvirtina mano išdėstytas 
ta, bet įgudęs stebėtojas mintis. Tame numeryj ra- 
daug išskaito ir tarp eilu- šoma, kad lietuvių tauta, 
čiu* i kuri yra praktiškai bolše-

Mes lietuviai savaime vizmo patyrusi, žinanti, 
suprantama gaudyti gau- kad jos žmonių gyvybė, 
dome žinias iš Lietuvos, laisvė ir saugumas pri- 
Klausomės Kauno radio,1 klauso nuo dabar einan- 
sekame vokiečių ir lietu
vių spaudą, kai kada pa
siekia mus ir laiškai iš 
Lietuvos. Vokiečių leidžia
mą “Kauener Zeitung” 
gaunu veik reguliariai, o 
lietuviškus laikraščius 
pripuolamai — matomai 
vokiečiai vengia juos į už
sienį išleisti. Bet ir iš to, 
ką galima išskaityti iš vo
kiečių spaudos, susidaro 
tam tikras vaizdas. Lietu
viai iš visų trijų Baltijos 
valstybių gyventojų pasi
rodė kiečiausio nugarkau-

Europoj ir labai suvaržy-

čios milžiniškos kovos Ry
tuose rezultatų. Todėl esą 
reikalinga ir Lietuvoje, 
kaip ir Reiche, paliuosuo- 
ti visas turimas darbo jė
gas, kaip vyrų taip ir mo
terų, ginklų ar karo indus
trijai... Ypatingai esą rei
kės peržiūrėti laisvas pro
fesijas — ligi kokio laips
nio jos dirbo ligi šiol būti
ną karo darbą, ar darbą, 
būtiną civilių gyventojų 
gyvybei. Esą taip pat lau
kiama iš jaunųjų, kad jie 
taipgi mesią visas savo jė-

kiek yra apsipažinęs su komunistų taktika, tas gerai 
supranta, kad komunistų veiklai likviduoti, ar kad ir 
sumažybinti iki minimum kenksmingumo, neužteks 
vien valdžios įsakymų. Čia prireiks įtempto, sumanaus 
ir ištvermingo visuomenės bendradarbiavimo. K.

pastaruoju laiku patėmy- 
ta žymus pagerėjimas mė
sos pristatyme, vienok kai 
kuriuose apskričiuose ūki
ninkai dar yra atsilikę mė
sos pristatyme. Todėd vy
riausybė imasi energingų 
priemonių tam, kad užsili
kę pristatymai būtų atlik
ti galimai greičiau.

Toliau Herr Hensen ra
šo, kad esą nereikia ma
nyti, kad jeigu Lietuvos 
ūkininkas nepristatysiąs 
pakankamai mėsos, tai tas 
atsiliepsiąs į tą kiekį, kurį 
gauna Wehrmachtas (vo
kiečių kariuomenė). Fak
tas esą pasilieka, kad tam 
tikri kiekiai buvo iš anks
to nustatyti ir jie turi bū
ti Lietuvos ūkininkų pri
statyti. Šie kiekiai nebus 
pakeisti. Tie kiekiai pri- 

;valo būti iš ūkininkų iš
gauti. Ir tik iš to, kas bus

dukcijos padidinimo vi- ūkininkų pristatyta virš 
sais galimais būdais. To- tų kiekių, būsią galima 
liau, rašo “Kauener Zei- naudoti 
tung”. ]

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

Vertė KUN. A. TAMOLIŪNAS
RELIGIJA KRIZĖJE

Narystė į Tautų Lygą turėtų būti pagrįs
ta priimant kai kuriuos esminius moralinius 
principus, tokius kaip paskelbti penki visų 
pirma reikalingiausi principai Popiežiaus Pi
jaus XII-tojo Taikos pasiūlymuose. Praktiš
kai, kai viena tauta galėjo įeiti į buvusią 
Tautų Lygą. “Kiekviena pilnai savivaldė 
Valstybė, Dominija arba Kolonija”, reiškė 
Tautų Lygos Konstitucija, “gali tapti Lygos 
narė, jei jų priėmimas pripažintas dviem- 
trečdaliais susirinkimo balsais”. Ten nerei
kėjo pažinties priėmimui, nereikėjo nė ben
drųjų vertybių; Rusija su savo ateizmu, Vo
kietija su savo nacizmu, Japonija su savo 
imperializmu — visi buvo laisvi įeiti į Tautų 
Lygą toliai, kai gavo pakankamai balsų. Vie
nintelis, kuris užprotestavo prieš Komunis
tų reprezentaciją Lygoje, buvo tik De Vale
rą. Rezultatas tas, kad Lyga buvo mecha
niškoji struktūra, nes neturėjo organiškosios

vienybės. Nenuostabu, kad ji pasivadino 
“Aukštųjų Sutarčių Partijos”. Tikrovėje, tai 
nebuvo bendrosios civilizacijos ir bendrojo 
tikėjimo organizacija, besidalinančia ben
drąja kultūra. Tai buvo vien tik meniškasai 
mozaiko — tautų jungimas ta teorija, kad 
Valstybė yra vienintelė sutarties paskirtis.

Naujoji Tautų Lyga turėtų turėti kilnes
nius priėmimo laipsnius, ir turėtų priimti tik 
tas tautas, kurios prisiima moralines sąly
gas internacionalinei taikai ir teisingumui. 
Taigi, nežiūrint, kiek daug Rusija padeda bei 
gelbsti Sąjungininkams, baigiantis šiam ka
rui, jei ji ryžtųsi paneigti vieną iš keturių 
laisvių, būtent, religiją, tuomet Rusija netu
rėtų būti leista priklausyti Tautų Lygai. Jei 
pildo sąlygą ir duoda laisvę religijai, paga
liau kitiems reikalams esant lygiais, tada 
Rusija turėtų būti priimta. Kitais žodžiais 
tarus, sekanti pasaulio taika neprasidės su 
VISOMIS laimėjusiomis tautomis: dalei- 
džiant, kad mes — Amerika — laimėsime, 
taika prasidės su tautomis, kurios tiki į mo
ralinę santvarką. Tai bus moralinis pasirašy
mas priėmimui ir tik vienas skaitlinis.

Krikščioniškoji dvasia reikalauja, kad šis 
karas netaptų proga nė jokios rūšies impe

civiliams gyven- 
, kalbėjęs dipl. inži- tojams. Tuo būdu bet ku- 

nierius Bremhorst, Drau- ris padidinimas mėsos da- 
govės Industrinei Produk- vinių (rations) visiškai 
cijai Padidinti Viršininkas priklausysiąs nuo to, kiek 
(matomai savotiška “sta- Lietuvos ūkininkai koope- 
chanoviška” įstaiga) ir iš- ruošią su Vokiečių Civile 
skaitliavo daugybę užduo-' Administracija, 
čių, kurias teksią šiai į-! _ Taigi, viską 
staigai atlikti. Ta jo vado
vaujama įstaiga esą bū
sianti savi-kritiškoj eko
nominė organizacija... Va
dinas, kaip ir prie bolševi
kų prireikė visokių 
kritiškųjų” 
lietuviams 
vokiečiams 
čiauptos, ir iš jų kritikos 
nėra... I

Dar kalbėjęs ir koks tai vos miestų gyventojai tu- 
Dr. Klingspor, Lietuvos E-į ri badauti. Herr Hensen 
konominių Rūmų reikalų j “išaiškina”, kad yra nu- 

, kiek tas 
nurodęs' “Wehrmachtas” turi gau

ti, u kas nuo jo liks, tai eis 
vietos gyventojams. Vadi
nas, jei Lietuvos ūkinin
kas nenori, kad Lietuvos 
gyventojai badautų, tai 
jis privalo pristatyti dau
giau negu “Wehrmach- 
tui” reikalinga. Tai lygiai 
taip lyg gegužė savo vaiką 
į svetimą lizdą įmetusi sa
kytų: Jei nenorite, kad 
jūsų vaikai badu stiptų, 
tai prisotinkite mano vai
ką, nes jį pasotinti reikia, 
o kas nuo jo liks, tai ir jū
sų vaikai galės maitintis, 
bet jei pristatysite mažai, 
tai jūsų vaikai badu pa
stips, taigi, nuo jūsų pa

tai esą buvo galima pada- čjM priklauso jūsų vaikų 
ryti tik todėl, kad Latvijos likimas.
ūkininkai pristatė jiems Beskaitant tuos vokiečių 
nustatytas kvotas savo. laikraščius kartais ir juo- 
laiku. Lietuvoje gi, nors' Tęsinys 4-tame pusi.

i

jos išdavų padidinimui, vi
sa tai esą niekis, palygi
nus su tomis aukomis, ku
rias neša Vokietijos karei
vis fronte.

Šis straipsnis ir be inter
pretacijų aiškus: jei vo
kiečiai prakiš, jus bolše
vizmas sunaikins, o kad to 
neįvyktų, turite eiti į gin
klų fabrikus. Studentai 
turi ir studijas mesti. Kad 
viskas taip dėtus kaip vo
kiečiai nori, “bus reikalin
ga imtis daugelio griežtų 
priemonių”. Tos “priemo
nės” lietuviams žinomos: 
areštai, turtų konfiskavi
mas ir deportacijos.

Kartais skaitant tuos 
Lietuvoje vokiečių leidžia
mus laikraščius sunku ir 
beatpažinti, kad tai rašo
ma apie Lietuvos įvykius. 
Štai vasario 19 dienos 
“Kauener Zeitung” rašo 
apie įvykusią Lietuvos 
Rūmų konferenciją padi
dinimui industrinės pro
dukcijos Lietuvoje. Tų 
Lietuvos Ekonominių Rū
mų Viršininkas kažkoks 
Dr. Pense savo kalboje pa
brėžęs, kad karo “ekono
mika” reikalaujanti pro-|

“savi- 
įstaigų, nes 

ir kitiems ne
burnos už-

i Taigi, viską suvedus, 
Herr Hensen skundžiasi, 
kad latviai esą “geresni”, 
nes jie geriau savo mėsos 
duokles pristato. Čia pat 
Herr Hensen pasako ir ko
dėl Lietuvos ūkininkai sa
vo mėsos prievolių neat
lieka: jie mano, kad vis
kas eina tam nepasotina
mam rykliui “Wehrmach- 

jtui”, tuo tarpu kai Lietu-

Į
vedėjas (Hauptgeschaefs-i statytas kiekis,

i ■ “”T 1
i fuehrer), kuris 
kokiais būdais reikia im
tis įvairių užduočių atliki
mo.

Veltui tu žmogus tuose 
aprašymuose ieškotum 
lietuviškų pavardžių — 
vien tik Bremhorstai, 
Klingsporai, lyg tai vyktų 
Bavarijoj.

“Kauener Zeitung” ko
vo 6 dienos numeryje Th. 
Hensen, Maisto ir Žemės 
Ūkio Skyriaus Viršininkas 
Generaliniam Lietuvos 
Komisariate, rašo: “Mėsos 
kiekis civiliams gyvento
jams Latvijoj buvo perei
tą mėnesį padidintas (bet 
kiek — nepaminėta). Ta-

rializmo ekspanzijai arba plitimui. Kaip pa
skutiniojo pasaulinio karo rezultatas, Di
džioji Britanija praplatino savo imperiją 
1,607,053 ketvirtainėmis myliomis ir pasi
daugino 35,000,000 gyventojais; Belgijos Im
perija laimėjo 53,000 ketvirtaines mylias su 
3,387,000 gyventojų; ir Japonijai padovano
ta 888 ketvirtainių mylių ir 113,154 gyvento
jai. Italija nieko negavo, ir Amerika nieko 
nereikalavo, šiam karui pasibaigus, daugiau 
neturi būti tokių įvykių, tačiau, kaip At
lanto Čarteris prižadėjo, turi būti laisvės ir 
nepriklausomybės pripažinimas visoms tau
toms, ir “visoms” privalo tikrai reikšti VI
SOMS TAUTOMS, net pačiai Indijai. Be to, 
labai įdomu, kad skirtumas tarp Popiežiaus 
Pijaus XII-tojo Plano Taikai 1-mojo punkto 
ir Atlanto Čarterio 4-tojo skyriaus yra, kad 
Šventasis Tėvas užtikrina “visoms tautoms 
— didžioms ar mažoms, galingoms ar silp
noms — jų teises gyvenimui ir nepriklauso
mybei”. Gi Atlanto Čarterio 4-tasis skyrius 
tai susąlygina “egzistuojančiomis obligaci
jomis” arba esančiais privalumais. Jo šven
tenybė reiškia, kad nė jokios obligacijos ar
ba privalumai nepastos kelio tautų laisvei ir 
nepriklausomybei; Atlanto Čarteris sako,

kad “dabartinės obligacijos” gali taip suda
ryti (būtent, pakirsti kelią tautų laisvei ir 
nepriklausomybei). Štai, kur glūdi skirtu
mas tarp moralumo ir politikų galybės ba
lanso.

Kaip ta krikščioniškoji dvasia ir tie krik
ščioniškieji principai gali būti panaudoti? 
Aš nematau kitokio kelio, kaip tik sunaudo
ti visa tai, jei tautos nori taikos. Pasaulio 
tautos didžiumoje vairuojamos vadų, kurie, 
jei tiki į krikščioniškuosius principus, o vis 
dar juos laiko kaip “nepriverstinais prie
dais”. Egoizmas, net tautinis egoizmas yra 
galingesnis mumyse visuose, negu yra mūsų 
meilė moralumui ir teisingumui, ne bent gy
vename Dievo malonėje. Nėra naudos iš ap
gaulės. Kaip gi mes sukursime šventąjį cha
rakterį bei pobūdį sutartims, ir kokią gi pa
garbą turėsime toms sutartims be atsikrei- 
pimo į Moralinį Autoritetą, kuris yra Bažny
čia?, Tikrovėje negali būti moralinės taikos, 
negali būti tikrosios ir pastovios taikos, ku
rią gali mums sukurti tik Kristaus Vietinin
kas.

Argi Kristaus Vietininkas tokią taiką su
kurs? Aš tikiu, kad jis tai gali padaryti.

PABAIGA.
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Kur Banguoja Nemunėlis..
DARBININKAS

- 60 m., kaip ši dainele sukurta ir 5 m. 
kaip mirė jos autorius. - Prie slapto 
spaudos darbo. - “Kas išsižadėjo mū
sų kalbos, teišsižada ir mūsų duonos”.
- Ks. Vanagėlio eilėraštis mylimajai.
Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupe miela plaukia,— 
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona ten gardesnė...

Kiek kartų mes šita dai
nele sau širdį gaiviname. 
Ji taip pamilta ir taip pa
plitusi, kad ji dainuojama 
po visų pasaulį, kur tik y- 
ra lietuvis. O ar visi žino- J 
me, kad šiemet jau suei
na 60 metų, kaip ji su- , 
kurta ir 5 metai, kaip mi- ' 
rė jos autorius — Ksave-; 
ras Vanagėlis - Sakalaus- . 
kas. Jisai buvo dzūkas iš ; 
Simno valsčiaus, gimęs 
prieš 80 metų (1863 m. 
bal. 27 d.). Jau šešerių 
metų vaikas jisai neteko kratų kamuojamas 
savo motutės ir augo prie 
pamotės. Našlaičio siel
vartai gal jame ir išugdė 
tokią jautrią sielą, kurią 
jis daug kartų turėjo pro
gos pareikšti. Jau besimo
kydamas Veiverių moky
tojų seminarijoje ne kartą 
kukliu savo maistu dalino
si su elgetaujančiais. Kro- 
kelaukio pradžios mokyk
loje išmokęs griežti smui
ku, jis buvo draugų mė
giamas muzikantas aukš
tesnėj mokykloj. Pradžioj 
namie buvo lenkiškai mo
komas. bet Veiveriuose 
pasitaikė susipratusių lie
tuvių mokytojų, kurie iš
ugdė jame didelę savo 
tautos ir savosios kalbos 
meilę. Jis godžiai skaitė 
knygas, aprašančias Lie- ‘ 
tuvos praeitį ir, prisipa
žįsta, verkė skaitydamas ■ 
apie narsuolį Margį, kurs' 
prieš kryžuočius gynėsi i- 
ki paskutiniosios, o nebe-' 
atsilaikydamas 
sudegė su saujele vyrų ant 
laužo, bet gyvas nepasida
vė.

’ kun. Milukas, prisidėjo 
; prie slapto lietuviškos 
spaudos platintojų būre
lio, įnešdamas didelę tais 
laikais auką — 200 rublių.

Jau iš seminarijos atos
togų metu Ks. Vanagėlis- 
Sakalauskas eidavo per 
lietuviškus Dzūkijos kai
mus su daina lūpose, su 
spauda rankose ir su mei
le širdyje. Jis taip pamilo 
lietuviškąją liaudį, kad at- 

■ sisakydamas nuo geresnių 
‘ tarnybų, ryžosi darbuotis 

lietuviškame 
kalbėjo:
— Aš eisiu 

kraštui, kur 
tamsuma ir vargai dides
ni”.

Žandarų sekamas.

kaime.

dirbti 
gimiau.

Jis

tam 
kur

vėliau 
jis vis 
ir kitas

Šiandien Vienintelė Pasaulyje Lietuviška Katalikiška Kolegija
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Laikinai paskirtas pa
sienio mokykloje, 
perkeltas kitur, 
platino “Aušrą” 
lietuviškas knygas. Caro
žandarai jį sekė, kratas 
darė ir pagaliau 1888 m. 
jis buvo nukeltas į Lomžos 
guberniją, kur išgyveno 
20 metų. Ten jis susipaži
no su lietuviu klebonu V. 
Aleksandravičiumi, abu 
jie dalyvavo pirmajame 
lietuvių suvažiavime Vil- 

i niuje 1905 m. ir sugrįžę į 
Lomžos priemiestį, suieš
koję kiek lietuvių, įkūrė 
ten lietuvių draugiją “Pa
galbą”. 1908 b. buvo pas
kirtas į Varšuvą, kur uo
liai prisidėjo prie vietinių 
lietuvių veiklos ir kur gy
veno iki mirties — 1938 
m. birželio 15 d.

Lietuvos meilės 
apdainuotojas

Ks. Vanagėlis turėjo tik 
verčiau 20 m. amžiaus, kai sukū

rė tą savo nemirštamą 
dainelę “Kur banguoja 

: Nemunėlis”. Keletą metų 
ji keliavo iš lūpų į lūpas ir 

i tik 1887 m. buvo pirmą 
kartą atspausdinta katali
kų laikraštyje “Šviesa”. 
Bet šiaip kaikurie Ks. Va
nagėlio raštai jau pirma- 

. me slaptame lietuvių laik- 
į raštyje “Aušroje” buvo 

spausdinami. Jo poezija, 
tai Lietuvos apdainavi
mas.

Abi įstaigos — High School ir College—yra Connecticut Valstybės Švietimo De
partamento pilnai užtvirtintos, su teise atitinkamai Kolegiją baigiantiems teikti 
Bachelor in Arts ir Bachelor in Science laipsnius.

Kolegijoj mokslas ir išlaikymas metams...........................................
High School mokslas ir išlaikymas metams.....................................
Dabar laikas registruotis 1943—1944 mokslo metams.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos blankų adresuokite laišką: —
The Registrar, Marianapolis College, Thompson, Conn.

$450.00
$400.00

"Aš eisiu kur gimiau, 
kur vargas didesnis".
— Lietuvių kalba, pieme

nų kalba, — gynė kaiku
rie sulenkėjusieji jo drau
gai, bet Ks. Vanagėlis ją 
pamilo kaip šventą tėvų 
paveldėjimą. Jisai liko 
vienu iš uoliausių platin
tojų Prūsuose slapta lei
džiamų lietuviškų raštų.' — Graži žemė ir dangus... 
Mokiniai net pradėjo savo Lietuva — tai kraštas mūs!— 
laikraštėlį leisti mokyklo- mėgsta jis kartoti.
je. Tai buvo jų slaptas lie- Kitų tautų, kaip, pvz., 
tuviškas darbas, kurį jis čekų, atgimimas jam kelia 
tęsė ir mokytoju likęs. Jau nuotaiką ir jis jų garbei 
porai metų praslinkus net eilėraščius rašo, o če- 
nuo seminarijos užbaigi- kų dainelė 
mo, jisai, kaip rašo a. a. muj?

Užsisakykite Toniko Pas Mus / 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, | 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos. J

Myopia Club Beverage Co. į

Grafton Avė.. Islington Mass. t
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

“Kde domov
’?” jam net davė įkvė-

f 
pimo parašyti lietuvišką gražumu 
dainelę: “Kur namas mūs? 
Kur kraštas mūs?” Jis 
taip jautrus Lietuvos var
gams ir juos šitaip išro- supranta. Poetas gi net/‘šventas Dieve”, 
kuoja:
Taip... pančiais sunkiai suvar

žyti
Jie braukia ašaras karčias, 
Ir baudžiavos takais varyti 
Didžiausias kenčia jie kančias.

Jis taip atjaučia sunkią 
lietuvio tremtinio 
kad į jo lūpas moka įdėti 
šį gražų posmelį apie išsi
ilgimą Lietuvos:
—Kaip be vandens miršt žuvelė, 
Be rasos kaip džiūst žolelė, — 
Be tavęs širdis taip džiūsta 
Sveikos dienos mano žūsta.

Jis taip labai džiaugėsi ką kalbą, taip jis prisipa- 
atgauta nepriklausomybe, žįsta viename eilėraštyje. 
— kad lietuvis savo tėvy- j0 net kūryba vietomis 

taip artima liaudies poe
zijai. Sakysime, dainele 
virtęs jo eilėraštis:
— Oi žiba žiburėliai, o dega 

liktorėliai: 
Tai manęs laukia sena močiutė 

Iš šliūbo parvažiuojant! 
Kitas jo kūrinių labai 

ryškus bruožas, tai jo di
delis religingumas. Ne 
vieną iš savo kūrinių jis 
baigia kaip ir maldos žo
džiais, prašymu “Dieve, 
duok”. Jis net kuria gies-

žavisi moksli- mes į Šv. Kazimierą, Auš- 
ninkai, jos senumą verti- ros Vartų Jėzaus Motiną, 
na specialistai, o eiliniai apdainuoja pamaldas baž- 
žmonės jos brangumo ne- nyčjojei su lietuvišku

ragina tuos tėvus, kurių’ Tiesa, kaikuriuose eilė- 
vaikai mokslo paragavę raščiuose ne perdaugiau- 
niekina tėvų kalbą ir jos šia poezijos, dabartiniai 
nesimoko, kad tokiems ir poetai toli Vanagėlį pra- 
valgio nepatįuot, kol tėvų lenkia ir apsakymėliuose, 
kalba nepaprašys:
— Kas išsižadėjo mūsų skaitomas vienu stipriau- 

kalbos, tegu išsižada
dalį, mūsų duonos*

Ko išmoko tarp 
svetimųjų

Didelę savo amžiaus dalį 
gyvendamas tarp lenkų, 
Ks. Vanagėlis jų įtakai ne- 

; pasidavė ir net labiau iš
moko mylėti savo lietuviš-

_____ I

KIEČIAUSIO NUGARKAULIO 
ŽMONES

j T ----------------------

Pradžia 3-čiame pusi.
kai pro ašaras veržiasi- 
Štai kovo 10 “L______
Zeitung” rašo, kad vokie
čių vyresnybė paskelbė i 
kaikurių maistų produktų 
išdalinimą laikotarpiui 
nuo kovo 8 dienos ligi ba
landžio 4 dienos:

Vaikams: 250 gramų (a- 
pie pusę svaro) marmala- 
do arba medaus erzaco, ‘ 
2 kiaušiniu, 200 gramų nes jį parodo, 
saldumynų,šiek tiek svies-’ • ■ ” 
to.

Visiems kitiems: vienas 
ketvirtis litro (pusė pain- 
tės) svaiginamų gėralų, 
200 gramų druskos, vieton 
riebalų — kiaųlienės, jei 
bus.

Koks gražus sugretini- užrašė bolševizmui, 
mas: vaikai gaus marma- 
lado, kiaušynių ir cukier- 
kų, o suaugusieji gaus pu
sę paintės arielkos ir drus
kos. Būk tu žmogus gud
rus ir gyvenk ant arielkos 
ir druskos. Visiškai kaip Anglija, ten dedamos Lie
toj žemaičių pijokų dąi- tuvos žmonių viltys, 
no j: “Raugeliu mintu, ten 
pat ir pakrintu”. Deja, ne 
visi žmonės, kaip vokie
čiai kad mano, yra pripra
tę Lietuvoje “raugeliu 
misti”...

Prieš Lietuvos inteligen
tus nukreiptą žinią įsidėjo 
kovo 20 dienos “Kauener 
Zeitung”: “Mums tenka 
sužinoti iš karo vyresny
bės, kad rekrutavimas į 
Lietuvos “Hilfswillige” 
(kurie nori gelbėt, atsieiti 
— laisvanoriai) tarnybai 
su Vokiečių Wehrmachtu 
eina toliau. Pasipriešini
mas iš neatsakingų Lietu
vos inteligentų pusės jo
kiu būdu negali nukreipti 
Vokiečių Wehrmachto nuo 
mobilizavimo visų jėgų 
prieš bolševizmą... Yra ne

leistina, kad laike šio vi- 
: suotino karo, būtų leista 

Kauener. svyruojantiems ir piktos 
l valios elementams ištruk
ti be bausmės. Jie ir vėl y- 
ra kviečiami pasekti gerą 
pavyzdį estų ir latvių ir 

i pavyzdingą elgesį tų lie
tuvių, kurie šiandien iš
vyksta į frontą”.

Kiekvienam Lietuvos 
patrijotui užsienyje ši ži
nia yra maloni skaityti, 

, kad Lietu
vos inteligentai gerai o- 
rientuojasi padėtyje ir ne
labai pasiduoda vokiečių 
bolševizmo baubui. Nors 
jie ir bijo bolševizmo, bet 
jie taip pat nekenčia ir vo
kiečių. Jie supranta, kad 
vokiečiai, kurie Lietuvą 

nėra 
jokie “gelbėtojai”. Ne vo
kiečiai išgelbės Lietuvą 
nuo bolševizmo, kaip ly
giai ne bolševikai išgelbės 
Lietuvą nuo nacizme — tą 
padaryti turės Amerika ir

I
I

Tų samprotavimų aki
vaizdoje lietuvių “laisva- 
norių” rekrutavimas į Lie
tuvių Legijoną eina labai 
lėtai, o po Vilniaus inci
dento tas registravimasis 
ir visiškai sustojęs. Tą pa
tvirtina ir “Kauener Zei
tung” savo aimanavimais.

N.N.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU 
i • Kuomet kankinatės vidurių užkietėji- 
i rnu — žarnos neveiklios, skauda galva, 

nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
3IINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite ĘĘEN-A-MINT einant gul
tu naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus pal-ngvi- 
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

bet “Aušros” gadynėje jis

ir šių poetų. Jau vien savo 
“Kur banguoja Nemunė- 

i lis” dainele jis pasiliks ne
marus lietuvių atmintyje. 
O jis vistiek moka taip 
nuoširdžiai pasakyti. T".

nej pasidarė šeimininkas:
— Vaikų nelenkins mums lcn-\ 

kamanas,
Sielos nekreips mums jau vo

kietis,
Neslėgs mūs rusas, slėgėjas se

nas,
Sibiran, Viatkon nebevarys!

Tą posmelį jis, matyt, 
taip mėgo, kad jį randame 
pakartotą kokius tris kar
tus jo įvairiuose eilėraš
čiuose.

Istorijėlė apie 
deimantą

Ks. Vanagėlis rašė ir į- 
vairių apsakymėlių, pasa
kėčių. Ir čia atsispindi jo 
meilė tėvų šalies, noras 
paraginti žmones šviesti, 
laikytis blaivių papročių. 
Štai jis primena pasakai
tę, kaip keleivis Ispanijoje 
radęs vaikus bežaidžiant 
dideliu spindinčiu akme
nuku. Vaikams jis buvo 
menkos vertės, jie kelei
viui atidavė, o tas pažino, 
kad tai brangus deiman
tas. Taip, lygina Vanagė
lis, ir lietuvių kalbą — jos

I

nuoširdžiai pasakyti. Tik 
atminkime jo eilėraštį 
“Mylimajai”:
— Aš bijau pasakyt,

kaip tave aš myliu,
Aš bijau prasitart

ir išreikšt negaliu,
Nes vėjelis išgirs,

laimės man pavydės
i Ir pasauliui garsins

jausmus mano širdies”.
Ar ne vaizdžiai pasaky

ta? K. J. Prunskis.

ŠYPSENOS
I Vienas žmogelis labai mėgda
vo meluoti ir pasigirti, kad jis 

įs visur buvęs ir viską matęs. Jo

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras; 
Būtys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau-: 
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad-

kaimynas paklausė:
— O karo muziejų Kaune ar 

matei ?
— Ne tik mačiau, bet ir sėdė

jau su juo prie vieno stalo. Jis 
geras mano pažįstamas, — at- 

Į sakė melagis, nes jis visai ne- 
. žinojo, kas tai yra karo muzie
jus.

Gyvojo Rožančiaus - 
Paslaptys

A do y <

way, So. Boston, Mass. Soston^Mass.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” krtygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais; Šioje knygutėje taip
gi yra it narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So

b

10c

Jei ir nevisuomet 
leteną, jūs norėsite žinoti kaip tą da
lyti. stos sugestijos gali Jums padė
ti sutaupyti laiką — ir pagreitini 
karo reikalams patarnavimą.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO

PIRMIAUSIA. būk tikras, turįs gerą 
numerį. Pažiūrėk’} telefonų direktorių. 
Užrašytas 
klaidu.

numeris, pagelbsti išvengti

ANTRAS.
nio “dial tone“, pirm negu dialing... Jei 
jūs to negirdite, užkabink, palauk ke
letą. sekundų, pasiklausyk “dial tone“, 
paskui vėl dialink.

DIAL TO RIGHT

klausykis stipraus, nuolati-

FINGER 
STOP

TRECIA. dial į dešinę. Visuomet liue
sai pasuk rateli iki piršto sustojimui. 
Leisk dial rateliui pačiam nueiti j vie
tą. Sutryžimo aktas atidaro jums nu
merį. Jei jūs girdite greitą "buzz-buzz '.

- reiškia užimtą liniją: palauk minu
tę ir vėl dial.
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as daugiausia pelnosi iš lenktynių
o

Atviras Laiškas
Į Massachusetts Gyventojus*

i

Nuo Suffolk Doįvns Vedėjų

Kur gi tie pinigai nuėjo?

VISOIŠMOKSTĄ

$1,810,170.4281,171,168.80$891,959.00 $1,273,027.61 $1.253,050.65$1.192.679.71 $1,269.371.51 $1.255,900.00

$433,200.0(1 $679,192.00 $708,798.001$502,650.00 $625,500.00 $4,718,737.00$623.300.00$559,100.00 $586,997.00

$27,802.58 MEKO$89,343.73 $6'0,819.57 s4S.211.93 $322.575.26$8.113.63$1 1.938.35

$208,783.00$251,743.50Meko niekoMEKOMEKOMEKO

Nuolankiai patiekia

Eastern Karine Association. Ine.

$10.420,330.79
r*■■

ARKLIŲ SA
VININKAMS 
atlyginta

FEDERALĘĮ 
STATO IR 
MIESTŲ 
VALDŽIOM

DIV1DENTAI 
itRINJN- 
KĄMS

isx-, 
SEZONAS

1937 
SEZONAS

NUOŠIMTIS 
Vt 5% 

BQNUS

193X 
SEZONAS

193A
SEZONAS

į
I

Suffolk Downs vedėjai yra atsakomingi Korporacijos Direktoriams, kuriuos savo ruoštu 
renka šėrininkai. Nežiūrint padidėjusio lenktynėmis lošimo, šėrininkų pelnas pernai bu
vo mažesnis negu metai prieš tai.

Rėmiau yra paduodama lentelė kad publika, kuri didele balsų didžiuma yra užgirusi 
lošimą arklių lenktynėmis Massachusetts valstijoj, o Suffclk kauntėj paskutiniuose rinki
muose net 4 balsais prieš vieną—kad ta publika žinotų, kur nuėjo lenktynių pinigai nuo 
1935 iki 1942 metų, apmokėjus algas ir padengus kitas bendras išlaidas, IR KUR PINI
GAI NUEIS VĖL ŠIAIS METAIS.

Novena Stebuklinaojo 
Medaiikėlio

Dažnai yra keliamas klausimas—“kas daugiausia pelnosi iš lenktynių?”

Infliacija jura priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

1939 
SEZONAS

• 1910 
IsEZON AS

TšTi | rni2
SEZONAS ISEZON AS

$76,315.17

Sportininkas Babe Dahlgren, 30 m., egzaminuoja
mas drafto tarybos daktaro San Francisco mieste. Jis 
vedęs ir turi šešių mėnesių kūdikį.

1Penktadienis, Birželio 11, 1943

LDS Studijų Rateliams
Popiežiaus Leono XIII Enciklika

8. KALBOS IR SPAUDOS LAISVI

- būtų nesąmonė sakyti, kad pri-

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medaiikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiusi
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadiyay, So. Boston, 
Mass.

Trumpai reikia pakalbėti apie kalbos |r spaudos 
laisvę. Beveik ir nereikalinga sakyti, kad tokios teisės 
ir negali būti, jei tai nepanaudojama sąžiningai ir jei 
nesilaikoma tikrosios laisvės ribų bei tikslo. Nes teigė 
yra moralinė gale, kuri — kaip mes pirmiau sakėme 
ir dar pakartojame 
gimtis neatsižvelgtų į tiesą ir melą, teisingumą ir ne
teisingumą. Žmonės turi teisę ląįsvai ir protingai 
skelbti tai, kas yra teisinga ir naųdipga, kad visi ga
lėtų tuo pasinaudoti. Bet klaidos įr nedorybės, kurios 
ardo dorą gyvenimą turėtų būti vyriausybės uždrąųs- 
tos, nes išeitų pačios valstybės nenaudai. Neribotas 
nuomonių skelbimas, kuris tikrai galutinai pavergia 
nemokytas minias, turėtų būti nemažiau valstybės 
įstatais tvarkoma, kaip smurtu padaryti nuostoliai 
silpniesiems. Ir tas turi būti daroma dėl to, kad di
džioji visuomenės dalis nepajėgia atsispirti prieš per
šamas klaidas, ypač kaip jos pataikauja jų prigimties 
norams. Jei žodžiui ir rąstui bus duodama neribotoji 
laisvė, tada galima tvirtinti, nieko nebus šventą ir ne
paniekintą, net ir prigimties aukščiausieji ir tįkriau- 
sieji įstatymai, kurie yra visuomenės gerovei, nepasi
liks neišjuokti. Ir taip tiesa pamažu bus aptrauktą 
pragaištingomis klaidomis. Tada sauvaliavimas užims 
tikrosios laisvės vietą. Tačiau dalykuose, apie kuriuos 
Dievas leidžia žmonėms laisvai svarstyti, yra leįstina 
visiems kalbėti ir rašyti; nes toki laisvė nevedą žmo
gaus užslopinti tiesą, bet tankiai ją atrasti ir paskelb
ti.

piaimiMtAs

Rusijon Patekę Lietuviai Rašytojai 
Panaudojami Propagandai Prieš

Lietuvą
■■■ J" ■ -__
je nebuvo iŠ tų, kurie dėtų 
bent kokias pastangas 
demokratinę santvarką 
atstatyti. Atvirkščiai, jis 
atrodė patenkintas. Su lai
ku pasidarė tautininkų o- 
fięįalaus laikraščio “Liet. 
Aidas” bendradarbių ir 
net Vienų iŠ to laikraščio 
redakcijos narių. Kai Lie
tuvoje vienu laiku ėjo ūki
ninkų streikai ir tie strei
kai karo lauko teismų bu
vo malšinami, tai Augus
tas Gricius (kurio pavar
dė tilpo po tuo bolševikų 
imperialistinę propogandą 
paremiančiu laišku, nes 
rašytojo “Greschius” Lie
tuvoj nebuvo, buvo žino
mas tik Augustas Gricius) 
“LJet- Aide” aprašinėjo, 
kaip puikiai Lietuvos ūki
ninkams gyvenasi. Tuo 
reikalu jis buvo siuntinė
jamas į įvairias Lietuvos 
vietas, kur pasivaišinęs su — --------- — — «
vietos valdininkais ir vie-‘Angliją pleškina... Jam ge-

I l ■ ——■

y Umdono 
mums praneša, kad tenai 
aavų laiku “Manchester 
Suarčiau" buvo įdėjęs in- 
formąciją, kad Pabalti
jo? kraštai savu noru pri
sidėjo prie BUMB. Kelį an
glai Ir bendru laišku lietu
viu, latviu ir estų draugi
jų pirmįpipkai spaudoje 
pabrėžė, kad tai netiesa. 
Staiga tame pat laikraš
tyje pasirodė telegrama jš 
Maskvos atsiųstas laiškas, 
po kurio pąąirašo vįenąs 
estąs, Įątvįs ir lietuvis ra
šytojas “Gįreschiųs Au
gustas”. šiame laiške jie 
teigia, kad Lietuvoje nuo 
1926 m. vyriausybės nebu
vo rinktos, o diktatoriš
kos, kad Pabaltijo kraštų 
kmonės balsavimuose pri
sidėjo patys prie rusu.. At
siliepdamas i tai Londono 
lietuvių laikraštis “Išeivių 
Draugas” taip rašo; “Au
gustas Gricius... po tauti
ninkų perversmo Lietuvo-

Mokymo Laisvė
Tą pat reikia pasakyti ir apie mokymo laisvę. Ne

gali būti jokios abejonės, kad tik tiesa tegąli būti 
skelbiama žmonėms, nes ji yra visų gerovei, tiksiąs 
ir kiekvieno protingo sutvėrimo tobulumas. Už tai nie
kas kaip tik tiesa teturėtų būti mokoma bemoksliams 
ir mokytiems, kad įskiepyti mokslą tiems, kurio jie 
neturi ir palaikyti tuose, kurie jį turi. Dėl tos priešas? 
ties visų mokytojų yra aiški pareiga pašalinti klaidi, 
iš žmonių protų, ir tiesa apsaugoti nuo klaidingų nuo? 
monių. Ir taigi pasidaro visiems aiškų, kad toki laisvė, 
apie kurią Mes dabar aiškiname, yra griežtai priešin
ga sveikam protui, nori iškreipti žmonės iš tiesos ke
lio ir pasisavina sau teisę mokytį kas tįk patinką. Val
stybė negali tokios laisvės suteikti nenusižengdama 
savo pareigoms. Toliau, mokytojų žodis yra labai 
svarbus mokiniams, kurie patys negali išspręsti ar 
skelbiamas mokslas yra tiesa ar klaida.

Ne Mokslas, Tik Ištvirkimas
Taigi, laisvė, kad tikrai būtų verta to vardo, turi 

būti laikoma tam tikrose ribose, kitaip mokymo pa
reiga su apkaltinimu virstų ištvirkimo įrankiu. Tie
sa, kurią mokytojai privalo skelbti, yra dvejopą — 
prigimtinė ir antgamtinė. Apie prigimties tiesas, kaip 
tai prigimties dėsniai, ir visą, ką tįk gąlinįS žmogaus 
protu pasiekti, žmonijoje, yra reikia pasakyti, rodos, 
tėvų palikimas. Ąnt to, kąip ant tvirto pagrindų re
miasi dorovė, teisingumas, tikyba ir pats visuomenės 
ryšys; leisti žmonėms tai paneigti ar iškraipyti, bųtų 
neprotinga ir tikrai nežmoniška.

Didžiesies Ir SvoaUmies Ti«WW
Bet dar su didesniu rūpestingumu mes turime iš

laikyti tas tiesų didžias ir šventas brangenybes, ku
rias Pats Dievas mums apreiškė. Neužginčijamais įro
dymais, kuriuos Krikščionybės apgynėjai naudojo, 
svarbiausieji dalykai yra mums palikti, būtent, kac 
Dievas apreiškė mums tikėjimo tiesas; kad vienati
nis Dievo Sūnus tapo Žmogumi liudyti apie tiesą; kąc 
Jis įsteigė tobulą Draugiją — Bažnyčią, kurios Jis yra 
Galva ir su kuria Jis pažadėjo būtį įkį pasaulio pabai
gos. Tai Draugijai Jis pavedė visas tiesas, kurias Jis 
skelbė, kad ji jas laikytų, saugotų ir tikru autoritetu 
aiškintų. Jis taip pat įsakė visoms tautoms klausyti 
Bažnyčios balso, kaip Jo paties, grasindamas neklau
sančius amžinu pasmerkimu. Taigi aišku, kad žmo
gaus geriausias ir tikriausias mokytoja* JTk Dievas, 
visos tiesos šaltinis. Jėzus Kristus yra Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas; Jis yra tikroji šviesa, kuri apšviečia 
kiekvieną žmogų, ir Jo mokslo Vįsį turi klausyti: “Visį 
bus Dievo mokomi”.

Klausimai Apsvarstymui
J. Kaip reikia suprasti kalbos ir spaudos laisvę?
2. Ar valstybė turi pareigą tvarkyti spaudos laisvę?
3. Ar klaidų skelbimas yra laįsvė?
4. Koki yra mokytojų pareiga?
5. Kaip valstybė turi tvarkyti mokymą?
6. Ar Dievas paliko žmonėms neklystančią Mokytoją?

užėmė, tai Gira tuojau ė- 
mė Staliną garbinti. Da
bar Gricius, matyt, iš Gi
ros pasimokino. Jei tokie 
ponai būtų patekę po vo
kiečių okupacija, tai jie, 
žinoma, galvas pasimuili- 
nę, Hitleriui per užpakali
nes duris lįstų”. Paduoda
mi šiuos Londono liet, lai
kraščio išvedžiojimus no
rėtume pastebėti, kad dar 
nežinia kiek Gricius lais
vai rašo, kiek jis patiria 
prievartos ir kiek kalbama 
jo vardu, o kitų mintys...

tos tautininkais, pliekdavo 
straipsnius apie ūkininkų 
gerbūvį. Vienoje vietoje ū- 
kininkai, sužinoję koks 
paukštis į jų vietą apsi
lankė, rengėsi jį primušti 
už tuos melus, kur jis pri
rašydavo. O dabar tas 
juokdarys jau tupi Mas
kvoje ir neva lietuvių var
du telegramas net čia į

ras kompanijonas yra Liu
das Gira. Šis visuomet bū
davo tokių pažiūrų, kokia 
valdžia. Kaip lenkai kartą 
jį kalino, tai jis Pilsuds
kiui himnus rašė. Tuos jo 
himnus Lietuvoje vienas 
laikraštis buvo paskelbęs. 
Paskui jis vis tuos garbi
no, kas valdžioje buvo ir 
jam šiltą vietą davė. Žino
ma, kaip rusai Lietuvą
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KOLONIJOSE
NASHUA, N. H.

Ateinantį šeštadieni.

Jonas Mikelis 
VVestfield, Mass.

vaiku
čiai. kurie rengiasi prie pirmos 
Komunijos, prieis pirmą kartą 
išpažinties. Vieną savaitę vė
liau. tai yra. birželio 19-tą. jie 
antrą kartą eis išpažinties, o se
kančią dieną — birželio 20-tą 
priims pirmą šv. Komuniją.

Su pirmos Komunijos diena 
baigsis ir mūsų Tikybos Pa
mokos. Gražiai užbaigti, šių 
metų Tikybos ir Lietuvių kal
bos mokyklą, vaikučiai rengia
si prie teatrėlio ir puikios prog
ramos išpildymo. Tai įvyks sek
madienį. birželio 20-tą. Pelnas 
skiriamas Seselėms, kurios taip 
maloniai ir pasekmingai mūsų 
vaikelius lavina.

priimti šv. Komuniją. Jiems 
tarnauja kapelionas kun. Smith 
iš New York valstybės.

Taip-gi rašo Juozas Blekaitis. 
kad jis su savo draugais-karei- 
viais dabar atsidūręs kažkur 
miškuose Tennessee valstybėje.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Iš Du Boiso Padanges

Gegužės 30 d. mūsų par. baž
nyčioje pakrikštytas sūnelis 
Kazio ir Gladys (Cunninghami 
Grigų vardu Karolius.

JUNGTUVĖS
Birželio 4. parapijos kleboni

joje. įvyko jungtuvės Leitenan
to Juozo Tūbinio, su Gladys 
Huebner iš Detroit.

Tą pačią dieną. Šv. Aloyziaus 
jungtuvės 
su Mona

bažnyčioje. įvyko 
Alberto Skužinsko 
Gagnon.

Linkime naujoms 
geriausios kloties.

porelėms

IŠ KARO TARNYBOS
Šiomis dienomis pas tėvelius 

svečiavosi Juozas Jokubauskas 
parvykęs keliom dienom iš ka
ro Laivyno.

Gavome labai įdomų iaišką 
iš Laivyno nuo Leitenanto Bo- 

. liaus Degasio. Jis randasi vie
noje iš salų tarp Alaskos ir Si- 
berijos. Oras ten labai prastas: 
šalta, sniegas, lietus ir miglos. 
Medžių jokių nėra, ir mažai ki
tokių žolynų. Viena laimė, nėr 
nė jokių vabzdžių. Džiaugiasi, 
kad ligšiol galėjo kas sekma
dienį dalyvauti Šv. Mišiose, ir
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ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

337 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER. MASS.
275 Main St.. Webster. Mass.

ATSARGIAI SU VARDAIS
Jau seniai norėjome tarti žo

dį apie vardų keitimą arba iš
kraipymą. Vardus ar pavardes, 
bile kaip kraipyti, trumpinti ar
ba keisti niekuomet nėra girti-; 
na: o šiais neramiais laikais, 
gali sudaryti ir nemažai ne
smagumo.

Krikšto knygose užrašyta vie
naip. City Hali kitaip, prie dar
bo ir tarp kaimynų dar kitaip. 
Kuomet reikia gauti tam tikrus 
paliudijimus arba metrikus, 
vardai nesutinka — valdžia ar 
kitos įstaigos nenori priimti.— 
atitaisyti nelengvai atsieina.

Pavyzdžiui: Charles arba
Charlie. tai ne Kazys, bet Ka
rolius. William arba Bill. tai ne 
Vincas, bet Vilimas. Michael 
arba Mike, tai ne Matas, bet 
Mykolas. James arba Jim. tai 
ne Zigmas, bet Jokūbas. Wal- 
ter. tai ne Vytautas, ne Vadas, 
bet Gvalteras.

Malvina, tai ne Mildred. nė ne 
Minnie. bet Malvina. Agota, 
tai ne Agnės, bet Agatha. Pet
ronė. tai ne Patricia nė ne Bea
triče. bet Petronilla. Bronė tai 
ne Bemice. nė ne Bertha. bet 
galima rašyti Brona.

Ir daug kitų taip panašiai.
Taip-gi. ne pritinka visaip 

iškraipyti pavardes. Ypač neat
rodo gerai jas paversti i lenkiš
kai skambančias. Tiesa- mūs lie
tuviškos pavardės kitataučiams 
kartais keistai skamba arba 
sunku ištarti. Yra pavardžių, 
kurias galima lengvai sutrum
pinti. jų esmės neliečiant. Nu
kertant. pavyzdžiui, tokias ga
lūnes kaip -evičius, -auskas, ir 
taip panašiai.

Bet geriausia, jei kas tikrai 
nori sutrumpinti arba pakeisti 
pavardę, tegul tai daro tam tik
rais legališkais būdais, tai yra 
per teismą. Tuomet tokis pa
keitimas bus pripažintas visuo
se paliudijimuose, ir sunkumo 
nedarys.

Baigiant, dabokite, kuomet 
paduodate vardus užrašyti City 
Hali, ar tai gimimo proga, ar 
dėl Vedybų “laisnių", kad būtų 
aiškiai ir taisykliškai užrašyta.

Bronius Mikelis
VVestfield. Mass.

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

Vme-Pirmininkė — B Gailiūnlenė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt — Ona Ivaškienė.
440 R Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtft,

177 Wcst 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 antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pmtokohj raštminke

SV. JONO EV. BL. PA§ALPIN£9
□ RAUGUOS VALDYBA

Mirė Sena Parapijietė Ikaip visada dedikuojamas švč. 
DU BOIS, PA. — Gegužės 25'Jėzaus Širdžiai. Tretininkai ir 

dieną mirė sena parapijietė Ma-Į Parapijiečiai priėmė šventąją 
rijona Veronika Olbikienė, gi- J Komuniją ir turėjo ypatingą- 
musi Lietuvoje rugsėjo 8 die- ;slas Pamaldas. Kleb. kun. My- 
ną, 1872 metais.

Gedulingos pamaldos Šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje įvyko 
gegužės 28 dieną, 8:30 vai. ry- 
tą. Į

Pasibaigus šv. mišioms, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas paša-į 

vyks St. Cathcrine’s parapijos, kė gražų pamokslą, ir po “Libe- 
mokyklos devinto skyriaus už- ra” velionė Marijona Veronika 
baigimo pamaldos ir programa. Olbikienė buvo nulydėta į Šv. j

' kolas J. Urbonas pasakė pritai- 
‘ kinta pamokslą, paskyrė mėne
sio globėją ir nurodė ypatin
gąją mėnesio intenciją melstis.

A.T.
Mok. Marijona Adams 

(Adomavičiūtė) 
Westfield, Mass.

praeitą mėnesį baigė Westfiel- 
de Mokytojų Kolegiją aukš
čiausiu laipsniu. Garbė lietu
viams. kad randasi tokių darbš
čių ir gabių mūsų tautiečių tar-

PHILADELPHIA, PA.

TRYS MIKELIŲ SŪNŪS 
KARO TARNYBOJ

Springfieldo laikraščiuose
tilpo paveikslai trijų Mikelių. P«- Marijonos paveikslas su ga- 
kurie ne tik. kad išėjo Dėdės 
Šamo krašto ginti, bet kartu 
kovodami ir už viso pasaulio 
laisvę, parodė tokį veiklumą ir 
pasišventimą. kad vyresnybė 
pripažino jiems paaukštinimo 
laipsnius.

I

i

LEIT. ANTANAS GECEVI- 
ČIUS, 

gabus ir veiklus Westfieldo 
jaunuolis parvyko pas savo Tė
velius apsilankyti ir visiems 
buvo linksma matyti, kad An
tanas pasiekė leitenanto lakūno 
laipsnį.

na ilgu aprašymu tilpo West- 
fieldo ir Springfieldo laikraš
čiuose, kuriuose iškėlė jos di
delius gabumus ir didelį darbš
tumą. netik mckslo srity, bet ir 
visuomenės tarpe. Marijona A- 
domavičiūtė jau turi mokyto
jos vietą netoli Westfieldo. Tad 
mes lietuviai linkime Marijonai 
geriausių sėkmių savo profesi
joj ir taip pat visuomenės dar
buotėj neužmirštant ir savo 
tautiečių.

LEIT. BERNARDAS 
TARNAUSKAS, 

taipgi buvo parvykęs aplankyti 
savo namiškius gražioj ir pa- 
traukiančioj leitenanto lakūno 
uniformoj. Yra ir daugiau 
VVestfieldo lietuvių, kurie stu
dijuoja aviacijoj, ir jie beabe- 
jo pasieks aukštus laipsnius. 
Atrodo, kad dauguma VVestfiel
do lietuvių jaunuolių taps la
kūnais. Laimingai visiems pa
kilt ir dar laimingiau visiems 
nusileist.

LAWN PARTY
Šiais metais mūsų parapijos 

metinis parengimas Lawn Par
ty įvyks 15. 16 ir 17 July (Lie
pos!. Šv. Kazimiero parke, ne
toli bažnyčios. Pradžia 6 vai. 
vakare ir tęsis iki 12 nakties 

! visus vakarus.
Prašomi netik parapijiečiai, 

bet bendrai visi lietuviai iš arti 
ir toli važiuoti ar pėsti atvykti, 
nesigailėsit. —turėsime links
mą laiką. Gros puikus orkes
tras lietuviškas ir Amerikoniš
kas polkas ir galėsite visi sma
giai patrepsėt ant naujai į- 
rengtos didžiulės platformos.

Karo Bonų pardavinėjimo va-Daigimo pama.ues ir

Abiturientų skaičiuje yra ir Juozapo lietuvių parapijos ka- jus įvyks š. metų birželio 13 d.
. — . a « • 1 • _ _ • ___ __ . «■» L? /in i rvi lo 11 z-vzm •-» m tviena lietuvaitė, būtent, Angelą kines ir ten palaidota. i Karo Bonai bus parduodami

, Velionė Marijona Veronika nuo & va-h ryt3 Prie Šv. Kazi- 
Olbikienė giliame nuliūdime pa- miero par. bažnyčios kamba- 
liko brangų savo vyrą Antaną riuose. Kiekvienas atėjęs į baž- 
Olbiką, sūnų Kazimierą,

■ terį Elžbietą ir kitas dvi jau 
ištekėjusias.

Kneižytė.

WORCESTER. MASS.

Wm. Mikelis 
VVestfield, Mass.

Lietuvos Vyčių 23 kuopa ren
gia savo metinę gegužinę, Mai
ronio Parke, birželio 20. Komi
sija deda visas pastangas, kad 
ši gegužinė būtų sėkminga. Bus 
įvairių sportų, dainų, lietuviškų 
šokių, skanių užkandžių, ir 
taipogi bus virvės traukimas 
tarp 116 ir 26 kuopų, ir kuopai, i 
kuri laimės, bus įteikta graži 
taurė.

Rengimo komisija susideda iš 
sekančių narių: kun. Jonas Ba- 

' kanas, garbės pirm.: Adomas 
Kacevičius iš Leonardas Sara- f
pas, pirm.; panelės Teofilia 
Aukštikalnytė, Cna Burdulytė. 
Klara Šloriūtė. Biruta Šloriū- 

' tė, Ieva Jurgelionytė, p. Juzė 
Kacevičienė, Izabelė Slavins
kienė. Jonas Slavinskas ir Ber
nardas Kaveckas.

Užtikriname visiems pasi
linksminimą. * Todėl visi daly
vaukime Vyčių gegužinėje.

Komisija.

dūk- i nyčią galės tuoj nusipirkti bo- 
ną. Mat čia nereikia laukti, o 
bonai bus išduodami vietoj. 
Parapijos Bonų pardavinėjimo 
Moterų Komitetas užrašinės, o 
Liet. Radijo vedėja, ponia An
tanaitienė išduos bonus. Tai ti
krai nepaprastas patarnavimas 
žmonėms, kad jie lengviausiai 
galėtų įsigyti Karo bonų ir taip 
paremti visų lietuvių varomą 
vajų nupirkti bomberį. Bet dar

Juoza- 
9 vai.
J. Ur-

i

Evely-

Žymėtinos Vestuvės
Gegužės 29 dieną Šv.

po lietuvių bažnyčioje, 
rytą. kleb. kun. Mykolas 
bonas iškilmiai sutuokė
na Radzevičiūtę ir Joną Andru
lį, po kurių sekė Šv. mišios su

* . vajų uapunci Lzvzr/LLZL// į. uui

ypatingu palaiminimu jaunave- ne viskas Tą pačią difeną bir,

I

tai ir dabar tarnauja šv. mišio
se būdamas karo tarnyboje.

Jonas Kulišauskas pasižymi 
lietuviškumu. Jis yra “Darbi
ninko” skaitytojas ir kariuo
menėje.

Linkime Jonui geriausių sėk
mių karo tarnyboje!

Šią savaitę sugrįžo iš karo 
tarnybos atostogoms Gasperas 
Pazniokas. Jis taip pat yra bu
vęs choristas ir altoriaus ber
niukas. Daug veikė parapijos 
jaunimo tarpe, pp. Pazniokų 
trys sūnūs yra karo tarnyboje, 
būtent. Jonas, Juozas ir Gaspe
ras. Linkime Gasperui malonių

Rengėjai, atostogų!

i

NORfOOD, MASS.
Sekmadienį, birželio 13

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

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

Prot Rašt. — Jonas Glinskis.
5 Thomas Pk . So. Boston. Mass.

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

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

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

tr»

I

Draugija laiko susirinkimus kas 
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7t.h St.. So Boston Mass

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981 I

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

i I

i

I
Birželio 13 d., 3:30 vai. po 

pietų, Šv. Jurgio lietuvių par. 
d„ bažnyčioje Moterystės Sakra- 

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- mentą priims p. Juzė Babilaitė
čioje. 8 vai. rytą, vaikeliai pri- 'su p. Besset. Jaunavedžių in- 
ims Pirmąją Šv. Komuniją. tencijai kleb. kun. S. Kneižis 

Taipgi Šv. Vardo draugijos atnašaus šv. mišias šeštadienį, 
nariai bendrai dalyvaus šv. mi-I --------------
šiose ir priims Šv. Komuniją. ' Birželio 8 d. įvyko Norwoodo 

_________ j High School 1943 klasės už- 
p. K. Akstinas, ilgametis baigimo programa. Atidarymo 

“Darbininko” skaitytojas ir rė- maldą atkalbėjo kun. James E., 
mėjas. gyv. Franklin St., tebe- ’ Sullivan, šv. Katrinos parapi- 
serga savo namuose. Pasimels- jos vikaras. Iš viso užbaigė 
kime, kad Dievas jį stiprintų aukštesnę mokyklą 181 moki- 
sveikatoje.___________________jnys, kurių tarpe, rodos, yra

septyni lietuviai, būtent, Pra- 
kareivis, į nė P. Blažytė. Marion E. Ciu- 

atostogoms pas betaitė (Chubet), Stasys F. Da 
savo tėvelius, gyv. Folan Avė. lalis, Pranas J. Petraitis, Alena 
Trečiadienį, birželio 9 d. išvy-fR- Šidlauskaitė, Adomas P. 
t,~ Smolskis, Izabelė Truskausky-

tė.
Sveikiname abiturientus - a- 

biturientes ir linkime siekti 
aukštesnio mokslo ir būti išti
kimais Bažnyčiai, šiai šaliai ir 
savo tautai!

Jonas Kulišauskas, 
''buvo sugrįžęs
I

ko atgal į tarnybą Texas vals
tybėje. Jonas yra buvęs Šv. Ce
cilijos (šv. Jurgio par.) choro 
veiklus narys. Jis ir kariuome
nėje. kur tik buvo choras, pri
klausė, ypač kada buvo Flori
doj, kur chorui vadovavo mu
zikas A. Giedraitis. Kadangi jis 
yra buvęs altoriaus berniukas,

džiams. į želio dieną, 3:30 vai. p. p.
Evelyna Radzevičiūtė būvu- yra šaukiamas didžiulis lietu

si ilgametė sodalietė ir populia- vįų susirinkimas Šv. Kazimiero 
riai darbavosi jaunimo tarpe parapijos salėje, kur bus pra- 
parapijos naudai. Gi Jonas An-.;kalbos rodomi judamieji pa- 
drulis pasižymėjęs tautinėje' veikslai ir kitokia programa, 
darbuotėje. Abu susipratę ir jen vįgi apylinkės lietuviai ga- 
kilnūs jauni lietuviai. O Gera- lčs dar daugiau nupirkti Karo 
sai Dievas tepalaimina malo- ^onų 
nius jaunavedžius.

Tai buvusios vienos iš šau- bei Iietuvių draugų, 
niausiu vestuvių, kurioms liu
dininkais buvo sekantieji:

Joana Radzevičiūtė, Pranciš-, 
kus Lengelis, Emma Stepanaus- nepaprastame lietuvių 
kas, Ben Kundrot, Margarieta kime Kas negalės pats dalyvau

ti, tegul atsiunčia savo drau
gus ir pažįstamus, kad jie už 
jus nupirktų. Kas ir taip nega
li. tegul paskambina Karo Bo
nų Komiteto pirmininkui p. 
Juozui Kavaliauskui, o jis at-

i
I

nu-

Mokytoja Cecilija 
Armenaitė, 

Lawrence, Mass.
Pereitame “Darbininko”

meryj (43) buvo rašyta, kad p. 
Cecilija Armenaitė, gyv. Law- 
rence, Mass., užbaigė Lowell 
Normali School ir birželio 2 d. 
gavo mokytojos laipsnį.

Mokytoja Cecilija Armenaitė 
yra veikli Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos ir jos draugijų 
narė.

Sveikiname mok. Armenaitę 
ir linkime jai geriausių sėk
mių!

Sekmadienį, birželio 13 d. į-

DAYTON, OHiO

Laukiame į tą vajų at
vykstant ir apylinkių lietuvių, 

kurie pa
laikytų lietuvius ir nupirktų 

i daugiau Karo bonų. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti tame I

i susirin-

Slankus, Jurgis Rakauskas, t]- 
Marija Saukevičiūtė, Edvar- , 
das Archekas, Marija Jonitis ir į. 
Vincentas Gražulis.

Mirusiųjų Atminimas
Gegužės 31 dieną skirta mi- vyks ir paims užsakymą ir į- 

rusiųjų atminimui. Bažnyčioje teiks boną. Southiečiai turi pa- 
per abejas šv. mišias, ir 10 vai. rodyti tą dieną, kad jie dau- 
ryte Šv. Juozapo lietuvių para- ginusiai išpirks karo bonų lie- 
pijos kapinėse, parapijiečiai tuvių vardu bomberiui nupirk- 
sukauptoje maldoje prisiminė ti- Tad iki pasimatymo, birže- 
mylimus savo mirusiuosius.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo- Phila., Pa. 
nas su skaitlingais dalyviais Karo Bonų Komiteto Pirmi- 
parapijiečiais kapinėse atliko ninkas J. Kavaliauskas. 
bendrąsias maldas už visus mi-'
Tusiuosius.

Tą pačią dieną Šv. Juozapoj 
lietuvių bažnyčioje iškilmiai 
baigėsi kilnios gegužės pamal
dos.

Birželio trečiąją, Viešpaties: 
į Dangų įžengimo šventę, para-j 
pijiečiai mūsų bažnyčioje turė
jo gražios progos išklausyti šv. 
mišių, kurios įvyko 6, 8 ir 10 v. 
rytą.

Birželio ketvirtąją, tai pirma-1 
sai mėnesio penktadienis, ir j

lio 13 dieną, 331 Earp Street,

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

ŠESTAD7ENF LENKTYNIUOS
PLYMOUTH ROCK HANDICAP

$5,000 Pridėta

LRKSA 191-ma kp. rengia 
piknikėlį prie bažnyčios, sek
madienį, birželio 13-tą.

Parapijos Moterų Komisija 
taipgi rengia piknikėlį prie 
bažnyčios, šeštadienio vakare, Į 
birželio 26-tą ir sekmadienį, 
birželio 27-tą.

Dėl įvairių sunkenybių, ypa
tingai transportacijos, šįmet 
parapija ir draugijos nerengia 
piknikų - išvažiavimų, bet lai
kys pramogas prie bažnyčios 
ant parapijos nuosavybės.

F. A. G.

Daily 
Double 

Užsidaro 
2:15 
☆

PRASI
DEDA 
1-mos 

lenktynės 
2:30
8-tos 

lenktynės 
6:00

SUFFOLKi D0WNS



Penktadienis, Birželio 11, 1943 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
Liurdo Knygos Išleidimui

Aukojo $25.00

ŽINUTES
Sekmadienį, birž. 13 d., 9 v. 

r., Šv. Petro parapijos vaikai 
pirmą kartą priims Šv. Komu
niją. Raginami ir tėvai sykiu 
prieiti prie Sakramentų.

Visi, kurie rengiasi priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą, tą 
dieną išklausys Šv. Mišių ir pri
ims Šv .Komuniją, 8 v. r. Išpa
žintį bus atlikę iš vakaro.

LANKĖSI
Birželio 17 d., 10:30 v. r. Šv. 

Petro par. bažnyčioje J. Eks. 
Vyskupas Cushing, D. D., su-

Antradienį, birželio 8 d., Dar
bininke’ lankėsi ilgametis LDS

vyskupas vusumg, u. su-; lmog kp narys Antanas Janu- 
teiks Sutvirtinimo Sakramentą, i gu sQnumi ^onaldu> 
Raginami visi, kurio dar nėra jau mėnuo kaip
priėmė šį Šv. Sakramentą, kad, t3rna„in Samn kariun.

Vyskupo P. Bučio Knygos 
Svč. P. Marijos Apsireiškimai

Liurde Rėmėjai

1

pasinaudotų šiuom Vyskupo at
silankymu ir priimtų.

DAKTARAI

Tol. TROwbridge 8330

Jo Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HABVARD 8TREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

tamauja Dėdės Šamo kariuo
menėje. Jis yra aviacijos kade
tas, kurio stovykla yra Tenne- 
ssee. Kitas jo brolis Alfonsas 
yra klieriku ir mokosi Šv. Jono 
Seminarijoje, Brightone.

Ronaldas savo tarnyba yra 
labai patenkintas, nes jis labai 
mėgstąs skrajoti.

Atsilankymo proga, p. Anta
nas Janušonis aukojo $5.00 
Liurdo knygas išleidimui.

j Tel. ŠOU . 2805

Dr. L L Pasakamis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

OnSO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro 

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vaL diena.

—

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymeur 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

Antradienį “Darbininke” lan
kėsi vienas seniausių lietuvių 
laidotuvių direktorių — Stasys 
Barasevičius. kuris turi savo 
įstaigą, 254 W. Broadway. At
silankymo proga apsimokėjo 
savo sąskaitas ir Liurdo kny
gos leidimo fondan aukojo 
$5.00.

riąi turėtų kreipti daugiau 
dėmesio ir pasirūpinti už
simokėti duokles Federa
cijai, kaip skyrių, taip ir 
katalikiškų organizacijų 
duokles, esančių jų koloni
jose. Federacijos apskri
čio valdyba, širdingai dė
koja “Darbininko” štabui 
už suteikimą patalpų su
važiavimu, dėkoja kun. P. 
Virmauskui ir kun. J. Pet
rauskui už dalyvavimą ir, 
vietiniam Fed. skyriui už 
malonų suvažiavimo prie
isimą.

A. Daukantas.
Ved. N. A. A- Pirm.

p. Jakutis, Raštininkas.

Šiemet sueina 85 m. nuo Švč. P. Marijos apsireiš
kimo Liurde. Tą sukaktį paminėti, laikraštis “Darbi
ninkas” pasiryžo išleisti vertingą Vyskupo P. Bučio 
veikalą — “švč. P. Marijos Apsireiškimai Liurde”. Ra
šytojas, Kun. J. Prunskis sužinojęs, kad “Darbinin
kas” perspausdins vyskupo P. Bučio minėtą knygą, 
jis parašė labai įdomų straipsnį į “Darbininką”, kokie 
dabar dedasi stebuklai Liurde ir paragino geros va
lios žmones, prisidėti prie šios knygos išleidimo. Ir 

į štai, jau nemažas būrys įstojo į Knygos Rėmėjų eiles: 
Kun. Pr. J. Juškaitis, Cambridge, Mass.............. $25.00
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass......................25.00
Al. ir Ona IVaškai, So. Boston, Mass..................... 10.00

kun- Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn............... 10.00
J. Prunskio straipsnį ir sužino- Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass.......................... 10.00
jęs, kad Darbininkas per- j^un. S. Kneižis, Norwood, Mass.............................. 10.00
spausdins Vyskupo P. Bučio Kalinauskaitė Rn Rostnn Mass 5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 tais metais “DarbininkoI5.00 i niame baliuje laimėjo populia- 
5.00 Į riškumo konteste karalaičio ti- 
5.00Į ' 
5.00 
5.001 
5.00 i 
5.00 j 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 

“Darbininko” administracija nuoširdžiai dėkoja 
visiems gerb. Rėmėjams už nuoširdžią paramą.

Vincas Balukonis,
užlaikąs South Boston Cafe, 
260 Broadway, So. Bostone, 
perskaitęs “Darbininke”

- . - . Agota Kalinauskaitė, So. Boston, Mass.vertingą veikalą — Svc. P. q
Marijos Apsireiškimai Liurde”, ’ ’. ..... ....... _ ........... ...................................
trečiadieni atvyko į “Darbinio- Lingts So Boston, Mass.................
ko“ administracija ir paaukojo |Juozas Lukša, New Haven, Conn...........
$25.00, minėtos knygos išleidi-' Kun. A. Deksnis, Chicago, III..................
mui. P-nas V. Balukonis yra ii- Juozas Stankevicz, Dorchester, Mass. ... 
gametis “Darbininko” 
to jas ir rėmėjas. Jis 
“Darbininką” paremia prie į- 
vairių progų savo skelbimais.
Dėkojame p. Balukoniui už 
nuoširdumą.

Trečiadienį, “Darbininke” lan
kėsi Mrs. Frances Shapokas su 
savo dukrele Barbute. Ji yra 
Pittsburghietė, ir nesenai lan
kėsi pas savo tėvelius pp. Mar- 
cinonius Pittsburghe. Mrs. Sha
pokas, Tėvų Dienos proga, kai
po dovaną užprenumeravo savo 
tėveliams metams “Darbinin- 
k,”

SKANI ARBATĖLĖ SU 
UŽKANDŽIAIS

mintį ir dovanėlę; ponam Poš- 
kam už gerą širdį ir anūkėlei 
p. Poškienei už dovanėles; sū
nui ir marčiai — Juozui ir Mag- 
dutei už nuoširdžią dovanėlę, 
taipgi sūnui Vincui už telegra
ma linkėjimus ir dovanėlę; po
nams Zaletskams už linkėjimus. 
Džiaugiamės, kad mūsų gausi 
giminėlė teikėsi su mumis daly
vauti šv. mišių intencijoje ir 
maloniai praleisti valandėlę su 
mumis senaisiais mūsų kuklio
se vaišėse. Visiems nuošir-

skaity- St. Barasevičius, laid. direktorius, S. Boston . 
gausiai Kun. A. Baltrušiūnas, Cambridge, Mass..........

Zuzana Žekienė, Waukegan, III.........................
Petronėlė, Pazerskienė, Waukegan, III.............
Ralph Gronskis, Roseland, III..........................

jšv. Kazimiero Seserys, Baltimore, Md...........
i Kun. J. Čepukaitis, Phila., Pa.........................
Kun. J. Raštutis, Amsterdam, N. Y.................
Karys Jonas Virbickas, So. Boston, Mass......
Juozefa Gudaitė, So. Boston, Mass.................
Kun. B. F. Gauronskas, Waterbury, Conn.

džiausiai dėkojame. Lai Dievu
lis suteikia jums sveikatėlės ir 
laimės jūsų gyvenime ir šimte
riopai atlygina už jūsų gerą 
širdį.

Pranas ir Ona Aukštikalniai.' 
Dorchester, Mass.

Šou. 4476
i Dr. Joseph F. Antanėlis
I OPTOMETR7STAS
I 515 East Broadway

So. Boston, Mass.
Į Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais

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

Sekmadienį, birželio 20 d., 3 
vai. p. p. “Darbininko” salėje 
įvyks skani arbatėlė su užkan- 

■ džiais, “Darbininko” naudai. I .
I Šią pramogą ruošia Liet. Mote- 
• rų Raudonojo Kryžiaus Pagel- 
j binis Skyrius. Visi kviečiami 
! dalyvauti.
i f

Nuoširdžiai Dėkojam

įvairus skelbimai
Ras. 8ou 3729 Šou 4818

anFumitureCo.
M0VER8—
Insursd and 

Bonded 
Looal A Long 

Dlstanoe 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Mūsų, Prano ir Onos Aukšti
kalnių, senyvam amžiuje. 45-ių 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, gerieji mūsų 
vaikučiai ir anūkėliai, giminės 

Į ir prieteliai suteikė didelės savo 
! linkėjimais ir dovanėlėmis di
delio džiaugsmo ir užuojautos. 
Lai bus leista mums tarti mūsų 

'nuoširdžią padėką Klebonui ku
nigui Virmauskiui už ypatingą 

'dovanėlę; mūsų sūneliui Tėvui
P. Aukštikalniui, S. J., už jo 

I atnašautas šv. mišias mūsų in
tencijai ; Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselėms, South Bostonietėms 
už jų maldas; dukrelei ir žen
tui — pp. Šauliam už gražią at-

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

•®®®®4®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*-

Iš N. A. Federacijos Apskričio 
Suvažiavimo

Birželio 6 d.( South Bos
tone, “Darbininko” svetai-! 
nėję įvyko ALRK Naujos 
Anglijos Apskričio Fede
racijos Suvažiavimas. Su
važiavimas delegatais ne
buvo labai skaitlingas, bet j 
atsižvelgiant į sunkią ko-Į 
munikacijos padėtį, buvo 
skaitlingesnis, kaip kad 
buvo manyta.

Atidarius suvažiavimą, 
tuoj pradėta diskusuoti 
svarbiausi šių dienų klau
simai, liečianti šios šalies 
karo eigą, Lietuvos vada
vimą, L. G. Fondo vajaus 
rėmimą, steigimą Raudo
nojo Kryžiaus ratelių vi
sose kolonijose ir, pirki
mą bei suregistravimą 
Karo bonų. Diskusuojant 
šiuos klausimus, prieita 
išvadų ir rezoliucijų for
moje nutarta štai kas:

“Kadangi yra paskelb
tas ir varomas Federaci
jos Centro Lietuvai Gel
bėti Fondo vajus, tai N. A. 
Federacijos apskričio su
važiavimas priima įneši
mą ir, palieka visiems Fe
deracijų skyriams pasirū
pinti, pagal savo numaty
mu ir esančių galimybių, 
savo kolonijose sukelti va
jaus kvotą, neribotoje su
moje, bet turėti mintyje, 
kad ši kvota turi būti tiek 
aukšta, kiek aplinkybės 
leidžia ją sukelti, nes Lie
tuvos gelbėjimui reikalau
jamos aukos, kokių dar 
nebuvo reikalauta pir
miau”.

Toliau priimtas sekan
tis:

“Kad visi delegatai, su
grįžę į savo kolonijas, ku
riuose dar neveikia Rau
donojo Kryžiaus rateliai, 

i pasirūpintų ir steigtų mi- 
' nėtus ratelius prie Fede
racijos skyrių ir, taipgi, 
i kad lietuviai aukojanti sa-j 
i vo kraują Raudonajam 
Kryžiui, aukotų per šiuos 
ratelius užsiregistravę”.

Taipgi buvo susirūpinta 
; ir daug kalbėta šios šalies 
Karo bonų pirkimą. Šiuo 

i reikalu irgi nutarta:
“Kad visose kolonijose 

Federacijų skyriai karts 
nuo karto šauktų susirin
kimus, ’ rengtų prakalbas 
su kalbėtojais iš Karo bo
nų komisijos ir, tuose pa
rengimuose bei susirinki
muose pardavinėtų Karo i 
bonus ir juos registruotų. 
Karo bonų suregistravimą 
Federacijos suvažiavimas 
paveda rūpintis Federaci
jos apskričio valdybai, ku
ri pasirūpins tam tikras 
registracijos korteles ir 
išsiuntinės visiems Fede
racijos skyriams, kurie 
savo kolonijose laikys sau 
už pareigą, suregistruoti 
visus lietuvius, perkan
čius Karo bonus”.

Suvažiavime labai pla
čiai diskusuota propagan
dos klausimas anglų spau
doje. Amerikos laikraščiai 
labai plačiai rašo apie len
kų, graikų ir kitų paverg
tųjų tautų kančias ir jų

I

i

Karys Jonas Virbickas
Atvyko į Ameriką prieš 4 me

tus ir apsigyveno So. Bostone. 
Jonas nors ir jaunas atvyko, 
bet neišklydo. Jis tuojau prisi
rašė prie Lietuvos Vyčių 17 kp., 
Katalikų Susivienijimo ir kitų 
katalikiškų organizacijų. Įstojo 
į Dėdės Šamo karo tarnybą La
bor Day. Porai savaičių buvo 
parvykęs pasisvečiuoti. Šian
dien išvyksta vėl savo tarnybon 
į Tennessee valstybę.

Karys Jonas Virbickas perei- 
” meti-

tūlą.
Vakar 

lankęs, 
Liurdo knygos leidimo fondan 
aukojo $5.00.

vargus, o į Baltijos kraš
tus kreipia visai mažai dė
mesio. Savaime supranta
mas dalykas, kodėl anglų 
spauda mažai rašo apie 
Liętuvą ir kitas Baltijos 
šalis; atrodo lig tos tautos 
nebūtų pavergtos, kanki
namos, jų žmonės ištremti 

iį plačius Sibiro kraštus, 
i tremiami į vokiečių kon- 
| centracijų stovyklas. Ar 
’ mažai mūsų brolių žuvo 
Į nuo pirmos okupacijos, ir 
taipgi nemažesnis skai
čius jų jau žuvo ir daržus 
nuo dabartinės okupacijos 
šeimininkų. Tačiau pa
saulis mažai žino apie tai, 
nes mes nepranešam ir ne- 
informuojam anglų spau
dą. Trūksta mums inteli
gentų rašytojų šioje šako
je. Už tai šiame suvažia- 

1 vime susirūpinta ir pagei
dauta, kad būtų sutverta 
kuopelė ar grupė rašytojų, 
kurie imtų žinias iš lietu
viškų laikraščių ir kitų 
šaltinių, kur rašoma apie 
Lietuvos kančias, verstų 
jas anglų kalbon ir siųstų 
anglų t. y. Amerikos laik
raščių redaktoriams. Šiam 
tikslui išrinkta komisija, 
kuri mėgins sušaukti vi
sus žinomus inteligentus, 
veiklius profesijonalus pa
sitarimui. Komisijon iš
rinkti šie: Garbės pirm, 
kun. P. Virmauskis, pir-{ 
mininkas — A. Daukan
tas, “Darbininko” redak
torius p. Antanas F. Knei- 
žys, adv. A. Jankauskas, 
p. J. Jakavonytė, p. E. Ok- 
saitė, A. Zaveckas, ir P. 
Razvadauskas. Šiai komi
sijai pavesta rūpintis Lie
tuvos propagandos reika
lais anglų spaudoje.

Toliau priimtas įneši
mas:. “Kad šaukiant Fede
racijos Seimelius, apskri- 

' čio suvažiavimus, apskri
čio valdyba pakviestų mū
sų inteligentiją dalyvauti 

' suvažiavimuose bei seime
liuose”.

į “Darbininką” atsi- 
užsiprenumeravo jį ir

Suvažiavimas baigda
mas dienos sesijas, užgy- 
rė senąją valdybą ir ki
tiems metams, kurią su
daro šie asmenys: Dvasios 
vadas kun. K. Vasys, pirm. 
A. Daukantas, vice-pirm. 
A. Zaveckas, rašt. B. Ja- 

I kutis ir iždininkas K. Ven- 
Į cius.

Kadangi senoji valdyba 
liko įpareigota ir ant to- 

> į liau veikti, tai valdyba pa
geidauja ir ragina visus 
delegatus, dalyvavusius 

' šiame suvažiavime, kad 
būtų dedamos visos gali
mybės įgyvendinimui su- 

| važiavimo nutarimų, kad 
i sugrįžus i namus nebūtų 
jos užmirštos. Taipgi sky-

SV. ONOS HOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

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

IVAIROS SKELBIMAI

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas. Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1.236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1.500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St.. Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas. Dorchesterj. 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5G. F. T. Keefe. 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

' IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai. Randasi 280 West Third 
Street, So. Boston, Mass. Savi
ninkas, J. Kudrick. randasi 179 
F Street, So. Boston, Mass.

(7-11)

FRANK SULFARO, 
kuris kandidatuos ateinančiuo
se rinkimuose iš 6-to Wardo, 
So. Boston, Mass. į City Coun- 

, cil. Jis gyvena 1824 Columbia 
Rd., So. Bostone.

Susidaręs So. Bostono pilie- 
’ čių komitetas, remti p. Frank 
j Sulfaro, atidarydamas savo 
Į rinkimų kampaniją, Birželio- 
' June 16 d., Municipai Building 
salėje, E. Broadway. So. Bos
tone rengia šokius. į kuriuos 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti ir susipažinti su kandidatu p. 
F. Sulfaro.

Mr. Frank Sulfaro yra nuo- 
jširdus įvairiose draugijose dar
buotojas. ir pilnai kvalifikuo
tas būti City Council Jis dirba 
VVhitehead Metai Product Com- 
pany per tryliką metų ir užima 
viršininko vietą. Jis per 7 me
tus dirba prie Šv. Augustino 
bažnyčios kaipo “usher”; pri
klauso prie Šv. Vardo draugi- 

. Įjos. Yra Italian - American 

. Citizens’ Club prezidentas, ir 
‘kitose organizacijose. (Skl.)

Korto Brighton Bakery,
Ine.

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

į 

i
64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojai

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 8OUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER 
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius k 
Batoamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
PatarnavUnąa Dieną Ir Naktį 

Koplyčia •ermenims Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437 

8OU Boston 8980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Jermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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VALSTYBIŲ ŽINIOS€ Šv. Mykolo Parapijos Klebonas 

Mini Dešimties Metų Kunigavimo 
Sukakti

•r

Naujas Kristaus Darbininkas

i
i

Kun. C. J. Zarauskas 
(Azaro), O.F.M.

BAYONNE. N. J. — Ketvir
tadienį. birželio 10 d. suėjo ly
giai dešimt metų, kai kun. My
kolas G. Kemėžis priėmė kuni
gystės šventimus. Tą dieną 

I kun. Mykolas Kemėž s. Šv. My- 
1 kolo lietuvių parapijos klebo- i 

Po pamaldų, parapijos salėjenas savo parapijos bažnyčioje 
įvyko pietūs 
kunigą vienuolį, 
minės ir gausus būrys Šv. An
driejaus par. parapijiečių. Iš 
kunigų dalyvavo šie: kleb. kun.
M. Pankus, kun. V. Ražaitis, 
kun. J. Kripas. kun. C. O’Leary. 
deak. Roth ir primicijantas. 
garbės svečias, kun. Kutbertas 
J. Zarauskas (Azaro I. O.F.M.

Pasakyta turiningų kalbų. 
Primicijantas kun. Zarauskas 
dėkojo broliam kunigam, ypač 
klebonui kun. Pankui ir ben
drai visiems dalyviams, pietų 
ruošėjoms ir bendrai visiems, 
ir pažadėjo visus atsiminti savo 
maldose.

Kun. K. J. Zarauskas (Azaro) 
yra baigęs New Britain High 
School: mokėsi Šv. Juozapo 
Seminarijoj, Callicoon. N. Y. 
1937 m. jis įstojo į Šv. Bona
ventūro Novicijatą, Paterson.
N. J. ir iš ten persikėlė į St. 
Stephen's Friary. Croghan. N. 
Y., kur jis praleido vienus me
tus ir taipgi Šv. Anthony’s 
Friary. Butler. N. J., kur jis 
studijavo filosofiją. 1940 m. jis 
gavo dailės bakalauro laipsnį iš 
St. Bonaventure’s kolegijos, 
New York. Iš ten persikėlė į 
Šv. Vardo. Pranciškonų Studi
jų Namą. VVashington. D. C., 
kur jis studijavo teologiją. Da
bar po 
jų grįš 
vieniem 
logiją.

Sveikiname naują kunigą vie
nuolį Kutbertą Joną ir linkime 
Dievo palaimos: sveikinam jo 
tėvelius, brolius ir sesutę, su
laukusius savo šeimoje Kris
taus darbininką!

IŠKILMINGI PIETŪS 
SVETAINĖJE

■s

i 

j

8

Benediktas Vaitkus, 
second class petty officer, iš 
Hartford, Conn. Jis dabar yra 
japonų nelaisvėje.

»

pagerbti jauną' atnašavo iškilmingas šv. mi-
Dalyvavo gi-! šias 9 vai. rytą. Jam asistavo 

kun. Jonas Kidykis. S. J., ir 
kun. Jonas Scharnus iš Jersey 
City.

Sekmadieni, birželio 13 d. į- 
vyks šaunus bankietas, kurį 
ruošia parapijos choras, klebo
ną kun. Mykolą G. Kemėžį pa
gerbti. Daug kunigų yra pasi
žadėję dalyvauti šiame pagerbi
mo bankiete.

Kleb. kun. Mykolas G. Kemė
žis yra gimęs Newark, N. J. 
Teologijos mokslus užbaigė Ne
kalto Prasidėjimo Seminarijoj. 
Darlington. ir buvo įšvęstas ku
nigu birželio 10. 1933. Šventi
mus suteikė vyskupas Thomas 
J. NValsh. Newarko arkivysku- Pro»a sveikiname kun. M. G. 
pas. Pirmiausia buvo paskirtas Kemėžį ir linkime ilgiausių me- 
vikaru į Švč. Marijos parapiją. 
Paterson. N. J. Vėliau buvo Šv.' 
Petro ir Povilo parapijoj, Eli- 
zabeth. N. J. ir Šv. Onos para
pijoj. Jersey City. N. J. Rug
pjūčio mėn. 1941 m. tapo pa
skirtas klebonu į Šv. Mykolo 
parapiją. Bayonne. N. J.

Per trumpą savo klebonavimo 
' laiką kun. Kemėžis su parapi
jiečių pagalba daug ką yra pa
taisęs bažnyčioje. Vėliausiai 
buvo atnaujintas bažnyčios vi
dus. įtaisytos naujos Kryžiaus 
stotis. Taipgi nemažai pataisy
mų padaryta svetainėje, kuri 
randasi užpakalyj bažnyčios. 
Dėl stokos gąsdino parapijos 
piknikas šįmet įvyks parapijos 
kieme prie svetainės, birželio 
27 d.

Kun. M. G. Kemėžis veikia ne 
tik parapijoj, bet jo veikla sie- 

i kia ir už parapijos ribų. Jis yra f I-----------------------------------
Į ną Ievą, dvi dukteris ir žentus. 
Velionis buvo ilgametis šios ša
lies gyventojas. Paėjo iš Lie
tuvos, Paliūnų kaimo. Punsko 

I parapijos.
Birželio 1 d. po trumpos ligos giedojimu.

I mirė Teodoras Pinkevičius. 
jaunesnis a. a. Antano Pinke- 

j vičiaus, Brockerts ir Cremo 
varyklų vedėjo, brolis. 

[ Velionis paliko dideliame nu- 
. liūdime žmoną, sūnų, dvi duk
teris. žentą ir anūkę.

Palaidotas iškilmingai iš Šv.
i Andriejaus lietuvių par. baž

nyčios Švč. Marijos kapuose.
Lai Dievas suteikia velionių 

! vėlėm amžiną ramybę, o jų šei
mom suraminimą!

Kleb. Kun. Mykolas
G. Kemėžis p. Valerija Kaunietytė,

Raudonojo Kryžiaus Hartfordo

NEW BRITAIN. CONN. — 
Sekmadienį, birželio 6 d.. 11 
vai. rytą. Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje kun. Kut- 
berto Jonas Zarauskas. Pran
ciškonas. atnašavo pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias. Asista
vo kun. V. Ražaitis ir deak. 
Gerald R. Roth. Ceremonijų 
vedėju buvo kleb. kun. M. Pan
kus. Jis taipgi pasakė turinin
gą pamokslą. pareikšdamas 
džiaugsmą ir garbę šiai parapi
jai susilaukti kunigą vienuolį, 
pranciškoną. Anglų kalboj pa
mokslą pasakė kun. Conrad O’- 
Leary. Pranciškonas iš šv. Bo- 
neventuro Kolegijos.

Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. Daug dalyvavo iš New Ha- 
ven. Conn.. kur jaunas kunigas 
primicijantas praleido vaikys
tės metus su savo tėveliais.

Bažnyčios altoriai buvo gra
žiai gėlėmis papuošti.

Primicijantas atėjo į bažny
čią. procesijai vadovaujant, ku
rioje dalyvavo altoriaus ber
niukai, mažosios Sodalietės. ku
rios buvo pasipuošusios, kaip 
mažos blezdingėlės. Primicijan- 
tą lydėjo Seminarijos 
deakonas G. R. Roth 
Conrad O’Leary.

Choras labai gražiai
jo “Ateik 
kinčiųjų”.

Maldininkai džiaugėsi ir, su
sikaupę maldoje, dėkojo Dievui, 
kad turi progą dalyvauti primi-'aė^mi ’̂p^kdiia ]ą~tik d'e. 
cijanto kun. Ku t berto J. Za- vynių metų amžiaus 
rausko įsKilmese. Jie meldėsi Linkėtina jaunai lietuviškai 
uz Pnmicijantą. kad Dievas porelei laiming0 gyvenimo. 
suteiktų jam sveikatos vesti ________
žmoniją prie Aukščiausiojo. ; MIRĖ

Tuoj po šv. mišių įvyko pa-' Šiomis dienomis mirė Vincas 
laiminimas Švč. Sakramentu, i Tumelis. Paliko nuliūdime žino-

draugas 
ir kun.

sugiedo-
Dvasia Į Širdis Ti-

i 
i

įšventinimo ir primici- 
atgal į Washingtoną 
metam studijuoti teo-

NAUJA LIETUVIŠKA 
PORELĖ

Birželio 5 d. kleb. kun. M. 
Pankus suteikė Moterystės Sa
kramentą p. Edvardui Tamo
šaičiui su p. Maryte Vaišyte. 
Taipgi jaunavedžių intencijai 
atnašavo šv. mišias.

Vestuvių puota įvyko jauno
jo tėvelių namuose, nes jaunoji 
Marytė yra našlaitė. Jos moti-

i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

_____
buvęs Lietuvos Vyčių Centro lietuvių skyriaus pirmininkė, 
Dvasios Vadas. Jo parapijoje 
gyvuoja nemaža L. Vyčių kuo
pa. Jis yra ir katalikiškos spau
dos rėmėjas.

1 Dešimties metų kunigavimo
I

NEW HAVEN, CONN.
IŠKILMINGOS JUNGTUVĖS 

IR JAUKI PUOTA

įžymi dainininkė ir veikėja.

I
Gegužės 29 d.. 9 vai. rytą per 

iškilmingas šv. mišias klebo
nas kun. E. Gradeckas surišo 

‘7 moterystės ryšiu jauną porelę 
p-lę Oną Jokubaitę su p. Kari 

. Ramstedt. Jaunuosius prie al- 
. toriaus palydėjo jaunosios se

sutė p. M. Jokubaitė, ir T. Tur- 
pin, O. Augustinavičiūtė ir K. 

. Ramstedt, L. Ramstedt ir L. 
Kaya.

Solo “Avė Maria” neapsako
mai gražiai ir jausmingai su- 

1 giedojo p-lė Onutė Dubinskaitė, 
*___

Tech. Serg. Jonas C. Hol- 
lack (Aleksa) ir 

Corp. Pranas C. Hollack 
(Aleksa), abu iš VVindsor, 

Conn.

William F. Žukauskas,
Mail Specialistas. Camp Peary,
Virginia. yra pašto raštininku.
Jis yra savanoriai įstojęs karo pasižymėjęs lėktuvų inspekto-
tarnybon. Gyvendamas Hart- rius, dabar gyvena Newingtone, 
forde, buvo pašto išnešiotojas. Conn.

Serg. Jurgis Pranaitis,

i CAMBRIDGE, MASS.
MIRĖ

i iš Ansonia, Conn.: taipgi duetą Birželio 3 d. mirė Juozas Kan- vaikučių ir alumniečių 
j “Panis Angelicus harmonin-, drotas gyvenęs 13 Lincoln St.,1 gimuose ir taipgi prikiš
— : :------sugiedojo p-lė Rrightone. ........................................ ~ " ’ ’

ir varg. ponia 
Svetimtaučiai, 
bažnyčioj, ge- 
ir sakė, mūsų 

turėtų eiti į

■ gai ir maloniai
O. Dubinskaitė 
Adelė Kripienė.
kurie dalyvavo

• rėjosi giedojimu
lietuviai žmonės 
bažnyčią pasiklausyti ir pasige
rėti tokiu nepaprastai gražiu

Serg. Edvardas V. Poška,
Hartfordietis (Conn.). Jis sa
vanoriai įstojo karo tarnybon, 
ir dabar yra kur nors Indijoj.

susitvėrę, bet sugeba pralenkti
• net ir veteranus skautus.

Birželio 6 d. N. P. bažnyčioje
I tarpe veikėja, daug darbuojasi apsiVedė p-lė A. H. Jankaus- 

-----paren- kajtė su p p E perry. Vestu
vių bankietas įvyko Columbus 

' svetainėje. Dalyvavo gražus 
I būrelis svečių ir vietiniai kuni
gai. Linkime jaunavedžiams 
linksmaus gyvenimo.

gimuose ir taipgi priklauso prie 
Velionis birželio 7 alumniečių organizacijos bei 

d. iš N. P. bažnyčios palaidotas Sodalicijos. Linkime p-lei B. 
Šv. Juozapo kapuose. Velionis Vitkauskaitei greitos sveikatos, 
paliko didžiame nuliūdime žmo
ną — Kotryną. 1 sūnų, dvi duk-

; teris ir vieną brolį. Reiškiame leisti “the week end” 
velionio šeimai užuojautą.

Bažnyčioj altoriai ir takas 
buvo išpuošti baltomis gėlėmis 
ir palmomis. Prisirinko pilnutė 
bažnyčia giminių, 
pažįstamų, kad ] 
palinkėti jaunai 
porelei laimės 
gyvenime.

Jauki vestuvių puota įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje. kurioje dalyvavo klebo
nas kun. E. Gradeckas ir vika
ras kun. J. Bucevičius; taipgi 
artimi giminės, kurių tarpe 
matėsi, p-nia A. Paulauskienė 
iš Keamey. N. J.: p-nia P. Vait
kienė. p-lė A. Dauginčiūtė iš 
Bayonne. N. J.; p. Edv. Milleris 
su ponia iš Yonkers, N. Y.; Dr. 

ir savo laimę j co]ney jr ponia, p. A. A- 
Savo atsilankymu ieksaitis ir p-nia M. Zailskienė 
iraugiją, kuri tei- įg Waterbury, Conn.

draugų ir 
pasimelsti ir 

inteligentiškai 
ir pasisekimo

i

LAIMĖS VAKARAS
Sekmadienį, birželio 13 d. į- 

j vyks Šv. Onos draugijos lai
mės vakaras, parapijos svetai
nėje. 4 vai. po pietų. Kviečia 
visus dalyvauti 
išbandyti, f 
paremsime draugiją,

------- ------------- x—kia pagalbą narėm ištikus 
laimei.

ne-

Mūsų parapijos skautai, pra
buvo iš

vykę į Camp Ted Waltham. 
Mass. Išvykę buvo šie: A. Šaka-

Gegužės 31 d. p-lės B. Vit- lis, A. Frimontas. T. Nemeikš- 
kauskaitė pasidavė apendikso tis, J- Puzinas. J. Gerdvamis ir 
operacijai. Operacija pasisekė T. Monkus. Mūsų skautai sto- 
ir ligonė sveiksta. P-lė B. Vit- vykioje labai gražiai pasirodė 
kauskaitė yra veikli jaunimo sav° gabumais, už sumanų į- 
----------------------------------------- rengimą savo stovyklos, ir lai- 

Onutė yra pavyzdinga lietu- mėjo pirmą dovaną, būtent: 
vaite visuomet prisidėjo prie mėlyną kaspiną. Garbė mūsų 
lietuviško veikimo ir daug pa- skautams, kad jie tik naujai 
gelbėjo savo sesutei Marijonai 
atlikti daug darbų. Geros drau-’ 
gės ir sesutė surengė Onutei 
kelias “shower parties", kurio
se dalyvavo daug gerų draugų 
ir giminių ir suteikė gražių do-

! vanų. Linkime ilgų ir laimingų 
metelių tau Onute ir Kari!

Rap.

Birželio 8 d. Sodalietė p-lė M. 
Radziukynaitė išvyko Šv. Elz
bietos ligoninėn operacijai. Lin
kime p-lei M. Radziukynaitei 
laimingai pergyventi operaci
ją-

Šią savaitę mus 
rys. Jonas 
mo proga, 
pažįstamus 
tėvelius.

aplankė ka- 
Zulonas. Atsilanky- 
aplankė draugus ir 

ir savo brangius 
A. D.

iš Waterbury, Conn.
Vestuvių skanius pusryčius 

priruošė ponios S. Tamulienė ir 
A. Dekienė. Pavaišino visus lie-|
tuviškų vestuvių tortu, kurį 
iškepė p-nia Tamulienė, ir ska
nia kavute.

Vestuvių puotą sumaniai, 
tvarkiai ir skaniai priruošė po
nas Charles Dėkas, kuris dirba

LIETUVIAI MIESTO 
VAIDINIME

Birželio 15 d., aukštosios mo
kyklos puošnioje svetainėje, šv. 
Andriejaus lietuvių par. jau
nuoliai. Seselės Urbonos vado
vybėje. suvaidins komediją —
“Here Comes Charlie”. Pelnas ilgus metus puošniame Lawn 
skiriamas miesto Piliečių klū- Club. Pietų metu sveikinimo 
bui. kalbas pasakė klebonas kun. E.

Rengėjų garbės pirmininkais Gradeckas. kun. J. Bucevičius, 
yra kleb. kun. M. Pankus ir C. Dėkas, jaunojo tėveliai pp. 
m. mayoras G. Quigley. Gar- Ramstedt. M. Jokubaitė, A. Ji- 
bės nariais iš lietuvių yra šie: maitienė ir jaunosios krikšto 
laidotuvių direktorius A. P. s&nus Danielius. Visi linkėjo 
Karlonas, A. Venskunas, ir vi- laimės, sutikimo ir Dievo palai- 
sa eilė miesto viršininkų. TJF. m°s gyvenime.

Juozas Kasinskas
Z Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

i Patarnavimas Dieną ir Naktį 

; 602 Washington Blvd. 
Į BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
* Limosinai dėl visokių reikalų

1
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Visiems Jėzaus Širdies 
MYLĖTOJAMS!

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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