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“Draugo” dienraštyje 
paskelbta gražus vaizdas 
15-kos, Seselių Kazimie- 
riečių vedamų, parapiji
nių mokyklų Chicagos a- 
pylinkėje. Pasirodo, tas 
mokyklas šiais metais 
lankė 2,206 mokiniai ir 
baigė 224 (117 mergaičių 
ir 107 berniukai). Ypatin
gai gražu buvo skaityti,
kad 9 pradinį mokslą išė-Į 
jusios mergaitės gavo po 
stipendiją lankyti Šv. Ka
zimiero Akademiją. Ko
kiu džiaugsmu Tėvai Ma
rijonai skaitytų praneši
mus, kad mūsų parapinės 
mokyklos pasiunčia Ma- 
rianapolin po tiek 
kų stipendiantų! 
mūsų visuomenė 
savo mergaitėmis
si, bet kažkodėl dar neįsi- 
judina taip pat gražiai ir 
berniukų ateitimi susirū
pinti. Tur būt, mano, vy
rai “stipresnio notūro”, ir 
mokės patys išsiversti? 
Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų paskutinis 
seimas davė statybos fon
dui $14,000.
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Prezidentas Siekiąs Strei- 
kierius Draftuoti

Washington, D. C., birž. 
24 — Prezidentas Roose
veltas, kritikuodamas 
streiko vadovybės veiks
mus, kaipo “nepakenčia
mus”, pareiškė, kad jis 
reikalausiąs Kongreso pa
kelti amžių dėl nekovo- 
jančios militarės tarny
bos nuo 45 iki 65 metų, 
kad tuos vyrus būtų gali
ma panaudoti ten, kur 
kyla streikai valdžios 
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Kai Lietuvoj laisvė žydėjo, tai ir jos gatves kaip saulė spindėjo. Šis vaizdas

Maskva, birž. 24 
vietų Rusija,

Sąjungininkų karo
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Nuolatinis Vokietijos ir 
minėdamaĮ Italijos industrijos mies- 

dviejų metų sukaktį karo tų bombardavimas pada- 
su vokiečiais, pakartojo ro daugiau, negu užpuoli- 
reikalavimą, kad sąjungi- mas padaryti užimant že- 
ninkai pradėtų antrąjį mės plotus. Bus padaryta 
frontą ir Hitleris būtų užpuolimas ir žeme, kada 
šiais metais nugalėtas.

Sovietų Rusijos vyriau- visa gerai prirengę, 
sybė sako, kad karas būtų 
buvęs laimėtas 1942 me-;dai nereikalavo kaip 
tais, jei būtų buvęs antras vietų Rusija turėtų vesti 
frontas pradėtas.

Kodėl sovietų Rusijos prisiima sąjungininkų ka- 
vadai nepripažįsta Afri- ro vadus mokyti? 
kos laimėjimą, užėmimą! Sovietų rusai turėtų ne- 
Italijos salų antruoju užmiršti, kad be sąjungi- 
frontu? Juk sąjunginin- ninku pagalbos jie nebūtų 
kai kovoja dieną ir naktį galėję atsilaikyti prieš vo- 
prieš nacius, 
industrijas, 
ves. Sovietų Rusijai są- turi būti dėkingi ir palik- 
jungininkai duoda viso- ti karo eigą sąjungininkų 
keriopą pagalbą, ir, kada vadams, dalykų žinovams, 
bus tinkamai prisirengta,! Bombardavimas Hitle

rio industrijų, laivyno uo
stų, aerodromų yra ant
ras

bus

va-
so-

valdžios 
gose.

Jeigu 
siūlymą 
imtų, tai tuomet Armija 
pastatytų 
prie darbo, 
vius.

Prezidentas taip pat da- — Laisvės alėje Kaune, 
vė suprasti, kad dar prieš 
angliakasių streiko atšau
kimą buvo ruošiamas pla
nas draftuoti visus strei
kuojančius angliakasius, ■ 
pasiremiant Selective 
Service aktu.

Spėjama, kad Preziden
tas Rooseveltas greičiau
sia uždės savo “veto” ant 
prieš - streikus biliaus.

šį Prezidento pa- 
Kongresas pri-

streikierius 
kaip karei-

karą, kodėl Rusija dabar

naikina jų kiečius. Taigi vietoje duo- 
karo tvirto-! ti reikalavimus sovietai

■
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Bombardavo Italijos 
Miestus

Detroite įvyko nepagei
daujamų susikirtimų tarp 
baltųjų ir juodukų. Ro
dos, visi turėtų būti vie
nos Amerikos sūnūs, bet 
taip nėra. Sąryšyje su 
tuo, kaip gražu pasiskai
tyti “Drauge” apie Sese
lių Kazimieriečių vedamą 
Šv. Petro ir Povilo parapi
nę mokyklą, Rockford, III. 
Sako: “Lanko mokyklą ir 
italukų, ir nigeriukų. Įdo
mu pasiklausyti, kaip ita- 
lukai ir nigeriukai gražiai 
dainuoja ir žaidžia lietu
viškus žaidimus”.

Kaip gražu būtų, jei visi 
vaikučiai būtų auklėjami 
kilnioje katalikybės dva
sioje, kuri neskirsto žmo
nių sielas pagal odos spal
vą!

Sąmoningiems Ameri
kos lietuviams buvo džiu
gu išgirsti “Darbininko” 
reporterio atpasakotą Ku
nigo Švagždžio mintį, pa
reikštą jo dviejų gabių vi
karų - pagelbininkų su-Į 
kaktis minint. Klebonas- 
veikėjas prisipažino, bu
vęs pesimistas dėl lietu
vybės išlikimo Amerikoje. 
Dabar gi, sako, rodos, 
aušta kaž-kokia nauja ga
dynė ir lietuvybė Ameri
koje nežus. Net ameriko-
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I Rusa; Bombardavo 
Vokiečiu Bazes

Londonas, birž. 24 — A- 
merikos ir Anglijos bom
banešiai skaudžiai bom
bardavo Italijos svarbų 
miestą ir laivų prieplauką 
Naples ir taip pat Cancel- 
lo aerodromus. Uostas su
bombarduotas, gazolino 
sandeliai padegti; padary
ta daug nuostolių įvairio
se miestų dalyse. Ypač žy
miai nukentėjo industri
jos centras, kur sunaikin
ta karo ginklų fabrikai. I- 
talai neturi užtektinai 
lėktuvų, kad apsiginus 
nuo bombonešių.

I

VVashinkton, birž. 24 — sugrįžo į darbus ir prašo, Vokietija bus užpulta iš 
Anglių kasyklų darbinin- kad valdžia pasirūpintų visų pusių, 
kai po dviejų dienų strei- jų klausimą išspręsti. ; Išrodo kad sovietai no- 
ko sutiko grįžti į darbus Kasyklų darbininkai rei- ėt pasaulį kad
ir dirbti, jei valdžia vai- kalauja didesnio atlyg.m- jieŲeni te£ovo> prieš 

sutiko dirbti Amerikos yenimui, pasidarę reika- Sk antoame"fron!
valdžiai iki spalių 31 die- las gauti didesnes algas. t b t visuose frontUose nos.kada vėl bus reika- Reikia tikėtis, kad šitas ^kus^ vy^

ko, kad per du metus ka
ro vokiečiai neteko Rusi
joje 6,400,000 kareivių; 
rusai neteko 4.200,000 kaį 
reivių. Vokiečiai praradę 
42,400 tankų, 56,500 šau
tuvų, 43,000 lėktuvų. Ru
sai praradę 30,000 tankų,;tai. 
35,000 šautuvų ir 23,000 i Bendrai imant šis ap- 
lėktuvų. Yra manymų, ’temdinimas pavyko.
kad Hitleris Rusijos dau-{ Bostone ir apylinkėje 
giau nemėgins pulti, tik j pirmas aptemdinimo sig- 
apginti ką turi užėmęs ir,nalas buvo apie 11:16 vai. 
ieškoti sąlygos taikai su naktį. Kitose vietose įvy- 
sovietais. ko ankščiau.

I
I

I P.raE‘ Hitlėrį*‘sąju‘ngininkai‘‘ko-

nos, kada vėl bus reika- Reikia tikėtis, 
laujama sudaryti naują streikas nepasikartos ka- 
sutartį. 1 ro

Dauguma darbininkų 
jau sugrįžo į i^rbus, kiti 
sugrįž už dienos ar kitos. 
Darbininkų algos klausi-i 
mas pasilieka neišspręs- i 
tas. Tačiau darbininkai

metu.

Sulaikė Algų Pakėlimą 
Geležinkelio Darbininkams

|
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frontas.

Aptemdinimas 7 
Valstybėse

Londonas, birž. 24 —So
vietų Rusijos lakūnai 
bombardavo vokiečių 
tvirtoves ir stovyklas. Su
ardė vokiečių aerodromus 
Rusijoje, nušovė 17 lėk
tuvų.

Mūšiai vokiečių - rusų ’ SMARKUS BOMBARDAVIMAS 
fronte susilpnėjo. Rusai 
laukia nacių naujų puoli
mų ir yra prisirengę Hit- ■ 
lerio kariuomenes sutikti.'

Amerikos ir Anglijos 
pagalba sovietų Rusija 
sustiprėjo, ypač ore, ir iš
gali ne tik atremti vokie
čių puolimus, bet net atsi- 

, imti kaikurias vietas.

HITLERIO INDUSTRIJŲ

VVashington, D. C., birž. 
24 — Ekonomijos Stabi
lizavimo direktorius Fred 
M. Vinson uždraudė pa
kelti 8 centus į valandą 
1.000,000 geležinkelių dar
bininkams, kaip buvo nu
matyta ir būtų įėjęs į ga-

Trečiadienio vakare į- 
vyko apte m d i n i m a s 
(blackout) 7 valstybėse. 
Laike aptemdinimo lekio
jo 24 Jung. Valstybių 
bombėriai, kuriuos sekė 
oro saugotojai dideliomis 
spindulio šviesomis. Bom- 
beriai lekiojo labai aukš-

Reikalauja Pripažinti 
Komunistų Partija

I

i
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galima industrijų apginti
nuo bombardavimo. Kada lią birželio 23 d. Pakeltas 
industrijos sunaikytos, atlyginimas būtų buvęs 
tada karo, ilgai tęsti neį- mokamas 
manoma.

Didžiausios vokiečių ka-
yra Ruhro

Jas sunaiki-

I

nuo vasario 1 ATMUŠĖ JAPONŲ PUOLIMUS
d. š. m.

Atmetus pakeltus 8 cen
tus į valandą, dabar kyla 
klausimas ar geležinkelių 
darbininkai gaus nors 
kiek daugiau, kaip jie da
bar gauna?

VVashington, birž. 24 — 
Australijos ir Amerikos 
kariuomenės atmušė Ja
ponų puolimus Naujoje 
Gvinėjoje prie Mubo.

Daugiau kaip šimtas Ja
ponų buvo nužudyta ir su
žeista.

Japonai puolė sąjungi
ninkus prie Labiba kalno, 
bet buvo atmušti atgal.

Bombonešiai bombar- 
duoja Japonų įvairias 
tvirtoves.

Londonas, birž. 24 —An
glijos lakūnai nuolatiniai 
bombarduoja vokiečių in
dustrijos centrus. Šį kar
tą skaudžiai subombarda
vo geležies ir plieno fa
brikus Ruhro apskrityje, ro dirbtuvės 
ypač Mulheim ir Ober- apskrityje, 
hausen miestus. Apie 700 nūs, vokiečiai negalės at- 
bombonešių atliko sunai-j statyti karo tankų, lėktu- 
kinimo darbą. vų bei laivų...

Pirmiau buvo bombar-Toronto, Kanada, birž.
24 — Protestantų šuva- duota Krefeld ir Essen. A- 
žiavimas nutarė įduoti pie 1000 tonų bombų buvo 
Kanados vyriausybei pra- išmesta.

į Vokiečių laikraštis pri- 
komunistų partiją ir leis- pažįsta, kad bombardavi- 
tų jai teisėtai veikti. mas pasidarė “labai rim- 

Kanada yra panaikinus tas”, ir kad “padaryta 
komunistų partiją. daug nuostolių”; Kerfeld

Kokiais sumetimais pro- miestas beveik visai su- 
testantai nori bendrauti naikintas, 
su komunistais? Juk ko
munistai niekam laisvės lės iškęsti 
nepripažįsta, tik 
tai sauvališką laisvę. Ko- galima žinoti, 
munizmo 
kalauja revoliucijos.

nai jau reiškia nuomonių, šymą, kad ji pripažintų
kad tautybes reikią išlai
kyti, nes tai sudarytų 
gražesnę kultūrinę puokš
tę Amerikos kultūros tur
tuose. Kaip gražiai arki
vyskupas Cantwell sakė 
mažam būreliui drąsių lie
tuvių, kurie Pacifiko oke
ano pakrantėje kuria lie
tuvišką parapiją šiais ‘lie
tuvybės nykimo’ metais: 
“jūs, lietuviai, turite daug 
ko gražaus savo kultūro
je; to neužmirškite ir ne
ištirpkite kaip tauta”. 
Daug mūsų gyvenimo ma
čiusio klebono Švaigždžio 
žodžiai mus padrąsina at
siliepti: “neištirpsime!”

I
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Prancūzijos Vyskupai Protestuoja 
Prieš Nacius

v uz 
ir 

ži-

Kaip ilgai vokiečiai ga- 
tuos nuolati- 

sau ir nius bombardavimus ne- 
bet aišku,

programa rei- kad visi nujaučia Hitlerio 
pralaimėjimą, nes nebe-

RUSIJA NEIŠDUODA ŽINIŲ 
APIE BELAISVIUS

1 . 7- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Vatikanas, birž. 24 — krašte katalikai kovoja 

Prancūzijos Vyskupai vėl demokratiją, tautų 
pareiškė protestą naciams žmonių laisvę. Ar jūs 
už deportavimą vyrų ir note kiek katalikų tar-
moterų priverstinam dar-; nauja Amerikos kariuo- 
bui į Vokietiją. I menėje, kiek katalikai iš-

Vyskupai pareiškia, kad perka Amerikos karo bo- 
vyrams naciai neleidžia nų? O vistiek išgamos ko- 
nei su savaisiais atsisvei- munistai mus vadina pro- 
kinti; sugavę, išvaro į Vo- naciai? Krauju sucemen- 
kietiją, o tenai priversti tuoti komunistai su na- 
vergauti... Tos visos ži- ciais, matyt, visai pamišo, 
nios turėtų lietuviams ko-i > —-—-—•
munistams atidaryti akis Italija Didžiuoiasi Hitlerio

Pagalba

Naciai Pasiruošė Ginti 
Italiją

Londonas, birž. 24 —Vo
kietijos laikraščiai rašo, 
kad sąjungininkai esą pa
siruošę užpulti Italiją, bet

me- 
na- 
ar

20,-

vokiečiai esą taip pat pa
siruošę gelbėti Italams 
atmušti visus puolimus.

Hitlerio laikraščiai sa
ko, kad vokiečių ir italų 
karinės jėgos yra tvirtes
nės negu buvo 1941 
tais. Toliau sako, kad 
ciai Rusijoje nužudę 
paėmę į nelaisvę apie
000,000 sovietų Rusijos 
kareivių, ir kad Vokietija 
esą prisirengus naujam 
puolimui Rusijoje. “Kada 
tas puolimas bus negali
ma pasakyti, bet faktas y- 
ra, kad mes turime galybę 
ir mūsų galybė didėja”. 
Tačiau dalykų žinovai ki
taip sprendžia apie Hit
lerio ir Mussolinio galy
bę.

* ♦ * 
M AK E 
EVERY 

IV S* P*Y DAY
BONO DAY

Vatikanas, birž. 24 — Iš 
viso pasaulio kraštų atei
na prašymų į Vatikaną, 
kad sužinoti apie belais
vius kareivius ar civilius 
žmones.

I Pagal tarptautinį susi-1 
, tarimą kiekviena tauta 
[turi paduoti žinias apie į 
nelaisvę paimtus žmones.

Vatikano biuras nusis
kundžia, kad sovietų Ru
sija jokių žinių apie be
laisvius neišduoda.

Daug kartų Vatikanas 
kreipėsi į sovietų Rusiją, 
bet jokio atsakymo nesu
laukia iš Stalino vyriau
sybės.

ir nušviesti protus, kad 
Katalikai nė vienoje šaly-' 
je nepasiduoda naciams. I

Ar Lietuvos Arkivys- 24 — Italijos vyriausybė 
kūpąs uždraustų prisidėti pareiškė, kad Hitleris at- 
prie žydų ar lenkų perse- siuntęs 
kiojimų, kurį naciai se- kareivių ir jie tuojau buvo 
niai varo, jei katalikai bū- pasiusti į Siciliją ir Sardi- 
tų pro-naciai? Ar Prancū- nia. kad atremti sąjungi- 
zijos Vyskupai protestuo- ninku užpuolimus. Kada 
tų už darbininkų išveži- bombanešiai sudaužys tas 
mą. jei Katalikai būtų salas, sąjungininkams ne- 

• pro-naciai? Kiekviename bus sunku jas užimti...

Berne, Šveicarija, birž.

j Italiją 100,000

4 t* . ■*

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 26 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 

radio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klau
sytis gražios lietuviškos radio programos.

Prašome visų Gerb. Biznierių, Draugijų valdybų 
ir pavienių asmenų visus skelbimus, pranešimus ir 
sveikinimus priduoti ar prisiųsti prieš arba penkta
dienį prieš 4 vai. po pietų, jeigu norite, kad būtų pa
skelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

■- •



Penktadienis, Birželio 25. 1943

Į ĮVUHI0S ŽINIOS
Kruvinos Riaušės Detroite Aukštuosius Mokslus

Detroit, Mich., birž. 24— tų, net iš Chicagos važia- 
Prezidentas Rooseveltas 
atsišaukė į Detroito mies
to gyventojus, kad susto
tų kėlę riaušes, kuriose 
nužudyta 29 žmones ir su
žeista 700. Į miestą buvo

vo į Detroitą. Policijai bu
vo įsakyta neįleisti negrų 
iš kitų miestų.

Tikrai apgailėtinas įvy
kis, kad kiltų rasių kovos. 
Juodas ir baltas žmogus

pašaukta kariuomenė, nes yra lygus Dievo akyse 
policija nebesugebėjo Ar šios riaušės 
riaušininkų suvaldyti.

Tos kruvinos riaušės iš- 
kylo, kada negras susi
mušė su baltuoju žmogu
mi. Negrų prisirinko di
džiausi būriai 
miesto dalyse 
jo baisios

nėra tik 
pasikęsinimas trukdyti 
karo gamybą ir ardyti 
tvarką ? Kompanijos pra
neša, kad daug negrų dar
bininkų neatėjo į darbus.

įvairiose 
ir prasidė- 
muštynės. 

Riaušininkai apvertė au
tomobilius ant gatvių, nu
vertė gatvekarius, išdau
žė krautuvių langus, iš
nešė iš krautuvių įvairius 
daiktus, ypatingai šautu
vus ir pištalietus ir pradė
jo šaudyti į baltuosius ir 
policininkus.

Baltieji pradėjo daužyti 
negrų namus, padegė di
delį negrų viešbutį, iš
daužė jų krautuvių langus 
Kada vienas gydytojas 
važiavo suteikti pagalbą 
sužeistiems, j 
traukę jį iš automobilio 
nužudė. Apie 600 riauši
ninkų areštuota.

Ford Motors kompanija 
pranešė, kad keli šimtai 
negrų darbininkų paliko 
darbus, sakydami, kad 
jie esą reikalingi namuo
se. Keturiolika mokyklų 
uždaryta, kad apsaugojus 
vaikus nuo nelaimių.

Kariuomenei pasisekė, 
riaušininkus apmalšinti,! 
ir pranešama, kad mieste 
atstatyta tvarka.

Kruvinos riaušės prasi
dėjo sekmadienio vakare,į 
kada baltasis žmogus su
simušė su negru. Neg
rams buvo paskelbta, kad 
negrė moteris su vaikučiu 
buvo užmušta baltojo 
žmogaus Belle saloje. Ta
da negrai pradėjo riaušes. 
Buvo pranešta, kad keli 
šimtai negrų iš kitų mies-'

To Tai Naciai Niekad 
Nesulauks

darbininkas 2

>

Permaina Rusijoje

Sekmadienį, birželio 20 d. 
mūsų parapijos mokiniai išpil
dė mokyklos užbaigimo aktą 
su programa. Tą dieną 8:30 v. 
šv. mišios buvo atnašautos 
graduantų intencijai. Graduan- 
tai bendrai priėmė Šv. Komu
niją ir, giedojo per šv. mišias. 
Vakare 7 vai. parapijos svetai
nėje, graduantai išpildė prog- 
ramėlį ir, gavo pažymėjimus.

Graduantai baigę parapijos 
mokyklą pasirengė eiti į auk
štesnes mokyklas; kiekvienas 
užsibrėžė savo ateičiai siekius.

Šiais metais mūsų parapijos 
mokykla išleido mažiausią mo
linių laidą, bet Seselės moky
tojos permato, kad ateinančiais 
metais mokinių laida bus du 
syk didesnė.

Sveikiname graduantus, bai
gusius mūsų mokyklą, ir lin- 
cime geriausių sėkmių aukštes
nėse mokyklose.

LANKĖSI KARIAI
Šią ir praeitą savaitę mus ap- 

ankė šie kariai: jūreivis B. Ži
lius, jūr. P. Tamoliūnas, viršy
ta J .Mileikis, virš. M. Lauri
naitis, J. Povilaitis ir T. Ajaus- 
kas.

Atsilankę kariai, aplankė 
savo tėvelius, gimines ir drau
gus. Malonu matyti, kad mūsų 
jaunuoliai gavę progą, vis at
lanko seną Cambridžių.

Pasadena. Cal. —šiomis 
dienomis kapitonas Laba
nauskas, buvęs Lietuvos 
laivyno vienas įžymiausių 
pareigūnų, užbaigė čia 
5-tus elektronišnerijos 
metus, ir apie gruodžio 
mėnesį tikisi gauti Mas- 
ter of Science laipsnį.

Sveikiname kap. Laba
nauską ir linkime ge
riausios sveikatos, kad 
Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ir laisvę, ga-I 
lėtų grįžti ir sukurti nau-' 
ją. didelį Lietuvos laivy
ną, kurio laivai su trispal
ve vėliava plaukiotų vi
suose pasaulio vandeny
nuose!

I

★ Į Kauną sausio mėnesį 
buvo atvykęs vokiečių 
“užsienio studijų” insti
tuto prof. Fraundienst, 
kuris laikė kelias paskai
tas apie nacionalsocialis
tinės Vokietijos planus. 

I Pasak prelegento, Euro
pos nelaimės prasidėju
sios. kai žlugusi viduram
žių vokiečių imperija. 
Tuomet atsiradusios Eu
ropoje suvereninės vals
tybės. Jau Bismarkas 

i” Euro
pą. Tačiau tikrai Hitleris 
“paveldėjo jungtinę vi
duramžių Europos erd- Į 
vę”. “Po Vokietijos laimė
jimo” ligšiolinė valstybių 
sistema Europoje jau ne- 
beprisikelsianti. Pasilik
sią tikta i “laipsniuoti ge
rai apgalvoti, nacionali-' 
niai vienetai”, kuriems 

i Vokietija, kaipo “Europos 
širdis”, vadovausianti. Ji 
taip pat prižiūrėsianti 
tvarką.

negrai iš- bandęs “sujungti

ALBERT B. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER. MASS.
275 Main St.. Webster. Mass.
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Pasipriešiniinas Prieš Na
cių AntiRefigines Taisyk

les Didėja Lietuvoje
I

Trys Nacių generolai suimti nelaisvėn Šiaurės Af-j 
riko j išlipa atvežti į Britų uostą. Priešakyj dešinėj —. 
Majoras Generolas Schnarrenberger, kiek atsilikęs 

j Majoras Generolas Frieherr von Broich ir tolumoj iš
lipa Majoras Generolas Frieherr Kari von Liebenstein.

I

I

Karo Informacijų Ofi-' 
sas gavo žinių iš Lietuvos 
per Lisboną, kad katalikų 
pasipriešinimas prieš na
cius dėl religijos prakti
kavimo ir mokymo jau
nuolius religijos griežtų 
suvaržymų didėja nacių 
okupuotoje Lietuvoje. 

, Iš visų pasipriešinimų 
yra įžymiausias Lietuvos 
Katalikų Vyskupų pro
testas, kurie jį įteikė Na
cių Generaliam Komisa
rui Kaune, pareikšdami, 
kad Lietuvoje nebeegzis- 

| tuo ja religijos ir Katalikų 
Bažnyčios akcijos laisvė. 
Nežiūrint to, kad Katali
kai sudaro daugumą Lie
tuvos gyventojų, pridu
ria vyskupai, jiems nelei- 

I džiama leisti nei vieno 
laikraščio arba žurnalo.

Katalikų vyskupai pa-

Lietuvos Žmonės Iškovojo 
Žemės Pripažinimų Nuosavybėn

išrasta ir jau gaminama 
prieš - lėktuvinė kanuolė, 
kurios šūviai pasieks A- 
šies lėktuvus 60,000 pėdų 
aukštumoje ore. Toji ka
nuolė yra labai pajėginga.

Maj. Gen. Barnes taip

Downey Rezignuosiąs
Walter F. Downey, Mas- 

sachusetts valstybės švie
timo komisijonierius, ku-l smerkė bažnyčių nuosa- ( 
rio metinė alga yra $10,- vybių konfiskavimą, truk- 
000, rezignuosiąs ir grį- dymą teologijos mokslų, 
šiąs į English High priverstinai vežimą darbi- 
School, kaipo jos vyriau- ninku Vokietijon ir neįei
siąs viršininkas, praneša dimą kartu su darbinin- 
mokyklų komitetas. kais važiuoti lietuviams

---------------- | kunigams, teikimui dvasi
nės pagalbos ištremtie
siems.

Lietuviai vyskupai taip 
. .pat griežtai pasmerkė na- 

Is. Alijantų Centro, Aus- cįus ^1 persekiojimo len- 
tralija ,birž. 24 —Jung. Kų įr žydų. Arkivyskupas

Valstybių bomberiai puo- juozapas Skvireckas gra- 
le Macassar, Olandų Cele- sina ekskomunikavimu 
bes, kur sužalojo japonų kurįam lietuviui, ku- 
kruiserį ir kroiinių laivą, j rįs jaiyvautų tokiuose 

persekiojimų veiksmuose.
Pažymėtina, kad pasta

raisiais laikais vis daž
niau pasiekia žinios iš 
Lietuvos ir Washingtono 
valstybės žinių šaltinius. 
Tas gal įtikins, kad Lie
tuvos pavergtieji gyven
tojai, ypač Katalikai ne
pasiduoda naciams, ir ne 
tik patys nepasiduoda, 
bet ir kitus Lietuvos ma
žumų žmones užtaria ir 
smerkia barbarus nacius. ;

“Lietuviai” komunistai j 
su pašalpa smerkė laikra
ščius. kurie spausdina ži
nias iš Lietuvos, gautas 

’ per Lisboną, Portugaliją. 
Kažin ką dabar sakys, ka
da ir Office of War Infor- 

' mation gauna žinias per 
Lisboną?

Amerikiečiai Sužalojo 
Japonų Kreiserį

l

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

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono apie jo išgirstą svar
bią informaciją iš Lietu
vos gyvenimo: birželio 3
d. 4 vai. 45 min. po pietų. 
Kauno radijo siųstuvas 
pranešė, jog okupantai ū- pat pasakoj0 įr apįe kitus 
kininkams ir kurie ukiuo-į siaptus mirtinus ginklus, 
se gyvena ir dirba, jpripa-; įęUrįe bus panaudoti šia-1

Tlr’ me visapasauliniame ka
re prieš priešą. Jau esą 
paduotas įsakymas tų 
naujų ginklų pagaminti 
už 52 bilijonus dolerių. 
Viso užsakyta 1700 įvai
rių principalių dalykų.

žinę žemės nuosavybę. Iki į] 
šiol jie buyp laikomi tik , 
žemės valdytojai, o nuo 
dabar esą pilni savininkai. 
Žemės galėsią gauti ir tie. 
kurie žemę dirba, nors da
bar jos nedirba. Tą žinią’ 
nacių kontroliuojamoji I
radio stotis baigė pasigy-' 
rimu, kad štai naikinamas; 
dar vienas nelemtas ko
munistų įstatymas ir grą
žinama privati nuosavybė 
ūkininkams. Tik kalbėto
jas nepasakė, jog geriau
sių Lietuvoje žemių “val
dytojai”, kuriems irgi da
bar žemė taikinama nuo
savybėn. yra iš Vokietijos 
atgabenti vokiečiai. Dau- 

’ gelis jų įsėdo į mūsų tė- 
■ viškes “savininkų” teisė

mis.
Toliau kalbėtojas daug 

sielojosi anglų - amerikie
čių oro puolimais, gyrė ja
ponų laimėjimus Kinijoje, 
pasakojo, kad Attu saloje 
buvę per 20 tūkstančių A- 
merikos karių, dėl to ja
ponams buvę neįmanoma 
su pora tūkstančių apgin
ti. Pagaliau Kauno radio 
pranešėjas priėjo prie De 
Gaulle ir gen. Giraud pa
sitarimų. Staiga pusėje' 
sakinio, 4:55 PM, kalba 
nutrūko ir daugiau nebe
veikė. To pirmiau neatsi
tikdavo. Priežastis to — 
kolkas nežinoma.

i 
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Ukrainiečių Graikų Katalikų 
Vyskupo Konsekracija

Sovietų Sąjungos prezi
dentas Mikhail I. Kalinin, 
kaip skelbia Maskvos ko
munistų partijos leidinys, 
esą pareiškęs savo kalbo
je:

“Mums dažnai pasako, 
kad mūsų kareivių tarpe, 
ypač senesniųjų, yra ti- 

I kinčiųjų, kurie nešioja 
kryželius ir kalba pote
rius, kuriuos jaunieji 
žmonės pajuokia. Mes tu
rime atsiminti, kad mes 
nei vieno nepersekiojame 
dėl religijos. Mes tikime, 
kad religija yra klaidi
nanti institucija ir mes 
kovojame prieš ją auklė
jimu. Tačiau, kada dar 
nemažos gyventojų sekci
jos vis dar laikosi religi
jos, ir kaikurie žmonės y- 
ra giliai religingi, mes ne
galime kovoti ją pajuo
ka”.

(U. P. žinios, birželio 17, 
š. m.).

Mes kol kas susilaikome 
nuo komentarų, tačiau 
tvirtai tikime, kad per
mainos kada nors turi į- 
vykti. Religija nėra koks 
tai žemiškas padaras, ku
rį diktatoriai mirties, ar 
kalėjimų bausmėmis, ar 
pajuokimais galėtų panai
kinti. Nei nacizmas, nei 
komunizmas neišraus ti
kėjimo iš tikinčiųjų šir
džių.

Praeitą savaitę p. K. Nava- 
šinskas susižeidė koją, ir da
bar randasi ligoninėje. Linki
me p. Navašinskui greitai pa
sveikti.

šeštadienį, birželio 19 d. po 
sunkios operacijos iš ligoninės 
grįžo į namus p-lė M. Radziu- 
kynaitė; taipgi grįžo iš ligoni
nės ir p. Ė. Daukantienė.

p. M. Norbutas, kuris yra iš
ėjęs į pensiją, dabar savo lais
vą laiką praleidžia, besidar
buodamas p. B. Jakučio perga
lės darželyje, p. M. Norbutas 
rengiasi važiuoti praleisti va
sarą Marianapolyje ar Elm- 
hurste, pasidarbuoti jų ūkiuo
se.

Sekmadienį, birželio 27 d. N. 
P. bažnyčioje įvyksta Seselėms 
mokytojoms mėnesinė kolek- 
ta. Paremkime Seseles mokyto
jas.

p.p. J. A. Bučinskų sūnus Ed
mundas, kuris baigė mūsų pa
rapijos mokyklą, yra pasiren
gęs eiti aukštesnę mokyklą, B. 
C. High School. p. p. Bučins
kai savo sūnų jo mokyklos 
baigimo proga, apdovanojo 
brangiu laikrodžiu. A.D.

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

Naujos Prieš-Lėktuvinės 
Kanuolės Šūviai Pasiekia 
60,000 Pėdų Aukštumų 

Ore

Toronto, Canada, birž. 
24 — Praneša, kad liepos 
1 d. bus konsekruotas uk
rainiečių graikų katalikų 
vyskupas Nilus N. Sava- 
ryn, O. S. B. M. Jis bus 
jauniausias Kanadiečių 
Hierarchijos narys.

Mirė Leit. Donovan 
Tarnyboje

Birželio 23 d. gauta ži
nių kad Įeit. James J. Do
novan, 27, gyv. 203 I St., 
So. Bostone, buvęs profe
sionalas baseball ir foot- 
ball žaidikas, besilavinda
mas šokti su parašiutu Ft. 
Benning parašiutų moky
kloj, tapo užmuštas.

Akron, Ohio, birž. 24 — 
Maj. Gen. G. M. Barnes, 
techniškos divizijos virši
ninkas, kalbėdamas susi
rinkusiems mokslinin
kams, pranešė, kad yra

Hitleris Siunčia Karilione- 
nes Į Italiją

šnera

’i;

ri

Londonas, birž. 24 — 
Hitleris pasiuntė kelias 
divizijas kariuomenės į I- 
taliją, Siciliją ir Sardinią.

Anglai Bombardavo 
Ruhr Srityje

Londonas, birž. 24 — 
Šimtai Anglijos bomberių 
puolė plieno miestą Muel- 
heim, Ruhr srityje. Mies
tas padegtas ir paverstas 
griuvėsiais. •

IC
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ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS’ ADRESAS:
“ŽVAIGŽDE"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Revoliucija Neišriša Darbo

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------------by-------------  

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Fntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Šv. Tėvas kalbėjo į milžinišką darbininkų minią. 
Gal tik žiloje senovėje yra buvę tokių atsitikimų, kad 
Katalikų Bažnyčios Galva būtų turėjęs progą asme
niškai prakalbėti į tokį didelį darbininkų skaičių ir 
tai išimtinai daugiausiai jiems rūpimu darbo klausi
mu. Iki šiol darbininkai buvo viliojami eiti visai prie
šinga kryptimi. Įvairiausių priemonių buvo naudoja
ma atitraukti juos nuo religijos ir santykiavimų su 
Bažnyčia. Dabar jie patys pastebėjo esą apgaulioja
mi ir pradėjo ieškoti tiesos ir užtarymo ne pas kai
riuosius vadus, bet pas visų katalikų Tėvą. Ir Tėvas jų 
neapvylė ir pasakė tiesos žodį. Ne be pirmą kartą Po
piežius kalba darbininkų klausimu. Tai jau yra pada
ręs Leonas XIII ir Pijus XI. Jie perspėjo, mokino, ra
gino. Nieko negelbėjo. Pasaulis jų neklausė. Dabar 
jau bėda privertė. Apgauti, nuskriausti, nusivylę, 
darbininkai patys pamatė, kad raudonieji šūkiai veda 
ne į rojų, bet į kietą, žiaurią vergiją. Popiežius jokių 
naujanybių jiems nepaskelbė, tik priminė tai, ką dik
tuoja papraščiausias sveikas protas ir gyvenimo pri
tyrimas. Darbininkai jau pirmiau buvo tai girdėję, 
bet jiems buvo įkalbėta, kad Bažnyčia stumia darbi
ninkiją į kapitalistų nelaisvę, iš kurios vien revoliuci
nis nusistatymas juos išgelbėsiąs. Bet dabar jie pa
tyrė, kad ne kas kitas tik revoliuciniai šūkiai juos pa
stūmėjo į tokią komunistinio bei fašistinio kapitalo 
vergiją, kokios žmonija nėra mačiusi per visą savo 
istorijos eigą. Tad jie pradeda ieškoti sveiko proto ir 
krikščioniškos demokratijos vadovybės. Jie klausė 
išmintingų Popiežiaus žodžių tarsi kokio ligi šiol ne
girdėto apreiškimo.

Savo kalboje Šv. Tėvas pravedė pagrindinę, gy
venimo patikrintą taisyklę, kad revoliucija nepajėgia 
išrišti darbininkų klausimo. Kruvini sukrėtimai ir re
voliuciniai perversmai sėkmingai atlieka tik ardymo 
darbą. Gi kai reikia suardytą atstatyti, revoliucija 
bejėgiškai pasitraukia ir užleidžia vietą kitam veiks
niui — evoliucijai bei taikingam progresui. Ir vėl ten
ka viskas iš naujo statyti. O jei revoliucija užsispiria 
ilgiau užsilaikyti, ar, tiksliau kalbant, jei revoliuciją 
padariusieji žmonės užsispiria jos eigą palaikyti, ne
žiūrint, kad ji savo dienas jau seniai atgyvenusi, tai 
tuomet įvyksta negirdėto skurdo ir žiaurios, netiks
lios priespaudos laikotarpis. Darbininkai nukenčia 
daugiausiai. Juos apkraunama pernelyg sunkiais dar
bais, su tokiu menku užmokeščiu, kad tenka ir pa
badauti. Ir kas sunkiausia, kad skurdas užuot mažė
jęs, didėja. Sunkioji industrija praryja visą darbo pa
jėgumą, taip kad darbininkų būklei pagerinti nėra 
atliekamų rankų. Taip ir sukasi tas užburtas ratas, 
be jokios vilties geresnei ateičiai. Žmogaus gyvastis 
pigi, nes reikia gaminti ginklai išlaikyti “revoliucijos 
laimėjimus”. Krikščioniškoji demokratija mato dar
bininkų apverktiną būklę ir pasiremdama Dievo įsta
tymais ir žmoniškumu, siekia išlaisvinti darbininkus 
iš Egipto baudžiavos. K.

Prieš pat amerikiečių puolimą Attu salos, kur buvo japonai įsikūrę 
savo stovyklą, tūlą valandą šie amerikiečiai vadai: pulkininkas Frank 
Culin, dešinėj, iš Tucson, Ariz., ir jo pagelbininkai, rimtai susikaupę 
nustato puolimo taškus.Na ir sušėrė japonams taip, kad anų nei vieno 
neliko ant salos.
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Raštas Prieš Nacius

kliudomas. Nepaisant o- labiau turėtų būti paten- 
ficialių ir pakartotinų pa
žadu leisti lietuviams 
švietimo srityje visai au
tonomiškai tvarkytis, Te
ologijos Fakultetas sutin
ka sunkumų, kurių dar i- 

jki šiolei nėra pavykę pa
šalinti. Pakartotinai pri- 

įsimindami, kad Kauno V.
D. Universitete nuo pat jo 

j įsikūrimo pradžios Teolo
gijos Fakultetas Konkor
dato ir Lietuvos įstatymų 
yra garantuota šio Uni
versiteto dalis, 
vyskupai pareiškia, kad 
jie, remdamiesi ir teisine 
būkle, ir Lietuvos katali
kų reikalais, negali Teolo
gijos Fakulteto 
charakterio keisti 
sižadėti.

Šia pačia proga 
simename ir Lietuvos uni- 

Į versitetų reikalą. Kauno 
ir Vilniaus universitetai 
yra vienas iš didžiausių 
lietuvių tautos laisvo gy
venimo kultūrinių laimė- 

Užtat nenustabu,

Lietuvos

teisinio 
ir jo at-

mes at-

kintas šis būtinas reika
las.

Savo spaudai katalikai 
turėjo ir savo spaustuvių. 
Jos buvo įsigytos katalikų 
visuomenės lęšomis,' su
rinktomis aukų, paskolų 
ir kitais būdais. Ant to 
turto guli prievolė atlikti 
kaip kurias pareigas: už 
aukotojus laikyti Šv. Mi
šias, jiems veltui duoti 
kai kuriuos leidinius, iš
mokėti skolas. Dabarti
niai šio turto administra
toriai tų pareigų nepildo 
ir negali pildyti. Bolševi
kai, sekdami savo siste
mą, galėjo lengva širdimi 
svetimą turtą grobstyti, 
jį naikinti. Bet tokia tvar
ka neturėtų pasilikti to
liau. Katalikų spaustuvės 
neatidėliotinai yra grą
žintinos jų savininkams.

Organizacijos
7. Katalikų tikybos iš

pažinimas reikalauja Baž
nyčiai jos srityje veikimo 
laisvės. Jeigu nebūtų ir 
Konkordato su Apaštalų 
Sostu, tai Bažnyčiai, kaip 
tokiai, priklauso teisė tu
rėti laisvę kurti katalikiš
kas organizacijas, kurių 
pagalba patenkintų su 
Bažnyčios gyvenimu susi
jusius reikalus. Komunis
tai, paskelbę kovą Dievui - 
ir visam, kas yra šventa, 
negalėjo pakęsti ir kata
likiškų organizacijų. Su
griovė organizacijas, jie 
atėmė iš jų turtą. Bažny
čia yra tų organizacijų 
vadovė, globėja ir ji nega
li nereikalauti, kad Lietu
voje ir čia būtų atstatyta 
teisėta padėtis, kad būtų 
leista veikti organizaci
joms ir grąžintas jų tur
tas.

Suglaustai išdėstęs 
šiuos gyvybinius Lietuvos 
katalikų reikalus, Episko
patas reiškia viltį, kad 
Ponas General Komisaras 
padarys žygių keltus 
klausimus artimiausiu 
laiku palankiai išspręsti”.

Pasirašė: Vyskupų Kon- 
fenrencijos Pirmininkas 
ir Sekretorius.

Šio protesto - memoran
dumo padariniai mums 
kolkas dar nėra žinomi. 
Šio rašto skaitytojas len
gvai pastebės, kaip Vys
kupai primena naciams 
jų varomą propagandą 
prieš bolševikus ir kaip 
pabrėžtinai naciams pasa
ko, kad jie tęsia tą pačią 
liniją bolševikų, kuriuos 
savo propogandoje bando 
pasmerkti.

••___ _______ konstatuojame JinW-
_  ___ _______ reika- išvykusių į Reichą darbi-' ^ad Lietuvoje nėra luomo 
lams. Šią nuosavybę grą- ninku visuotiną nusiskun-'Įr asmens,^ kuris nesisielo- 
žinti Kurijoms ir parapi- dimą, kad šis pastarasis, 
joms prašome be atidėlio- pažadas iki šiolei yra ne- 
jimo.

Gina Mažumas,
q i • • tiečiams patarnauti. Tu-omerKia amonių rėdami pareigą aprūpinti

Pasmerkia Nuo- metr,lky knygos yra b“ti-'s.kaasmu m bažnytiniams p—1— ---- -----
11savybės Atėmimą

“Lietuvos katalikų Vys
kupai savo metinėje Kon
ferencijoje apsvarstę Lie
tuvos katalikų gyvenimą 
liečiančius klausimus. 
Vyskupai rado reikalo kai 
kuriuos didesnės svarbos 
tų klausimų išdėstyti Po
nui Generaliniam Komi
sarui, tikėdami, kad jų 
teigiamas išsprendimas 
nebus delsiamas.

1. Bažnytinės nuosavy
bės reikalu. Įvairiomis 
progomis T 
kad netrukus bus atstaty-į kitiems ir taip prasilen- spręs.

žodį žmones 
koncentracijos 
kalėjimus ir 

nekaltus. Su-

tų jų klestėjimu. Kiekvie
nam atrodo, kad ne tik 
lietuvių tauta, bet ir visi 
linkintieji lietuvių tautai 
gero turėtų šių Universi
tetų veikimą remti.

Kiti Mokyklų 
Reikalai

5. Prasidėjus mokslo 
metams, Lietuvos Vysku
pams paaiškėjo, kad gim
nazijose yra uždrausti re
liginiai būreliai. Jeigu ki
tų objektų būreliuose lei
džiama moksleiviui pagi
linti mėgstamą mokslo 
sritį, tai tuo labiau jauni
mas turėtų rasti nema
žiau galimumo religiniuo
se būreliuose pagilinti re
liginį žinojimą ir dorovinį 
išsiauklėjimą, šiame ne
lygiame tikybos objekto 
traktavime su kitomis di
sciplinomis, jaunimas, jų 
gimdytojai ir visa katali
kiškoji visuomenė įžiūri 
tikybos varžymą, kuriam 
ji yra jautri po bolševikų 
rėžimo pergyvenimo.

Spaudos Reikalai
6. Nuo pat bolševikų iš 

Lietuvos išėjimo yra da
romi pakartotini žygiai

atsi- atgauti katalikams nors 
jų' turėtos 

kenksmingų gu berniukams. Tų jau- gausios spaudos. Su laiki- 
klausimą. kurstytojų, kurie už savo nuolių išsiuntimas svetur nąja Lietuvos vyriausybe 

lygus pažeidimui j ir su karine Reicho Vy- 
nuosavybės atėmimo gimdytojų teisės globoti riausybe buvo jau susi- 

postulatas bausmės. Tačiau daugu- savo vaikus. Pasakydami tarta. Pasikeitus Lietuvo- 
sustip- ma tariamų kitataučių y- šias mintis, mes išreiškia- je valdžiai, šis klausimas

> nutau- me ne tik savo, bet ir šio užkliuvo ir iki šiai dienai 
Savo elge- jaunimo gimdytojų visuo-! tebėra neišspręstas, 

ir susirūpi- tuvos katalikiška 
tėvai ir menė stebisi, kad 

i užmiršti to yra net liuksusinės 
gero, duodant jiems pro- būdo, kuris buvo pavarto- dos, tarnaujančios 

nedidelei žmonių 
kai tuo 
neturi 
spausdinto organo. Prisi
mindami, kad beveik ab
soliučią Lietuvos gyven
tojų visumą sudaro savo 
tikybą branginą katali
kai, mes pakartotinai pa
reiškiame, kad katalikų 
būtiniausius reikalus pa
tenkinti yra reikalinga 
spauda. Iki šiol mes esa
me prašę tik minimumo: 
vieno savaitraščio liau
džiai ir vieno mėnesinio 
žurnalo skirto dvasiškijai 
ir akademinei visuomenei. 
Jeigu randama galimybės 
ir reikalo spaudos srityje 
patenkinti mažesnės ver
tės reikalavimus, tai tuo

■ ištesėtas. Episkopato pri
statytieji kunigai iki šiol 

i negavo leidimo savo tau-

Išvežimą
Mus pasiekė žinios, kad 

žadama tam tikrą grupę 
Lietuvos piliečių iškelti iš 
'jų nuo amžių gyventų vie
tų kažkur kitur, tą iškėli
mą rišant su nuosavybės 

buvo skelbta, atėmimu, perduodant ją

tos nuosavybes teisės. Vi- kiant su aukščiau pareik

savo tautiečių visus reli
ginius reikalus, mes nega
lime šio dalyko neprimin
ti. Prašydami Poną Gene
ralinį Komisarą, padary
ti šiuo reikalu atitinkamų 
žygių, mes tikime, kad a- 
titinkami Reicho organai 
šį klausimą teigiamai iš-

I

Jaunuolių Gabe
nimas Į Vokietiją

3. Mus skaudžiai palie
čia sumanymas reikalau
ti, kad Lietuvos abitu
rientai baigusieji aukš
tesnes mokyklas atliki- 

ne

siems lietuviams, taigi ir 
jų vyskupams, šis klausi
mas yra labai aktualus. 
Nepaslaptis, kad beveik 
visa bažnytinė ir kata
likiškų draugijų nuosavy
bė bolševikų buvo nacio
nalizuota, t. y., atimta. 
Lietuvos vyskupai jau ne 
pirmą kartą pareiškia, 
kad tokio nusavinimo ka
talikai nelaiko 
Nuosavybės teisės 
mą mes, katalikai, 
me krikščioniškos civili- dėsnio: 
zacijos pasireiškimu, to, ko nenori, kad tau kiti dėsnis dalykas būtų siųsti 
Nuosavybę pripažįsta vi- darytų”, kartais gali pasi- kur nors iš savo krašto 
sos Europos tautos, ji pri-' elgti visai nepateisinamai, darbo prievolei mergaites, 
pažįstama ir Reiche. Mes Tuo labiau mes prileidžia- Tokia tvarka jų sveikatai 
pabrėžiame, kad į nuosa- me, kad kitataučių tarpe ir dvasinei gerovei ;
vybės klausimą Katalikų gali atsirasti ir atsiranda lieptų dar skaudžiau, ne- minimumą 
Bažnyčia žiūri ne tik kaip visuomenei ----m.. I
į ekonominį 
Nuosavybės gerbimas yra darbus užsitarnauja net būtų 
natūralus ir krikščionis- ir -j----------
kos dorovės » --
(reikalavimas), x __  _____ , ____
rintas pozityvia Dievo tei- ra be savo kaltės 
se. Lietuvos visuomenė, tinti lietuviai, f 
smerkdama bolševizmą, siu jų labai retas yra užsi- tiną nerimą 
smerkia visą jo palikimą, tarnavęs bausmės. Daug nimą. Lietuvos 
taigi ir bolševikų įvykdy- ‘ daugiau galima pasiekti dabar negali

štais nuosavybės dėsniais. 
Tai kelia suprantamą ir 
visai nepageidaujamą ne
rimą visuomenėje. Mes 
netikime, kad to reikalau-

. tų žymi Lietuvių tautos 
\ dalis ar jos interesai, ar 
kad, pagaliau, tai būtų 
reikalinga gerai karo sek- nėtų darbo prievolę 
mei. Mes visai prileidžia- Lietuvoje, o kur kitur, be 
me, kad ir lietuvių tarpe savo gimdytojų budrios 
gali atsirasti pavienių as- globos, be religinės ir do
menų, Įcurie nepaisydami rovinės pagalbos, kurios 

----> dorovės savo amžiuje jie taip la- 
Nedaryk kitam bai reikalingi. Dar skau-

Į
teisėtu.

gerbi- | 
laiko- krikščioniškosI

I
v •

(LKFSB) Naciai oku- daug Lietuvos vyskupai 
puotoje Lietuvoje sunai- pasakė okupantams na- 
kino visas svarbiąsias ciams, kurie už kiekvieną 
Lietuvių organizacijas, priešingą 
tik Katalikų sunaikinti grūdą į 
neįstengė ir jos vadai — stovyklas, 
vyskupai kelia drąsų bal- šaudo net
są prieš okupantų prieš- prantama, kad tokiose są- 
paudą. 1942 m. spalių 12 lygose Lietuvos vyskupų 
d. Lietuvos vyskupų kon- žodis turėjo būti rašytas 
ferencija vokiečių gene- labai atsargiai, parenkant 
raliniam komisarui Kau- vietos sąlygoms pritaiky- 
ne įteikė smarkų protesto tą stilių, bet patyręs skai- 
raštą, kurio kopiją mums tytojas ras daug ką pasa- 
pasisekė gauti. Akylus kyta ir “tarp eilučių”, štai 
skaitytojas supras, kaip to rašto turinys:

I

tą nuosavybės atėmimą, i-
Yra žinių, kad Vokiečių gos

Civilinės Valdžios atsto-.prie savo tėvų ir senelių pilnamečius jaunuolius 
vai svarstę Lietuvos baž- tautybės ir kalbos, negu degtine, tabaku ir kt. Vi- 
nytinių žemių reformos 
klausimą. Bažnytinių že
mių reforma Lietuvos 
vyskupų tarpe yra laiko
ma pribrendusiu reikalu, 
bet Lietuvos vyskupai pa
reiškia, kad tokia refor
ma yra galima tik susita
rus su Apaštalų Sostu.

Bolševikai yra atėmę iš 
Kurijų ir parapijų įvai
rius dokumentus, metri
kų knygas ir archyvus. 
Tai buvo padaryta ne iš Juos kviečiant darbo tal- 
valstybinio reikalo. Para- kon, tarpe kitų dalykų, 
pijos ir Kurijos valstybei pakartotinai buvo žadėta, 
reikiamas žinias yra su- kad lietuviai kunigai ap
teikusios. Iš Kurijų ir pa- rūpins 
rapijų perimti archyvai ir dvasinius reikalus. Mes su

ir galimybės grįžti tas verbuojant į talką ne-l 
Valdžios atsto-.prie savo tėvų ir senelių pilnamečius

juos pašalinti iš savo tar-Įsa Lietuvos visuomenė, ir

Lie- 
visuo- 
krašte 
spau- 
visai 

grupei, 
tarpu katalikai 

absoliučiai jokio

• v

po. "

Priverstinas Dar
bininkų Gabeni

mas Į Reichą
2. Nemaža lietuvių dar

bininkų dalis yra išvykusi 
į Reichą darbo talkon. Iš- 
vykusiųjų žymi dalis yra 
praktikuoją katalikai.

jų religinius ir

mes, esame įsitikinę, kad 
visi tie jaunuoliai ir jau
nuolės darbo prievolę gali 
atlikti savo krašte.

Dėl Teologijos 
Fakulteto Ir 
Universitetų

4. Vyskupų Konferenci
ja buvo supažindinta su 
Teologijos Fakulteto pra
ėjusių 1941 - 1942 studijų 
metų eiga. Tuo susirūpinę 
Vyskupai konstatavo, kad 
ištisus mokslo metus šio 
Fakulteto darbas buvo

SV. ONOS NOVENA
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.

BUY
UNITED 
STATĖS

VICTORY

BONDS
AND 

STAMPS



i.

Penktadienis. Birželio 25. 1943

Dievo Kūno Šventė
“Prieš taip didi Sakramentą..

jam gyvenimui, mūsų že
miškajai gerovei Jėzus 
pasilieka šv. Sakramente.

Šv. Sakramentas yra 
taikos užtikrintoja. Mes 
trokštame taikos, ramy
bės. Jėzus mums sako: — 
"Ateikite visi pas Mane”.. 
Šv. Sakramentas moko 
nusižeminimo ir artimo 
meilės. Jei nebūtų pašau-

Šie gilūs giesmės žodžiai 
plaukia iš katalikų krūti
nių ir garbina Viešpatį, 
savo Išganytoją, pasislė
pusį Šv. Sakramente.

Katalikų Bažnyčia mo
ko, kad Šv. Sakramente 
po duonos ir vyno konse
kracijos tikrai yra Vieš
pats Jėzus Kristus, tikras 
Dievas ir tikras Žmogus. 
Ji moko, kad Kristus regi- lyje tiek daug didžios pui- 
mu pavidalu tikrai yra 
Šv. Sakramente, tai yra. 
Šv. Sakramente yra ne 
Kristaus ženklas, ne pa
veikslas, bet tikrai gyvas 
Dievas. Jėzaus Kristaus 
buvimas šv. Sakramente 
yra toks tikras ir aiškus, 
kaip kad Išganytojo bu
vimas tarp Jo mokinių ir gyvenimą, kuris atspindi 
apaštalų. Jėzus Kristus šv. Sakramente. Prie Šv. 
Šv. Sakramente yra su Sakramento mes sudaro- 
kūnu. siela, su Dievybe ir me vieną šeimą, palaimin- 
Žmogybe.
tas nėra tik Išganytojo vienybė ir meilė, ten yra 
ženklas, bet yra pats tik- taika ir sugyvenimas, šv. 
ras. gyvas ir visas Kris
tus.

Kristaus nuolatinis bu
vimas Šv. Sakramente 
duonos ir vyno pavidalu 
žmogaus protui yra tiek 
pot prieinamas, kaip ir ki- per visas 
tos didžiosios tikėjimo šaulio pabaigos”, 
tiesos, 
žmogui yra sunku supras- lę mūsų pareiga yra tin
ti. Visa remiasi Viešpaties karnai pagarbinti Jėzų Šv. 
Dievo autoritetu ir Jo vi
sagalybe. Kodėl mes turė
tume Dievo žodžiams a- 
bejoti, kuris iš meilės dėl 
mūsų mirė ant kryžiaus. 
Kaip tikime į Kristaus iš
ganymo darbą, taip turi
me tikėti ir Jo žodžiais: 
"Tai yra Mano Kūnas, tai 
yra Mano Kraujas”. Žmo
nių išganymui, amžina-

kybės ir savimeilės, nebū
tų nesutikimų ir karų. 
Žmonės, kurie dažnai pra
deda bendrauti su Jėzumi 
Šv. Sakramente pajunta 
norą kitaip gyventi, pa
likti nešvarų neapykan
tos, puikybės gyvenimą ir 
pamilti meilės ir taikos

Šv. Sakramen- tą vienybę. Kur tik yra

mūsų 
gyvy-

didelės

Sakramentas yra 
gyvenimo centras, 
bės duona.

Jėzus Kristus iš
meilės pasilieka mūsų tar
pe: “Štai Aš esu su jumis 

dienas iki pa- 
didžiosios tikėjimo šaulio pabaigos”. Už tą 

Kaip tai įvyksta, begalinę Jo malonę ir mei-

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

■

DARBININKAS

Kai amerikiečiai ištaškė japonus Attu saloj, jie 
do įvairių prietaisų po pakrantes. Bet amerikiečiai ga
na atsargūs. Dažnai pasitaiko, kad tos rūšies paliki
mai tik pajudinus eksplioduoja.

Armija-Laivynas Reikalauja

privatiškai.
Sakramento 

yra: Šv. 
procesijos, 

vieša
Privatus Šv. 

garbinimas 
maldo-

Praeitais dviejais me
tais tūkstančiai slaugių į- 
stojo į Jung. Valstybių Ar
miją ir Laivyną. Sąrašuo
se tų. kurios randasi šioje 
svarbioje šalies tarnyboje, 
matome vardus Amerikie
čių netik Vokiečių kilmės, 
bet Italų, Rusų, Lenkų, 
Prancūzų, Lietuvių, Ven
grų, Skandinavų, Ispanų, 
Portugalų ir kitų Europos

Sakramente. Pagarbinti 
Jėzų Šv. Sakramente ga
lima viešai ir

Viešas šv. 
pagarbinimas 
Sakramento
bendra Komunija, 
adoracija. 
Sakramento 
reiškiasi žmonių

' mis, Komunijos priėmi
mu, aplankymu.
Šv. Sakramento pagarbi
nimas statomas pirmoje 
vietoje, ypač šiais laikais, 
kai iš viešojo gyvenimo 
norima pašalinti Dievą. 
Bendros Komunijos, Šv. 
Sakramento procesijos 
miesto gatvėmis turi ro
dyti pasauliui, kad Jėzus 
Kristus gyvena žmonių 
širdyse, Jis yra milijonų 
sielų karštai mylimas, 
nuoširdžiai
“Prieš taip didį Sakra
mentą. Pulkim galvas 
lenkdami...

mijos Tarnybą, ir šiuomi! 
laiku tarnauja Fort A- 
dams, Rhode Island. bet 
greitu laiku tikisi būti iš
siųsta į užjūrį.

Pirma Leit. Olga Cons- 
tantine Benderoff, kuri 
buvo direktorė Cleveland 
University Hospital viene- 
tos, kuri pasiekė Australi
ją vasario mėn. 1942 m., 
ir Antra Leit. Katherine 
Pauline Molchan, kuri da
bar yra Camp Rucker, A- 
labama, yra rusų kilmės. 
Gimusi Rusijoj, 1902 m. 
Leit. Benderoff atvyko su 
savo tėvais. Ji buvo natu- 
ralizuota 1931 m. Baigusi 
slaugių kursus Western 
Reserve University, ji bu
vo vyriausia slaugė ir di
rektoriaus pagelbininkė 
Lakeside Hospital.

Leit. Molchan tėvai gimė 
Kharkove. Ji yra chirurgi- 

ra- jos viršininkė Camp Ru
cker. Narė Graikų Katali
kų bažnyčios, ji kalba Ru
sų, Lenkų ir kitų Slavų 
kalbas.

Rusijoj gimusi Ensign 
Antonina Mihaelavna Kli- 
menko McCulley, slaugė 
Navai Medical Center, Be- 
thesda, Maryland. Auklė
tinė Rear Admiral New- 
ton A. McCulley, ji yra 
viena iš našlaičių, kurią

—A———

ĮSIGYKITE
«

su

“Šventųjų Gyvenimas” 
knygą. Joje yra kiekvie
nai metų dienai skiriamas 
šventojo ar šventosios 
gyvenimo aprašymas. 
Knyga gražiai apdaryta, 
gausiai iliustruota
paveikslais, 354 puslapiai. 
Kaina $4.00. Užsakymus 
su money orderiu siųski
te — “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 

; Mass.

■ Visos narės Armijos ir 
Laivyno Korpure turi ka
rininkų laipsnius. Jų ga
bumai naudojami tarnauti 
nukentėjusiai žmonijai.

riausias būdas prisidėti 
prie šio karo. .
Jung. Valstybes, kada bu- ,keholik met gevastopo- 
yo 16 metų amžiaus atlan- , . kada jis ved- evaku. 
kyti savo gimines. Jai gy- acjj^ šimtų badaujančių 
yemmas čionai taip pati- vaik kurie buv0 atvežti 

k?d 3*7^° tapo įš Centrinės Rusijos Jis 
piliete. Ji baigė slauges 
kursus Massachusetts 
Women’s Hospital, ir dir- 

Į bo per 10 metų civilių ligo- 
' ninėse.

!

1

yra Marie Guadalupe En- 
riąueta dėl Consuelo de 
Martinez Ybarra Gentile, 
antra Įeit. Camp. Rucker, 
ir Titta Pacheco, kuri tar
nauja armijoj Valley For- 
ge, Pennsylvanijoj. Leit. 
Gentile, nors jos namai 
randasi Meksikoje, gimė 
Fort Bliss, Texas, kur jos 
tėvas Alfonzo Humberto 
Jacobo de Martinez Ybar
ra buvo pabėgėlis. Jis tar
navo dėl Porfirio Diaz, bet 
pabėgo į šią šalį, kada įvy
ko to rėžimo perversmas.

Būdama kosmopolite, 
Leit. Gentile, lankė moks
lus Prancūzijoje, Meksi
koje, Texas ir New Yorke. 
Ji buvo studentė St. The-
resa, Paryžiuje, kada jos' Jų gyvenimas labai įdo- 
tėvas buvo Užsienių Rei-I mus. Didesnėse ligoninėse 
kalų ministras PrezidentoĮ joms parūpinta patogūs 
Emiliono Carranza kabi-! gyvenimo kambariai ir 
nete. Grįždama į EI Paso, klubo kambariai, kur gali 
ji studijavo tenai pakol ji praleisti laisvas valandas, 
įstojo į Mt. Sinai School Jos mato daugelį pasaulio 
of Nursing, New Yorke.'vietų, ir slaugydamos su- 
Meksikoje, ji gyvena Gua- žeistuosius ir sergančius 
dalajara, kur yra ir jos se- jos atlieka prakilnią už- 
suo. Jos sesers vyras yra' 
dabartinis Meksikos Pre- j 
zidento giminaitis.

Leit. Pachero yra anū-į 
kė Panamos pirmo prezi
dento Manuel Amador 
Guerrero, ir duktė Mrs. 
Carolina Amador Pacheco,I+ . • viena iš našlaičių, Kurią; caronna Amaaor racneco,

° 1 Admirolas priglaudė prieš i Panama City. Baigusi St.

įsūnijo septynis. Iš jų, An- 
tonina buvo jauniausia, ir 
juos atvežė į šią šalį. En- 
sign McCulley baigė slau-

- . . - P° Norvegijos in- ggS kursus St. Lūkės Ho-
tautų, kaip ir Lotynų-A- vazijos ji įstojo į Ameri- j spital, VVashingtone. 
menkos salių. kos Raud. Kryžiaus Ar- Lotynų Amerikos U’

duotį.
Ginkluotos jėgos reika

lauja apie 3,000 slaugių 
per mėnesį. Kiekviena 
slaugė turėtų jausti, kad 
jos pirmutinė pareiga yra 
įstoti savo šalies tarny
bon. Tai yra šventa prie
dermė, kuri 
tiems vyrams, 
mūsų vėliavą 
šaulio dalyse, 
slaugė, kuri atatinka rei
kalavimams, turėtų įstoti 
karo tarnybon. Am. Raud. 
Kryžius rekrutuoja slau
ges Armijai ir Laivynui. 
Rašykite Raud. Kryžiaus 
skyriui jūsų apylinkėj. 
Skyrius viską padės atlik
ti. A.R.C.

skolinga 
kurie neša 

visose pa- 
Kiekviena

Agnės Hospital, School of 
Nursing, Baltimore, ji tar
navo Mercy Hospital prieš 
įstojimą į Armiją. Pache- 
co šeima yra žymi Pana
moje nuo respublikos pra
džios. Ne tik jos tėvukas 
buvo pirmas respublikos 
prezidentas, bet jos tetos 
sukūrė vėliavą, ir kiti šei
mos nariai tarnavo diplo
matiniame korpuse.Lotynų Amerikos kilmės

Pridėdami prie šio kos-j p 
mopolitiško skonio, Ar^ąi- H 
ja praeitą vasarą pakeitė H 
savo taisykles taip, kad I 
slaugės, kurios turi pa- I 
kankamai praktikos, ir j I 
kurios yra pilietės kariau-'iB 
jančiųjų tautų gali būti D 
paskirtos antros leitenan- I 
tės Armijos Slaugių Kor- H 
puse. Amerikos Raudono- n 
jo Kryžiaus Slaugių Tar-'|| 
nyba (Ametican Red I 
Cross Nursing Service), | 
kuri yra civilė rekrūtavi- | 
mo įstaiga Armijos ir Lai- 1 
vyno Slaugių Korpuso, u 
taiko šias pakeistas taisy- I 

garbinamas. Į klės priėmimui slaugių t 
Armijai, ir šiandien profe- ĮI 
sionalės slaugės svetimos.! 
kilmės tarnauja su dali-’I 
niais namie ir užjūryje.

Pirmoji Amerikos slau- I 
gė, kuri nuvyko į Australi- Į 
ją buvo Floramund Fell- I 
muth, duktė Vokietijoj ] 
gimusių tėvų. Narė Armi- I 
jos Slaugių Korpuso nuo I 
1940 m. Pirma Leit. Fell- 
muth tarnavo Fort Mc- 
Kinley, Filipinuose, kada 
Japonai atakavo. Kaip ki
tos Armijos slaugės, ji už
sidėjo “khaki coveralls” ir 
prižiūrėjo sužeistuosius 
greitai sudarytose ligoni, j 
nėse. Gruodžio 28 d. jai 
buvo pavestas laivas S. S. 
Mactan, pasamdytas Rau
donojo Kryžiaus ir su pa
gelba 10 filipinų Raud. 
Kryžiaus slaugių, išplaukė 
su 200 sužeistųjų į Austra
liją. Po pristatymo savo li
gonių į Australijos ligoni
nę, Leit. Fellmuth buvo 
paskirtas vyriausia slaugė į 
Jung. Valstybių Jėgų Šta
bo Australijoj.

Tarnauti Armijos slau
gių korpuse yra, pagal 

• Leit. Auslay H. Anderson, 
Norvegijos vietinės, ge-

Viešas

Telephone:
Ofiso. Dexter 1952

Namų: PI. 6286
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Šis sportininkas turi didžiausio pasitenkinimo, kai 
jis paėmęs savo brolio du keturių metų dvynukus ir-gi 
patreniruoja pasportauti. Bet anie sportininkai atro
do grįžta iš po "geimio” su ašaromis. Lietuviška pa
tarlė kažkaip kitaip šios rūšies įvykius apibudina — 
kam džiaugsmas, o kam ašaros...
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DIDYSIS “GARSO”

1SVAZIAVIMAS
Sekmadienį,

Liepos-July 11,1943
SANS SOUCI PARK

Dainos, muzika, kontestai ir kitokios ivairenvbės. U. S7 7 t /

Karo Bonų ir Ženklelių išleidimas. Rengėjų standose už

kandžiai ir gėrimai. Privažiavimas gatvekariais ir bu-

sais. Visus kviečia atsilankyti RENGĖJAI.
-------- "T-? į*'

r I •. U

★❖ 
t t T T t • t T T t T tT T T f T T t TT !T T T X 
i x x T T X t t
X T X X X X X X X TX 
t X t X X t

i 
t



Penktadienis, Birželio 25, 1943 8

LDS Studijų Rateliams
Popiežiaus Leono XIII Enciklika

10. TEISINGAS MOKSLAS
Katalikų Bažnyčia karštai trokšta, kad Krikščio

niškas mokslas persunktų kiekvieną bendruomenės 
sritį ir būtų praktikuojamas. Nes tai būtų didžiausia 
nauda šių dienų blogybėms pašalinti, kurių yra daug 
ir žymių; tos blogybės yra paseka tos klaidingos, taip 
išaukštintos laisvės, kuri turėjo pašalinti blogą ir 
teikti apsaugą ir garbę. Tačiau pasėkos buvo kitokios. 
Tos laisvės vaisius nebuvo saldus ir naudingas, bet 
kartus ir nesveikas. Taigi, jei norima surasti priemo
nę, reikia priimti teisingą mokslą, kuris išlaikys tvar
ką ir apsaugos tikrąją laisvę.

Tačiau, tikrosios motinos supratimu, Bažnyčia 
atsižvelgia į žmogiškas silpnybes ir gerai žino į kurią 
pusę, žmonių mintis šių amžių yra traukiamos. Dėl tos 
priežasties, nors ir neduodama jokios teisės niekam, 
kaip tik kas yra teisinga ir gera, Bažnyčia neuždrau- 
džia valdžiai toleruoti tai, kas yra priešinga tiesai ir 
teisingumui, kad išvengti didesnį blogą, ar išgauti bei 
palaikyti didesnį gerą. Pats Dievas, Savo Apvaizdoje, 
nors begaliniai geras ir galingas, leidžia pasaulyje 
blogybes, dalinai, kad didesnis geras nebūtų sulaiky
tas ir dalinai, kad didesnės blogybės neišsivystytų. 
Valstybės valdyme nėra uždrausta sekti pasaulio Val
dovą. Ir, kadangi žmogaus autoritetas yra bejėgis su
laikyti blogybes, tai turi, kaip sako Šv. Augustinas, 
praleisti daug dalykų nenubaudus už kuriuos teisin
gai nubaudžia Dieviškoji Apvaizda. Bet, jei tokiose 
aplinkybėse, visuomenės gerovei (ir tai yra vienatinė 
teisėta priežastis), žmogiškos teisės toleruoja blogy
bes, tačiau neturėtų užgirti ar norėti blogybių dėl to, 
kad jos tokios yra. Nes blogybė savo esmėje yra pa
neigimas gero, priešingas visuomenės gerovei, kurią 

- kiekvienas valdininkas privalo apginti ir rūpintis pa
laikyti savo geriausia išgale. Šiame, žmogiškoji teisė 
turi sekti Viešpatį Dievą, kuris, kaip šv. Tomas mo
ko, leisdamas pasaulyje blogą, “nenori, kad jis būtų 
pildomas, ir nenori, kad jis būtų nepildomas, tik nori 
jį leisti; ir tai yra gera”. Šis Angeliškojo Daktaro mo
kymas nusako, kodėl yra Dievo leidžiama blogybės 
pasaulyje.

DARBININKAS

Karo Informacijų Ofisas pateikia žinių, kad šios tipo Curtis (C-46) 
Komandų transporto pernešimams orlaivis, tikrai labai pasitarnaus ka
ro laimėjimui. Jis yra dviejų motorų ir skrenda be sustojimo 1,500 my
lias. Jau daug šios rūšies orlaivių esą nusileido kur nors Indijoj.

Lietuvių Tautinės Tarybos Pareiškimas 1940 
1941 m. Birželio Įvykiams Paminėti

Ragina Samdyti Visus Lojalius 
Ateivius Karo Įstaigose

Washington — Samdy
mas ateivių Jung. Valsty
bėse, neišskyrus tautinės 
kilmės ir pilietybės, karo 
įstaigose, buvo raginama 
bendradame pranešime, 
kurį išleido Karo, Laivyno 
ir Teisingumo Departa
mentai ir Laivyno Preky
bos Komisija.

Pranešimas sutrumpi
na ir palengvina patvarky
mą, pagal kurį savininkai 
valdžios lėktuvų ir “klasi
fikuotų” kontraktų gali 
gauti leidimą samdyti a- 
teivius, per dvi savaites 
arba mažiau.

“Net aeronautiškuose ir valdžios 
'klasifikuotuose kontrak- viršininko, prie kurio krei- 
tuose, jeigu kvalifikuotas pįasį
aplikantas, kurio darbas 4 Prieš - diskriminacijos 
yra kontraktoriui reika- į punktas liečia piliečius ir 
lingas, yra ateivis, apie ne _ piliečius lygiai.
kurio lojalumą Jung. Vals- 5 Prieš - diskriminaci- 
tybėms nėra abejones,, jos punktas liečia darbą 
kontraktorius privalo ko- aeronautiškuose ir klasifi- 
operuoti su ąplikantu, ka-: kuotuose kontraktuose, 
da jis prašo leidimo dar- 5 Patvarkymas gauti 

Šimas.
Pranešimas, pasirašytas 

Karo Sekretoriaus Stim- 
son, Generalinio Prokuro
ro Biddle, Laivyno Sekre
toriaus Knox ir Laivyno 
Prekybos Komisijonie- 
riaus pirmininko 
toliau praneša, 
kontraktorius 
tokio ateivio, tai yra lau- mą įš valdžios departa- 
žymas prieš - diskrimina- mento viršininko, prieš 
ei jos punkto ir yra prie- samdymą ateivio į darbą 
šingas tautiniam nusista- į pagal aeronautiškus ir 
tymui. klasifikacijos kontraktus.

Toliau, pranešimas pa-j 8. Kontraktoriaus atsa- 
brėžia, kad samdininkas komybė dėl įstaigos sau- 
neatsakomas už jokius gurno liečia visus, nežiū- 
nuostolius, jeigu jis gavo rint jų pilietybės. O.VV.I. 
iš Valdžios Departamento 
leidimą samdyti ateivį 
darbui, kuris apima pla
nus arba išbandymus pa-i 
gal aeronautiškus ir klasi-į 
fikuotus kontraktus.

Ateivių samdymui svar-

gali 
taip,

Ibieji punktai pabrėžti se
kamam pranešime •—

1. Reikia samdyti visus 
lojalius ir kvalifikuotus 
darbininkus, neišskyrus 
tautinės kilmės ir piliety
bės.

2. Kontraktoriai 
į samdyti ateivius
kaip samdo Amerikos pi
liečius, išskyrus aeronau
tiškuose ir klasifikuotuo
se kontraktuose .

3. Kontraktoriai gali 
samdyti ateivius prie ae
ronautiškų ir klasifikuo
tų kontraktų, jeigu jie 

gauna raštu leidimą iš 
departamento

tūros vertybes.
Veltui vokiškojo 

panto barbariškos pastan
gos!

Lietuvis stovėjo ir sto
vės, atsparus, kantrus ,at-

panto tikslus ir taktiką, 
Lietuvos žmones pritari
mą duoti atsisakė. Vete
ranų - patriotų ir Bažny
čios pareigūnų lūpomis, 
vokiečiams buvo pasaky-

Šiame birželio mėnesyje 
lietuviai mini dvi liūdnas 
sukaktis: trys metai at
gal, birželio 15, tarptauti
nių sutarčių ir iškilmin
gų Maskvos pasižadėjimų 
nepaisant, per klastą, vei
kiant iš vien su Hitleriu, . ......... __........... ~
į Lietuvą įsiveržė sovietų.klausoma, į jokius su oku-’ jam^ lemto būti. Nesūgė- 
kariuomene. pantais I---------- :*‘‘

Per vienerius, bet tikrai neis. Į tą vokiečiai atsako jįjį’’' kryžiuočiai, neišnai-

oku-

I

-ta, kad Lietuva, pasiryžu- ^^g^ ten pat kur sįOvė- 
būti~ ’r Nepri- jo j0 protėviai, kur likimo

kompromisus bėjo jo išnaikinti anų lai- 
77 *.7 ____ , neišnai-

okupaci- priverstina mobilizacija, j įįjjg jo ir šių dienų vanda-

Tolerancijos Ribos
'Bet mes turime teisingai žino*!, kad juo daugiau 

valstybė toleruoja blogybes, tuo toliau ji esą nuo to
bulybės. Blogybių tolerancija turi būti daroma politi
niu išmintingumu, griežtai apibrėžiant ribas, lei
džiant tik kas naudinga visuomenės gerovei. Tačiau, 
jei toki tolerancija būtų kenksminga visuomenės gero
vei ir neštų didesnį blogą valstybei, būtų tada neleis
tina, nes tada nebūtų siekiama gero, tik blogo. Ir nors 
šių laikų nepaprastose sąlygose, Bažnyčia nusileidžia 
kaikurioms moderniškoms laisvėms, ne dėl to, kad 
joms pritaria, bet tik dėl to, kad ji sprendžia, jog iš
mintingiau yra tai leisti, bet ji, geresniais laikais, pa
naudotų savo laisvę, ir patarimu, paraginimu ir pa
mokymu jį veikti ir stengtųsi išpildyti Dievo jai skir
tą pareigą — žmonių išganymo darbą. Vienas dalykas 
tačiau pasilieka tikras, kad ta laisvė, kuri sakoma vi
siems visa suteiks, nėra, kaip Mes sakėme, pageidau
jama, nes yra priešinga protui, klaida ir tiesa turėti 
lygių teisių.

Laisvamanių Nenuoseklumas
Kalbant apie toleranciją tikrai yra nuostabu, kaip 

toli esą atsiskyrė nuo Bažnyčios teisingumo ir išmin
ties tie, kurie save vadina laisvamaniais. Nes, leisda
mi neribotą sauvalią, jie pereina visas ribas ir užbai
gia neišskirdami tiesos nuo klaidos, teisybės nuo me
lo. Ir kadangi Bažnyčia, stulpas ir pagrindas tiesos, 
neklystanti dorovės mokytoja, yra priverkta išpeikti 
ir pasmerkti tokio kriminalio būdo toleranciją, jie 
šmeižia ją, sakydami būk ji neturi kantrumo bei su
pratimo. Tai darydami jie ir nepagalvoja, kad tikre
nybėje, pasmerkdama klaidą, Bažnyčia visai teisin
gai elgiasi. Ir nežiūrint, kad laisvamaniai skelbia to- 
leraciją, neretai atsitinka, kad jie pasirodo labai lais
vės Katalikų Bažnyčiai nepakenčią. Jie laisvę skelbia 
sau, bet Bažnyčiai neduoda laisvai veikti.

1.

2.
3.

Klausimai Apsvarstymui
Ar laisvamanių skelbiamoji laisvė atnešė gerą, pa

šalino blogybes?
Kodėl Dievas leidžia blogą pasaulyje?
Ar Bažnyčia, kartais toleruoja kaikurias klaidas, 

kodėl?
4. Kokią laisvę skelbia laisvamaniai? Ar jie Bažnyčiai 

pripažįsta laisvę?

For Fictory...

UflITED STATĖS OEFEHSE
BONDS * STASIO "

i.

pasibaisėtinus < 
jos metus, Lietuva liko a- 
neksuota, daug jos žmo-^žino, kad šio karo agreso- 
nių išžudyta, dar dau-jriumi ir didžiausiuoju vi-, 
giaus Rusijos gilumon iš- sų nelaimių kaltininkų y-' 
deportuota. Dešimtysį ra vokiečiai, 
tūkstančių jos sūnų ir 
dukrų, vien todėl kad jie 
lietuviai, ir po šiai dienai, 
pagalbos iš šalies nepriei
nami, pusbadžiu nyksta 
tolimajame Sibire. __ _____

Žiaurumo ir pridarytos' telegrafas mums atnešė Didžiųjų Demokratijų 
žalos pažiūriu, tie okupa-1 tikrai jaudinančias žinias, i pergalės valandai benoks- 
cijos metai gali būti pa
skaityti juodžiausiais Lie
tuvos Golgotos metais, 
jos Hora Tenabrarum. 
Nieko baisesnio Lietuva 
nebuvo mačiusi per visą 
savo ilgą istoriją.

Ir jei Lietuvos žmonių 
ir jos institucijų ekster- 
minacija nebuvo privesta 
iki galo, tai tik todėl kad 
sovietų okupantas, visiš-i 
kai jam netikėtai, buvo; 
staigiai užkluptas jo va-! 
karykščiojo sėbro ir ben
dradarbio nacio - vokie
čio.

1941 m. birželio 22 Lie-! 
tuvoje pasirodė vokiečiai. 
Po trumpo, kruvino susi
rėmimo, vienas okupan
tas pakeitė kitą. Tą dieną 
Lietuvai prasidėjo antra 
Golgota, gal kiek skirtin
ga metodais, bet savo 
tikslais Lietuvai ne ma
žiaus pavojinga.

Jau praeitais metais, 
lapkričio 7, per savo posė
dį New York’e, Lietuvių 
Tautinė Taryba konstata
vo, kad Lietuvoje eina vo
kiečių - okupantų negai
lestingas Lietuvos krašto 
ir jos žmonių eksploatavi
mas vokiečių karo maši
nos naudai.

Nuo to laiko dalykai pa
sikeitė blogesnėn pusėn. 
Pašlyjusios karo padėties 
verčiami š. m. vasario ga
le vokiečiai pradėjo Lietu
vos žmones mobilizuoti.

Ištikimi savo seniai iš
bandytai šantažo siste
mai, vokiečiai bandė, mai
nais už visokeriopus pa
žadus, gauti Lietuvos 
žmonių jų vykdomajai 
mobilizacijai pritarimą.

Gerai suprasdami oku-|way, So. Boston, Mass.

v •

v •

Lietuvos žmones gerai lai.
Likimo jai pastatytą už

davinį lietuvių Tauta at
liks, nepaisant kiek žiau- 

I riai bus naikinamos jos 
I medžiaginės priemonės.

Lietuvio dvasios jie ne- 
kryžiuočiai pradėjo, be a- sunaikins! Jis tvirtai tiki 
todairos, siausti. į i Atlanto Čarterį ir į ketu-

Šio birželio pradžioje rias laisves.

bui ’, sako bendras prane- leidimus samdyti ateivius 
dėl aeronautiškų ir klasi
fikuotų kontraktų 
sutrumpintas taip, 
samdininkas dabar 
atsakymą leidimui 
čiau, negu per dvi 

. tęs. ’
Land, 7 Samdininkas 

kad jeigu baudžiamas, jeigu 
nesamdo noru jis gaus raštu

buvo 
kad 

gaus 
grei- 

savai-

I
Iš prigimties nepakęs- 

dami protesto balso bei 
teisybės žodžio, žiaurieji

Iš Lietuvai artimos šve-.tant, Prie bendros talkos, 
dijos mums praneša, kad'su ginklu rankoje, prisi- 
keršydami už atsisakymą i ir lietuviai. 
bendradarbiauti, 
čiai, suareštavę 
nius inteligentus 
menininkus, savo 
nukreipė lietuviškos kul-i 
tūros žydyniams naikinti: 
mokslo ir kultūros įstai
gos liko uždarytos, perso
nalas išvaikytas, mokslo 
priemonės ir bibliotekos 
sunaikintos, apiplėštos.

Įpatingai skaudžiai na
cių ranka pasireiškė Vil
niuje, Lietuvos Mokslų A- 
kademijoje, kur geštapi- 
ninkai sunaikino didyjį 
lietuvių kalbos žodyną ir 
lietuviškųjų dainų rinki
nį.

Kryžeiviškojo siautimo 
metodas rodyte rodo, kad 
ši teutonų akcija buvo są
moningai nukreipta lietu
vybės centrams likviduo
ti. Tuo būdu, kryžiuočiai,1 
matomai, tikisi galėsią 
nuslopinti lietuvišką at-! 
sparumą, vienkart sunai
kinti atgymusios lietuvy-; 
bės kropščiai kurtas kul- Ui ■ ■ ■ - —■

vokie-i Bus tai pradžia antrai 
žymes- Lietuvos Respublikai.

- visuo- New Yorkas, 
kerštą 1943, birž. mėn.

Be 6alo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

nebus
geru 
leidi

mą iš valdžios departa- 
____ > viršininko, prieš

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

t

gali padaryti didelius pinigus
Nikeliai, dešimtukai ir penai ką slysta per jūsų pirštus... per sąvaitę jie 

nepadaro tiek skirtumo, kad juos užrašinėti. Tai smulkus pinigai.

Bet tie smulkus pinigai, kurių jus neskaitot. Rali dauR reikšti. Jie Rali 

duoti jums ko laukti ateityje, kuo planuoti, kuo užtikrinti protui ramybę.

Jus negalit įsivaizduoti, kaip daug jums gali padaryti truputis pinigų 

reguliariai sutaupomų, iki nepamatysit to ant popieriaus išskaičiuota iki 

paskutinio dolerio. Mes kaip tik tą ir norim jums padaryti.

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, 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- 
Hįnkas”, 366 W. Broad-

!

Bet visų pirma mes norim žinoti kelis paprastus faktus. Įrašyk juos į že

miau pridėtą kuponą ir prisiųsk su savo adresu, o mes nusiųsim jums įdomių 

informacijų. Parašyk šiandien.

Prlsiųskit man informacijų apie Personai Securlty Plan

Mano gimimo data ................................................................................ ..

Per sąvaite uždirbu apie ........................................................................

Vardas ............................ .......................................................................................

Adresas .................................................................................................... ...



BERNADETOS GIESME

Šviesos Viduryje Stovėjo Moteriške

FRANZWERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Bernadeta mėgino persižegnoti Jai buvo taip malonu klūpoti
Visas Masabielio urvas. Liurde. buvo nu

švitęs malonia, rausva šviesa. Tik dešinėje 
uolos Įdubime buvo tamsoka. Staiga. Ber
nadeta Subirūtė pamatė, kad viršutinėje 
uoloje augančio laukinio erškėčio šakos siū
buoja. nors aplinkui visa buvo ramu. Urvas 
nušvito aiškia šviesa ir šviesos viduryje 
pasirodė Moteriškė. Ji buvo jaunutė, apsi
vilkusi ilgu baltu rūbu, neapsakomai graži 
ir maloni.

Bernadeta. įsižiūrėjus i Apsireiškusiąją. 
pamato, kad jos kojos basos, o prie abiejų 
kojų pirštelių spindi du geltoni radastai.

Persigandus. Bernadeta norėjo šaukti savo 
sesutę Antaniną ir draugę Joaną Abadytę, 
kurios toliau nuo urvo rinko malkas. Bet 
ji negalėjo nė žodžio ištarti. Ir jos baimė 
pasikeitė i ramų ir visiško pasitenkinimo 
jausmą. Ji niekada nesijautė taip pilnai pa
tenkinta. toki rami. Jos gyvenimas buvo 
vargingas: daug sykių buvo nedavalgius, 
gyveno tėvelių drėgnoje ir šaltoje troboje: 
naktimis ją taip dusindavo astma, kad vos
tegalėdavo atsikvėpti.

tačiau ji tuojau mėgina persižegnoti; mėgi
na. bet negali, ranka buvo taip sunki, lyg 
pririšta.

Apsireiškusioji Moteriškė maloniai nu
sišypsojo. pakėlė savo ranką ir persižegno
jo tokiu šviesiu ir dideliu kryžiaus ženklu, 
kokiu Bernadeta nematė jokio žmogaus 
persižegnojant. Kryžiaus ženklas, rodos, 
pasiliko kybąs ore. Bernadeta dabar jau
čia lyg kas paėmė jos ranką ir pakėlė, taip 
lengva buvo persižegnoti. Ji negalėjo atsi
gerėti Moteriškės malonumu, taip jai čia 
buvo malonu klūpoti. Ji nebejaučia nei žie

Bernadetai nė i minti neatėjo, kad Apsi
reiškusioji Moteriškė atėjo iš dangaus, o
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mos šalčio nei drėgnumo, jai taip ramu, 
taip malonu.

* * *

Kad tikrai ir pilnai suprasti visus Liur
do įvykius būtinai reikia kiekvienam įsigy
ti Vyskupo Būčio knygą: “Šv. Panelės Ma
rijos Apsireiškimas Liurde”. Tą knygą 
“Darbininkas” neužilgo išleis. Įsirašykite į 
knygos leidėjus prisiųsdami $5.00; už tai 
gausite knygą, kurioje jūsų vardas bus įra
šytas, kaipo leidėjo.

nėję, Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos jaunuoliai. Seselės 
Urbanos vadovybėje, gražiai 
suvaidino komediją anglų kal
ba “Here Comes. Charlie”.

Dalyvavo gausi minia žmo
nių, kurioj buvo veik visa mies- 

; to valdyba, įžymūs biznieriai, 
kurie rėmė tą vakarą finansi
niai.

Miesto mayoras pasakė kalbą 
ir užgyrė Seselių uolų darbą ir 
lietuvių šaunų pasirodymą, ir 
prielankumą miesto tarybai.

j Reikia pasidžiaugti, kad vai
dintojai tikrai artistiškai atli
ko savo roles. Garbė Seselėms, 
Dvasios vadams, jaunuoliams 
ir jų tėveliams!

IŠVYKO REKOLEKCIJOMS
Šią savaitę Seselės Pranciš- 

kietės, Urbana ir Aleksandra, 
kurios darbuojasi šioje parapi
joje, išvyko į Pittsburghą at
likti rekolekcijas. Seselė Uršu- 
lina pasiliko, ji vyks vėliau.

Linkėtina Seselėms laimin
gos kelionės ir Dievo palaimos. 
Lauksime sugrįžtant.

DVI MIRTIES AUKOS
Birželio 17 d. Augenija (Va- 

__ lauskaitė) Bonafonte, po keiių

i 
i

« GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

NASHUA, H. H.

Kunigų Permainos
Šiomis dienomis įvyko kuni

gų permainos. Šios parapijos 
klebonu yra paskirtas kun. 
Mykolas Cibulskis. Vikaru grį
žta kun. Juozas Bacevičius.

Kun. Dr. Antanas Bružas y- 
ra skiriamas į Hartford’o Ko
legiją. iš kur užsiimdinės vedi
mu misijų ir rekolekcijų lietu
vių parapijose.

Vincas, kadaisiai Nashua gy
venęs. Prašome ir jo neužmirš
ti maldose.

ŠLIŪBAS
Birželio 19 d. su giedotinė

mis mišiomis mūs bažnyčioje. 
Moterystės Sakramentą priėmė 
mūs parapijos mergaitė — Vir
ginija Bižiūtė su Augustu Mi-
cevičiu iš Methuen. Mass. Lin
kime naujai porelei geriausios 
kloties.

' mus", šeštas ir septintas sky- Į 
riai šoko ir dainavo “Blue Da- 
nube". Atsisveikinimo 
pasakė Ona Jasiūnaitė, 
kalboj atsisveikinimo 
ištarė EI 
rą atsilankė 
las. kun. A.
\vaukee ir mūsų klebonas.

Užbaigęs savo kalbą kun. Pr. 
Skrodenis įteikė dovanas. Ona 
Jasiūnaitė gavo medalį už auk
ščiausius laipsnius metų bėgy
je. Rita Bitautaitė 
larship 
School 
Legion 
leanor

OMAHA, NEBRASKA
kalbą 
anglų 

žodžius 
Jeano Balčaitė. Į vaka- 

gerb. provincijo- 
Mažukna iš Mil-

gavo scho-
St. Catherine’s High 

Ratine, Wis. American 
Award buvo įteiktas E- 
Balčaitei.

Gavo pensiją
Antanas Krikščiūnas labai 

gai išdirbo Swift Packing Co. 
Dabar atleistas iš darbo ir gau
na gerą pensiją apie S53 į mė
nesį. Galės sau ilsėtis senatvė
je. Krikščiūno sūnus yra kuni- i 
gas, priklauso prie Pasionistų 
kongregacijos ir randasi Dės 
Moines, Iowa.

kiti giminės ir 
sveikino ir linkėjo jiem ge
riausių sėkmių.

1 NORWOOD, MASS

ii-

KRIKŠTAI
Užpereitą sekmadienį turėjo

me tris krikštus mūs bažnyčio
je: Vardu Donald Joseph buvo 
pakrikštytas sūnus Gerard ir 
Vincentos (Blekaičiūtės 1 Be- 
rubė. Krikšto tėvais buvo Jo
seph Berubė ir Mrs. Lea Beru- 
bė.

Vardu Pranciškus - Povilas 
buvo pakrikštytas sūnus Prano 
ir Yvonne (Paris) Dambraus
kų. Krikšto tėvais buvo Pranas 
Dambrauskas Sr.. ir Mrs. Lau
ra Paris.

Vardu Konstantu buvo pa
krikštytas sūnus Konstanto ir 
Cecilijos (Levesųue) Janušaus
kų. Krikšto tėvais buvo Ge
rard Levesque ir Ieva Janušau
skaitė.

BAIGĖ MOKSLĄ
Birž. 20 d. St. Elizabeth ligo

ninėje. Boston'e su garbingu 
atsižymėjimu gavo diplomą 
Veronika Baranauskaitė —už
baigus siaugavimo kursus. Lin
kime gražiausio pasisekimo.

Klevickaitė, 
Constance 

Pinigis, La 
Sarski.

Sekmadienį, birželio 27 
tuoj po sumos, Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje įvyks Fede
racijos skyriaus susirinkimas. 
Valdyba kviečia visus atstovus 
dalyvauti.

d.

KENOSHA, WIS

Mokyklos užbaigimas 
Petro parapijos įvyko bir 
13 d. Iš ryto buvo šv. M 
baigiančiųjų intencija ir 
“in corpore" priėmė Šv. K' 
niją. Jiems pamokslėlį pa

Sv

Pereitą sekmadienį 
S^ Kneižis, pp. varg. 
lis ir A. F. K.neižys 
kunigus Feliksą Norbutą ir
Juozą Petrauską pagerbti iškil
mėse. jų 15 ir 10 metų kuniga
vimo proga.

kleb. kun.
A. šlape- 
dalyvavo

Sekantieji mokiniai baigė Šv. 
Petro mokyklą: Eleanor Bal- 
čaitė. Rita Bitautaitė, Ona Ja
siūnaitė. Rochelle 
Kaz. Mastauskas, 
Pilligor, Anicetus
Verne Reid, Dolores 
Jonas Šaulys ir Hiida Vyšniau
skaitė.

Sesers Pranciškietės nenuil
stančiai darbavosi, kad šis mo
kyklos užbaigimas būtų sėk
mingas. Ir jisai buvo sekmin-į Angelą Kneižytė, birželio 13 
gas. nes pelno parapijai liko jr 14 dd., užbaigė Šv. Katrynos 
5-206.00. Tariame širdingai a- par. mokyklos devintą skyrių 
čiū seselėms už tokį pasiseki- su aukštais pažymiais. Ji buvo 
mą.

ama iškilmingi pietūs 
visus Antanus. Jonus, 
Petrus. Vladus, Sta- 
ir Stanislavas. Visi,

čia baigian-
- kalbą pasakė 

provincijolas. Gi mūsų 
kun. Pr. Skruodenis

MIRĖ
B.rželio 16 d. mirė

Raudonis, vienas iš senesniųjų 
mūs parapijos gyventojų. Pa
laidotas su iškilmingomis .Mi
šiomis mūs bažnyčioje birželio 
19 d. Prašome pasimelsti už jo 
sielos amžiną atilsį.

Taip-gi. gavome žinią nuo 
Liudviko Zurlio iš Worcester. 
kad Lietuvoje mirė jo brolis

Vincas

kun. dr. K. Rėklaitis. MIC.. 
Tėvų Marijonų provincijolas. 
Popiet bažnyčioj buvo išdalin
ti diplomai. Ir 
tiems pamokslą 
gerb.
klebonas 
įteikė diplomus ir suteikė Šv. 
Sakramento palaiminimą. Po 
to visi nuėjo nusifotografuoti. 
Mokykloj 
met baigė

Vakare 
programa 
Programa 
“Aliutės
vaikučių atvaidinta, 
tieji padainavo “Sužadink jaus-

yra 63 mokiniai. Šį-
11.
parapijos salėj įvyko 
ir dovanų įteikimas, 
buvo įvairi. Operetė 

Sapnas” buvo visų
Baigiau-

Šio mėnesio 29 d. išpuola pa
rapijos metinė šventė. Tad yra 
jau ruoš 
pagerbti 
Povilus.
nislovus
kurie nešioja tuos vardus, yra 
kviečiami prisidėti, kad pada
ryti šį paminėjimą sėkmingu. 
Mūsų klebonas pasirūpino ir 
užtikrina, kad visiems bus ką 
valgyti ir gerti. Popiet mokyk
los darže įvyks piknikas. Tad 
visi varduvininkai ir parapijo
nai kviečiami dalyvauti šiuose 
pietuose. Parengimas įvyks 
birželio 27 d. Pasimatysime!

Šv. Kotrinos ligoninėj sūkiai 
serga Ona Mockienė. Y’ra žmo
na mūsų žinomo duonkepio A- 
lekso Mockaus.

/

Į

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

Taip pat Šv. Kotrinos ligoni
nėj guli Marijona Žemaitienė. 
Ji jau ilgai serga. Ten pat ran
dasi 
turi 
kitę

ir Jonas Didjurgis. kuris 
sulaužytą koją. Neužmirš- 
ligonių atlankyti.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Grafton Avė., Islington Mass
Tel. Dedham 13C4-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. D'dham IMI,-R

jubiliejatusfto laipsnį, labai uoliai darbuo- mėnesių nervų liga sirgimo, a- 
I jasi Raudonojo Kryžiaus lietu- tėjus į savo tėvo namus, šūviu 
■ vių skyriaus pareigose. Ji auk- atėmė sau gyvybę. Paliko nu- 
į lėja sūnelį, kuris dabar yra 4 budime vyrą, mažytę dukrelę, 

savo seną, tėvą ir du broliu. Ji 
buvo 26 metų amžiaus.

Raudo-' Birželio 18 d., vakare staiga 
i mirė Ona Zigmantienė, 56 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 

vedy- tris sūnus ir dvi dukteris,
Svei- viena jų yra jauno atnželio ir 

reikalinga motinos priežiūros.
Abi velionės palaidotos iš Šv. 

slaugė -Andriejaus lietuvių par. bažny- 
Moterų či°s. Lai Dievas jų vėlėm su- 

. Sąjungos 27 kp. pirmininkės, teįkia ramybę, o nuliū-
į dukrelė minėjo savo gimtadie-. dusiom šeimom paguodą, 

slaugė' MŪSŲ LIGONIAI
Brigh-j šiomis dienomis rimtai susir

go J. Ranauskas, gyv. Rhode 
St. Ligonis randasi General li
goninėje, New Britain, Conn.

Ona Žikienė sunkiai serga 
pavojinga liga. Ji gyveno 
Manchester, Conn. Dabar guli 
savo sesers ir švogerio, pp. A- 
domo ir Ievas Pranckevičių na
muose.

Sunkiai sirgusi p. Paulina 
Jekienė, jau žymiai yra svei
kesnė. Ji yra ilgametė “Darbi
ninko” skaitytoja ir viso kata
likiško veikimo uoli rėmėja. 
Sveikiname ir linkime, kad 

j Dievulis ją stiprintų sveikato-

Pereitą savaitę minėjo savo metų, ir gyvena su savo tėve- 
gimtadienį p. Valerija Rakaus- liais, 45 Concord Avė. p. Akvi- 
kienė. gyv. 4 St. George St. Ji la Lyons yra ir kitose 1 
yra Sąjungietė. Ilgiausių me- nojo Kryžiaus pareigose, 
tų! Pereitą pirmadienį Lyons mi

nėjo savo septynių metų 
Pereitą savaitę minėjo vedy- binio gyvenimo sukaktį, 

bines gyvenimo sukaktis pp. S. kiname! 
ir D. Jasioniai, gyv. Sturte- 
vant Avė., ir jų dukrelė ir žen
tas pp. A. ir A. Mace. Linkime p. Ievos Tvaskienės. 
geriausių sėkmių!

p. Joana Tvaskienė,

p. Valentinas Balutis, gyv. nį. Ji darbuojasi kaipo 
Concord Avė., šiomis dienomis Šv. Elzbietos ligoninėje, 
tapo paskirtas Norwood 
ninku. Sveikiname!

polici- ton. Mass.

I
LyonsSąjungietė p. Akvila 

(Samsonaitė), kurios vyras y- 
ra karo tarnyboje kur nors Af
rikoje ir turi pirmojo leitenan-

Per kiek laiko sirgusi p. O- 
kulevičienė, gyv. Washington 
St., jaučiasi sveikesnė, p.p. O- 
kulevičiai yra ilgamečiai “Dar
bininko” skaitytojai.

i

viena iš keturių mokinių, kurie 
gavo aukščiausius pažymius 
moksle ir gavo dovaną. Taipgi 
gavo dovaną už gerą mokymą
si lotynų kalbos. Angelą yra 
Sąjungietė. jaunamečių skyriu
je-

i RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 
i-------------- i

i

-E)

WATERBURY, CONN. (la. kad 103 klubas tą pačią die- je.
1 ' ną rengia pikniką. Tikiu, kad

' visi lietuviai patriotai daly
vaus masiniame mitinge, kur 
kalbės įžymiausi Jung. Valsty
bių, valstybės ir miesto parei
gūnai ir lietuviai kalbėtojai.

Korespondentas.1

KLAIDŲ ATITAISYMAS
“Darbininko" No. 46, birže

lio 18 d. laidoje New Britain, 
Conn. žiniose įvyko dvi klai
dos. būtent:

Kun. J. J. Matutis įšvęstas 
kunigu ne gegužės 14, šiais 
metais, bet gegužės 14, 1942 m.

Jonas Baukus įstojęs į karo 
tarnybą jau trys metai, 
baigė lėktuvų 
bar randasi 
Georgia, o ne 
Alabama.

Birželio 20 d. Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
Šv. Vardo draugijos šv. mišios 
ir bendra Šv. Komunija 8 vai. 
rytą. Tose mišiose dalyvavo ir 
parapijos mokyklą užbaigusieji 

j berniukai ir mergaitės. Po šv. 
J mišių, svetainėje įvyko Šv.

»•_ 1

čiai, kur dalyvavo ir graduan- 
tai. Mergaitėms pusryčius da
vė Marijos Vaikelių draugijos 
narės. Taipgi dalyvavo ir semi
naristai, būtent. Benesevičius, 
Pranckietis, Stasionis, 
rys ir Karvelis.

Toastmasteriu buvo 
skis. Maldą atkalbėjo 
batorius. Muzikalę 

■rioii šv. Juozapo par.

pp. Gaspero ir Uršulės Paz- 
niokų sūnus. Juozas ir Gaspe- 
ras buvo sugrįžęs atostogoms 
pas savo tėvelius. Praleidę ke- į ardo draugijos bendri pusry
lias dienas grįžo į tarnybą. 
Juozas Pazniokas yra baigęs 
Bostono Kolegiją, ir dabar mo
kosi Jung. Valstybių karo mo
kykloje. Jonas, vyriausias sū
nus, dabar yra kur nors Paci
fiko srityje.I

Birželio 18 d. pp. adv. Benja-
• minas ir Estela Sykes minėjo 

savo 15 metų vedybinio 
nimo sukaktį.
lėja tris sūnus, p. Estela Sykes 
yra Sąjungietė, o adv. B. 
Sykes priklauso prie LRKSA 
kuopos, Šv. Vardo draugijos ir 
yra Lietuvių Karo Bonų Komi
teto pirmininkas, M

Sveikiname pp. adv. B. ir E. 
Sykes ir linkime ilgiausių me
tų!

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir vert* 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadway

1 ■>°- Boston, Mass.

NET BRITAIN, CONN

GRAŽIAI PASIRODĖ 
VAIDINIME

Birželio 15 d. miesto aukštes
nės mokyklos puošnioje svetai-

mokslus
Moodie
Matswell

ir už- 
ir da- 
Field, 
Field, 

T.M.

šamba-
ii 

p. Smol- 
kun. Ce-

programos 
gyve- dalį išpildė šv. Juozapo par.

pp. Sykes auk- skudučių benas. Pasakyta daug 
linkėjimų.

Pusryčiais visi buvo paten- I 
kinti.

i

Sekmadienį, birželio 20 d pas 
pp. adv. B. ir E .Sykes lankėsi 
ponios Sykes tėveliai pp. Rau- 
deliūnai iš Brighton, poMios 
Sykes sesutė su savo vyru ir

Vakare, Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje įvyko mokyklos už
baigimo ceremonijos ir pamal
dos. Įspūdingą pamokslą pa
sakė kun. K. Žvirblis, O. P. Di
plomus išdalino kleb. kun. J. J. 
Valantiejus. Mokyklą užbaigė 
21 mergaitė ir 27 berniukai.

Birželio 27 d. įvyksta lietu
vių masinis mitingas, 3 vai. po! 
pietų, Buckingham salėje. Gai-1

Through the changing conditions of the past 
fifty years the Mt. Washington Co-opera*ive 
Bank has grown from an idea to an oufstanding 
banking institution. Our officers and directors 
invite you to share in its progress by taking 
advantage of our Successful Monthly Savings 
Plan and our Economical Home Financing 
Plan. Call at the bank and discuss your sav
ings and mortgage problema with us.

OFFICERS
PRESIDENT, DR. THOMAS J. GIBLIN TREASURER, BRENDON SHEA
VICE PRESIDENT, CHARLES S. O’CONNOR ASSISTANT TREASURER, PAUL G. DAY

JAMES T. CURTIS 
JUDGE MILLIAM J. DAY 
DR. THOMAS J. GIBLIN 
ROBERT A. GRIMES

DIRECTORS 
FRANK J. HANNON 
DR. PAUL J. JAKMAUH 
V/ILFRED F. KELLEY 
MALCOLM J. LOGAN

CHARLES S. O’CONNOR 
JOHN J. O’CONNOR 
BRENDON SHEA 
SAMUEL J. TOMASELLO

Amt* ow $4,*50,000 Surplm ov«t S337.OOO
Buy United Šute* Wer Savinas Bond*

J'

iiLn 
i A ASHINGTON

COOF•erativeBankI
430 BROADWAY • SOUTH BOSTON



Penktadienis, Birželio 25, 1943 DARBININKAS T

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kas vakaras, 
laikomi mišparai per 
Kūno šventės oktavą.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

Šou. 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway

So. Boston, Mass.
; Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais

[ Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
; šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Sekmadienį, birž. 27 d., tiki-Į 
masi, susilaukti pamokslininko! 
iš Lietuvos Marianapolio Kole- 

bus gijos, kurs išdėstytų šios kole-! 
Dievo ^ar^ jaunimo auklėjime.

Šis Tėvų Marijonų atstovas 
kalbėtų šv. mišiose 8 v., 10 v., 
ir 9:30 v. — salėje. Tėvas Mi
kas Šmigelskis, MIC., jau kal
bėjo tuo reikalu 8 v. — salėje, 
birž. 20 d. Pavasaris yra laikas 
tėvams nusistatyti, kur jų 

i kai eis mokslus, šį rudenį.
vai

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712
Dr. 1 C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
'Vartoja vėliausios konstruk

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Švč. P. Marijos Apsireiškimai

Liurde, Rėmėjai
r

’ nierių. Komp.
' skaitė paskaitą.
i
I

l
I

I

I

V. Bacevičius 
Dalyviai įtei

kė komp. Bacevičiui dovanėlę.
—-

Racionavimo Kuponų 
Galiojimo Laikas

Konservuotų prekių (Canned 
LDS NARIŲ DĖMESIUI! Goods) — Racionavimo kny- 

------------- gutės 2 mėlynos s tampos K, L, 
Šiuomi kreipiame dėmesį vi- M geros -į8 punktams visą 

sų LDS 1-mos kuopos narių, laiką liepos 7 
kad ir LDS 1-ma kuopa daly-; Mėsos, sviesto — Racionavi- 
vaus Šv. Petro par. Dievo Kū- mo knygutės 2 raudonos stam-

i

Pranešus visuomenei, kad laik- no procesijoje. Nariai, kviečia- pos j L, M ir N yra dabar 
raštis “Darbininkas” pasiryžo iš- mi skaitIingai Pasidėti prie bū- geros ir jų laikas užsibaigs bir- 

rio procesijoje. Visos rniorma- žeĮjo 30 d.
leisti Vyskupo P. Bučio knygą — ei jos telpa žinučių koiumnoje.
Švč. P. Marijos Apsireiškimai Liur
de, gauna gražaus pritarimo ne vien
iš dvasiškijos, bet ir iš pasauliečių, gimdymo,
Gauta daug laiškų su pasveikini
mais ir linkėjimais. Štai pereitą sa
vaitę i Liurdo knygos Rėmėjus į- 
stojo sekantieji:

Birželio 23 d., po kūdikio 
miesto ligoninėje, 

Gėdraitienė (Valio- 
pirmu vyru buvusi

Kavos — Racionavimo kny-
Valdyba.; gUtės 1 stampa No. 24 yra ge

ra dėl vieno svaro kavos visą 
laiką iki birželio 30 d.

Cukraus— Racionavimo kny
gutės 1 stampa No. 13 yra ge
ra dėl 5 svarų cukraus visą 
laiką iki rugpiūčio 15. Stam- 

, pos No. 15 ir No. 16 yra dabar
Paliko geros dėl 5 svarų cukraus kiek-
- • ■

• I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARDUODU GELEŽINKE

LIO bilietą, vertės $29.85 už 
$10.00. Bilietas tinkamas iš 
Bostono iki Clarkville, Tenn. 
Bilietu gali naudotis iš Bosto
no, Providence, R. I., New 
York, Columbus, Ohio ir Cin- 
cinnati, Ohio. Tikietas geras 
tik kareiviui. Atsišaukite į 
“Darbininko” adm., 366 West 
Broadvvay, So. Boston. Mass.

(25-29)

G. ir V. Aleknavičiai, Timmins, Ont. Canada .... 10.00
Kun. J. C. Jutkevičius, Worcester, Mass............ 10.00 Laidopjama iš Šv. Petro par.
Dom. Bučis, So. Boston, Mass.................   K AA •>«
Kun. Pr. Valukevičius, Rochester, N. Y.................
Prelatas J. Maciejauskas, Los Angeles, Calif.....
Juozas Yankunavičius, Dorchester, Mass. ..........

mirė Julė
nytė), po
Latauskienė, 40 metų, gyv., 23 
Newport St., Dorchester. Paė
jo Alovės parapijos.
vyrą Juozapą, kūdikėlį, duktė- viena konservavimui produktų 
rį, pirmojo vyro, ir motiną, namuose.

REIKALINGA vyrų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Šioje dirbtuvėje išdirbinėja į- 
vairius bažnytinius dalykus. 
Atlyginimas geras. Atsišaukite 
tuojau: Mr. Swift, 250 Pur- 
chase St., Boston, Mass.

(25-29)

PARSIDL’ODA 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.

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta. švarūs 

kambariai. Prieinama kaina. 
Praleiskite savo vakacijas su 
lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Avė., arba 10 
VVhitehead Avenue, Nantasket 
Beach. Mass. (21-21)

Gasolino — Važinėjimas dėl 
malonumo yra vėl uždraustas. 
A knygutės kuponas No. 5 y- 
ra vertas trijų galionų, išsibai
gia liepos 21 d. B ir C knygu
čių kuponų vertė sumažinta 
nuo 3 iki 2 ir pusė galionų.

Padangų (Tires) patikrini
mas — Antras padangų (tires) 
patikrinimas tų, kurie turi ,B’ 
gasolino knygutes, turi būti 
atliktas iki birželio 30 d. ‘A’ 
knygučių turėtojai iki rugsėjo 
30. Trečias padangų (tires) 
patikrinimas tų. kurie turi ‘C’ 
knygutes, turi būti padarytas 
iki rugpiūčio 30 d.

Batų (Shoes) 
No. 18 iš pirmos
knygutės yra ir bus geras dėl 
vienos poros batų (shoes) iki 
spalių 31 d.

5.00 bažnyčios, birž. 26 d., Senosios 
5.00 Kalvarijos kapuose, 9 v. r.
5.00
5.00
5.00
5.00

Birželio 23 d., mirė, ilgai sir
gusi, Ieva Vargalienė (Žalytė), 
73 metų, gyv. 439 E. 7th St. 

k aa Paėjo Tryškių parapijos. Ame- O-vU § 00 rikoje pragyveno 4 ■ —1

5.00 " ’
5.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00 Motinos Švč., draugija 
5.00 liava ir* ženklais nutarė daly 
5.00

Dievo Kūno 
Procesija

Kviečiami visi į Dievo Kūno 
procesiją. Šį metą mūsų para
pija neturėjo tradicijinės gegu
žės mėnesio Marijos Garbei 
procesijos. Tai turės procesiją 
Dievo Kūno, bei Jėzaus garbei.
Šioje procesijoje bus nešamas N. N. ..........................................
švenč. Sakramentas — gatvė- K. Jokūbaitis, Detroit, Mich. 
mis.

Eisena daroma šia tvarka: Kun. F. Norbutas, Brockton, Mass. 
Kryžius, Altaristai, Amerikos,: Antanina Nevieraitė,
Popiežiaus ir Lietuvos vėlia-j Mrs. M. Chaplis, VVorcester, Mass............
vos. į B. Mičiūnienė, New Britain, Conn............

Toliau seka bažnytinės drau-!Mrs- Juozefa Krivas, So. Lawrence, Mass. 
gijos. Tretininkai, Maldos A- Pr- Povilaitiene, VVaterbury, Conn............
paštalyste, Rožantinės. ir kt. Jieva Buselevičienė, Brighton, Mass........

I Po to - eis ideinės kuoposI Marytė Kilmomute, Mattapan, Mass........
bei draugijos: LDS kuopa, Mo- ^an. J. A, Karalius, Shenandoah, Pa........
terų Sąjungos kuopa, Blaivi-|A- Gudžiūnas, Serbing, Florida .................

. , , .... -r-,- - 1^ NInrristnwn Paninku kuopa, Marijonų Rėmė
jų skyrius, R. K. Susivienyji- j 
mo kuopos, ir kt.

Seks visos pašelpinės draugi 
jos, pradedant nuo jų senumo, 
kaipo draugijos.

Visos virš minėtos draugijos 
yra prašomos eiti su savo vė
liavomis ir ženklais. Jos prieš, 
antrą valandą, yra kviečiamos 
rikiuotis B gatvėje prie W. 5th 
gatvės.

Kviečiami chorai, Marijos 
i Vaikelių draugija, Merginų So- 
dalicija, L. Vyčių 17 kuopa, 
buvę ir būsią giedoriai, Stu
dentai ir parapijos vaikai suei
ti bažnyčion prieš antrą valan
dą. Vaikai, kurie puošis, gali 
ateiti į bažnytinę salę, 1 v. p.p. 
Šie visi žygiuos šioje vietoje.

Juos seks Uvasiškija. šviesos, 
kodylos, varpeliai, / gėlių berė- 
jos, ir celebrantas, po baldaky- 
mu, nešąs Švenčiausį.

Bus gatvėse trys altoriai. 
Prie kiekvieno altoriaus bus 
laikomos pamaldos ir giedoji
mai. Prašome eiseną neišsiskir
styti, sustoti prie kiekvieno al
toriaus, ir giedoti.

Grįžus eisenai į bažnyčią, te- 
, einie tik tie, kurie, buvę joje, 
į išėjo su procesija. Čia baigsis, 
prie didžiojo altoriaus pirmos, 
mūsų parapijoje tokios iškil
mingos Dievo Kūno pamaldos.

Visi kviečiami prie geriau
sios tvarkos ir pamaldumo.

Kun. Alb. Abračinskas, So. Boston, Mass.

Mattapan, Mass.
> 47 metus. 

Paliko vyrą Joną, sūnų, duk
terį, seserį, ir brolį. Palaidota 
iš Šv. Petro par. bažnyčios; bir
želio 25 d., 9 v. r., Naujos Kal
varijos kapuose.

i

!

PAIEŠKAU dviejų savo' 
draugų — Antaną ir Juozą Ka- 
mandulių, paeinančių ' iš Bu
kantiškių kaimo, Daugų para
pijos. Mes sykiu atvykome į 1 
Ameriką su jais. Prašome at
sišaukti : Marijona Dusevičiū- 
tė - Pocienė, 95 Beach St., Bel- 
mont, Mass. (21-25)

Re*. 8w 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
M0VER8—
Insured and

326*328 WestBroadway
So. Boston, Mass.

F. Yasas, Norristown, Pa...................................
J. Gailius, Waterbury, Conn...............................

• Dr. Pauline Luzackas, Ca mbridge, Mass........
Pranas ir Ona Tuieikiai, So. Boston, Mass. .

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

“Darbininko” Adm.

Barbora Marė — Aleksandro 
ir Marijonos (Matukaitės) Va- 
lionių; Enrikas — Andriaus ir 
Alenos (Davalgaitės) Tamo- 

I šiūnų (Thomas); Kenneth Jo
kūbas — Karolio ir Leonoros 

į (Komičiūtės) Grover; Dovidas 
Mikas Juozo ir Magdalenos 
(Raškauskaitės) Masonių.

i

1
Lietuvos Dukterų Draugi- 
ja Dalyvaus Dievo Kūno 

Procesijoje
Lietuvos Dukterų, po globa 

su vė-

Birž. 21 d., kun. J. Plevokas 
i grižo į So. Bostoną, praleidęs 
I porą savaičių atostogų, 
i hurste. Pa.

praleidęs
Elm-

Lankėsi Komp 
Bacevičius

- Kuponas 
racionavimo

vauti Šv. Petro par. Dievo Kū
no procesijoje, kuri bus daro
ma su Švenčiausiu Sakramentu I 

į lauke, apie bažnyčią, sekantį 
sekmadienį, birželio 27 d., 2 v.' 1 ' 
po pietų.

Kviečiame dalyvauti ne vien 
bet visos draugijos 

narės.
Lietuvos Dukterų draugija

Ona Staniuliūtė Ati 
darė Vasarinę 

Krautuvėlę
ir

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

NAMŲ BARGENA1
Parsiduoda namai Dorches- 

tery, 2 šeimų 6 ir 6 kambariai; 
2 garažiai. Ant labai gražios 
gatvės — $8000.

3 šeimų 5-6-6 kambariai, ge
roj vietoj. $6500.

Taipgi turiu daug namų par
davimui skirtingose vietose už 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
pas iVILLIAM A. AMSIE,

30 Carruth St.. Dorchester,
Mass. (prie pat Ashmont Sta

tion ) Tel. GEN 3119.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuorą-t kankinatės vidurių užki-tėji- 

mti — žarnos neveiklios, skauda palva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiao 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma gama vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Vasaros saulutei užkaitus 
panelė Ona Staniuliūtė atidarė 
savo sezoninę krautuvėlę, ku
rioj galima gauti minkštų gėri
mėlių, šaltos - saldžios koše
lės ir karštų “šuniukų”. Jos 
krautuvėlė randasi kampas “I” 
ir Columbia Rd., So. Bostone. 
Linkėtina panelei linksmos 
kompanijos ir pasisekimo biz
nyje. Svečias.

puolė. Atsidūrė keblioje padė
tyje. Deda pastangas atgauti valdybą. 
Lietuvos pilietybę. Bet kaip? 
Pilietybę gauti ne taip lengva,
užima daug laiko. Jeigu komp. rikiuosis 1:30 v. prie B gatvės. 
Bacevičius galėtų atgauti savo 
seną Lietuvos pasą, kaip jis sa
kė, tai Lietuvos Konsulas jam 
išduotų naują. Senas pasas e- 
sąs Sovietų Konsulate. Jis ra
šęs, kad jam grąžintų, bet So 
vietų konsulas jį tik kvietęs a- 
teiti pasikalbėti.

Taigi iš viso, kaip komp. Ba
cevičius yra pasipasakojęs, at-: 
rodo, kad jis yra patyręs daug 
nemalonumų.

Antradienio vakare, birželio
22 d.. So. Bostono Lietuvių Pi-i 

; liečiu draugijos valdyba su-1 
I ruošė komp. Bacevičiaus gar
bei susipažinimo pramogą. Da
lyvavo 80 profesionalų ir biz-

Nesiveluokite.
Prot. Rast.

SUNKIAI SERGA 
NORKŪNAS

Jau kiek laiko kaip serga 
Stasys Norkūnas, gyv. 
chester, Mass..
Bostono miesto ligoninėje, p.
Norkūno žentu yra Dr. Mike- 
Iionis.

P-
Dor-

ir dabar yra

I

For VICTORY
BUY

UNITED 
STATĖ S 
DEFENS E
BONDS 
STAMPS

»

Pirmadienį, birželio 21 
Darbininko” redakcijoj 

kėši komp. Vytautas 
į čius iš New Yorko. 
! dieni, birželio 20 d. 
j Lenkų Tautinio

(Z. N. P.) koncerto programo
je, Symphony Ha ii. Bostone.

1 Kaip žinoma, komp. V. Bace
vičius atvyko į šią šalį iš Pie
tinės Amerikos. Gyvendamas 
Pietinėje Amerikoje, kaip jau 
buvo plačiai rašyta spaudoje, 
komp. V. Bacevičius, būdamas 
Lietuvos piliečiu, sveikinęs Pa
leckį, Lietuvos okupantų pas
kirtą komisarą.

Atvykęs Amerikon, iškeitė 
Lietuvos pasą į Sovietų Sąjun
gos. Komp. Bacevičius sako, 
kad jis tą padaręs “lietuvių" 
komunistų verčiamas, kada jis 
jų buvęs “išlaisvintas" iš Ellis 
Island. Prie “išlaisvinimo” bu
vę tūlas Kubilius, Mizara ir ki
ti, o tūlas žydelis Matusevičius 
jį nuvežęs į Sovietų konsulatą, 
ir ten jis pakeitęs Lietuvos pa
są į Sovietų pasą.

“Lietuviai" komunistai, susi
laukę naujo piliečio, tuojau 
suruošė komp. Bacevičiui visą 

; eilę koncertų. Jis buvo jiems 
. įžymus pianistas - virtuozas. 
Tik po kiek laiko naujam So
vietų piliečiui prisėjo trauktis! 
iš raudonųjų globos. Pasitrau- ! 
kus. komunistai jį smarkiai

I
I

<4
. d.J 
lan-

Bacevi-'
Jis sekma- 

dalyvavo 
Susivienymo

SVEIKSTA PO 
OPERACIJOS

p. Kazys Sangaila po sunkios 
operacijos Carney ligoninėje, 
So. Bostone, sveiksta.

GRABOR1AI

Birž. 20 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdykiai:

COLD PERMANENT I
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON

Į

ž

į 738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivažkienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.

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

Tel. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare. Parapijos salėje. 492 E. j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St„ So. Boston. Mass. ; čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės; 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. I 492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Į 4V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

i Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma3S.

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.

t

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

• i 29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

833 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.. ,

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.
a 1 ——»

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.
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Fenktad*em=. fLr.enc 25 194-3 DARBININKAS

WORCESTER, MASS.
Naujo Kunigo Primicijos

Svi-
Serafinavi-

Petras 
Kaliūnas. 

Juozas 
Mikas Nedz- 

Anusevičienė. 
, Magdalina 

■ Pinkienė, Anelė Akstinienė, 
Marcelė Kirmilienė. Petronė 
Kuzmickas. Viktorija Saulenie- 
nė. Ludvika Totulienė, Marė 
Švedienė. Edward Tamulevi-

Jonas Paleckas. Ludvikas 
klas, Dominikas

t

JL4SS.
Aušros Vartų Parapija

Praėjusį sekmadienį 
bažnyčioje įvyko pirmutinės ir Šilanskas. Alekas 
nepaprastos iškilmės, tai naujo Juozas Matačmskas. 
kunigo primicijos. Naujasis Augustinavičius. 
primicijantas kun. Mykolas Ta-. veckas. Dorota 
mulevičius pirmą kartą atnaša- Monika Katinienė, 
vo šv. mišias.

Kun. M. Tamulevičius gimęs 
ir augęs Worcesteryje. Aušros 
Vartų parapijos ribose. Pradi
nius ir vidutiniuosius mokslus 
ėjo Worcesteryje. Kolegiją bai- čius. Kazys Budinavičius. Leo 

Misiūnas. Juozas Averka. 
tanas Gudukas.
kauskas. Jonas 
monas Jonytis. 
ka. Juozas Katinas. Juozas Bu- 
lonas. Leoną Meškinytė, Anelė 
Smolskytė. Marcelė Meškinytė. 
Ieva Lukšytė. Lillian Smolsky
tė. Alena Dagiliūtė. Ieva Balse
vičiūtė. Ona Mikolaitienė. Mar
celė Kureišienė.
rienė.
Stasys Korsokas. Ona Kuzmic
kaitė.

i .

mūsų čius. Petras Ropeika.

gė pas Tėvus Marijonus Maria- 
napolyje. o seminariją baigė 
pas Tėvus Sulpicijonus Montre- 
alyje, Kanadoje. Kunigu įšven- 
tytas šiai vyskupijai Spring- 
fielde. birželio 19. 1943. Pirmą
sias iškilmingas mišias laikė 
Aušros Vartų par. bažnyčioje, 
birželio 20. 1943. Mišiose daly
vavo arkidiakonu kun. K. A. 
Vasys. diakonu kun. J. C. Jut- 
kevičius. subdiakonu kun. B. 
Mažukna, patarnautojais du 
vietos klieriku minoritu A. Vo- 
lungis ir P. Aikšnoras. Pamok- ta Kasperaitė. 
slą pasakė Tėvas Stadalnikas, 
MIC.

Vakare. 6 vai., naujojo kuni
go pagerbimui. įvyko gražus 
pokylis. Pokylyje iš svečių ku
nigų dar dalyvavo kun. P. Ju- 
raitis ir kun. V. Puidokas: ke- Julė Čiraitė. 
lėtas inteligentų profesionalų, 
giminės ir daugybė parapijie
čių. Gražią programą išpildė 
vietos vargonininkas p. V. 
Burdulis su grupe dainininkų 
ir muzikantų. Primicijantas. a- 
part gerų linkėjimų, buvo ap
dovanotas gausiomis dovano
mis. kaip nuo parapijos, taip ir 
nuo atskirų asmenų.

Ilgiausių metų naujam Kris
taus vynyne darbininkui.'

Albinas
Mažeika.
Tarnas

An-
Jan-
Ed- 

Aver-

Julė Aikšno-
Kristina Meškinienė.

Sveikiname naujai atvykusį 
dvasios vadą ir linkime jam 
ilgai pasilikti mūsų tarpe.
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fon^o parapija atsiekė* jai’sk?r- niiLTmūsų

Lietuvių Diena
MARIANAPOLY

LIEPOS 4 D.

Marianapolio Kolegijos Rūmai

Rengimo Komisija

Stalai parengti bus sekančių 
draugijų: Moterų Sąjungos.

*

Elzbieta Kaliūnaitė. Ri-
Virginija Leke- 

taitė. Birutė Vaitkūnaitė. Ale
na Karsokaitė. Alena Skama-
rakaitė. Pranė Kaliūnaitė. Ale- Aušros Vartų draugystės. Mo- 
na Katinaitė, 
gonytė, Alena Kašėtaitė. Vale- Sodaliečių.

Alena Kaliūnaitė. Nepamirškite — sekmadienį. 
Birutė Šablins- birželio 27 — ateikite ir pasi- 
Sviklytė. Anelė linksminkite Aušros Vartų pa-

Gvazdauskaitė. Rita Tamulevi- rapijos piknike. Visi gražiai 
čiūtė. Virginija Klimkaitė. Vir- praleis laiką naudingam tiks- 
ginija Volungytė ir daug kitų. Vorcesterio Lietuvaitė.

\ iktorija Kuni- terų Socialio klubo. Vyčių ir

rija WiIIins,

kaitė. Irena

Šį sekmadienį, birželio 27 d., 
įvyksta vienintelis, didžiausias 
ir metinis Aušros Vartų para
pijos piknikas. Vieta: prie 
bažnyčios. Gedimino kalne. 
Viskas parengta. Nepaisant 
karo, čia visko bus. Linksma ir 
jauku. Piknikas įvyks, nežiū
rint to. kad ir lytų. Jei ne lau
ke. tai salėje, bet piknikas vis- 
vien bus. nukelti toliaus negali
ma. Visi yra kviečiami 
lankyti. R. puikią programą.
—

Aušros Vartų parapijos me
tinis piknikas įvyks, sekmadie
nį, birželio 27-tą. parapijos 
darže ir salėje. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Visi kviečiami atsi
lankyti į šį milžinišką pikniką.

Pikniko rengimo komitetą 
sudaro šie: garbės pirmininkas
— kleb. kun. K. A. Vasys: pir
mininkas — Juozas Glavickas: 
pirmininko pagelbininkas — 
Petras Kosulis; Sekretorė — 
Ludvika Totulytė: Iždininkas
— kun. Jonas C. Jutkevičius: 
publikacijos vedėja — Irena 
Keršiūtė. Sekanti dirbs pikni
ke: Petras Aikšnoras. Bernar
das Tamulevičius. Adolfas Ta
mulevičius. Gabrys Badgius.

j 1 For Victory... 
į J UJLDEFENSE 

BONDS 
STAMPS

Kun. A. Morkūnas, pirm

darželyje. Mykolas Karpavi- Maskevičių sesutės 
čius. savo veikla parapijos

• —-I ■■ ■ I

ištikimieji mokiniai 
Edvinas Giedraitis, Dolores 

Pečiulytė, Leoną šimkevičiūtė, 
Florencija Petrikaitė, 

,Poy Quoork, Česlovas
Ričardas Glaveckas, 
Sakevičiūtė, Virginija
ir Antanėta Sakevičiūtė ir Ber
nardina Baylytė per visus mok
slo metus, ar snigo ar lijo, ne
apleido nei vienos dienos ir to
dėl gavo tam tikrus liudijimus.

Juozas 
Valeika, 
Joanna 
Baylytė

KUNIGAI REKOLEKCIJOSE
Kun. Antanas Dubinskas bu

vo išvykęs j Šv. Marijos Semi
nariją pereitą sdvaitę, o kun į 

dr. Mendelis ten randasi šią' 
savaitę atlikti metines kunigų;

Kun. j 
i
I

I

Kadangi Marijona 
prie parapijos choro, 
choras, vadovybėje ponios Ru
dienės didingai giedojo per Šv. 
mišias. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Visiems buvo linksma 
ir įspūdinga matyti, kaip dori 
katalikai priima moterystės 
sakramentą.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Trečiadienį, birželio 16 d. 13 

berniukų ir mergaičių užbaigė 
Šv. Alfonso mokyklą ir gavo 
diplomus. Kad paįvairinus va
karo iškilmės ir kad suteikus 
tėvams, kurie leidžia vaikučius 
parapijinėn mokyklon, džiaugs

Juozas Kasinskas
. Ine. 2
i Laidotuvių |

Direktorius
• Patarnavimas Dieną ir Naktį ■£

; 602 VVashington Blvd. y 
BALTIMORE. Md.

Tel. Plaza 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų t-

YYY
y!YYYYY ii dvasines rekolekcijas.
*|* Mendelio brolis Jonas ir kun.Y Balkevičius atliko rekolekcijas t šią savaitę. Kun. Keidošius iš-
♦♦♦ vyko į kariuomenę karo kape- 

lionu.

xlYYY
kurie apsiimtų paaukoti 
$15.00 per metus laiko

♦5» 
•tYYYYYYY
•f .... .♦j* v Prie šio gailestingumo darbo, protestantės.

Labai linksma, kad ir šv. Al-' Per pereitus du sekmadie- 
___ ____ ų bažnyčioje antra

| kolekta yra renkama Šv. Tėvui.
1 Pereitais metais tam tikslui 
paaukota $500.00, tai norima ir 

^Sveikiname Dolores Keido- šįmetą tą sumą sudaryti. Jau 
siutę. Lilę Letkauskaitę, Uršu- $200.00 surinkti. Kitus mano- 

P^-rik’ūtę ir Oną Petkaitę ma bus galima surinkti liepos 
uz gus Seton High School. 4 d., kuomet visose vyskupijos 

enausio pasisekimo jųjų nau- bažnyčiose įvyks rinkliava tam 
juose darbuose. tiksluį

COn^ra^u^a^ons Juo- Kun. dr. Mendelis ruošia 
zui akarauskui baigus Mount spaudai pagerintą ir padidintą 

Broll,l Ksaveriečių Stebuklingo Medalikėlio Mari- 
amą igh School. Juozas jos Novenos knygelę lietuviš- 

atsizymėjo “foot-ball” žaidime.

ARKIVYSKUPO LABDARY
BĖS VAJUS 

Šv. Alfonso parapijai 
skirta surasti 175

Pirk Karo Bonrs šian-buvo
asmenis, dien. Jie tave ryt išlaikys.

po
Arki

vyskupijos našlaičiams. Surin
kta virš $1300 pinigais ir $1700 
pasižadėjimais žmonių. kurie 
atjaučia nelaimingą našlaičių 
likimą. Visam Baltimorės mie
ste sukelta virš $350,000 peri 
10 dienų laikotarpį, 
kivyskupas Mykolas

tikėjimą. Kun. Dubini kas prie 
liudytojų priėmė jo tikybos iš
pažinimą ir suteikė Bažnyčios 
paskutinius sakramentus. Reiš
kiame užuojautą jo žmonai ir 
vaikams.

Pereitą šeštadienį, kun. dr.
J. M. Ar- Mendelis pakrikštino dvi suau- 

Curley gusias moteris, kurios priėmė 
dėkoja visiems, kurie prisidėjo katalikų tikėjimą. Abi buvo

.tą dalį vajuje, atsižymi J J
vajuose.

priklausė
tai visas

NUOTRUPOS

SVEIKINAME NAUJĄJĮ
PADĖJĖJĄ

Kadangi mūsų kunigai yra 
paskendę darbuose, tai Dievas 
jiems pasiuntė naują pagelbi- 
ninką asmenyje kun. Boleslovo 
Liubausko, kuris yra neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Kun. Liu- 
bauskas be abejo ras daug pro- Nicholas buvo krikštytas 
gų mūsų bažnyčioje panaudoti čiatikių tikėjime 
savo apaštališkąjį uolumą.

OPERETĖ — NAŠLAITUKAS 
Po diplomų ir dovanų išdali

nimo įvyko trumpa pertrauka. 
Sekė Sesučių mokinami muzi
kantai: Audrė Velžytė, Ričar
das Šilanskas. Joana Lietuvni- 
kaitė. Jacquiline Kašinskaitė.

trumpoje kalboje pareiškė savo Agota Maskevičiūtė. Dolores 
didelį nusistebėjimą ir pasige- Bagdonaitė. Regina Jončiūtė ir 
rėjimą iš to. kas jam teko ma- Edvinas Giedraitis. Operetėje 
tyti ir patirti Baltimorėje nuo atsižymėjo Regina Jončiūtė, 
jo atvykimo sekmadienį. T^"r* Vainn Mitina Antanas 
dr. Mendelis [ 
duantus pareiškė savo 
džiaugsmą, kad visi baigian- i 

ats:- mo. Sesutės turėjo priruošusios tieji mūsų mokyklą sieks aukš-1 
tesnio mokslo įvairiose katali
kiškose aukštesnio mokslo į-: 
staigose. Diplomus gavo: Eu
genijus Ambrazas. Stasys An- 
toszevvski. Stasys Boguža. Ed
vardas Būda. Antanas Davella. 
Edvinas Giedraitis ir Albertas 
Šilanskas iš berniukų: o Euge
nija Adomaitytė, Regina Jon
čiūtė. Dolores Pečiulytė. Geno
vaitė Murowska. Loretta Sta- 
rinskaitė ir Leoną Šimkevičiū
tė iš mergančių.

—
DOVANŲ IŠDALINIMAS 

Kaip kitais metais, taip ir šį- 
metą buvo duodamos dovanos 
atsižymėjusiems moksle. Už 
aukščiausius pažymius moksle 
8-tam skyriuje laimėjo premi
ją Dolores Pečiulytė. Už arit
metiką dovaną laimėjo ta pati. 
Už geriausius kvotimus religi
joj gavo dovaną Edvinas Gied
raitis: už lietuvių kalbą. Regi
na Jončiūtė už slibizavimą — 
spelling, Regina Jončiūtė. 
7-tam skyriuje, už mokslą pre
miją gavo Lillian Lekavičiūtė; 
už lietuvių kalbą, Alfonsas 
Kiškis. 6-tam skyriuje, už 
mokslą. Ričardas Glaveckas ir 
už slibizavimą tas pats. 5-tam 

■ skyriuje geriausius pažymiu.1 
turėjo Dolores Bagdonaitė: 
4-tam. Jonas Pilipauskas. 3

• čiam. Antanėta Minkevičiūtė:

VAKARO EIGA
Aloizas Jucis aiškia lietuviš

ka kalba pasakė vakaro įžangi
nę kalbą, dėkodamas visiems 
atsilankusiems. Svečių buvo 
arti 400. nežiūrint Baltimorės 
vasarinių karščių. Jucio kalbą 
sekė Mokyklos choras su Ame
rikos himnu ir trimis lietuviš
komis dainelėmis. Buvo sudai
nuota Gudavičiaus “Kur Giria 
Žaliuoja”, Daukšos “Paukšte
liai Mieli”, ir Šimkaus “Kur 
Bakūžė Samanota ’. Po dainų 
Vaikų Darželis susidedąs iš 
mokinių 4 ir 5 metų amžiaus 
visus prijuokino savo driliu — 
“Eikim Pasivaikščioti”. Sekė 
5-to ir 6-to skyriaus mokiniai 
su Kaimiečių Šokiu; 7-to ir 8-to 
skyriaus berniukai išpildė ak
tą Patrijotai. 1-mo ir 2-ro sky
riaus mokiniai visiems patiko 
Kepėjų rolėje: 3-čio ir 4-to 
skyriaus berniukai mikliai pa
šoko, o Edvardas Būda ir AL 
bertas Šilanskas visus prijuo
kino su savo dialogu Naujas 
Kareivis!

\ Kun. kaipo Motina. Antanas Maka- 
pasveikinęs gra- rauskas išpildė tobulai našlai- 

didelį tuko rolę. Eugenija Adomaity-' 
i tė, kaipo Angelas, ir Alfonsas 
Kiškis, kaipo dainius — vi- 

I siems patiko. Dainos ir šokiai 
buvo meningai išpildyti įvairių 

! skyrių. Vakaro iškilmės užsi- j 
baigė Lietuvos himnu. Pelno 
parapijai liko $200.00. Kun. 
Klebonas Lietuvnikas ligoninė-! 
je, o kun. Antanas Dubinskas 
kunigų rekolekcijose negalėjo 
dalyvauti. Jųjų apgailestavo 
kaip vaikučiai, taip susirinku-' 
šieji. Ar nebus šis pirmas kar
tas, kad tie mūsų dvasios va
dai negalėjo būti šiose iškilmė
se.

DIPLOMŲ IŠDALINIMAS
Kunigai ir graduantai suėjo į 

sceną. Edvinas Giedraitis 1943 
metų klasės vardu tarė atsi
sveikinimo ir padėkos žodį. 
Kun. dr. Mendelis perstatė ir 
pakvietė kalbėti vakaro svečią 2-am Virginija Bayliūtė, 1-arr 
kun. B. Liubauską. kurs savo 1 Gerardas Gelažala, o vaikų

NAUJALIS-MASKEVICICTĖ
Sekminių dieną per mišias 10 

vai. įvyko iškilmingas šliūbas 
p-lės Marijonos Maskevičiūtės 
ir Alberto Naujalio. Jaunoji 
pereitą mėn. Motinos dienoje' 
buvo gegužės karalienė. Kun. 
Antanas Dubinskas. Sodalici- 
jos dvasios vadas, priėmė jau
nųjų ištikimybės įžadus. Jam 
pagelbėjo kun. dr. Mendelis. 
Kun. Dubinskas atnašavo šv. 
mišias už jaunųjų intencijas. 
Liudytojais gyvenimo sutarties 
buvo Edvardas Mačinskas ir 
Angelą Maskevičiūtė. Vestuvių 
puota buvo parapijos salėje. 
Arti 300 svečių dalyvavo puo
toje. Sveikiname ponus Nauja- 
lius. Ilgiausių metų ir daug! 
Dievo malonių jųjų naujam 
gyvenime. Maskevičių šeima 
yra viena iš didžiausių ir pa
vyzdingiausių mūsų parapijoj.

/

k
■A.

Buvo žymus
Girdėjau, J 
aukštesnio mokslo. Juozo bro
lis Petras randasi Afrikoje.

Penktadienį, birželio 18 d. •— 
trejomis mišiomis buvo palaL 
dotas Nicholas Šernauskas.

. J sta-
TnirH.; -• PrieŠ

pilnai į Katalikų

“quater-back”. 
kad Juozas sieks

ie.
• su

kai. Sesutės Kazimierietės pri
žiūri meno darbą.

Dievo Kūno Procesija įvyks 
sekmadienį, birželio 27 d. 4 vai. 
po pietų, po mišparų.

Pranešta, kad mišios už jau
nuolius ir mergaites karėje 
12:10 v. vidurdienį bus atna
šaujamos per visą vasarą, net 
ir liepos ir rugpiūčio mėnesiais, 
kasdieną.
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JEI BENT BŪTŲ BŪTINA KARO REIKALAMS

DETROIT

*

NORFOLK
*

FAR SOUTH
and

FAR WEST
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ŠIANDIEN, long
jungiantisdistance telefono tinklas

karo centrus, esančius už Naujosios 
Anglijos rybų, daugiausiai yra užim
tas visoje savo istorijoje... |p jų yra 
atsakomybė laikyti tas vietas zvim- 
binčiomis.

is tai mes Jus ir prašome padėti 
mums... naudok šiuos tinklus išimti
nai tik karo reikalams ir dideliame 
reikale.

Taipgi padės daug, jei atsisakysi 
nuo netaip 
linijos yra

svarbių 
užimtos.

Šaukimų, kada

Su Jūsų pagalba siUOse atvėjuo- 
... mes galėsime perduoti skubias 

žinias Ir j tokias vietas, kurios 
ir labai užimtos.

se..

NIW INGLAND TILIRHONl & TlliGU,H CQ

CHICAGO

NEW YORK
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