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Alijantų karo jėgoms į- 
siveržus į Prancūzijos pa
jūrį, visose laisvose šalyse, 
ypač Jung. Valstybėse ki
lo didžiausias sąjūdis. Pri
sipildė įvairių tikybų mal
dos namai maldininkais.

Visos radio 
liavo maldas, 
listai giedojo

Prezidento 
parašyta ir
malda visus jaudino ir ra
gino prie karštesnės mal
dos už pergalę ir pastovią 
taiką pasaulyj.

Šiame “Darbininko” pus- 
lapyj prez. Roosevelto 
maldą invazijos dienai tal
piname išvertę į dietuvių 
kalbą.

stotis trans- 
chorai ir so- 
giesmes.
Roosevelto 
transliuota

Pirmadienį, birželio 12 d. 
prasidėt 5-sis Karo Bonų 
vajus. Lietuviai visose ko
lonijose masiniai pirkime 
karo bonus. Paremkime 
Alijantų invaziją, kovą dėl 
pergalės ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo karo 
bonais.

Alijantų Užpuolimas Prancūzijoje
Sukilo Kareiviai Lietuvoje TŪKSTANČIAI KAREIVIŲ PASIEKT PRANCŪZIJOS PAJŪRĮ

Iš. Alijantai Atrėmė Nacių 
Puolimus

prieš

New York, N. Y.
Švedijos per radio prane
šė, kad Lietuvoje sukilo 
lietuviai kareiviai 
okupantų vokiečių kariuo
menę. Vokiečiai tuojau a- 
reštavo lietuvių kariuome
nės viršininką ir jį išsiuntė 
Vokietijon.

Sakoma, kad lietuvių 
kariuomenei vadovavo ge
nerolas P. Plechavičius, 
kuris buvo sudaręs ketu- 
rioliką batalijonų.

Švedai šias žinias gavo iš 
Lietuvos Vyriausio Išlais
vinimo Komiteto, kuris 
veikia Vilniuje.

Londonas, birž. 1 — Ali
jantų vyriausybė praneša, 
kad jų kariuomenės atrė
mė nacių puolimus prie 
Caen, Prancūzijoje.

Sakoma, kad vokiečiai 
lėktuvais veža kareivius į 
karo frontą.

Žiauriausi mūšiai eina 
prie Cherbourg. Paryžiaus 
radio (vokiečių kontro
liuojama) praneša, kad A- 
lijantai turi 6000 laivų jū
roje, netoli Cherbourg pa
kraščių.

Prezidento Roosevelto Malda 
Invazijos Dienai

Šv. Tėvas Priėmė Spaudos Atstovus

So. Bostone leidžiamas 
neva socialistų laikraštis 
labai daug talpina melų ir 
šmeižtų prieš Katalikų 
Bažnyčią ir Jos vadus.

Šiomis dienomis tam 
geltonlapiui užkliuvo Šv. 
Tėvas, popiežius Pijus XII, 
kunigai, šv. mišios, Liurdo 
stebuklai. Atrodo, kad tai 
naujo redaktoriaus “per
lai”. Jam nepatinka Vati
kano griežtas neitralumas. 
Teigia, kad “kol fašistai 
valdė Romą, popiežius ne
sirūpino apie ‘griežtą nei- 
tralumą’; jiems (fašis
tams. Red.) vartai į Vati
kaną visados buvo atkel
ti”.

Melas, redaktoriau. Kai 
fašistai - naciai valdė Ro
mą, tai popiežius Pijus XII 
nei vieno jų kareivio neįsi
leido į Vatikaną. Bet kaip 
tik Alijantai išlaisvino Ro
mą, tai popiežius Pijus XII 
priėmė 150 Alijantų karei
vių, juos palaimino ir 
jiems kalbėjo jų gimtine 
kalba. Apie tai rašė visa 
rimtesnioji spaudo.

Tas laikraštis kartais už
simena apie bendrą darbą. 
Bet ar galimas bendras 
darbas su tokiais neva va
dais, kurie dega neapykan
ta prieš Katalikų Bažny
čią, prieš tikinčiuosius.

Šiais laikais visų tikybų 
žmonės meldžiasi už mūsų 
šalies pergalę, o tas laik
raštis šmeižia K. Bažny
čios vadus; šaiposi iš mal
dos, iš šv. mišių.

Melsdamiesi už pergalę, 
melskimės ir už suklydu
sius Katalikų Bažnyčios 
priešus, kad Dievas juos 
atvestų į tikrą kelią.

Vatikanas, birž. 8 — Šv. 
Tėvas, Pius XII priėmė 
audiencijon Amerikos, 
Anglijos, Kanados, Pran
cūzijos, Lenkijos ir Indi
jos spaudos atstovus ir su 
jais kalbėjosi. Šventasis I 
Tėvas ragino korespon- • 
dentus, kad jie savo raš-l 
tais stengtųsi sugrąžinti 
pasauliui taiką.

šventintus.
Tardams ,“Su Diev, lai 

Dievas visus jus laimina”, 
Šventasis Tėvas apleido 
audiencijos salę.

Šv. Tėvas Kalbėjosi Su 
Amerikos Generolu

Roma, birž. 8 — Popie-
Vėliau Šv. Tėvas kiekvie- žius Pius XII ir generolas 

ną korespondentą asme- Mark W. Clark, 5-tos ka- 
niškai pasveikino. Kada riuomenės vadas, turėjo 
priėjo prie United Press dešimties minučių pasikal- 
korespondentės, Eleano- bėjimą Šv. Tėvo privačioje 
ros Packard, Šv. Tėvas nu- raštinėje Vatikane, 
stebo, nes ji buvo unifor-į Vėliau Popiežius sutiko 
moję su kelnėmis, bet Jo generolą Alfred H. Gruen- 
Šventenybė nusišypsojo ir ther, 5-tos kariuomenės 
tarė: “Aš matau, kad Tam- štabo viršininką; generolą 
sta esi amerikietė. Tamsta H. H. Johnson, Romos a- 
rašai apie karą”. Ji pasi- pylinkės vadą; generolą 
aiškino, kad esanti korės- Edgar E. Hume, Amerikos 
pondentė ir negalėjusi tin- Militarės Valdžios virši- 
kamai audiencijai apsi- ninką, ir 5-tosios kariuo- 
rengti, nes kitų drabužių menės kapelioną, pulkinin- 
su savim neturinti. į ką Patrick Ryan.

Šventasis Tėvas katalikų Po audiencijos, genero- 
tikybos korespondentams las Clark, lydimas monsig- 

Apaštališką nioro Walter Carroll iš 
įteikė Pittsburg, Pa., Popiežiaus

jiems po savo atvaizdą ir sekretoriato atstovo, ap- 
po rožančių, Jo paties pa- lankė Šv. Petro baziliką.

suteikė savo 
palaiminimą ir

112 mylių į Prancūziją. Tai 
įbuvo invazijos diena, ku- 
j rios taip ilgai buvo laukia-

Alijantų Karo Jėgos Atmušė Pirmą 
Priešo Puolimą

150 KAREIVIŲ PAS POPIEŽIŲ
Vatikanas, birž. 8 — A- žius kalbėjo su jais, jiems 

merikos kareiviai Romoje suprantama kalba, 
atėję į Šv. Petro baziliką 
pareiškė, kad norėtų pa
matyti Popiežių. Už kiek 
laiko jiems buvo pranešta, 
kad Jo Šventenybė juos 
priims. Šimtas penkios de
šimtys Alijantų kareivių 
suklaupė prieš Popiežių 
gauti jo palaiminimą.

Palaiminęs juos, Popie-

Ali jan tai įsiveržė Į Graikiją
Londonas, birž. 8 — Iš 

Turkijos pranešama, kad 
Alijantai įsiveržė į Graiki
jos salą Peloponnesus, bet 
šios žinios kol kas nepa
tvirtino Alijantų vyriau
sybė.

Sekmadienį, birželio 
dieną', po pietų įvyks 
džiausiąs puolimas iš oro. 
Apie 250,000 įvairių popie
rinių ‘bombų’ bus paleis
ta iš lėktuvų ant įvairių

di-
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miestų ir miestelių Mas- 
sachusetts valstybėje.

Tai bus daroma išbandy
mui civilės apsaugos gru
pių ir kartu 
penktojo Karo 
jaus pradžią.

Nuoširdžiai
visiems prisilaikyti nusta
tytos tvarkos, kaip praei
tyje laike tokių bandymų.

paskelbti 
Bonų va-

patariame

Naples, birž. 8 — Alijan
tų kariuomenės veja na
cius į šiaurę Italijos dalį, 
Jų tikslas yra sunaikinti 
nacių kariuomenes, kad 
jos nebegalėtų toliau ko
voti.

Alijantų kariuomenės 
pasivarė kelioliką mylių 
už Romos miesto. Vokie
čiai betvarkiai bėga į šiau
rę.

no, ar Alijantai tik nemė
gins įsiveržti ir į kitus 
Prancūzijos pakraščius, 
taigi jie biją sutraukti vi
sas jėgas prieš dabarti
nius Alijantų užpuolimus. 
Yra manoma, kad vokie
čiai turi Prancūzijoje 54 
divizijas kariuomenės.

Alijantams nėra lengva 
per vandenį pristatyti visą 
į naują karo frontą. Reikia 
ne tik kareivius pervežti, 
bet pristatyti visus karo 
reikmenis, pristatyti gaso
lino ir įsteigti sandelius, 

ma. į kad motorizuota karinė
Iš Anglijos pakraščių! dalis galėtų veikti.

keturi tūkstančiai įvairių Alijantams svarbiausia 
laivų, didžiųjų karo laivų i užimti Prancūzijoje di-

• ‘ ‘ džius uostus, kad jų didie
ji karo laivai galėtų pri
plaukti.

Vokiečiai sako, kad Ali
jantų laivai taikosi užimti 
La Havre uostą. Tai būtų 
didelis laimėjimas.

Vokiečiams yra daug 
lengviau kovoti, nes yra 
prisirengę ir ant sausu
mos. Bet Alijantai yra įsi
tikinę, kad jie turi užtek- 

į tinai pajėgų atremti vokie- 
! čių puolimus. Prie pirmos 
i progos sukils Prancūzijos 
i patriotai Alijantams pa- 
i gelbėti. Visa Amerikos 
tauta meldžiasi už Alijan
tų laimėjimą ir karo už
baigą.

Londonas, birž. 8 — Ali- 
jantai įsiveržė į Prancūzi
jos pakraščius birželio 6 
dieną, 6 vai. rytą (Londo
no laiku). Tūkstaančiai 
Amerikos, Kanados ir An
glijos kareivių pasiekė 
Prancūzijos pakraščius 
tarp La Havre ir Cher- 
bourg.

Alijantai užėmė apie 
šimtą mylių ilgumo pa
kraščius ir pasivarė apie

I

~ 4 į ir mažesnių prieplaukoj
Šią maldą prezidentas Rooseveltas parašė kada laivų, plaukė į Prancūzi-

Alijantų karo jėgos pasiekė Prancūzijos kraštą ir, jos pakraščius, apie 90 
užėmė pajūrį, kur dabar eina žiaurios kautynės su mylių tolumo. Vienuolika 
priešu. Tai buvo invazijos diena — D-Day. Prez. tūkstančių Alijantų lėktu- 
Rooseveltas šią maldą perskaitė per radio birželio vų apsaugojo laivus nuo 
6 d. š. m. ir atsišaukė į visus, kad kartu su juo priešo puolimo oru ir dau- 
melstųsi: . žė priešo pakraščiuose

“Visagalis Dieve, mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavi- tvirtoves. Tūkstantis di- 
mas, šioje dienoje pradėjo galingą kovą, kovą už išlaikymą džiųjų lėktuvų vežė Ali- 
mūsų respublikos, mūsų religijos ir mūsų civilizacijos; kovą jantų kareivius, 
už išlaisvinimą kenčiančios žmonijos.

“Vesk juos tiesoje ir teisybėje; duok stiprybės jų .ran
koms, tvirtumą jų širdims, pastovumą jų tikėjimui.

“Jiems reikės Tavo palaiminimo. Jų kelias bus ilgas ir 
sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali atmušti mūsų jė
gas atgal. Pergalė gal nebus greitai jaučiama, bet mes vėl ir 
vėl sugrįšime kovoti, ir žinome, kad per Tavo malonę, ir mū
sų karo teisingumą, mūsų sūnūs laimės pergalę. i

“Jie bus išvargę ir skausmuose, dieną ir naktį be poilsio 
— iki pergalė užtikrinta. Nakties tamsuma bus triukšmu ir 
ugnimi perskrodžiama. Karo žiaurumai sudrebins žmonių 
širdis.

“Tie vyrai buvo neseniai paimti iš taikingo ir ramaus 
gyvenimo. Jie nekovoja dėl užkariavimo, bet kad užbaigti 
užkariavimus. Jie kovoja už išlaisvinimą. Jie kovoja, kad 
teisingumas, tolerancija ir geroji valia įvyktų tarp Tavo 
žmonių. Jie nori užbaigti karą, jie nori sugrįžti į savo namus.

“Kaikurie jų niekada negrįš. Priimk juos. Tėve. Tavo 
narsius didvyrius į Savo karalystę.

“O mums, pasilikusiems namie — tėvams, i 
vaikams, žmonoms, seserims ir broliams narsiųjų 
kareivių, kurių mintys ir maldos visuomet yra su jais, pa
gelbėk, Visagalis Dieve, atnaujintu tikėjimu, pasitikėti Ta
vimi. šioje didelio pasiaukojimo valandoje.

~ . ........

dienos maldai. Bet kadangi kelias yra ilgas ir kovos sunkios, 
aš prašau, kad mūsų žmonės nuolatiniai melstųsi. Kada mes 
pabundame ryte ir kada einame ilsėtis vakare, lai maldos, 
žodžiai būna mūsų lūpose, prašant Tavo pagalbos mūsų pa
stangoms.

“Duok mums stiprybės, stiprybės mūsų kasdieninius 
darbus tęsti, padvigubinti mūsų pastangas karo reikaluose.

“Duok mums ištvermės visą iškęsti, ir širdies skausmus 
ištverti, suteikti drąsos mūsų sūnums, nežiūrint kur jie būtų.

“Ir. Viešpatie, duok mums tikėjimą. Duok mums pasiti
kėjimą Tavimi, pasitikėjimą mūsų sūnumis, pasitikėjimą 
vienų kitiems; pasitikėjimą mūsų suvienytoms jėgoms. Lai 
laikiniai reikalai, ar mūsų naminiai įvykiai, nenukreipia 
mūsų nuo užsibrėžtojo tikslo — karą laimėti.

“Su Tavo pagalba mes nugalėsime nuožmias mūsų priešo 
jėgas. Padėk mums nugalėti godumo ir išdidumo priešus. 
Vesk mus išgelbėti savo kraštą, ir drauge su kitomis tau
tomis. vesk mus į pasaulio vienybę, kad būtų užtikrinta 
taika — taika nepaliečiama blogos valios žmonių. Ir taika, 
kuri leistų visiems žmonėms gyventi laisvėje, ir džiaugtis 
savo darbo teisingu atlyginimu.

“Teesie Tavo valia, Visagalis Dieve. Amen.”

kurie pa
rašiutais nusileido Pran- I 
cūzijoje. Invazijos pirmoje 
dienoje Alijantai neteko 
dviejų laivų - naikintojų ir1 
vieno prieplaukos laivo. 
Iki šiol Alijantų nuosto
liai maži.

Išrodo, kad vokiečiai ne
sitikėjo Alijantų užpuoli
mo tuose pakraščiuose, 
nes neturėjo užtektinai 
kariuomenės sulaikymui 
Alijantų užpuolimo. Vie
nur ir kitur, tačiau, vokie
čiai greitai sutraukė savo 
karines jėgas ir prasidėjo 
žiaurūs mūšiai. Vokiečiai 
iki šiol nepaleido savo lėk
tuvų į kovą.

Iš Berlyno pranešama, 
kad žiaurūs mūšiai eina su 
Alijantų parašiutininkais 

Daugelis žmonių mane ragino šaukti visą tautą vienos Qaen mįeste, 10 mylių nuo 
kranto. Pirmą vokiečių 
puolimą Alijantų karo jė
gos sėkmingai atmušė ir 
užėmė svarbų Prancūzijos 
miestą Bayeux ir nukirto 
geležinkelį į Caen.

Vokiečiai dar nepaleido 
visų savo karinių jėgų 
prieš Alijantus, nes neži-

Portugalija Nutraukė 
Pagalbų Naciams

motinoms,
1 už jūrių

Washington, birž. 8 — 
Vyriausybė pranešė, kad 
Portugalija daugiau ne
siūs Wolframo į Vokietiją.

VVolfram yra būtinai rei
kalingas vokiečiams plie
no išdirbimui.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, birželio 10 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis lietuviškų liaudies dainų, muzi
kos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles 
ir klausykite Darbininkų radio programos.

DARBININKAS RADIO
366 W, Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Patarė Prancūzams Išsikelti 

TeNau Mat Pajūrie
■ I)

AMERIKOS KARIUOMENES Trys Naujos Kovos Filmos
Bus Rodomos Visuomenei

I

NUGALI JAPONUS
Washington, birž. 8 —; Gen. Eisenhower prane- 

Amerikos kariuomenės šė, kad su Prancūzų Tau- 
laimėja Biak saloje prieš niu Išlaisvinimo Komite- 
Japonus. Jie taikosi užim- tu, kurio vadu yra gen. de 
ti Momer aerodromą. Už- Gaulle, yra pilnas susita- 
ėmę tą aerodromą galės rimas. Iš Washington gau- 
pasiekti Pilipinų salas tas žodis, kad prez. Roose- 
bombardavimui 
tvirtovių. •

Trys Karo Departmento 
16 mm. kovos filmos, dar 
iki šiol nerodytos visuo
menei, 
birželio 1 d.,
mos bendruomenei bei or
ganizacijų naudojimui, 
suinteresuotų rodyti jas

dabar, pradedant 
bus prieina-

i 
j

Londonas, birž. 8 — Gen. 
Eisenhower per radio pa
skelbė įsakymus ir patari
mus Prancūzijos gyvento
jams, kurie gyvena pajū
ryj, kur dabar eina žiau
rios kautynės su priešu.

Gen. Eisenhower įspėjo 
gyventojus ir patarė jiems 
išsikelti nuo pajūrio kran
tų bent 35 kilometrus (22 
mylias).

Japonų veltas paskyrsęs naują at- Per Penktąjį Karo Bonų
stovą į tą Komitetą.

Amerikos Rašytojai 
Lietuvoje

JOHNSTON RUSIJOJ IŠJUOKĖ 
AMERIKOS KOMUNISTUS

Gen. Eisenhower Pasitari
muose Arti Invazijos 

Pajūrio

• Kiniečiai Nukirto Buriuos 
Kelią

Kaip žinoma, Eric Johns- 200 unijų, kurios savo di- 
ton, Jung. Valstybių Pre- durnu yra žinomos visoj 
kybos Rūmų pirmininkas, 
kviečiamas Sovietų Rusi
jos. valdžios, nuvyko į 
Maskvą, kur jis buvo labai 
iškilmingai sutiktas ir 
vaišinamas.

j A. I. Mikoyan, Sovietų 
j Užsienių Prekybos komi- 
1 sąrąs, suruošė šaunius 
pietus p. Johnston pavai
šinti. Pietuose dalyvavo 
100 sovietų prekybos va
dų, su kuriais Johnston 
turėjo pasikalbėjimą. So
vietų vadai stebėjosi 
Johnston atvirumu, ir ka
da Johnston pradėjo pasa
koti apie Amerikos komu
nistus, tai sovietų preky-

i bininkai turėjo
i juoko.

Eric Johnston 
ko pareiškė: “Aš

šalyj.
“Nė viena iš jų (unijų) 

mūsų tautiniuose rinki
muose neprašo balsuotojų 
remti pirmiausia socialis
tinius principus: bendros 
nuosavybės ir bendro pro
dukcijos ir paskirstymo 
valdymo.

“ “Gentlemenai,” sako 
jis, “aš prašau jūsų su
prasti kaip Amerikos ko
munistai visiškai bereika
lingai gaišina laiką. Nese
niai viena Amerikos įstai
ga, darydama tyrinėjimą, 
pastatė klausimą dide
liam skaičiui žmonių Jung. 
Valstybėse. Tas klausimas 
buvo: “Kokiai socialiai
klasei Tamsta priklau
sai ?”

Dauguma organizuotų 
darbininkų, kurie gavo to
kį užklausimą, atsakė, kad 
jų nuomone jie priklausą 
vidurinei klasei.

“Todėl gali būti jūs per
daug negalite kaltinti mū
sų amerikiečių komunistų 
už jų nepasisekimus. Jei
gu man leisite atvirai pa
sakyti, kaip jie gali sukel
ti proletarų revoliuciją 
tarp darbininkų, kurie net 
nežino, kad jie yra prole
tarai ?

“Mūsų amerikiečiai ko
munistai dar nepajėgia 
suprasti to fakto; jiems 
trūksta originalumo ir re
alumo. Jie vis dar seka ir 
pamėgdžioja tai, ką jie 
mano, kad tai yra jūsų ei
linė politika. Jeigu jūs pa
imate pipirų, tai jie čiau- 
dėja. Jeigu jūs turite vi
durių užkietėjimą, tai jie 
vemia. Jie daugiau kenkia 
mūsų unijoms, negu jie 
kenkia darbdaviams”.

Taip tai atsiliepė apie A- 
merikos korrfunistus žmo
gus, kuri Sovietų Rusijos 
valdžia pasikvietė patyrti 
prekybos ir pramonės rei
kalus. Jis kalbėjo atvirai. 
Sovietų Rusijos cenzūra tą 
Johnstono kalbą praleido, 
ir ją Amerikos spauda pla
čiai išplatino.

p. Julijona Andriuškevičiūtė, 
gyv. Lawrence, Mass.. po ketu
rių sunkių mokslo metų Emma- 
nuel kolegijoj, Bostohe, sulaukė 
linksmosios brandos atestato 
(graduation) dienos. Speciali
zavosi chemijos ir biologijos 
moksluose ir birželio 6 d., 4 vai. 
po pietų, gavo iš V. G. Monsig- 
noro J. Haberlino rankų diplo-, 
mą su pažymėjimu laipsnio Ba- 
chelor of Arts.

Tai ar ne tik pirmutinė iš Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos, 
Lawrence, Mass.. lietuvaitė, ku
ri garbingai užbaigė aukštosios 
kolegijos mokslus su garbingu 
pasižymėjimu.

P-lė Julijona pareiškė, kad ji 
nepasitenkins įgytuoju mokslu, 
bet sieksianti, pagal išgalės, 
aukštesnio mokslo. Chemija yra 
jos mėgiamiausia mokslo šaka, 
kurios tyrinėjimas yra neapi
mami studijų laukai.

Džiaugiasi ji pati savo pastan
gų vaisiais: džiaugiasi jos tėve
liai ir broliai ir visi artimieji. 
Taipgi yra džiaugsmas ir visai 
mūsų išeivijai išmokslintų jau
nuolių skaičiaus padidėjimu.

P-lė Julijona Andriuškevičiū- 
tė daug darbuojasi šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj būdama 
Sodaliečių prefekte, uoli ir pa
vyzdinga choro ir Tretininkų 
brolijos narė. Graduantė. p. Ju
lijona, nežiūrint to, kad ji buvo 
užimta mokslo darbu, veikimu 
parapijoj, ji surado laiko ir 
bendradarbiavimui laikraščiui 
“Darbininkui”. Ji moka gerai 
lietuvių kalbą ir turi gabią 
plunksną žurnalistiniam dar
bui. Yra tikrai pavyzdinga ir 
inteligentiška lietuvaitė.

Šia garbinga proga “Darbi
ninko” redakcija sveikina savo 
bendradarbę, p. Julijoną ir pra
šo Dievulio jai geriausios svei
katos siekiant užsibrėžtąjį tik
slą. Dabar, kada sunkioji našta 
nustumta, kviečiame daugiau 
pavartoti Dievo duotus gabu
mus, savo brangią plunksną 

, mūsų spaudos — “Darbininko” 
skiltyse.

P-lės Julijonos brolis Juozas, 
jūreivis, kaujasi su priešu kur 
nors Pacifike už šviesesnę tau
tų ateitį, kurių šeimoj yra jos 
tėvelių ir mūsų visų senoji tė
vynė Lietuva.

Vajų, birželio 12 — liepos 
8 d. laikotarpyje. Filmos 
yra: “Report from the 
Beachhead”, atpasakoji
mas Anzio invazijos Itali-i . .
joje; “Report from the Ar-^P3"* ‘fepausdmo ver- 
myAir Forces”, rodanti1'!*^,ŽUT „ ?°°kS '

kad pirmas Amerikos ra- 1 
šytojas, kurio vertimas 
buvo išspausdintas Lietu
voje buvo B. Franklinas. 
Jo raštas apie perkūnsar
gį buvo išverstas ir ats
pausdintas L. Ivinskio ko- 
lendoriuje 1861 m. Spau
dos draudimo laikais lietu
viai mažai turėjo progos 
amerikiečių rašytojų kū
rybą išsiversti, bet vis dėl
to 1892 m., pirma laikraš
čiuose, o vėliau ir atskira 
knyga, buvo lietuviškai iš 
spausdinta vertimas E. 
Bellamy “Looking Back- 
ward”. Vėlybesniu laiko
tarpiu tarp lietuvių išpo
puliarėjo Mark Twaino 
raštai ir H. Beecher 
Stowe: “Dėdės Tomo Tro
belė”. Taipgi Edgar Allan 
Poe ir Walt Whitman buvo 
populiarūs Europoje ir ži
nomi Lietuvoje. H. W. 
Longfellow rinktinių kū
rinių tomas buvo taipgi lie 
tuviškai išleistas. Ameri
kos klasikai, kaip N. Haw- 
thorne ir H. D. Thoreau 
buvo daugiau žinomi tik 
Lietuvos literatams. Gal 
daugiausiai lietuviams pa
žįstamas yra Upton Sinc- 
lair, kurio “Jungle” aprašo 
lietuvių išeivių gyvenimą. 
Paskutiniu metu Lietuvo
je garsėjo nobelio laurea
tė Pearl Buck. Labiausiai 
Lietuvoje žinomas Ameri
kos dramaturgas yra E. 
O’Neill. Plačiai Lietuvoje 
buvo skaitomas ir nuoty
kių istorijos tokių autorių, 
kaip J. F. Cooper ir Jack 
London. Lietuvoje taipgi 
žinomi kūriniai J. Dos Pas- 
sos, E. Hemigway, L. 
Bormfield, Carl Sandburg 
ir Bret Harte.

Pažymėjęs šį gražų kul
tūrinį bendravimą, A. Vai
čiulaitis pabrėžia, kad jis 
ėjo tik viena kryptimi: iš 
Amerikos į Lietuvą. Tik
rai bus atėjęs laikas, kad 
skaitančiai Amerikos pub
likai būtų duotas vertimas 
ir ko nors iš geresnių lie
tuviškų kūrinių.

(LKFSB) Šitokia ant
rašte A. Vaičiulaičio

------------ Iš Kiniečiu Ekspedicijos >
Iš Britų karo laivo, ties Centro, birž. 8 — Visose Oro Pajėgą didziu-

Prancūzų Invazijos pajūri, srityse Burmos vieškelis, ese or? atakose viršoku- 
birž. 8 — Gen. Dwight D. kuris buvo naudojamas ja- 
Eisenhower ir kiti Ameri- ponų transportacijai, 
kos ir Britanijos karo va
dai karo laivu plaukioja vi
sai arti invazijos pajūrio 
ir laive karo taryba turi 
pasitarimus apie karo žy
gius.

yra 
nukirstas.

, Kiniečiai kareiviai pėrė-, 
jo Salween upę savaitė at
gal. Pasivarę artyn Lung- 
ling nukirto vieškelį į šiau
rę ir pietus.

MIRĖ KUN. JONAS STATKUS
___________ ♦-----------------------------------------------------------

(LKFSB) Birželio 3 d., Hitlerio Karo Mašina Skau-
Šv. Kryžiaus f 
Chicagoje mirė kun. Jonas 
Statkus. Velionis buvo ki
lęs iš Lietuvos, kunigų se
minariją baigė čia Ameri-

džiai Nukentėjo Rytiniame 
' Fronte

Iš Maskvos praneša, kad 
koje ir buvo įšventintas per pastarąsias aštuonias 
kunigu 1915 m. gegužės dienas Rusijos raudonoji 
mėn. 15 d. drauge su kun. armija uždavė Vokietijos 
Baltučiu ir kun. Vaičiūnu, karo jėgoms skaudų smū- 
Dabar jau jie visi trys mi- gį arti Jassy, Rumunijoj, 
rę. Savo pirmąsias šv. mi? Pranešimuose sako, kad 
šias laikė Dievo Apvaiz- Vokietijos naciai Jassy 
dos bažnyčioje, Chicagoje. srityj prarado 10,000 vyrų, 
Buvo vikaru Šv. Kryžiaus 451 lėktuvą ir šimtus ka- 
ir šv. Jurgio parapijos nuolių. 
Chicagoje, klebonavo ----------------
Rockdale ir W. Pullman 
parapijose. Paskutiniu
metu vikaro Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje Chica
goje. Buvo silpnos sveika
tos ir tas jam buvo nema
žas apsunkinimas. Jaunat
vėje mėgo rašinėti į ‘Drau
gą’ ir kitus laikraščius fi
losofinėmis temomis. My
lėjo Lietuvą ir lietuvius, 
buvo geros širdies žmogus. 
Velionis turėjo arti 60 m. 
amžiaus. Pašarvotas — 
Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Chicagoje. laidotu
vės — birželio 7 d., Šv. 
Kazimiero kapinėse.

j
Rusijoj Džiaugiasi Alijantų 

Užpuolimu

lėse oro atakose virš oku
puotosios Prancūzijos ir 
Vokietijos ir 5-tąją Oro 
Pajėgą kovoje virš Port 
Moresby, New Guinea; ir 
“What Makes a Battle”, 
rodanti pasiruošimus ir 
išpildymus invazijos į 
Marshall salas, sujungto
mis žemės, jūros ir oro jė
gomis.

Karo Informacijos Įstai
ga praneša, kad šių filmų 
rodymui parengimai buvo 
padaryti Karo Departmen- 
to ir Valstybės Iždo koope- 
ravimu. Prašant pagalbos 
rodyti šias filmas ir reika
lingus įtaisymus, suintere
suotos vietinės grupės turi 
kreiptis į artimiausią 16 
mm. filmų biblioteką ar į 
vietinį U. S. Valstybės Iž
do Karo Finansų Komite
tą (War Finance Commit- 
te of the U. S. Treasury). 
Laike 5-tojo Karo Bonų 
Vajaus filmos bus 'duoda
mos dykai.

spaus-,

gardaus

Maskva, birž. 8 — Kaip 
tik sužinojo, kad Alijantų 
karo jėgos įsiveržė į Pran
cūziją, tai rusai džiaugs
mingai sveikino ten gyve
nančius amerikiečius ir 
kitus, šoko, dainavo.

Pranešimai iš Maskvos 
sako, kad Rusijos raudo
noji armija yra pasiruošus 
smarkiam puolimui priešo 
visuose frontuose.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Užsiprenumeruokite įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"

— “Nowy Swiat” 
dina ištraukas iš slaptųjų 
Lietuvos laikraščių, kur 
nupasakojama, kaip na
ciai likvidavo Vilniaus žy
dus: apie 10,000 žydų vo
kiečiai nugabeno prie tvir
tovių statymo ties Daug
piliu. Kai darbai buvo 
baigti, juos nužudė. Apie 
2,000 Vlniaus žydų žuvo, 
kai naciai išsprogdino ge
to namus tame mieste. 
“Nepr. Lietuva” pranešan
ti, kad žydų žudymas vy
kęs ties Varonava, apie 30 
mylių į pietus nuo Vil
niaus. ‘Laisvės Kovotojas’ 
pranešąs, kad naciai Kau
ne ties devintu fortu įren
gė didelę krematoriją, kur 
buvo sudeginta daug žydų.

tarp kit- 
bandysiu 

jums parodyti savo pagar
bą už jūsų karžygiškus 
veiksmus ir padėka už 
nuoširdų pakvietimą, kal
bėdamas į jus nepolitiniai 
iš gilumos širdies ir atvi
rai.

“Negalima turėti stip
raus draugiškumo, kol ne
turėsi rimto supratimo. 
Mes turime gerai žinoma 
Amerikiečių priežodį, ku
ris sako, kad tavo tikriau
sias draugas yra tas žmo
gus, kuris žino visus tavo 
blogumus, ir tu jį vistiek 
myli. Taigi dabar aš jums 
pasakysiu tiesi o g i n į, 
šiurkštų, kietą biznio fak
tą.

“Ekonominėje idealogi- 
joje ir praktikoje mano ša
lis yra skirtinga nuo jūsų 
šalies. Jūs esate valstybi
niai ir kolektyviniai žmo
nės. Mes daugumoj esame 
privatiniai ir invidualiai 
mąstanti žmonės, ir, gen
tlemenai, nedarykite klai
dos, mes esame apsispren
dę tokiais ir pasilikti ir net 
daugiau tokiais.

“Gentlemenai,” tęsia p. 
Johnston, “yra vienas 
punktas, kuris turi būti 
mums visiems aiškus, 
pirm negu mes galime bū
ti kooperatyviais drau
gais. Aš samdau apie 2,000 
žmonių. Jie turi unijas. Aš 
turiu sutartis su tomis u- 
nijomis. Aš pripažįstu sa
vo darbininkams teisę tu
rėti unijas. Dabar apie 
13,000,000 amerikiečių pri
klauso prie unijų. Yra apie

PER PERŠLYBAS
Uošvė būsimam žentui: Atsi

mink. kad mano duktė augda
ma nėra mačiusi nei šalnos nei 
rasos.

Piršlys: O tai mums nereikia, 
siųskit ją pas akių gydytoją...

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams .......
Pusei metų ................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina....... ......................
Pusei metų .................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

$4.00
2.00

$2.00
1.00

• v

— “Nya Dagligt Allehan- 
da” sako: “Mes, švedai, 
dar netikime ta teise, kuri 
glūdi ieties smailgalyje. 
Mažųjų Baltijos tautų pri
spaudimas, be to, reikštų 
gręsmę visoms mažoms 
Europos valstybėms...”

I

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $............. ir prašau siuntinėti man

laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu:
Vardas
Adresas

.k*. /*..

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvoje
— I - - ■

dies skausmai panaikinti 
ir viltis sugrąžinta žmo
nėms — neišpasakytai 
svarbūs karo pašalpos 
darbai.

Doleriais ir centais pa
šalpa per Raud. Kryžių 
karo nuteriotoms šalims 
nuo rugsėjo 1939 m. pasie
kė $98,180,196. Iš tos su
mos, $41,712,925 buvo 
Raud. Kryžiaus fondai ir 
reikmenys pagaminti arba

aukoti Raud. Kryžiaus 
skyrių. Kitos įstaigos da
vė Raud. Kryžiui $1,033,- 
113. Jung. Valstybių val
džia parūpino $54,434,158.

Raportas išleistas balan
džio mėn. pranešė, kad 
rimčiausia pašalpos prob
lema, kurioje Amerikos 
Raud. Kryžius dalyvavo 
Lietuvoje, buvo priežiūra

Nuo rugsėjo mėn., 1939 
m. Amerikos Raudonasis 

j Kryžius siuntė civiliams 
I karo pašalpą net į 41 skir
tingą svetimą šalį. Dėl 
kaikurių priežasčių nega
lėjo visada parūpinti tiek 

j pašalpos, kiek norėjo siųs
ti, bet kur tik veikė, apsi
dirbo su situacija, palaiky
damas savo pašalpos vei
kimus.

Gyvybės išgelbėtos, šir-

Lietuvoje, duvo priežiūra 
evakuotų lenkų, kurie ieš-1 
kojo prieglaudos Lietuvo
je ir kitose artimose šaly
se karo pradžioje.

Amerikos Raud. Kryžius 
išleido $69,026 Lietuvoje 
padėti tiems pabėgėliams 
ir parūpinti maisto lenkų 
civiliams gyventojams, 
kurie pasiliko Lenkijoj. 
Už tuos pinigus nupirko 
pupų, žirnių, lešukų ir sū
dytos kiaulienos. Kiti 
$3,902 praleisti Latvijoj 

•lenkų pašalpai. ARC.

J,
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidąys such &b 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
fctered m aecond-cUM m&tter Sept 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Aeceptance for mailing at apedal rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly____________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams     $4.00 
Vieną kart savaitėje metama_ $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart aa-t£J metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadvvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Vasara Ir Vasarotojai
Atėjus vasarai, miesto gyventojai daro planus, 

kur ir kaip ją praleisti. Kiekvienam malonu turėti il
gesnes ar trumpesnes atostogas. Tiesa, karo metu su
sisiekimas sunkokas, tad vykti į tolimus kraštus retai 
kam pasiseka. Priseina daryti trumpesnės ir artimes
nės atostogos, bet vis dėlto be jų neapseinama ir su
randama būdų kur nors kad ir nepertoliausia išvykti ir 
nors vieną kitą savaitę pasilsėti ir kūniškai bei dvasiš
kai atsigriebti. Tačiau atostogos, kad ir poilsio metas, 
vis dėlto nepaliuosuoja nuo tam tikrų dvasinių parei
gų. Pavyzdžiui, katalikai vasarotojai privalo švento
mis dienomis lankyti bažnyčią, užlaikyti reikiamus 
pasnikus, paprastu laiku pasimelsti ir tt. Be to, atosto
gų metu, kaip ir visada, reikia ypatingai išlaikyti do
rovės principai. Atostogos skiriamos poilsiui, ne įsta
tymų laužymui.

Katalikų spauda labai susirūpinusi vasarotojų do
rovingumu. Netenka tam stebėtis. Atostogų aplinka 
suteikia nemaža progų nuo tikybinių bei dorovinių 
pareigų išsisukinėti. Sakykim, susidaro mišri draugi
ja: katalikų su protestantais ar su laisvamaniais. Nor
malus santykiavimas gali būti ko draugingiausias. Bet 
štai ateina penktadienis ar sekmadienis. Penktadie
niais katalikai nevalgo mėsos, sekmadieniais turi eit į 
bažnyčią. Jei mišrus vasarotojų būrelis gyvena vienam 
bute, tai susidaro tarp vienų ir kitų skirtingumas. 
Protestantai ir laisvamaniai penktadieniais nepasnin
kauja, sekmadieniais neina į pamaldas. Praktikuojan
tis katalikas atliks kas jam reikia, nežiūrėdamas, ar jį 
kas pašieps, ar ne. Bet ar visi katalikai taip sąžiningai 
pasielgs? Ar neatsiras tokių, kuriuos nežymus šypte
lėjimas ar vos vos pasireiškianti nuostaba nesulaikys 
nuo išpildymo savo pareigų? Ot tokie silpnadvasiai 
kaip tik greičiausia pasiduoda nenugalimai jiems pa
gundai — baimei, kad pasaulis iš jų nepasijuoktų ir, 
gink Dieve, atžagareiviais nepaskaitytų. Tarsi laisva- 
manybė ar protestantizmas būtų kažkokios protinės 
aukštenybės požymis. Tokiems svyruojantiems šiau- 
dadūšiams būtų labai pravartu prisiminti šiuos rūs
čius, nepakenčiančjus jokio kompromiso, Kristaus žo
džius: “Kas išsižada Manęs prieš žmones, Aš jo atsiža
dėsiu Mano Dangiškojo Tėvo akyvaizdoj”. Dėl tuščių 
žmonių nuomonės iškrypt iš savo pareigų — laikinai 
gali būt neva patogu, bet vėliau sąžinė labai neskaniai 
į tai reaguoja. Bet kaip malonu, jei tą tuščią pagundą 
migali ir savo pareigas tinkamai atlieka!

Vasarojimo metu malonaus įvairumo sudaro ko
kia įdomi knyga arba geras laikraštis. Protarpiais ką 
pasiskaityti taip pat daug prisideda prie proto ir ner
vų poilsio. Įpratęs skaityti žmogus niekur be knygos 
neapseis. Tai būtinas vasarotojo draugas. K.

v •

Lietuvos Padangės Naujienos
Slaptosios Spaudos Bal-f tymui įvykio. , 

sai:
Vyriausiojo Lietuvos Iš- džiai iškankintoje šio žiau- 

laisvinimo Komiteto atsi-' raus karo pasėkoje vyku- 
šaukimą į LIETUVIŲ 
TAUTĄ, paskelbtą “Lais
vės Kovotojo” Nr. 21 š. m. 
vasario 16 d. proga, jau 
skaitėme. Ryšium su tuo 
“Laisvės Kovotojas” ten 
pat duoda tokį paaiškini
mą apie VLIK:

“Politinės Lietuvos Va-( 
dovybės Deklaraciją Skel-į 
biant.

Talpinant šiame vasario 
16-tosios numeryje Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi-

Lietuvių Tautoje, skau-

šių pirmiau baisios bolše
vikinės vėliau vokiečių o- 
kupacijos noras ir pasiry- 

jžimas laisvam, nepriklau
somam gyvenimui vis ryš- 

: kėja ir tvirtėja. Tautos 
I pastangoms laisvės kovo
je vadovauja politiniai or
ganizuota ir sudrausmin
ta visuomenės dalis — po
litinės srovės ir laisvės ko
vos sąjūdžiai, kurių veiki
mo išdavoje visos tautos 

t mintis yra disciplinuota ir 
nimo Komiteto deklaraci-' nukreipta į vieną tikslą — 
ją, mums tenka maloni Nepriklausomos Lietuvos 
pareiga tarti keletą žodžių į atkūrimą. Siekiant atsta- 
dėl šio taip svarbaus ir :tyti nepriklausomą demo- 
reikšmingo mūsų laisvės1 kratinę Lietuvos valstybę, 
ir nepriklausomybės atsta- Į suprantamas, valsty-

biniu mastu net naudin
gas, neiškrypstąs iš vals
tybiškumo ribų atskiru 
politinių vienetų pažiūrų į 
ateities Lietuvos valstybi
nę santvarką, ūkio ir so-

cialinę krašto struktūrą 
skirtumas, išryškinantis 
lietuviškųjų gyvenimo ke
lių beieškančius socialpo- 
litinius visuomenės sugru
pavimas. Tauta betgi turi 
teisę reikalauti, kad sun
kiu okupaciniu metu jos 
laisvės kovos veiksniai bū
tų pilnai koordinuoti ir 
apjungti vienoje centrali
zuotoje politinėje vadovy
bėje.

Detaliau nesigilinant į 
istorinę tokių pastangų, 
užtrukusių ilgesnį laiką, 
pusę, su pasitenkinimu 
tenka • sveikinti minėtą 
VLIK-to deklaracijos pa
skelbimą, kaip vyriausios 
krašto politinės vadovybės 
sudarymo oficialų aktą. 
Visus lietuvius vienyjantis 
tikslas ir gera lietuviškoji 
valia privedė ilgokai tru
kusias derybas prie to, kad 
visos politinės srovės ir 
laisvės kovos sąjūdžiai, 
atstovaujantieji visoms 
politiniai visuomeninėms 
krašto tendencijoms, susi
tarė papildyti ankščiau 
veikusį V. Lietuvos Komi
tetą, kuris vadovaus lietu
vių tautos pastangoms ir, 
kovai dėl nepriklausomy-' 
bes ir sieks kuodidžiausio j 
tos kovos sklandumo ir 
darnumo.

Kartu su visa lietuvišką
ja visuomene reikšdami 
didelį pasitenkinimą dėl 
taip svarbaus Lietuvos t 
nepriklausomybės atsta
tymui akto, kviečiame lie
tuvių tautą remti Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pastangas ir elgtis 
bei veikti pagal autorite
tingus jo nurodymus”.

“Laisvės Kovotojas” 1944 
m. 16 vasario šitaip reiškia 
Lietuvos žmonių troškimą 
ir valią:

“Sunkiose karo ir oku
pacijos sąlygose mes pasi
tinkame mūsų dvidešimt 
šeštą vasario 16-tąją. Bai
giasi ketvirti metai, kaip 
pirma rytų, o vėliau vaka
rų kaimynas, piktam pa
naudodamas savo fizinę 
jėgą, apiplėšė mūsų tautą, 
atimdamas mums kiekvie
nos tautos šventąją teisę 
— Nepriklausomybę. Sun
kiai slenkančiu ketverių 
metų bėgyje lietuvių tau
ta perkentėjo visu svoriu 
užgulusį bolševikinio “ro
jaus” sadizmą, kurį, prasi
dėjus vokiečių - sovietų 
karui, pavyko sukilimu ir 
kraujo aukomis numesti 
ir atstatyti laikinai pra
rastą faktiną Nepriklauso
mybę. Tačiau paskui į ry
tus žygiuojančią vokiečių 
kariuomenę selinantieji 
nacionalsocializmo apeti
tai nepanoro pagerbti šios 
mūsų 1941 m. birželio mėn. 
žuvusiųjų heroizmu iško
votos ir apgintos mūsų 
tautos teisės ir zoologinio 
patriotizmo “pranašo” ba
tas užgulė Lietuvą leng
vesniu svoriu, negu anks
tyvesnė bolševizmo letena.

Ir daug mums apie kul
tūrą prišnekėjo bolševikai, 
ir dar daugiau vokiečiai, 
tačiau nei vieni nei kiti ne
parodė, kad jie turi tai, 
kas yra charakteringiau
sia kiekvienai kultūringai 
bendruomenei, būtent, ki
tos tautos laisvės ir nepri
klausomybės gerbimą. 
Priešingai, šios dvi, grio
vimo, naikinimo, priespau
dos ir žudymo religiją at
stovaujančios ideologijos 
mus tik įtikino, kad jų nu- 
šlavimas nuo žemės pavir
šiaus žmonijai būtų vien 
palaima.

Naujas Kristaus Darbininkas

■
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Antanas Antoninas Jurgelaitis, O. P

mums padės momentui at-.iš mūsų gali pareikalauti 
, ėjus, iš nacionalsocializmoj likimai mūsų Laisvės ir 
i iškovoti ir nuo bolševizmo Nepriklausomybės atsta- 
apginti tai, už ką mes esa-^ tymui. Šiandien kiekvie- 
me pasiryžę aukoti viską, ‘nas tautietis turi galuti

nai įsisąmoninti, kad 
mums, lietuviams, mūsų 
Laisvės ir Nepriklausomy
bės atgavimas yra ne vien 
teisės reikalas, bet lygiai 
tautinės garbės ir pareigos 
reikalas. Ir jei sakoma, 
kad kartais yra kilnu ne
ginti savo teises, tai vis 
dėlto visuomet tvirtinama, 
kad garbei ginti ir parei
gai vykdyti jokia kaina 

Mes
ir todėl

Ketverių sunkios okupa
cijos metų bėgyje mūsų 
tauta parodė pilną politinį 
subrendimą ir valstybinę 
sąmonę: mes nenukrypo
me nei kairėn nei dešinėn 
nuo tikrojo kelio — nuo 
tautos gyvųjų pajėgų iš
saugojimo Nepriklauso
mybei atstatyti. Mes eisim 
tuo keliu ir ateityje. i

Šios šventės proga mes nėra perdaug didelė, 
dar norime sustiprinti mū- tai gerai žinome 
sų vedamos pasyvios ko- esame pasiryžę viskam, 
vos dvasią ir nuolat augin-* “Tegyvuoja Laisva ir 
ti pasiryžimą, atėjus lai- Nepriklausoma Lietuva”, 
kui lygiai su ta pačia ener-j Tame pat “Laisvės Ko- 
gija ir atkaklumu mestis votojo” numeryje išskai- 
i tą aktyvią kovą, kurios tome dar tokių naujienų:

t Birželio 7 d. J. E. vyskupas M. J. Lemieux, O. P., 
suteikė kunigystės šventimus Domininkonų diako
nams, tarp kurių yra ir “Darbininko” nuoširdus ben
dradarbis Antanas Antoninas Jurgelaitis, O. P. Šven
timai įvyko Dohaininkonų Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno koplyčioje, Washington, D. C.

Kun. Antanas A. Jurgelaitis, O. P., pirmas šv. mi
šias atnašavo Nukryžiuoto Jėzaus vienuolyno koply
čioje, Elmhurst, Pa., birželio 8 d., kur T. Antonino se
suo, Seselė Marija Baptistą atlieka naujokyno metus.

Iškilmingas pirmas šv. mišias kun. Antanas Anto
ninas Jurgelaitis, O. P., atnašaus sekmadienį, birželio 
11 dieną, 10:45, Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Boston, Mass., kur jis priėmė šv. krikšto ir sutvir
tinimo Sakramentus.

Kun. Antanas Antoninas Jurgelaitis, O. P., gimė 
birželio 9 d., 1917 m., So. Bostone, kur jis augo ir už
baigė pradinius mokslus. 1935 m. užbaigė Boston Latin 
aukštesnę mokyklą. 1936 metais įstojo į Tėvų Domi
ninkonų kolegiją, Providence, R. I., ir ten studijavo per 
1937 metus. 1938 m. atliko naujokyną Šv. Rožės vie
nuolyne, Springfield, Kentucky. Tame pačiame vienuo
lyne, rugsėjo 15 d., 1938 m. sudėjo-pirmuosius įžadus. 
Filosofijos mokslus studijavo 1938, 1939 ir 1940 m. 
River Forest, arti Chicago, III., Šv. Juozapo vienuolyne, 
Somerset, Ohio. Amžinus įžadus sudėjo rugsėjo 15, 
1941 m., Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, VVashington, 
D. C. Ten pradėjo ir šv. teologijos mokslus, ir rugsėjo 
20 ir 21 dd., 1941 m. priėmė mažuosius šventimus Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje prie Katalikų Universi
teto, VVashington, D. C.

Gegužės 26 d., 1942 m. Nekalto Prasidėjimo šven
tovėje įšvęstas subdiakonu. Gegužės 31 d., 1943 m. ga
vo šv. teologijos bakalauro laipsnį (S.T.B.). Diakonu 
įšvęstas birželio 10 d., 1943 m. Domininkonų Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne.

Kun. Antanas Antoninas Jurgelaitis, O. P., nuo 
pat jaunų dienų,, būdamas studentu aukštesnėje mo- 

1 kykloje, Bostone, pradėjo bendradarbiauti laikraščiui 
“Darbininkui”. Jis pasižymėjo nepaprastais žurnalisti
niais gabumais. Pradžioje rašinėjo žinutes, o vėliau 
pradėjo rašyti straipsnelius. Jis yra mokytojavęs So. 

' Bostono lietuvių parapijos vasarinėje mokykloje, vei
kęs labai daug su jaunimu parapijoje. Būdamas TT. 
Domininkonų kolegijose, kiek laikas leido, rašė, sulie
tuvino ir vertė straipsnius ir jais puošė “Darbininko” 
skiltis. Jis gerai moka lietuvių kalbą ir linkęs į žurna-

• lizmą. Yra energingas ir nuoširdus darbininkas, giliai 
. užjaučiąs darbo žmonėms, nes jis pats yra kilęs iš dar- 
, bininkų tėvų, kurie jam įkvėpė darbininkijos ir lietu-
• vybės meilę.
• Džiaugiamės sulaukę giliai išmokslinto dvasios 
■ vado, Kristaus darbininko. Sveikiname kun. Antaną

Antoniną Jurgelaitį, O. P., ir linkime Dievo palaimos jo 
kilnioje darbuotėje!

“NAUJOS VOKIEČIŲ 
UŽMAČIOS

Pačiu paskutiniu metu'ta priversta ruoštis ir or- 
gauta žinia, kad okupaci-Įganizuotis 
nė valdžia vėl rengia nau
jas lietuvių tautos depor
tacijas:

Gen. Komisaras įsakė 
savivaldos organams pa
rūpinti iki š. m. liepos mėn. 
1 d. išvežimui į Vokietiją 
darbams 100,000 žmonių. 
Tuo reikalu per Pirmąjį 
gen. tarėją ir Socialinių 
bei Darbo reikalų gen. Ta
rėją burmistrams ir aps
kričių viršininkams yra 
duotos griežtos instrukci
jos ir nustatyti kontingen
tai. Kaip teko patirti, Kau
no miestui ir apskričiui 
kontingentas siekia 14,500 
žmonių. Už reikalaujamų 
kontingentų pristatymą 
atsakingais daromi seniū
nai, viršaičiai, apskričių 
viršininkai ir burmistrai 
bei kai kurių kitų įstaigų 
ir profesijų atstovai, kurie 
bus paskirti į t. v. kontin
gentų surinkimo komisi
jas. Už “silpnas” pastan
gas šių komisijų nariai 
bus baudžiami darbo sto
vykla ir panašiai. Kontin
gentą surinkimui talki
ninkauti turės vietinė po
licija, o jei “prisireiktų”, 
tai ir vokiškų civilinių ar
ba karinių įstaigų pajėgos.

Į naujas nedoras vokie
čių užmačias mūsų tautos 
atžvilgiu:

1. Mes teigiame, kad Lie
tuvoje įvyko keletą mitin
gų, kuriuose tikrai pasi
reiškė visa lietuvių tautos 
neapykanta bolševizmui ir 
pasiryžimas, kilus reika
lui, su juo kovoti. Tačiau 
lietuvių tauta visuomet 
rezervuoja tik sau teisę 
spręsti, kada bus reikia
mas momentas aktyviai 
kovai su bolševizmu. Nei 
general komisaras nei kiti 
'rudieji pareigūnai ar Ges
tapo lietuvių tautai to ne
nurodys. Lietuvių tauta £ 
yra įsitikinusi, kad kovai 
su bolševizmu ji geriau-- 
šiai pasirengs būdama tė-‘ 

; vynėje. Vokiečiai neleido. 
i lietuviams susikurti gry
nai lietuviškos kariuome- 

Įnės, lietuvių tautos inte
resams, todėl lietuvių tau-

pilnu tempu 
pogrindyje. Mes nemano
me, kad lietuviai pasitar
naus Lietuvai žudami nuo 
anglų bombų Vokietijoje 
arba Rytų Fronte, kur vo
kiečiai kiša svetimtaučius 
į sunkiausias vietas arba 
įsako pasitraukimą dengti 
iki paskutinio vyro. (Taip 
nesenai atsitiko su estų • 
Narvos batalionu, kuris 
beveik visas žuvo Dniepro 
kilpoje, tuo tarpu kai vo
kiečiai estų visuomenei 
skelbė, kad jis randasi ne
toli Estijos sienos prie II- 
menio ežero).

Lietuvių tauta turi tau
pyti savo jėgas tam mo
mentui, kada ištikrųjų jis 
ateis.

Lietuviai galėtų kovoti 
su bolševizmu, būtent, 
prieš rytų Lietuvoje nuo
lat besiplečiantį ir vokie
čių sąmoningai toleruoja
mą bolševikinį banditiz
mą. Tačiau, kol vokiečiai 
neduos lietuviams laisvų 
rankų patikrinti saugumą 
savo tėvynėje, iššluojant 
visus banditus iki paskuti
nio vyro, tol nė vienas lie
tuvis nekeliaus nei į rytus 
nei į vakarus. Lietuviui 
sąžinė neleidžia palikti sa
vo vaikus, žmonas, seseris 
Gestapo instruktuojamų 
“ukrainiečių” arba bolše
vikinių lenkų bei rusų par
tizanų siautėjimui.

2. Už savo išvadavimą iš 
bolševizmo nagų lietuviai 
dėkingi tik Dievui.

Mes dar karta norime 
paklausti vokiečius, ar jie 
1939 - 1940 m. pardavė Pa
balti bolševikams tam. kad 
jį galėtų kada nors išva
duoti? Ne. Jie tai padarė 
politinių ir karinių sąlygų 
verčiami, lygiai kaip karą 
su sovietais jie irgi pradė
jo tik tų nacių salvgų ver- 

; čiami. Jei jiems būtų dar 
ilgiau naudingą taika su 
bolševikais, tai lietuvių 
tautai greičiausiai prisiei
tų “išvadavimo” laukti 
kur nors Sibire ir dėl to 
jokiam Vokietijos biurge-

(Tęsinys 7-tame pusi.)

Todėl šios dienos proga, 
kuri ankščiau reiškė 
mums mūsų Laisvės ir Ne
priklausomybės įsikūni- 
mo šventę, o dabar tapo 
tik Nepriklausomybės 
simbolio diena, mūsų min
tys krypsta ne į mūsų kai
mynus, kurie pasirodė ne-

I

nori pagerbti mūsų tauti
nės teisės, bet į kultūrin
gąjį vakarų pasaulį, kuris 
veda šį karą dėl laisvės ir 
lygybės principų. Mes esa
me įsitikinę, kad tos vaka-' 
rų tautos, kurios sukūrė 
Atlanto Chartą, ir visas 
kultūringas pasaulis
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JHE BONOS
BŪT

Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių
Miškelyje

YOU BOUGHT HAVE GONE TO

(Tąsa)
(LKFSB) Čia toliau pa

duodame sąrašą Lietuvos 
žmonių, kurie 1941 m. bir
želio 24-25 d. naktį buvo 
bolševikų nužudyti Rainių 
miškelyje, netoli Telšių:

18. Antanas Dibisteris — 
praa. mok. mokytojas, gi
męs 1904 m. birž. 12 d. 
Gribženų km., Kretingos 
apskr. Baigęs Telšių mok. 
seminariją ir kariūnų as
pirantų kursus nuo 1933 
m. buvo mokytoju Karte
noje. Buvo šaulių ir jauna
lietuvių ilgamečiu vadu. 
Suimtas dar prieš “rinki
mus” 1940 m. liepos 13 d. 
Žuvęs paliko du broliu.

t penkias seseris, senutę 
motiną, žmoną ir dvi duk
reles.

19. Henrikas Glazauskas
— gimęs 1918 m. birželio 
15 d. Beržų dvare, Kėdai
nių apskr.. Lietuvos ka
riuomenėn buvo įstojęs sa
vu noru, po to buvo rašti
ninku ir sąskaitininku sa
vivaldybių įstaigose. Veik- licijai įdavęs kokį tai bol- 
liai dalyvavo šaulių sąjun-į ševikėlį. Areštuotas 1941 
goję.-okupacijos metu pla-'m. vasario 17 d. Jo lavonas 
tino patrijotinius atsišau-! atpažintas. Rasta galva 
kimus. Suimtas 1940 m J sumušta pakaušio srityje, 
lapkričio mėn. 6 d. gatvėje. Veidas ir kakta sumušta 
Liko žmona ir 2 m. dukre-isu kraujo išsiliejimu, taip- 
lė. gi rankos. Dešiniojo peties

2C. Pranas Gužauskas —i srityje kraujo išsiliejimas, 
fabriko darbininko sūnus. 27. Jonas Jakštas — ūki- 
Telšių apkr. ipotekos įstai- minkąs. Tveriu vi. viršaitis,

i rius, kilęs iš šaltropių kai
mo, Kražių vaisė. Suimtas 
1940 m. liepos 13 d. Likoj 
žmona su dviem nepilna
mečiais vaikais. Buvo tau
tininkų ir šaulių darbuoto
jas.

24. Kazys Galdikas — 
nuo Platelių. Apie šį! 
smulkesnių žinių nepavy
ko surasti.

25. Juozas Jablonskis: 
prekybininkas, verslinin
kas, gimęs 1911 m. Udra- 
lių kaime, Mosėdžio vaisė. 
Mažažemių ūkininkų sū
nus. Kurį laiką tarnavo po- į 
licininku, vėliau Mosėdyje 
laikė arbatinę. Didelis pa-, 
trijotas ir uoliai prisidėjęs 
prie patrijotinio veikimo, j 
Ilgokai bolševikų gaudo
mas slapstėsi. Suimtas pas 
kaimyną Udralių 1941 m. 
balandžio 27 d. naktį.

26. Aleksas Jankauskas 
— beturtis, paprastas dar
bininkas žemės ūky. Suim
tas, matyt, kieno įskųstas 
iš keršto, būk kada tai po-

*
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gos vedėjas. Veikius skau-; per D. Karą buvo išbėgęs i 
tas, šaulys, jaunalietuvis.[Rusiją’. Grįžęs stojo sava-j 
Religingas, priklausė “Šv. 
Jėzaus Širdies” brolijai.' 
Suimtas naktį į 1940 m. j 
lapkričio 7 d. Jo lavonas 
atpažintas, rastos stipriai 
išreikštos dėmės apatinė-' 
je kūno dalyje, rankos su
rištos užpakalyje. Galvoje, 
tarp smilkinkaulio ir kai
rės ausies skylė apie trijų, 
colių, pro kurią veržiasi 
smegenys. Kaulai sulaužy
ti. Apatinis žandikaulis 
sudaužytas.

21. Augustinas Gaudu
tis: kilęs iš ūkininkų šei
mos, Čiuželių kaimo, Ku
lių valse. Visuomeninin
kas, buvo tautininkų apyl. 
pirmininkas ir šaulių vald. 
narys. Suimtas savo bute 
Darbėnuose. Liko žmona ir 
dvi dukterys.

22. Vaclovas Gailius —ū- 
kininkas, gimęs Didvyčių 
kaime. Plungės valse. 1902 
m. Padoraus būdo ir susi
pratęs lietuvis, bet jokiose 
organizacijose nedalyva
vo. Paliko žmoną ir tris 
vaikus, 
berniukas — 16 metų. Bu- vėliau tarnavo 
vo suimtas 1941 m. sausio 
11 d.

23. ignas Ge'žinis —Kre
tingos mokesčių inspekto-

noriu į Lietuvos kariuo-{ 
menę, pakeltas į jaun. lei
tenanto laipsnį. Tarnavo; 
Geležinio Vilko pulke. Tvė
rių šaulių būrio vadas, 
veiklus žmogus. Suimtas 
1940 m. liepos 6 d. Jo lavo
nas atpažintas, rasta kairė 
pusė krūtinės peršauta. 
Kulkos išėjimas žemiau 
menties. Veidas sumuštas, 
kraujas ant nosies ir vei
do. Rankos surištos užpa
kaly.

28. Stasys Jocys — ūki
ninko sūnus, buvęs vargo-' 
nininku, vėliau vertėsi; 
smulkia prekyba. Ankš
čiau jokiose organizacijo
se nedalyvavęs, įtartas tu
rėjęs ryšį su Luokės parti
zanais. Suimtas 1941 m. 
birž. 8 d. Liko žmona ir 
jauna duktė.

29. Adolfas Jagminas —! 
gimęs 1911 m. vasario 11' 
d. Tryškiuose, Šaulių aps
krityje, smulkių ūkininkų 
šeimoje. Dėl neturto tėvai 
negalėjo į mokslus leisti.

kurių vyriausio- Buvo kariu 7 pešt, pulke, 
savivaldy

bių įstaigose sekretoriumi 
ir buhalteriu. Bute buvo 
padaryta smulki krata, bet 
didžiausiu nusikaltimo į-
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ACK THE J— WAR LOAN TO THE LIMIT

R
emember the Sicilian invasion? 

Each mechanized division re- 
quired 18,000 gallons of gasoline for 

- every hour it was on the movė.
Remember the invasion of Italy? The cost to reach 

the mainland from the time we began the attack in 
North Africa was 1,800 aircraft lošt.

Even when we win, we lose vast stores of guns, 
planes, tanks and other eųuipment. For that is the 
price of victory. The Bonds you bought in the first 
four War Loan Drives are today’s erploding bombs 
and shells! They can never be used again.

Būt today the battle is btgger than 
ever! And that is why you mušt do more

than you’ve ever done before in the 5th War Loan.
Buy all you can—and then more! More than you’ve 

ever bought before. Invest not only out of current 
income būt out of idle and accumulated funds. This 
is the biggest job America has ever had to do! Let’s 
show our fighting men we can do it!

OPEN YOUR DOOR AND YOUR HEART
TO THE

During this drive you may be visited by a volunteer Wat 
Bond worker. Let him (or her) explain the various U. S. 
Govcrnmeot Bonds available. They are the safest invest- 
mects in the vvorld. Buy them and keep them Z . . and you 
can face the future with confidence. 5*WAR1LOAN

_____ ____ __ ___ *

DARBININKAS
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366 Wėst Broachvay, So. Boston 27, Mass.
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rodymu buvo rastasis Vii-Į 
: niaus albumas. Suimtas!
1941 m. sausio 11 d. Kurį į 

laiką gulėjo kalėjimo ligo-1 
! ninėje. Turima žinių, kad • 
tardymo metu buvo labai, 

i žiauriai kankintas. Paliko 
< žmona ir du mažamečiai 
■ vaikai.

30. Kazys Katkus — ūki
ninkas, kaimo seniūnas, 
gyveno Paežerių kaime,

i Plateliu valse. Vietos šau
lių būrio vadas. Suimtas 
1940 m. rugp. 13 d. savo 
ūkyje. Liko žmona ir šeši 
vaikai.

31. Juozas Kvederas — 
ūkininkas, dirbo tėvo ūky
je, susipratęs lietuvis, bet 
prie organizacijų 
klausęs. Okupacijos 
platino patrijotinius 
šaukimus. Suimtas 
m. kovo 11 d.

(Bus daugiau)

nepri
metu t 
atsi- 
1941

*************
BUY ETOM 
WAR BONDS ********

TLIŪDNOS LAIDOTUVĖS
Šią savaitę mūsų kolonijoj į- 

vyko net dvejos laidotuvės, ku- 
į rios sudarė dalyviams gan liūd

no įspūdžio. Buvo palaidoti Ma
tusevičius ir Jočys. Abudu pa
laidoti be bažnyčios, nes jų gy
venimas neužsitarnavo jiems 

• šios paskutinės pagarbos. Matu
sevičius gyveno Curtis Bay. 
Vargšas nebuvo priešingas baž
nyčiai. bet gyveno apsileidusiai, 
nėjo prie sakramentų, tad ypa
tingu arkivyskupo konceliarijos 
pavelinimu kunigas atkalbėjo 
maldas namuose ir kapuose. Pa
laidotas antradienį. 2 vai. po 
pietų.

Vargšas Jočys savo gyvenimą 
I buvo supainiojęs neteisėtomis 
i vedybomis. Prieš mirtį kun. Du

Šios dvejos liūdnos laidotu
vės turėtų būti įspėjimas ki
tiems panašiai apsileidusiems ir 
išklydusiems.

niais, pirma ir paskutinė diena 
devintinių. Švč. Sakramentas 
išstatytas per visą dieną ir šv.

i valanda buvo laikoma nuo 5:30 
— 6:30 v.

DEVINTINĖS
Trečiadienio vakarą prasidė-' 

jo Dievo Kūno iškilmė su pir- j

binskas aprūpino jį bažnyčios 
sakramentais, bet kadangi ve
lionio gyvenimas buvo viešai ži
nomas, tad vėl arkivyskupo 
kanceliarija, davė pąvelinimą 
kunigui tik atkalbėti maldas 

, namuose ir kapuose.
Nėra maionu nė kunigams, nė I 

geriems katalikams žmonėms! 
būti liudytojais tokių laidotu-1 

! vių. Skaudu ir gaila, kad gerų! 
į tėvų vaikai savo apsileidusiu 
arba klaidingu gyvenimu neuž- 

įsitarnautų nė paskutinio baž-į 
į nyčios patarnavimo.

Svarbiausias tačiau klausimas 
tai yra mirusiųjų sielos išgany
mas. nes ką padės žmogui ir vi
są pasaulį laimėti, o užsibaigus 
šiam gyvenimui savo nemarią' 
sielą pražudyti.

NUOTRUPOS
Šią savaitę mokykla turėjo 

mais tos didelės šventės mišpa-! paskutinius kvotimus. Užbaigi- 
rais. Kas rytą 8 vai. mišios, o;mo programa birželio 14 d. In- 
kas vakarą mišparai bus prie' vazijos dienoje Švč. Sakramen- 
išstatyto Švč. Sakramento. Į ^as huvo adoruojamas nuo 12 v. 
Sekmadienį, birželio U d. suma|P'e^ 9 v. vakare. Antradie- 
11 vai. bus su išstatvmu, po pie- i nh birželio 13 d. kun. Antano 
tų 4 vai. bus Dievo Kūno Mišpa- į Dubinsko vardinės. Linksmų 
rai ir procesija. Ketvirtadie- vardinių, tėveli!

Authorized Bctttcr: Pepsi-Ccla New York Botttinj Compjnj

Imkite 6 butelius. Šiandien!
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AMSTERD AM, N. Y.

MARIANAPOLIO ŽINIOS
MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Sekmadienį, birželio 4 dieną, 

Marianapoly buvo gražios iškil
mės. Tą dieną buvo baigti mok
slo metai ir išdalinti diplomai. 
Pasitaikius puikiam orui, ta 
proga suvažiavo gausokas bū
rys svečių.

Iškilmės pradėtos šv. mišio- 
mis, per kurias Marianapolio 
koplyčia buvo pilna žmonių. 
Mišias laikė kolegijos rektorius 
kun. dr. J. Vaškas, o asistavo 
kun. dr. V. Andriuška ir kun. J. 
Kuprevičius. Pamokslą pasakė 
prelatas J. Ambotas.

2 valandą po pietų įvyko dip
lomų įteikimo aktas. Iš viso šį
met Aukštesniąją Mokyklą bai
gė aštuoni mokiniai, ir dar ke
letas — kolegijos jaunesniųjų 
skyrių.

Sugiedojus “Star Spangled 
Banner”, stiprų ir jautrų žodį 
baigiantiems tarė advokatas A. 
Mileris. Po jo kalbėjo baigusie
ji, atsisveikindami su mokykla. 
Lietuviškai kalbą pasakė P. 
Žarkauskas. kuris tarp kita ko, 
buvo tolimiausias Marianapolio 
mokinys šiais metais, nes gimęs 
Nebraskoje. Angliškai kalbėjo 
E. Slanina ir prancūziškai G. 
•Cotnoir. Po jų Marianapolio ži
nomiausias dainininkas studen
tas J. Nadzeika sudainavo dvi 
lietuviškas dainas, broliui J. 
Baniui akompanuojant.

Vėl pasirodė baigusieji moki
niai. W. Scalise perskaitė kla
sės testamentą. Eidintas papa
sakojo pranašystes, ‘ mėginda
mas atspėti kiekvieno ateitį, o 
R. Balnis įteikė klasės auką, 
kad už ją būtų nupirkta enęi- 
klopedija Marianapolio knygy
nui kun. Jono Navicko vardu.

Toliau su daina išėjo E. Page. 
buvęs kolegijos auklėtinis. Jis 
taip pat giedojo koplyčioje per 
mišias.

Tarus žodį provincijolui kun. 
J. Jančiui, prelatas J. Ambotas 
įteikė diplomus, o studentų var
du atsisveikinimo kalbą pasakė 
S. Dzura.

Iškilmės, kurioms vadovavo 
kun. Dr. V. Andriuška, buvo 
baigtos rėkt. kun. Dr. J. Vaško 
kalba ir Lietuvos himnu.

Daugumas mokinių tuoj išsi
skubino namo.

VIZITACIJA
Tėvų Marijonų provincijolas 

kun. J. Jaučius baigė vizitaci
jos darbus. Dar keletą dienų jis 
pasilieka Marianapolyje.

REKOLEKCIJOS
Sekmadienį, birželio 4 d., va

kare, prasidėjo marijonams re
kolekcijos, kurioms vadovauja 
kun. M. Urbonavičius, atvykęs 
iš Hinsdale, III.

SVECIAVOS ANNA KASKAS
Pereitą savaitę Marianapoly 

lankėsi Metropolitan Operos 
dainininkė Anna Kaskas. Tarp 
kita ko, ji atvežė gražių lauk
tuvių čia besiilsinčiam prelatui 
J. Ambotui.

Esant gražiam orui, čia ir 
daugiau svečių užsuka. Nese
niai buvo atvažiavęs Dėdei Ša
mui kapelionu tarnaująs kun. J. 
Vosylius, MIC. Jis dabar ilsis 
Newport, R. I. po ilgesnio buvi
mo Pacifiko salose.

Mūsų miestas nors nedidelis 
ir lietuvių skaičius siekia apie 
3000, bet jau iki šiol karo tar
nyboj randasi apie trys su puse 
šimto vyrų įvairiose kariuome
nės dalyse. Dabar vėl išvyksta 
karo tarnybon jaunuolis Valen
tinas Kerbelis, sūnus plačiai ži
nomo veikėjo Miko Kerbelio, 
kuris turi real estate ir insur- 
ance bizni.

Valentinas Kerbelis yra medi
cinos studentas Rochester uni
versiteto ir gabus smuikininkas, 
daugeli kartų pasirodęs viešai

kaipo solistas netik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe.

Valentiną išleidžiant, jam bu
vo surengta puota gegužės 21 
d., St. Sadžio užeigoje, kurioje 
dalyvavo virš 60 asmenų, jo tė
velių draugų, giminių bei pažįs
tamų. Linkėjimus išreiškė: 
kun. J. Raštutis, M. Kazlauskas, 
J. Gaška, E. Kinderytė, I. švo-i 
bienė, St. Kerbelis ir B. Stan
kevičius. Linkėjimus eilėmis 
pasakė ir dovaną įteikė St. Rim- 
kunas Jr. ir Mikas Kerbelis Jr. 
Taip pat linkėjimus ir tėvišką 
patarimą pare'iškė Mikas Ker
belis. Padėkos žodį tarė visiems 
dalyviams Valentinas Kerbelis. 
Perstatė kalbėtojus, na, žinoma 
ir pats kalboje, muz. J. Olšaus
kas.

Surengimui tos puotos dau
giausia rūpinosi Valentino dė
dienė p. St. KeibCŲnė, prigelb- 
stint: pp. A. L.ouse. S. Rimku- 
nienei, Miss V. Crouse, p-lėm 
Iz. Kerbelytei ir E. Kerbelytei.

Visi svečiai po skanių vaišių 
maloniai ir jaukiai praledo lai
ką ir pagaliau sudainavę keletą 
lietuviškų liaudies dainelių, 
skirstėsi namo linkėdami Va- 
lenntinui taip pat ir kitiems, 
jau esantiems kariuomenėje, 
kuogreičiausia sveikiems su
grįžti namo, laimingai ir greitai 
užbagus karą. Koresp.

BINGHAMTONO KONFERENCIJA

KUN. DR. K. URBONAVIČIUS 
ATVAŽIAVO

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet Marianapoly vasaroja 
lietuvių uolusis žurnalistas, ra
šytojas. ir poetas kun. Dr. K. 
Urbonavičius. Po žiemos jis at
rodo gerai ir pilnas darbščios 
nuotaikos, kaip ir visados.

LIETUVIŲ DIENA
Kaip kasmet; taip ir šįmet 

liepos 4 dieną. Marianapoly į- 
vyks Lietuvių Diena.

PERTVARKYTA 
BIBLIOTEKA

Pavasario pradžioje buvo iš 
pagrindų pertvarkyta Mariana
polio Kolegijos biblioteka, kuri 
dabar atrodo daug gražiau. Ke
tinama bibliotekai pripirkti ne
maža naujų "knygų.

PAŠAUKIMAI
Teko girdėti, kad šiais metais 

kandidatų į Marijonų kongre
gaciją atsirado net septyni iš 
Marianapolio mokinių tarpo.

Šiaurinės New Yorko valsty
bės konferencija, kuri įvyko š. 
m. gegužės 20 d., “Arlington 
Hotel”, Binghampton, N. Y., 
puikiai pavyko. Šią konferenci
ją sušaukė vietos Lietuvių Ta
ryba.

Iš viso buvo 58 įvairių draugi
jų ir kuopų delegatai. Buvo de
legatai iš Utica ir Rochester, 
N. Y., bet iš kitų kolonijų nesi
rodė, nes šiuo kartu su Bingh- 
amton esą blogas susisiekimas.

Išrinkta dienos valdyba į ku
rią įėjo šie: pirmininkas p. St. 
Klimaitis iš Uticos, vice-pirmi- 
ninkas p. Justinas Bučinskas, 
vietinis ir sekretorius p. Povilas 
Petrauskas.

Rezoliucijų komisijon buvo iš
rinkti kun. E. Krencevičius, p. 
Petras Aidžiulis ir Al. Rokevi- 
čius.

Kun. E. Krencevičius, O.M.C. 
kalbėjo Jungtinių Valstybių 
karo pagalbos reikalu, p. Povi
las Petrauskas kalbėjo apie 
I-jo pasaulinio karo Tautos Fon
dą ir jo nuveiktus darbus ir a- 
pie savanorių kovas ties Radvi
liškiu. Svečias kalbėtojas pulki
ninkas Kazys Grinius kalbėjo 
tema: Lietuvių spaudos atgavi
mas ir Steigiamojo seimo susi

rinkimas.
Buvo svarstomi įvairūs suma

nymai ir prieš pabaigą perskai
tytos sekančio turinio rezoliu
cijos, kurios vienbalsiai buvo 
priimtos.

1. Lietuvių -bendras prisidėji
mas šio karo laimėjimui.

2. Parama Amerikos Raudo
najam Kryžiui.

3. Įstojimui į tarptautinį karo 
fondą.

4. Įsteigimui Lietuvių infor
macijų centro.

5. Atlanto Charterio reikalu.
6. Gynimui Lietuvos nepri

klausomybės.
Surinkta aukų $152.00 ir dar 

pridėjus vietinės Lietuvių Tary
bos $200.00 sumą pasiuntė Lie
tuvių informacijų centrui.

Po konferencijos tam pačiam 
viešbutyj įvyko balius pagerbi
mui delegatų. Baliuje atsilankė 
daug aukštų svečių iš svetim
taučių tarpo. Pareikšta daug 
linkėjimų Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Baliaus vedėju (toast- 
master) buvo vietinis, mūsų 
profesionalas Dr. Jonas Breivis.

Vakarienės metu publiką ža
vėjo viešnia solistė p-lė Alena 
Bartušaitė iš New Yorko.

Džiaugiasi binghamtoniečiai

fSE'S OFFONHIS
FIFTY-FIFTH MISSION

There he goes again — out to pour more
destruction on the Axis — once more to 
face the death of enemy fighters and flak!

He won’t hesitate to go out on his fifty-
sixth or his hundred and fifty- 
sixth mission. He knows he 
might not come back, būt he 
keeps on going—giving more 
and more until the Hitler and

pasisekusia konferencija ir te
begyvena linksmo baliaus įspū
džiais. Julija.

HARTFORD, CONN.
Keletas žodžių Apie Šv. Jono

Ev. Draugiją
Birželio 4 d. įvyko tos draugi

jos pusmetinis susirinkimas. 
Pirmutinė ir svarbiausia šios 
draugijos užduotis tai aprūpin
ti savo narius nelaimėje, ligoje 
ir mirties. Šiuo metu randasi 
labai daug ligonių narių. Drau
gija turi 375 narius; apie 100 
yra karo tarnyboje. Draugija 

į yra pirkus už $10.000 karo Bo- 
nų. o dabar nutarė vėl pirkti 

i už $500.00 5-sios paskolos.
, Nors 5-sios paskolos vajus 
j prasidės 12 d. birželio, bet Lie- 
' tuvių Politinis klubas ruošia 
vajaus atidarymą birželio 11 d., 
kad iškelti lietuvių vardą. Tas 
parengimas bus su plačia prog
rama. Įžanga visiems dykai.

Šv. Jono Ev. draugijos
• Raporteris.

KEARHY-HARRISON, N.J.
Gegužės 26 d. įvyko Draugijų 

I Sąryšio svarbus susirinkimas 
i Lietuvoų Politinio klubo svetai- 
; nėję.

Dalyvavo 16 draugijų atsto- 
i vai. Pirmininkui pradėjus susi- 
i rinkimą, priimta vienbalsiai pe
reito susirinkimo nutarimai.i‘Nutarta Mirusiųjų Atminimo, 

I gegužės 30 d. iškelti tarnybos 
vėliavą Hoyt gatvėje. Kitas su
manymas. kad prasidėjus 5-jam

Tojo crevvs are ready to "call it quits."
This is only jw/r fifth mission — and a 

mission which is mighty easy in compari-
son with the ones he makes etery ueek.

5"Warloan

Stay in the fight by welcoming 
the Victory Volunteers—at least 
double your Bond purchases and 
then keepon. Your buy ingmeans 
"bombs away" for the Axis!

BŪY MORE THAN BEFORE
pašoks. Bus ir muzikalė prog-Į 
rarna, kurią išpildyti nutarta 
kviesti parapijų chorus. Lietu
vių Politinio klubo chorą ir ki
tus chorus.

Kviečia visus iš visos apylin
kės kolonijų dalyvauti tame di
dingame parengime.

Atstovai išdavė raportus iš į- 
vykusios Lietuvių Konferenci
jos gegužės 14 d. Priimta su pa
sigerėjimu.

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame ‘ Žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
Raudonojo Kryžiaus lietuvių! 

skyriaus pirm. A. Jankauskienė 
ir K. Nekrašis raportavo apie 
veiklą. Skyrius nors neseniai 
susiorganizavęs, bet jau pada
rė nemažą pažangą, gaus čar- 
terį. R. K. vieta 6 Davis Avė., 
Šv. Vardo draugijos svetainėje. 
Reikale galite šaukti telepnonu: 
Kearny 6164 arba Harrison — 
6-4336.

Susirinkimą uždarė pirm. A. 
Melinavičius. Jonelis.

RICHMOND HILL,N. Y.
Art. Jonas Subačius, kuris y- 

ra studijavęs meną Romoje, iš
puošęs ir išdekoravęs daug baž
nyčių. koplyčių ir tt., pastatęs 
altorių, dabar yra prisidėjęs 
prie Rambusch Decorating 
kompanijos, didžiausios pasau
lyj, kuri puošia bažnyčias, te
atrus. bankas ir kitokias įstai
gas. Rap.

karo bonų vajui prasidėjus iš- 
: parduoti kodaugiausia bonų. 
[Taipgi nutarta ruošti didelį iš
važiavimą — Lietuvių dieną.

Šis draugijų Sąryšys gyvuoja 
'du metai. Priklauso 13 draugi
jų. Nutarta parengimą garsinti 

t radio programose ir laikraš- 
įčiuose; kviesti ir kitas draugi- 
. jas dalyvauti Lietuvių dienoj, 
kuri įvyks birželio 18 d.. Lietu- 

i vių Politinio klubo svetainėje ir 
į parke 131 Schuyer Avė., Kear- 
1 ny. N. J., 3 vai. po pietų. Šokiai 
: prasidės 5 vai. vakare. Gros 
' puikus orkestras. Bus duoda
mos dovanas. kurie gražiausiai

5

I 
i

žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
“ŽVAIGŽDĖ” metams — SI.00; 

Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS
Administracija,

488 E. Seventh St.,
So. Boston (27). Mass.

Juozas Kasinskas
) Ine. < i

Laidotuvių ! Į
Direktorius ;;

j Patarnavimas Dieną ir Naktį j • 

j 602 VVashington Blva. ] 
) BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
i Limosinai dėl visokių reikalų (

410 IIO«>WtT ■ SOUTH BOSTON

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Mt,Washingtqn
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PENNSYLVANUOS ŽINIOS
šv. Kazimiero draugija nuta

rė turėti savo metinį išvažiavi
mą - pikniką Palangoje, birželio 
25 d. Pelnas skiriamas pusiau 
su parapija.

gio lietuvių parapijos bažnyčios 
birželio 5 d. šv. mišias atnaša
vo kleb. kun. S. P. Kneižis. a- 
sistuojant kun. J. Švagždžiui ir 
kun. F. Norbutui iš Brockton, 
Mass.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime savo tėvelius, seserį 
Albiną, tris brolius — Stasį ir 

4_ Juozą, gvv. Norwoode, ir Vili- ir pa.- .
1 ma kuris vra karo tarnvboie.

i -—
j Pereitos savaitės pabaigoje 

šios Są- pas pp. Jeronimą ir Adelę Da- 
vedėja Genovaitė lėlius, gyv. Lenox Avė., lankėsi 

iš Wor- svečiai jūreiviai iš Newport. R.
L_.:_

NORWOOD, MASS
SĄJUNGIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
Pereitą sekmadienį, birželio 4

d. įvyko Moterų Sąjungos aps
kričio suvažiavimas Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetainėje, j

Suvažiavimą atidarė apskri
čio pirm. O. Sidabrienė 
kvietė v___
dvasios vadą, kun. S.
pradėti malda.

Prezidiumą sudarė
jungietės:
Kaneb (Vaitekūnaitė)
cester; pagelb. A. V. Kneižienė, I.. kurie prieš išėjimą karo tar- 
vietinė; raštininkavo apskričio nybon gyveno New Jersey vals- 
raštininkė ponia A. Wackell iš tvbėje.
Worcester. ir ižd. T. Mitchell iš
Nashua. N. H.

Dalyvavo iš šių kuopų atsto- vai. rytą.

,’ietinį kleboną ir Centro kuris *'ra karo tarnyboje.
P. Kneižį I

Šv. Vardo draugija, birželio 
11 d., 8-tą valandą mišiose, "in 
corpore” eis prie Komunijos ir 

! po mišių visi vyrai nariai sueis 
svetainėje į savo "communion 
breakfast”. Kas metai jie turi 
panašias iškilmes.

Tą pačią dieną po piet, 5:30 
vai., įvyks Dievo Kūno procesi
ja. Buldakymą įtaisė šv. Vardo 
draugija, kurį procesijoj neš šv. 
Vardo draugijos nariai.

6:30 valandą, svetainėje įvyks 
gražus koncertas, kurį ruošia 
Šv. Pranciškaus parapijos cho
ras, vadovaujant vargonininkui 
p. Povilui Sakui.

i Vėliau sužinojome, kad gegu- 
Įžės 7 d. mūsų Tadukas, važiuo
damas gatvckariu rimtai susir
go ir išbuvo ligoninėje iki gegu
žės 24 dienos. Todėl pp. Kuli- 

jgovskam susitrukdė ir Bosto
niečių svečių priėmimas, nors 
tam jie buvo pilnai prisiruošę. 
Net miesto mayoras buvo jiem 
užtikrinęs Bostoniečius oficia
liai priimti. Bostoniečiai kur 
kitur apsistojo. Be to, p. Kuli- 
govskas buvo- padirbęs puikų 
menišką drožinį, kurį būtų įtei
kęs p. Onai Ivaškienei, kad nu
vežtų Ecstono miesto mayorui.

Senus P.

PERKELTAS TARNYBOJE

I

Aleksandros ir a. a. Juozo Vi-' Kap Tadas Kuligovsk(is, 
dikauskų sūnus Aleksandras, smuikininkas.

. Vidikauskas, Dėdės Šamo ilga- __. , . __ _
j mėtis jūreivis, šiomis dienomis tapo įšvęstas kunigu. 

Philadelphia, Pa. — Apie 30 metų atgal į šią šalį perkeltas iš Atlantiko Karo Lai-i Kazimieriečiai, kad atitinka-
KASTAS IR ALENA RACEVIČIAI

t

atvyko viengentis Kastas Racevičius. Jis yra vienas iš vyno į Pacifiko, nes jis norėjo maį paminėjus savo dvasios va
tų Lietuvos kilniųjų bajorų kilmės, kuris visuomet grumtis su japonais. ; do jubiliejų, sekmadienį, birže-

Sekminėse turėta pirmoji vai
kučių komunija. “Sunday- 
schoo!” ir vaikučiams vadovau
ja mūsų parapijos asistentas, 
kun. J. Skalandis.

Sekmadienį, birželio 11 d. 8 
, Šv. Jurgio lietuvių 

vės: 5 kp. Worcester, Mass.; par. Šv. Vardo draugijos šv. 
13 kp. So. Boston; 25 kp. Mon- Komunija. Per abejas šv. mi
telio; 27 kp. Norwood; 54 kp. šias pamokslus sakys svečias 
Nashua. N. H.; 69 kp. Worces- , kunigas iš Marianapolio Kolegi- 
ter, ir 73 kp. Lowell. Viso apie jos. Rinkliava bažnyčioje bus 
35 atstovės. . Kolegijos naudai. Tą dieną bus

Gauta telegrama Centro pir- iškilmingai švenčiama Dievo 
mininkės. kurioj pranešė, kad Kūno šventė. Procesija ir miš- 
dauguma kuopų nubalsavo šiais parai įvyks 2:30 vai. po pietų, 
metais seimo neskelbti. I Moterų draugijos susirinkimas

Kalbėta apie pašalpos reika- įvyks po pamaldų, 
lūs. M. S. vajų. Raudonojo Kry
žiaus veiklą įvairiose lietuvių 
kolonijose.

Nutarimai tilps protokole, to
dėl čia nekartosiu. Sekantis su
važiavimas įvyks 5 kp. Worces- 
ter. Mass. vadovybėje.

Kun. S. P. Kneižis, 
dvasios vadas, skaitė įdomią ir 
pamokinančią paskaitą tema: 
“Trečias Frontas”. Suvažiavi
mas pageidavo, kad paskaita 
tilptų laikraštyj “Darbininke” 
ir “Moterų Dirvoj”.

Suvažiavimas praėjo labai 
gražioj nuotaikoj. Užbaigtas 
malda. I

Tuoj po suvažiavimo, vietinės
Sąjungietės pavaišino 
skaniais užkandžiais. 
Tinusios, vadovaujant 
pirm. O. Sidabrienei, I 
tės pasakė gražias 
linkėdamos geriausių 
organizacijos gerovei. j birželio 4 d., kukliai atžymėjoj Mass.

Apskričio vardu sutarta už- savo draugijos dvidešimties Į Linkime naudingų nutarimų 
prašyti šv. mišias mūsų karei- Į metų sukaktį. Prie gardžių už-' Lietuvos atstatymui ir greites-

Šv. Pranciškaus parapijos rū
bų rinkimo nukentėjusiems ita
lams darbuojasi sudarytoji pa
rapijoj rūbų rinkimo komisija, 
į kurią įeina: pp. L. Švenčionie- 

Įnė, P. Jančienė, L. Piekarskienė 
ir O. Kvaraciejūtė. Aušrelė.

GREENFIELD, MASS.
Birželio 6 d., 8 vai. vakare.

Norvvood Junior High auditori
joj įvyko Senior High mokyklos 
užbaigimo viešos ceremonijos. 
Aukštesnę mokyklą užbaigė___  _

Centro mokiniai, iš kurių du yra želio 11 d. (Konferencija nukel- 
. įstoję karo tarnybon, o kiti du 

įstojo į aukštesnes mokyklas, 
i būtent, Howard George Zettler 
i ir Antanas P. Kneižys. Pastara
sis yra St. Clements mokykloje, 

j Iš lietuvių, baigusių aukštes-
. nę mokyklą, gavo Lane meda

lius už gavimą aukštesnių pažy
mėjimų moksle šie: p. Liliana 
A. Vasiliauskaitė. Alena Sasta- 
vičiūtė ir Antanas P. Kneižys.atstoves

Pasistip- j 
apskričio' 
Sąjungie- į 
kalbeles,'

Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
draugija gavo kvietimą iš So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos dalyvauti Naujos Angli
jos Lietuvių Konferencijoj, bir-

vių intencija.

LAIRENCE, MASS

buvo ir yra ištikimas Lietuvai ir pagal išgalės remia 
lietuviškus reikalus. Jo žmona yra apdovanota gražiu 
ir maloniu balsu.

ta į liepos - July 4 d. š. m., kuri 
prasidės iškilmingomis pamal
domis Šv. Petro lietuvių par. 

i bažnyčioje, 9 vai. rytą, ir sesi
jos prasidės 10:30 vai. rytą, So. 
Boston High School svetainėje, 

i G St. ir Thomas Park, So. Bos- 
.tone. Todėl išrinktieji atstovai 
Į kviečiami atvykti į konferenci
ją ne birželio 11 d., bet liepos 4, 
Jung. Valstybių nepriklauso
mybės šventėje. Red.)

Atstovais yra išrinkti šie as
menys: Juozas Mičiuta, Alber-

Sodalietės, vadovaujant dva- tas Tamulis, Jonas Bunevičius 
sėkmių sios vadui, kun. J. Skalandžiui, ir Jonas Giknis iš Turners Falls,

MINERS MILLS, PA.

Šiomis dienomis vietinių vien- jjo n j. ruošia iškilmingą pa- 
genčių Stasio ir Ievos Sasnaus- gerbimą. Bažnyčioje įvyks iš- 
kų sūnus Stasys Sasnauskas kilmingos pamaldos, o vakare, 
žuvo kautynėse Italijoj. Tėvams parapijos svetainėje įvyks šau-

Ilgesnį laiką sustojau prie bū- apie tai pranešė Karo Depart- nus bankietas su gražia prog-
« Otr TZ 1 1 z z» l-^ z-v l Airi /a zx '

Sekmadienį, birželio 11 dieną, 
7:30 vai. vakare parapijos sve
tainėj, Šv. Pranciškaus choras 
rengia operetę — “Hearts and 
Blossoms” pagerbimui mūsų 
klebono kunigo A. Ežerskio, jo 
varduvių proga.

Žmonės jau nekertą yra pasi
gerėję ir pasidžiaugę jaunimo apsodintas, Amerikos ir Lietu- 
darbštumu ir talentu. Šį kartą; vos vėliavėlės plevėsavo. Po Ka- 
irgi neapvils atsilankusių ir dar ■ zimiero Dryžos pavarde, apačio- 
daugiau — visi, kurie atsilan-jje, mažomis raidėmis randasi 
kys bus pajuokinti ir patenkin-;toks parašas: praeivi, atsimink 
ti. Vaidinimas susideda iš šo- mane savo maldose. Išpildęs jo 
kių, dainų ir juokų. Tikietai y- mažą prašymą, keliavau namo, 
ra pardavinėjami. Visi kviečia- mąstydamas, kad ir man gal ne- 
mi įsigyti iš anksto. Nepamirš- poilgo teks arti savo draugo 
kitę birželio 11 dieną visi, o vi- atsigulti, 
si ateikite į “operetę”. Rap.

vusio Šv. Kazimiero parapijos mentas. Reiškiame gilią užuo- 
stambaus «veikėjo ir duosnaus jautą.j oLdlIl UdUb •VtzlncJU IX U. u Uoli alio 

aukuotojo, katalikybės ir lietu-:

PHILADELPHIA. PA.

Jau kiek laiko kaip serga p. 
Bernardas Jankauskas, gyv. 
Franklin St. Taipgi serga p. 
Salomėja Akstinienė, gyv. 
Franklin St. Abu ligoniai randa
si Norwood ligoninėje.

Pereitą antradienį susirgo p. 
Petras Rukštelis. gyv. Austin 
St.

Prašykime Dievo, kad Jis 
mūsų ligoniams grąžintų svei
katą.

kandžių kalbas pasakė kun. niam šio karo laimėjimui.
Martin O’Rourke, vice-prefektė 
L. Švenčionytė, buvusios pre- 
fektės:
kytoja Cecilija Armenaitė, E. 
Babel (Butkevičiūtė). Ona 
Blanchette (Ostravakiūtė), mo
kytoja Adelė Pinaitė. ir mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras. 
Giesmių ir dainų programą iš- 

Į pildė solistės p-lės Stasė Raz- 
nauskaitė, Pranė Suslavičiūtė ir 
Izabelė Zolubaitė. Toastmaste- 
riu buvo patsai dvasios vadas, į Karys Jonas Gybas, marinas 
kun. J. Skalandis.

Birželio 2 d. mirė Ona Med- 
veskaitė, gyv. 248 Lenox St., 
po keturių savaičių sirgimo. Pa
laidota iškilmingai iš Šv. Jur-

rama.
Jubiliejaus proga aš asmeniai 

ir nuo katalikiško susivienymo 
20 kuopos visų narių gerbtinąjį 
Jubiliejatą, kun. Igną Valančiū-

vybės veterano a. a. Kazimiero
Dryžos “Balandėlio” kapo. Mi-| šįmet sueifla 25 metai kaį
rusiojo giminių ponų Briedžių kun jgnag Valančiūnas, Šv. Ka- * ną viešai nuoširdžiai sveikinu, 

j rūpesniu yra pastatytas gražus zjmjero lietuvių par. klebonas, Į Kazys Vidikauskas.
į akmeninis bendras paminklas.
1 Kapas apžiūrėtas, žolynėliais

SIDABRINIS JUBILIEJUS

mąstymas.

I

Tokia diena, toks ir
F. Pakas.

I
Į

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikaiingi 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.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Gegužės 13 d., Lietuvių Mu- 
zikalėje svetainėje bostonietė, 
ponia Ona Ivaškienė su savo 
jaunamečių šokėjų grupe Pilies 
Kvakerių — philadelphiečiams 
parodė ką jie, bostoniečiai me- 

i no srityj gali gražaus nuveikti. I
Tą vakarą tikėjomės matyti

ATMINIMŲ DIENA
Toje dienoje teko apsilankyti 

Šv. Kryžiaus kapinėse ir’ pasi-! 
vaikščiojant apžiūrėti Lietuvių! 
sekcijoje esamus kapus, lietu-i 
vių įvairius kryžius, paminkiusi 
su lietuviškais užrašais ir tt. 
Mačiau keletą lietuviškų pavar- ir klausytis programoje vietinio 
džių sudarkytų, tai yra ne ko- mažo smuikininko, 
rektingai ant paminklų užrašy- į govskio pasirodymo, o jam ne- 
tas.

Tado Kuli-

pasirodžius — visi įdomavosi 
kas atsitiko, kad nedalyvavo.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Š-R

Birželio 1 d. sugrįžo atosto- 
Julė Zinkevičiūtė, mo- gom-s klierikas Antanas Tamu

lis. Praleidęs kelias dienas šio
je kolonijoje, klierikas Tamulis 
išvyko į Keene, N. H. pas savo 
brolį ir brolienę. Iš ten grįš at- 

j gal į Seminariją vasariniam 
kursui. Linkime klierikui Anta
nui geriausių sėkmių atsiekti 
tikslą.

Šią vasarą kaip ir kitomis, 
Palangos koplyčioje bus laiko-' 
mos mišios pradedant sekma-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnlenS.
8 Wlnfield St.. So. Boston. Maas 

Prot RaSt — Ona IvaAkienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Maas 

Fin RaSt — B. Cunienė.
29 Gould St.. W Roxbury, Maas. 

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

177 West 7tb St.. So. Boston Masa 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė.

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

110 H SL, 8o. Boston. Maas 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh 8t., So. Boston. Masa.

Vuali draugijos reikalais kreipkitės 
pa> protokolų rattinlnkų.

•V. JONO EV. BL. PATALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston. Man.

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

Pln RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St.. So Boston. Man. 

Iždininkas -Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

Maršalka — Joųas Zaikis,
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass

'f 

• pp. Juozo ir Domicėlės Gybų, 
Į gyv. Homestead Avė., šiomis 
dienomis apdovanotas “Purple 
Heart” garbės pažymėjimu. Jis 
buvo sunkiai sužeistas Pacifike 
kovojant su priešu. Jo sveikata 
gerėja kur nors Pacifiko ligoni- 

i nėję.
Karys Jonas Gybas įstojo į 

marinus lapkričio 20 d., 1942 
m. Linkime Jonukui kogreičiau- 
šia pasveikti ir sugrįžti pas sa
vuosius praleisti atostogas.

Šiomis dienomis šioje koloni
joje lankėsi pp. Jonas ir Mari
jona Tamuliai iš Keene, N. H. 
su dukrele Vandute. Jonas Ta
mulis yra klieriko Antano bro
lis. Aplankę gimines ir drau
gus. grįžo į namus.

Andrius Dėdinas.
Draugija laiko susirinkimus kas tr» 

čią sekmadienį kiekvieno mėneale
i 2 vai. po pietų. Parapijos saJTj 

492 E. 7th 8t., So. Boston, Masa.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

WEST HANOVER, MASS,
Gegužės 18 d. po trumpos li

gos mirė Juozas Navazelskis. 
Sirgo tik tris dienas Weymouth 
ligoninėje.

A. a. Juozas Navazelskas bu
vo praktikuojantis katalikas ir 
ilgametis “Darbininko” skaity
tojas. Buvo 69 metų amžiaus. 
Amerikoje pragyveno apie 37 
metus. Išauklėjo gražią šeimą.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Eugeniją, kuri jau ant
ras mėnuo kaip serga širdies 
liga, du sūnus — Julių, kuris 
yra karo tarnyboje ir turi Staff 
Sergt. laipsnį, ir Petrą, kuris 
dirba May’s Landing, N. J., dvi 
dukteri — Agnės, mokytoją, 
ir kitą, kuri dirba Boston 
Second NationaI bankoj.

Paėjo iš Lietuvos, Daujėnų 
miestelio. Paliko du broliu — 
vienas Rusijoj, o kitas Lietu
voj; dvi seseris Amerikoj.

Palaidotas iškilmingai iš 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios su 
šv. mišiomis, Hanover, švč. 
Šeimos kapuose Rockland.

Giliai užjaučiame nuliūdusiai 
Navazelskio šeimai, o velionio 
vėlei lai Dievas suteikia amži
ną atilsį. Rap.

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jūs 

išgalit

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

Dėdei Šamui. Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane” 
apvalkalų.

TUO GERESNIS!

OBUOLIU
OLD GOLD ŠVIEŽIAIS!

GELBSTI UŽLAIKYT

i
į

3

• Jūs norite puikaus tabako, suprantama. 
Taipgi jūs norite, kad jis būtų Šviežias! 
Obuolių ‘'Medus” pagelbsti užlaikyti natū
ralų Šviežumų Old Gold’s puikių tabakų. 
"Kas nors nauja tapo dadėta” 
bakus. Tai Latakia, brangūs 
lapai, kurie padaro turtingesnį 
bandyk Old Golds.

j tuos te
importuoti 
skonį. Pa



Penktadienis, Birželio 9 d., 1944 DARBTNTNKAS H *

VIETINES ŽINIOS Lietuvos Padangės Naujienos

ŽINUTES
Birž. 3 d., Stasys Ivaškevi

čius - Ivas apsivedė su Alena 
Maraghy.

Sekmadienį, birželio 11 d., 10

. DAKTARAI

vai. ryte, bus tik Šv. Mišios — 
be pamokslo.

10:45 prasidės kun. A. A. 
Jurgelaičio, O. P., primicijos.

Seks Dievo Kūno procesija. 
Šliūbai. Primicijų pietūs.

Primicijantas, bažnyčioje, su
teiks žmonėms palaiminimą per 
visas penkerias šv. mišias. Ne
bus reikalo niekam grūstis į bi- 
le kurias vienas šv. mišias.

Antradienį, Liepos-July 4 d., 1944

So. Boston High School Svetainėje

Pradžia 3-čiame pus', 
riui bei fiurerui galvos ne
skaudėtų.

j Už iki šiol, palyginus, pa
lankių politinių ir karo są
lygų mūsų tautai vyst imą-

I

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. • 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Visos apylinkės draugijos ne
pamirškite, savo susirinkimuo
se, išrinkti atstovus Mass., R. I., 
N. H. ir Maine valstybių Lietu
vių Draugijų bei organizacijų 
konferencijon, kuri įvyksta lie
pos 4 d., o. Boston High School. 
Ši konferencija bus labai iškil
minga ir reikšminga.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

I----------------------------------------------------------------- ■------------------------------------

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. ^oston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

I--------------------------------------------------
TeL TROwbridge 6330.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
4

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

2.si esame dėkingi tik liki
mui. Vokietijos gi politika 
Pabaltės valstybių atžvil
giu nuo 1939 m. iki šios 
dienos nei pagarbos nei 
padėkos nesukelia. Vokie
tijos politika buvo ir yra 
ne Naujosios Europos kū- 

-----, bet nemokėjimas 
maskuoti savanaudiškus 
tikslus.

pareigoja mus niekur ne
vykti iš tėvynės ir neprisi
dėti prie kitų mūsų tautie
čių išvežimo. Primename, 
kad tą, kuris šiuo momen
tu apleis tėvynę, lydės am
žina ir nenuplaunama gė
da, o tą, kuris talkininkaus 
okupantams, likimo valia 
žmonių rankomis ankš
čiau ar vėliau suras ir pa
sieks.

mo tarybomis gavimui per n< 
Federalinę Darbų Agentu- rimas, 
rą federalinių sumų, į- 
steigti vaikų - priežiūros 
centrus.

WPB pareigūnas pareiš
kė, kad dideli kovos užda
viniai guli prieš akis ir rei
kalauja daug aukų netik
tai iš tų kurie dėvi kariuo
menės ar laivyno unifor
mas, bet taip pat ir iš kiek
vieno gamybos fronto dar
bininko. Mr. Keenan gyrė 
kiekvieno Amerikos darbi
ninko karo laiko atsieki- vokiečių tautai naudinga.

...Mes tvirtiname, kad lie
tuvių tautą įpareigoja tik
tai jos ateitis, glūdinti 
Lietuvos Nepriklausomy
bėje ir visų kitų tautų 
laisvės gerbime bei supra
time. Žygiavimui į taip su
prantamą lietuvių tautos 
ateitį, mes vadovausimės 
tik šaltu protu ir Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, galvojančio tik 
apie tikruosius lietuvių 
tautos interesus, nurody
mais.

4. šiandien, mūsų Nepri
klausomybės šventės pro
ga kviečiame visus tautie
čius giliai pagalvoti dėl 
savo, kaip lietuvių, parei- 

•gų. Mūsų tautos ateitis į-

G St. ir Thomas Park. So. Boston, Mass.
9 vai. rytą įvyks iškilmingos pamaldos Šv. Petro lietu

vių* par. bažnyčioje, West Fifth Street 
10:30 vai. rytą prasidės Konferencija So. Boston High 

School svetainėje.
Visos organizacijos, draugijos ir kuopos kviečia

mos išrinkti atstovus, kurie dalyvautų konferencijoj; 
paskirti iš iždo ar parinkti aukų Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams; paruošti naudingų įnešimų.

Konferencijos ruošimo komisija pakvietė šiuos 
prelegentus skaityti paskaitas: p. L. Šimutį, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininką, kun. Joną Švagždį, Ame
rikos Lietuvių Tarybos narį, ir Dr. Petrą Vileišį. Wa- 
terbury Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus pirmi
ninką.

Tikslas: paminėti spaudos atgavimo ir Steigiamo
jo Seimo sukaktis; priimti atitinkamas rezoliucijas 
Jung. Valstybių ir Lietuvos gerovei.

Konferencijos Komiteto Valdyba
Pirm. Adv. Jonas J. Grigalus 

Rašt. Albinas Neviera ir 
Juozas Arlauskas.

Į

Į

3. Lietuvių tautą vie
niems ar kitiems žygiams 
įpareigoja ne vokiečių iš
rasti kazuistiški argumen
tai, ne vokiška “N. Euro
pa” ir ne sunkiai įsivaiz
duojama Vokietijos atei
tis. Mes gerai žinome, kad 
vokiečius visiems žygiams 
skatina Mein Kampfo 
mintis: “Tai yra gera, kas
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

$3,650 {eigos Metams
PARSIDUODA 8 apartmen- 

tai, 5 kambariai kiekviename, 
plytinis namas, automatiškas 
aliejinis šildytuvas, janitoriaus 
nereikia. Visiškai modemiškai 
įtasyta, 2 carų garažus. Arti 
gatvekarių, tik 8 minutės nuva
žiuoti Park St. Puiki vieta ant 
Broadvvay. Atsišaukite — 
ŠOU 1529. (9-13-16;

j mus, kurie įgalino paga
minti $100,000,000,000 ver
tės karo medžiagos nuo 
1940 m. liepos iki 1943 m.

i sausio mėn.; ir “nežiūrint 
jų kritikų verkšlenimų, A- 
merikos darbininkai nepa
prastai didžiuojasi savo 
patriotiniais atsiekimais”.

Birželio 3 d. mirė Antanas 
Gruodis, gyv. 22 Loring St., So. 
Bostone, 60 metų amžiaus. Pali
ko žmoną Barborą, sūnus Vin
cą, Antaną ir Joną ir dukteris—, 
Pranę, Kastanciją, Florenciją,, 
Julią.

Laidojamas šeštadienį, birže
lio 10 d.,,9 vai. rytą iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
Mt. Benedict kapuose.

PARSIDUODA nedidelė far- 
mutė, susidedanti iš 17-18 ake- 
rių žemės. Yra gražus pušiniu- 
kas, prie pat upės — (Tounton 
River), namas 8 kambarių, su 
visais įrengimais, steam heat ir 
tt., 2 karų garažius. didelė bar- 
nė dėl 18 karvių. Yra vietinin
kai; sodas labai gražus. 63 
vaisiniai medžiai. Žemė dirba
ma prieina prie dviejų didelių 
kelių. Kadangi likau našlė ir 
sūnūs pašaukti į kariuomenę, 
tai už tai ir parduodu. Nuo mū
sų namų yra visai arti 3 moky
klos. Į High school veža busai 
'dykai. Atsišaukite pas savinin
kę -Mrs. Ona Navakauskienė, 
Plymouth St., No. Middleboro, 
Mass. ( 26-2-9 )

vistiek organizuoja įvai
riose kolonijose to komite
to skyrius ir renka aukas.

Šiomis dienomis tas ko
mitetas atidarė krautuvę 
So. Boston, kur renka dra
bužius ir aukas “Lietuvai”. 
Ant krautuvės langų uždė
jo užrašus: “Committee 
to Aid Lithuania”.

Visiems yra žinoma, kad kas’’, 
tas komitetas renka aukas Boston. Mass. 
ne Lietuvai, bet Rusijai. ' 
Mes nei žodžio nesakytu
me prieš, jeigu, tie. komu-Į 
nistėliai ar komunistų ke
leiviai ant krautuvės lan
gų būtų užrašę šiaip: —Į 
“Committee to Aid Rus-! 
šia”, nes tai atitįktų tikre-Į 
nybei. ;

pirmos vietos pasaulinio karo 
žinioms, — veik visi puslapiai 

!buvo užpildyti apie mirusį kar
dinolą...” Taip pagerbė nekata- 
likų anglų spauda tą įžymų Ka
talikų Bažnyčios vadą) pilietis 
nei taksų nemokėjo į municipa- 
lį iždą per visą savo gyvenimą, 
taip, kaip visos klebonijos ne
moka taksų.”

Tai yra grynas melas. Lai D. 
J. arba komunistėlių laikraščio 
redaktoriai, nuėję į “municipa- 
lį” ofisą, atsiverčia knygas ir 
pasižiūri kiek Bostono diecezi
jos parapijos sumoka taksų. 
Kiekviena parapija moka tak
sas už klebonijas.

Į Arba vėl tas pats D. J. rašo: 
“Tik keletas metų atgal įvy

kęs Malden kapinėse incidentas 
KOMUNISTU MELAI I (Koks tas “incidentas” D. J. Į 

---------------- nežino arba žinodamas nenori 
Tūlas komunistų suklaidintasI tiesos pasakyti), stebuklingas 

D. J. rašo iš Bostono apie a. a. j juodžemis, pagydantis koliekus. 
Kardinolą O’Connell mirtį ir į davė daug pelno. (Kam ir kiek 

laidotuves. Kiekviename saki- Įdavė pelno D. J. nepasako). 

Tamsūs žmonės po kelius buše
lius į savaitę sumesdavo sida
brinių, kol svietiška valdžia ne
sulaikė!”

Tamsesnio žmogaus ir dides
nio melagiaus turi būti už D. J. 
negali būti. Jis turi būti yra, 
o jeigu nėra, tai turėtų būti me
lagiu pirmininku ir nuo komu
nistų laikraščio redaktorių tu
rėtų gauti komunistišką meda- 

, lį. Tikėkime, kad D. J. turi dau
giau pelno 
skleidžiamus 
nors pelnėsi 
“stebuklingo 
D. J. ir “Laisvės 
įrodo, kas ir kiek pasipelnė ir 
koki ta “svietiška valdžia” su
laikė. Daug kam yra žinomas 
įvykis Malden kapuose, bet D. 
J. savo aprašyme kiekvienu žo
džiu tiksliai meluoja, kad pa
žeminti mirusį Katalikų Baž
nyčios vadą. D. J. parodo tikrą 
komunistinį veidą.

l

Lietuvos Vyčių Apskri 
cio šokiai

Visas jaunimas pradeda kal
bėti apie šokius, kurie įvyks bir
želio - June 17 d., New England; 
Mutual svetainėje, Bostone. Su
sirašinėjimai ir pasitarimai yra 
daromi su profesionalais ir biz
nieriais, kad jie taipgi atvyktų 
į šokius. Iš tolimos Jersey City, 
N. J. atvyksta į šokius.

Ruoškimės visi vakarą pra
leisti su Vyčiais. Įžanga priei
nama—karo tarnyboje nariams į 
įžanga dykai. Būsiu.;

nyje pripinta melų.
Čia pacituosiu tik kelius sa

kinius. kad įrodyti to komunis
tų suklaidinto vergo nežinystę 
ii melus. Jis rašo:

“Ir tas neva pavyzdingas (Ra
šo “neva pavyzdingas” tik to
dėl. kad anglų spauda, kaip tas 
pats D. J. rašo: “Bostono di
džiuliai laikraščiai nebeturėjo

§SXX3CS

I Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

.XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
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738 E, Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE 
SPECIALIAI

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

Daugiau Motinų Bus Imama 
Karo Darbams

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys .

“GYVODarbininkas išleido
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 

I TYS” knygutės formoje. Kiek- 
I viena paslaptis iliustruota pa- 
i veikslais. Šioje knygutėje taip- 
j gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 

, 366 W. Broadvvay, So

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

1

PIKNIKAS Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

I
Joseph D. Keenan, Karo! 

Gamybos Įstaigos vice- 
pirmininkas, pabrėžė, kad 
vyrų darbininkų karo dar-! 

įbams šiais metais buvo 
negu Į 

1 d. ir
negu. 

Todėl i

iš komunistų už 
melus, negu kas 
iš D. J. aprašomo 

juodžemio”. Lai 
” redaktoriai

Ne Lietuvai, Bet Rusijai

ir

1,500,000 mažiau 
1943 metų kovo 
5,400,000 mažiau, 
1942 m. kovo 1 d. 
dabar pareiga tuos darbus;
atlikti krinta* ant moterų, 
kurios jau dabar užima 
kiekvieną trečią karo dar
bą.

“Daugelis moterų dabar 
dirbančių karo darbus yra 
motinos, ir daugelis nau
jai imamų bus motinos”, 
WPB oficialūs asmenys 
pareiškė. “Tas paryškina 
svarbumą, kad visos vi
suomenės ypač kreiptų dė
mesį vis didėjančiam rei
kalui vaikų - priežiūros 
centams”.

Mr. Keenan pabrėžė, kad 
“gamyba praeityje buvo 
smarkiai trukdoma dėl 
darbininkų trūkumo, ka
dangi nebuvo suteikta ati
tinkamo dėmesio vaikų 
priežiūrai”. Paskutiniu 
laiku Karo Darbo Jėgos 
Komisijos buvo atlikti ty
rinėjimai 165 miestuose, 
iš kurių 69-niuose rasta, 
kad buvo sunku imti mo
teris darbams, kadangi ne- 

• buvo tinkamos galimybės 
i sudaryti vaikams priežiū- 
i rą. Visuomenės turėtų mo- 
I bilizuoti komitetus iš so-‘ 
sialinių agentūrų ir darbi-

Rengiamas Lietuvai Remti Draugijos, ’

Sekmadienį, Birželio-June 18, 1944 
LAKE CHANGE PARK, WESTBORO, Mass.

x Pradžia 1 vai. p. p.

Skanūs valgiai, puikūs gėrimai — gros gera or
kestrą, dainuos Gabijos ir “Aušrelės” chorai.

Visas pelnas eis Lituvos reikalams.

BUSAI galima gauti nuo Park Sąuare, Bostone ir išlipti ant 
Lime St., Westboro, Mass. Taipgi busai gaunami iš 
VVorcesterio.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
KOMITETAS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

rl

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

DIAMOND CAFE
S. Barasevičius ir Sūnus

MOTERIS PAGELBININKĖ 
Lietuvių Graborius ir 

Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

______________
>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘

I

Brooklyne komunistai 
j komunistuojanti lietuviai 
{sudarė “Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetą”. Ko
munistų vadai norėjo tą 
komitetą inkorporuoti, bet 

' New Yorko aukščiausis 
i teismas jų aplikaciją at- 
{metė, patardamas renka- 
imas aukas perduoti Ame
rikos Raudonajam Kry
žiui.

Komunistai, nežiūrint to, į ninku bei darbdavių orga-' 
Į kad teismas nedavė jiems, nizacijų atstovų tikslu ko-j 
leidimo legaliai veikti, jie operuoti su vaikų auklėji-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

J£%SXX%VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXX'XXXXXW<S%J

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

u

Pagamina gerus lietuvišku pietus, { 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- | 
hę.’ ir visiems draugiškai ir manda- j 

giai patarnauja.
West Broadway, South Boston, Mass. 5 

^WWXWWXXVVWXXXXXXXWWXXXWXXXXXXXXWXXX*X^*XXS?

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas diersą ir naktj 
Koplyčia termeRtms dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Vesiuvės Su... Kristumi

Dievo Kūno Šventė
Iš Dievo bažnyčios nuo sosto nužengęs 
štai Kristus Karalius per miestą eit rengias. 
Lydėti Jį ruošias maldingosios minios, 
Jo pagarbai vėliavos plasda šilkinės;
Mergytės gėlėmis nubarsto Jam kelią, 
Galvas jų dabina žalioji rūtelė.
Berniukai kamžuoti pralenkt nesiduoda: 
Varpeliais garsingais kad duoda, tai duoda... 
Saulutė meiliai savo spindulius beria, 
Monstrancija, rūbai — tik mirga, tik žeria. 
Pasklinda galop didžio choro garsai, 
Širdim geležinėm sudunda varpai.
Ir Tas, Kurs Jeruzalėj mokė, kentėjo, 
Į siaurą mūsiškę štai gatvę išėjo.
Palaimint Jis tiesia savąją rankužę 
Ir rūmą didingą ir menką bakūžę,
Visus Jis geidauja paguost ir priglausti, 
Kiekvieną nelaimę jis moka atjausti.
Bet štai ir altorius dailiai išrėdytas, 
Čia bus Evangelijos žodis skaitytas,
Ei, Kristau, mum duoki geriau Jį suprasti, 
Klaidas, nusidėjimus savo pamesti,
Ir stoti į naują gyvenimo kelią,
Įgyti sau būdą nekalto vaikelio,
Ir nuo pat pirmosios auksinės jaunystės 
Ieškoti šioj žemėj dangaus karalystės. 
Žiaurumo, smaugimo niekur nevartoti, 
Įsakymą Tavo tik vien težinoti,
Ir eiti vis Tavo pramintais takais, 
Ir tapti ne velnio, bet Dievo vaikais.

A. Jakštas.

Ilgesio kupini fleitai, 
juokdamies pritarė sidab
riniai varpeliai. Mergaičių 
rankose skambėjo arfos.

Po žydinčių obelų skliau
tu stovėjo ilgi, plona dro
bule apdengti stalai. De
gančių žibintų šviesa kru- 

į vinu refleksu krito į susi- 
į rūpinusiųjų veidus. Skar
deno juokas, skambėjo 
dainos.

Jėzus iš Nazareto delnu 
parėmęs galvą tyliai žiū
rėjo į šalia Jo sėdinčius 
jaunavedžius. Žibinto švie
sos spindulys žaidė mer
gaitės garbanose ir balta
me nuamete. Ji virpėjo... 
Ant jos veido krito šešėlių 
pluoštai. Klausydama ša
lia sėdinčio sužadėtinio 
kalbos tai balo, tai raudo. 
Jo delnai tvirtai spaudė 
jos ranką.

Pro muzikos triukšmą, 
skrido tylūs žodžiai:
— Rūta, laimingas esu, 

mano siela liepsnoja... Štai 
tuojau mažame ir nuoša
liame namelyje būsi mano 
ponia... mano vienatine 
moterimi... Laimė... meilė! 
Neturtingas esu... ne į rū-

I

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Misijonieriaus Šeima

taurelėmis, bučiuoja žemę 
ir saulės spindulius... o ši
tie du...

Pirmą kartą pastojo 
Viešpačiui kelią žmonių 
meilė, taip skaisti, graži, 
ateities nežinanti, kad dėl 
jos susimąsčiusį Dievo 
veidą nušvietė šypsena.

Tos dvi susiglaudusios 
stovylos, žydinčių obelų 
fone atrodė, aplink viešpa
taujančio pavasario, sim
boliu. Moters akyse žėrėjo 
pasitikėjimas, vyro — jė
ga. Abu papildydami vie
nas antra sudarė nuosta
biai gražią grupę.

Žmonių meilė... juk nuo 
amžių palaimino ją Tėvas 
suevtrdamas vyrą ir mote- iš kairės į dešinę sėdi: Elena Vendzelytė 
it

Jėzus susimąstė. Vėjelio 
dvelkimas nešė balzamu 
kvėpuojančių, žydinčių 
medžių ir sidabro rasa ra
sotų žolių, alsavimą. Rodė
si, kad visa gamta džiaug- 
smu alsavo ir čia pat bū- ParaP-» Chicago, III., Florencija Kaminskaite, Sv. An- 
relyje vien džiaugsmas bu- ^a^^ parap., Cicero, III., Agnietė Enčeryte, Nekalto 
vo. Prie stalo viešpatavo PrasidėJimo ParaP-» Chicago, III. ir Marijona Margytė, 
įsilinksminusių vaikų ū- Pu^nam. Conn.
pas. Meilė šventė savo' Šių jaunų lietuvaičių yra kilnus užsimojimas pa
šventę. Juokėsi akys ir vesti savo jaunas jėgas Kristaus apaštalavimo darbui, 
lūpos juokėsi fleitos ar-! Seselės kviečia gero noro lietuvaites stoti į jų tar
tos ir skambučiai net ir P^ darbuotis šventai Bažnyčiai ir mūs tautai — auklė- 
vėjas juokėsi žiedų kilimu' Jant Jaunim4 mokyklose, slaugiant ligonius ligoninėse 
nuklotose šakose.

Galingas, jaunas, sourus 
ir skaistus gyvenimas, 
pradedamas šeima, šventė 

1 n n era lč įima

Sveikiname Lietuvaites Stojančias 
Į Aukos Gyvenimą

■ s

x x x
A AAAmus vedu... ne į žaidimus... 

ne į prabangą... bet į pilką 
darbo gyvenimą... Tačiau, 
Rūta, tu apsigyvensi mano 
molinėje pirkaitėje. Su 
meile. Dievu, pasitikėjimu 
ir laime... tikroji laimė, 
Rūta.

Rūta į jį pažvelgė, jau
nomis, skaisčiomis lūpo
mis nusišypsojo ir nurau
dusi palenkė galvą.
— Rūta, tu mano... jau 

mano amžinai... Kai po pa
laiminimo pirmą kartą pa
lytėjau tavo lūpas, man 
rodėsi, kad bučiuoju tavo 
skaisčią sielą... kad savo 
lūpomis paliečiau švente
nybę... balandėle, tu mano 
skaisti... Bet tu, mano mei
le, ar esi laiminga?..
— Taip... bet — visa su

liepsnojo — bet kažko taip 
bijau.
— Rūta, kodėl?
— Žinai, nuostabu... taip 

ilgėjaus tos valandos, ka
da mane sava pavadinsi... 
O dabar... taip bijau...
— Manęs, Rūta?..
— To, ką gyvenimas at

neš.
— Kūdiki!... visados bū

siu šalia tavęs tavo globė
ju, tavo sargu. Myliu ta
ve, Rūta. Kad tu žinotum, 
kaip esu dėkingas tavo tė-

f t

negalėjo susilaikyti ir tuo
jau nubėgo pas motinėlę. 
Jai tai pasakius, Katrina 
apsipylė ašaromis. Motinė-

^3*

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos kandidatės 
iš Šv. Kry

žiaus parap., Chicago, III., Elena Dusavičiūtė, Aušros 
Vartų parap., Worcester, Mass., Lilijana Mazgelytė, 
Šv. Roko parap., Brockton, Mass., Matilda Ramoškai
tė, Šv. Juozapo parap., Scranton, Pa., Lilliana Juoza
pavičiūtė, Gimimo Pan. Švenč. parap., Chicago, III., 
stovi: Teklė Balčiūnaitė, Šv. Kazimiero parap., Phila- 
delphia, Pa., Teofilė Vilimaitė, Nekalto Prasidėjimo— . --- — . - — - - - - - -

ir atliekant kitus labdaringus darbus.
Mergaitės kilnaus pašaukimo balsą išgirdusios ir 

jaučiančios savo širdyje nors kibirkštėlę karšto troš
kimo pasidarbuoti Dievo garbei ir lietuvių tautos ge- 

mirties nugalėjimą. ’lrov<į ir..n°rin.«os. padauginti švento Kazimiero Sese-
Staiga ant Kristaus pe. rų skaičių tesikreipia rastu arba žodžiu 

ties nusileido Jo motinos; Mother M. Josepha
ranka, geru ir rūpestingu * 
šypsniu papuoštas linko nes Jgzus švelniai

i va.
I — Kiekviena skaisti mei
lė yra kilusi iš dangaus... 
laimino ją Tėvas... ir aš... 
laiminu.

Stabtelėjo, į jaunuosius 
Į žvilgterėjo. Pažinojo juos 
iš vaikystės dienų. Rūta 
savo širdies paslaptis pati
kėjo Jo motinai, klausyda- 

! ma patarimo ir ieškodama 
apsaugos, kuomet jos tė
vas įprastu būdu pradėjo 
jai ieškoti turtingo jauni
kio. Vaikystės metais Rū
ta žaisdavo su neturtingo 
kaimyno sūnumi. Vaikų 
meilė augo jų širdyse kar
tu su jais. Ir jiems išaugus 
— žiedu pražydo. Marija !ka vienas į vaiku sielą pa- 
gailestingai priglaudė tas > sėja, tą antras išrauna, ir 
dvi įsimylėjusias sielas, —:1-~: :x-----
nes buvo gražios ir skais
čios. Jos prašymo paklau
sė senis tėvas atiduoda
mas Rūtą Natanaeliui. Da
bar Marija džiaugėsi jų 
laime. Bus daugiau 1 (Mat. 12, 25).

2601 W. Marąuette Road Chicago 29, Illinois.

Salotos Ir Pupos 
Vienoje Ežioje

prie Jo vystančiai lelijai Jsoįamasis linktelėjo gal- 
panašus veidas.
— Sūnau, vyno neturi...
Jis nusišypsojo. O ji švel-

avo - -----------------------------------------. Prašomai, bet ir su
Tai Dievo Sa^jo tau surasti turtin-1 pasitikėjimu pakartojo:

lė gi nieko nesakė. Apkabi- 'T1** . gerbiu jį, kaip ge-
nūs rankomis savo dukre
lę, ją ramino. 
valia, Katriute” 
tarė.
Dievui ir tikiuosi, kad Die
vas jį gerai panaudojęs, 
pašaukė į amžiną rojų”.

Kinijoje, Mančūkos Pro-i 
vincijoje, Huai Jen mieste,! 
gulėjo kun. Gerardo lavo
nas. Be abejo lavonas buvo

V O ***** Jį, **.***.£,

riausias sūnus. Žinau, kad miai,

— Vyno neturi... vargšai. 
Kristus pakilo, begaline 

meile prie savęs ją pri-j 
glaudė ir, kaip vaikystėje ’ 
juokaujančiu balsu, pasa
kė:
— Ką aš turiu su tavimi,! 

moteriške. Mano valanda 
neatėjo. Jautriame jos vei
de pasirodė liūdesys.
— Matai, brangusis, taip 

i mano pečių iš Jo malonės,, jie nusiteikę, o vyno maža. 
Rūta... Į Jau likučius padavė. Na-

Vestuvių daina nustelbė į tanaelis netutrtingas, Ru-

.atnute”, ji tykiai ^esn> kaiP žinau» 
Aš jį paaukavau ’ kad pasigailėjo mūsų jau-

nų, nuo vaikystės besimy
linčių, sielų. Ne dėl turtų 
už manęs -eini... nes esu 
skurdžius, » neturiu nei 
skaitlingų bandų, nei pla
čių vynuogių... eini dėl sie
los. kuri pamilo tavąją, dėl 

to paties kunigėlio~kuris tikėjimo į Visagalį gailes- 
taip dievobaimingai dar- tingą Viešpati ir dėl tvirtų 
bavosi kiniečių gerovei. 
Vistiek reikėjo vienam 
misijonieriui aplankyti la-
voną ir valdžiai patvirtin- meiliu žodžių šnabžde ji- į tos tėvas nenoromis ją lei- Į

Vienas žmogus anksti 
pavasarį užsėjo darže ežią 
salotomis, norėdamas 
greičiau sulaukti salotų ir 
nudžiuginti savo šeimą. 
Nieko apie apie tai neži
nodama, jo žmona nuėjusi 
į daržą užsėjo tą ežią pupo
mis. Netrukus išdygo salo
tos ir pupos. Pamačiusi 
salotas, moteris tarė jas 
esant žolėmis ir visas išro
vė. Nuėjęs į daržą vyras iš
rovė pupas, kad jos nenu
stelbtų salotu. Galų gale 
ežia liko tuščia. — Taip es
ti ir mišriose moterystėse:

(Tęsinys)
Katrina. pasilikdama na- lis neišliks gyvas.

mie, dėjo visas pastangas nuo karto buvo praneša- 
paguosti savo tėvelius nu- ma, kad nieko naujo nesi- 
liūdime. nors ji pati savo girdi apie paimtą kunigą, 
širdyje jautė, kad jos bro- Katrina slėpdavo tokias 

žinias, kad nepranyktų 
paskutinė vilties liepsnelė 
tėvelių širdyse.

Pagaliau liūdesys apė
mė kunigo šeimynėlę. To
ji ilga tyla be žinių apie 
mylima sūnelį juos taip 
nuvargino, kad jie negalė
jo nei miegoti nei valgyti. 
Net buvo skaudu išeiti žie
mos metu į šaltą orą, nes 
jie jautė, kad lyg mirtis 
slankioja ir laukia netikė
tai kam nors įgelti.

Šeima rado ramybės vien 
maldoje ir tvirtame pasiti
kėjime Dievo valia, tikėda
mi, kad Dievas pašaukia 
žmogų iš šio gyvenimo ka
da Jis nori. Mums, tvari
niams sunku suprasti Die
vo veikimą.

Vasario 11-tą dieną, de
šimtą valandą ryte atėjo 

i du laikraštininkai praneš
ti Katrinai, kad kun. Ge
rardo lavonas buvo rastas 
miškuose. Katrina ilgiau

f Papai Medai

Obverse and reverse of the beau- 
UfuJ medaJ u'hich Pope Pius XII 
has ordered struck and dlstnb- 
uted to pnsoners of wax through- 

out *he world. (NCWC)

•

Karts

ti, kad tai misijonierių ii- Kristus matė palenk-ido ir, jei dabar pastebėtų; 
gai prapuolęs bendradar-, tamsią jaunikaičio gal-(trukumą... Žinai, pas žmo- 
bis. Tą užduotį atliko kun. Įva ir išraudusią mergaitę nes ir mažmožiai iškasa 
Quįrk. (Virpančia ir pasitikinčią, bedugnę... todėl norėjau

Važiuodamas į Huai Jen ; klausančią mylimojo žo- tavęs prašyti... Jėzau, tegu 
miestą su Amerikos kon-idžių primerktomis, ašaro-'jiems niekas šios dienos 
šulu jis pajuto kad dabar tomis akimis ir besišyp-j džiaugsmo nedrumsčia, 
pasibaigė tie ilgi mėnesiai sa^įomis lūpomis^ I ^Pakėlė . drėgnas akis ir
laukimo ir tikrenybė, ro
dos, jį sustiprino. Prany
ko tos abejonės, bet pasili
ko tragiškas faktas, kad 
išeitis liūdna.

Tačiau jis manė, kokia 
garbė yra kunigui Gerar
dui ir visiems Marykno-’ 
ll’ams misijonieriams 
Mančūkoje. Štai įvyko 
kraujo krikštas, štai šių 
amžių kankinys, kilnus ir 
pilnas žmogaus pasiauka- 
vimas Dievui.

Privažiavęs mažą, laiki
nai paruoštą koplytėlę, jo 
autobusas sustojo prie ap-! 
ginkluotų kareivių sargy
bos.

Kambario viduj jie pa
matė uždengtą kiniečių 
karstą, gėlėmis ir kariš
kais ženklais papuoštą.

“Ar galima nuimti už
dangą?” paklausė konsu
las tykiai. Kareiviai ati
dengė karstą. Kunigas pa
stebėjo lavoną, apsuptą 
šilkiniu apvilkalu Ir pa
guldytą ant šaudų.

| Pakėlė drėgnas akis ir
Gėlės laukuose glaudžiai džiaugsmingai nusišypso-

vaikai išauga netikintvs, 
ar bent abejučiai. šaltadū- 
šiai. Ir šeimai tinka Išga
nytojo žodžiai: “Kiekviena 
karalystė, kuri pati su sa
vim nesutinka, neišliks” • i o

NAUJOS GVINĖJOS saloje, kur mūsų broliai ryžtingai kovėsi su priešu japonu ir paaukavo savo gyvybes, jie 
atliko savo pareigą, atiduodami viską,ką jie tik turėjo — ir gyvybę. Juos priglaudė tos šalies žemelė ir jie ramiai 
ilsisi Žvaigždėtosios šešėlyj. Juos pašaukė tautos balsas ir jie stojo aukodami viską... Šiandien šaukiamas ir Tams
ta ir mes visi, nes didžioji invazija jau prasidėjo ir ją reikia paremti ir mūsų jėgomis, mūsų finansais. Tamsta esi 
kviečiamas šiuo momentu išpirkti karo bonų, tai yra paskolinti tavo valstybeikiek išgali pinigų, kad parėmus tą in
vaziją, kuri siekia išlaisvint vsas tautas ir Lietuvą iš po priešo okupacijos. ArTamsta pasišvęsi nors per dalelę tiek, 
kiek pasišventė anie jaunuoliai tolimame Pacifike?! Pirk bonų, o sąžinė bus rami. Atliksi savo pareigą!

ra

(Bus daugiau)




