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BIRŽELIO 22

Japonu Laivynas Sutrauktas 
Kovoms

pa- 
žo- 
su- 
su

Pearl Harbor, birž. 22 — 
Japonų laivynas yra su
trauktas tarp Mariana sa
lų ir Pilipinų.

Amerikos lakūnai suse
kė, kad Japonų laivynas 
pasirengęs didelėms ko
voms su Amerikos laivy
nu. Japonai nebegali ilgiau 
slapstytis su savo laivynu, 
nes Amerikos karo jėgos 
artinasi prie pačios Japo
nų salos.

Amerikos laivyno admi
rolas Nimitz pareiškė, kad 
jis laukia tos progos susi
tikti su Japonijos laivynu. 
Yra žinoma, kad Japonai 
dar turi galingą laivyną, 
bet Amerikiečių pajėgos 
yra tokios galingos, kad 
jie esą įsitikinę sumušią
priešo laivyną, o jo oro jė-| 
gos ir taip gerokai nusilp
nintos.

Kovose, Mariana salose 
per dvi dienas Amerikie
čiai sunaikino 600 Japonų 
lėktuvų. Galimas dalykas, 
kad laivynų kovos Pacifi- 
ke šiuo metu jau pradėtos.
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Su Priešu Cherbourgo

a

A. * * • Alijantai Paskelbė Ultimatumę: 
Pasiduokite Arba Žūkite

i
Gal kam įdomu, kas atsitinka su senomis padangomis, kai jos atsisa

ko nuo tarnybos? Štai kalnai senų padangų iš kurių išdirbama karo reika
lams įvairios rūšies guminiai reikmenys. Šis vaizdas parodo Naugatuck, 
Conn., United Statės Rubber Co., išdirbystę.

suomiai Ap^a HeMi 2200 Lėktuvų Bombardavo

partizanų su 
bolševikais 

žuvo tūkstan-

■ stumia nacius. Nuolatinis 
bombardavimas nacių 
tvirtovių, geležinkelių ir 
kelių Prancūzijoje nukirto 
nacių susisiekimą ir tas 
pagelbėjo Alijantams lai
mėti dabartiniame karo 
fronte.

Anglijos ministerių pir
mininkas Churchill pareiš
kė mintį, kad karas pasi
baigsiąs šią vasarą. Mili- 
tariniai žinovai pritaria, 
kad Europos karas yra 
mėnesių dalykas, nes vo- 

i kiečiai pralaimėję Prancū
zijoje nebeturės kur kovo
ti.

Londonas, birž. 22 — A- 
merikos kariuomenės pa
siekė Cherbourgo miestą. 
Vokiečių kariuomenės bu
vo priverstos pasitraukti į 
patį miestą. Jiems telieka 
pasiduoti, arba būti išžu
dytiems, nes Alijantai per
kirto visą pusiasalį, taip, 
kad naciai negali gauti 
daugiau pagalbos iš savų
jų, nei pabėgti gilyn į 

į Prancūziją.
i Iš Cherbourgo uosto na
ciai negali pasprukti lai
vais, nes Alijantai turi sa- 

: vo laivais apsupę visą pa
kraštį. Naciams vadų yra 
įsakyta kovoti iki paskuti
nio žmogaus, bet tos kovos 
bus veltui, nes jiems nėra 
vilties išsigelbėti.

Alijantai užėmę Cher- 
bourgą turės vieną didžių
jų uostų savo naudai. Čia 
didieji laivai galės prista
tyti iš Anglijos visus karo 
reikmenis.

Kitame fronte Prancūzi-į 
joje Alijantai taip pat at-lvų.

Stockholm, Švedija, birž. 
22 — Pranešama, kad Suo
mijos vyriausybė įsakė 
gyventojams apleisti Hel
sinkį miestą, nes tikėsi,! 
kad sovietų Rusijos ka- Į 
riuomenės varysis tą mies-' 
tą užimti. '

Taip pat pranešama, kad kias įr sostinę Berlyną ir 
Suomiai nori sudaryti nau- Į išmetg 8000 tonažlĮ 
ją vyriausybę, kuri suda-;^

Tas nuolatinis bombar
davimas taip nusilpnina 
vokiečių karines jėgas, 

į kad jie neišgali į karo 
j frontus pristatyti reikalin- 
• gų daiktų.

Besimeldžiant Žmonės Areštuojami Į 
Kaimai Deginami !

Naciai Neatsilaiko Italijoje

Roma, birž. 22 — Alijan- 
tų kariuomenės užėmė Pe- 
rugią miestą ir pasivarė 
tolyn į šiaurę. Visame 
fronte naciai ?is traukiasi 
gilyn į šiaurę.

I 
Londonas, birž. 22 — Ali- buvo pasiruošę daryti įsi- j 

jjantai paleido du tūkstan- veržimą (invaziją) į Ang- 
’čių du šimtu lėktuvų bom-(liją, bet Anglijos aviacija, 
į barduoti Vokietijos indus-pirm negu nacių laivai ir 
trijas, ypač aliejaus vary-i lėktuvai pasijudino, juos

rytų taikos sąlygas su Ru
sija.

visiškai sunaikino.
Vokietijos naciai buvo į 

priversti pakeisti įsiverži
mo planus.

I

Nuskandino 13 Vokiečiu 
Laivu Boulogne

Iš Vyriausio Alijantų 
Centro, birž. 22 — šiomis 
dienomis alijantų bomba- 
nešiai bombardavo nacių 
stovyklas Boulogne, kur 
nuskandino 13 nacių R-lai-

Vokietija, kuri buvo 
sirašius, komunistų 
džiais sakant “krauju 
cementuotą sutartį” 
Sovietų Rusija, oficialiai
paskelbė ir pradėjo karą 
prieš Rusiją birželio 22 d., 
1941 m.

Lietuva buvo Sovietų 
Rusijos vergijoje. Lietu
vos partizanai, sužinoję, 
kad Vokietijos naciai pra
dėjo karą prieš Rusiją, 
griebėsi ginklo prieš bol
ševikų kariuomenes Kau
ne, Vilniuje ir kituose mie
stuose. Lietuviams parti
zanams pavyko išlaisvinti.

Lietuvos partizanai, iš
laisvinę Kauną, birželio 23 
dieną, 1941 m. paskelbė, 
kad Lietuva vėl nepriklau
soma. Tuojau visur iškėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą, 
sudarė vyriausybę. Pakar
totinai buvo pranešta, kad 
naujos Lietuvos valdžios 
premjeru yra pulk. Kazys 
Škirpa; apsaugos ministru 
— gen. S. Raštikis. Kadan
gi pulk. Škirpa tuo laiku 
buvo Berlyne, tai jo parei
gas ėjo Prapuolenis.

Iš Berlyno buvo praneš
ta, kad apie 50 entuziastin
gų lietuvių atgavo Lietu
vos atstovybę Berlyne ir 
jos darželyj vėl iškėlė Lie
tuvos trispalvę vėliavą, ir 
prie namų pastatė garbės 
sargybą.

Lietuvos 
pavergėjais 
kautynėse
čiai lietuvių. Kaip vėliau 
buvo pranešta, supilta 
daugiau kaip trys tūkstan
čiai naujų kapų ir liko 
tūkstančiai sužeistų.

Lietuvos gyventojai ge
rai žinojo, kad tas iš sovie
tų bolševikų išsilaisvini
mas yra tik laikinis, nes 
naujas okupantas atėjęs į 
Lietuvą uždės naujus ver
gijos pančius. Bet lietuviai 
patriotai parodė pasauliui, 
kad jie nenori vergauti 
svetimiems, kad jie yra 
verti laisvės ir nepriklau
somybės.

Taip ir buvo. Lietuvos 
partizanų atkovotą laisvę 
ir nepriklausomybę po sep
tynių dienų vėl užgniaužė 
naujas, taip pat žiaurus o- 
kupantas — Vokietijos na
ciai.

Vokietijos naciai per 
tuos tris karo metus su 
Sovietų Rusija šeiminin
kavo ir tebešeimininkauja 
taip, kaip jiems patinka. 
Daug lietuvių žuvo nuo na
cių kulkų, tūkstančiai lie
tuvių išvežta į tolimus Vo
kietijos centrus dirbti ver
giškus darbus, tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų sugrū
sta koncentracijos stovyk
lose. Tačiau Lietuvos pat- 
riotingi lietuviai, sukaupę 
visas savo jėgas, kovoja su 
okupantais už laisvę ir ne
priklausomybę.

Šis karas nėra amžinas. 
Lietuvos gyventojų pralie
tas kraujas, paaukotos 
gyvybės reikalauja teisin
gumo iš pasaulio valdovų 
— teisingumo tokio, kuris 
užtikrintų ir Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę.

Jau tilpo žinių “Darbi-

Naciu Siautimas Lietuvoje

— Gebietskomisaro Wul- 
fo iniciatyva visoj Vil
niaus apygardoj rugpjūčio 
22 d. pradėti masiniai gy
ventojų suėmimai bei gau
dymai įvykdyti Švenčiony
se. Švenčionėliuose, Adu
tišky, Dukštėj, Varėnoj, 
Valkininkuose, Trakuose,

ninke” ir kituose laikraš
čiuose apie Lietuvos parti
zanų ir kareivių sukilimus 
prieš okupantus nacius. 
Šiame numeryj telpa dau
giau žinių. Tos visos žinios 
aiškiai pasako, kad Lietu
vos gyventojai yra pasiry
žę iki paskutinio kraujo 
lašo ginti savo tėvynę nuo 
okupantų nacių ir kitų, 
kurie kėsintųsi ją okupuo
ti ir pavergti.

Lietuva niekad nebuvo ir 
nėra pro-naciška, bet ji 
nebuvo ir nenori būti pro- 
bolševikiška. Kaip Lietu
va, taip ir visa jos išeivija, 
išskyrus nežymų skaičių 
parsidavėlių, reikalauja ir 
siekia laisvės ir nepriklau
somybės.

Lentvary, Žiežmariuose, 
Kaišiadoryse ir Lazdėnuo- 
se. Sugautieji buvo atve
žami į Vilnių ir talpinami 
į karantiną buv. Žydų ghe- 
tte arba į belaisvių stovy
klą, o po kelių dienų, pa
prastai, išvežami į Rytus 
ar į Vokietiją.
— Žiežmariuose IX. 8 vo

kiečiai, apsupę miestą, įsi- 
briovė į bažnyčią, kurioje 
tuo metu vyko iškilmingos 
pamaldos, suėmė ir išgabe- 
no bažnyčioje T

Islandija Atgavo 
Nepriklausomybę

Britai Sugriovė Nacių Pasi* 
ruošimą Įsiveržimui

Londonas, birž. 22 —An
glijos premieras Churchill 
pareiškė parlamentui, kad 
1940 m. Vokietijos naciai

Birželio 16 d. š. m. Islan
dija galutinai atsiskyrė 
nuo Danijos ir pradėjo ne
priklausomą gyvenimą.

Pereitą mėnesį Islandi
jos gyventojai balsavimu 
paskelbė tą šalį nepriklau
soma valstybe; išrinko sei
mą ir prezidentą.

mNACIAI PRARADO 7,800, 
KAREIVIŲ, SAKO MASKVA

VVashington, birž. 22 — 
Amerikos kariuomenės da
lys užvaldė didesnę dalį 
Saipan salos. Saipan yra 
didžiausia sala Mariana 
salų eilėje. Keli aerodro
mai jau yra Amerikiečių 
rankose. Iš čia jie galės 
bombarduoti Japonų tvir
toves.

Saipan Amerikiečiams y- 
ra labai svarbu užimti, nes 
turėdami toje saloje tvir
tovę, galės lėktuvais leng
vai pasiekti Pilipinų salas

valdymas tos salos užkirs
tų Japonams kelią laivais 
pasiekti savo kariuomenės 
dalis kitose salose, o ne
gaudami reikmenų, ypač 
karo ginklų bus priversti 
pasiduoti.

Kovos su Japonais bus 
dar žiaurios ir ilgos, bet 
Amerikos jėgos tikrai va
rosi prie pačios Japonijos. 
Bombardavimas Japonijos 
industrijos centrų, įzolia- 
vimas jų kariuomenių į- 
vairiose salose pagreitins 
karo galą.

Londonas, birž. 22—Mas- šiai nebuvo suėję į bažny- ir nuo pačios Japonijos yra 
kva praneša, kad raudono- čias priimti Švč. Sakra- 
ji armija per 3 metus karo mentą. kaip prieš Alijantų ,

pttlu<uuvo, u s? Vokietijos nacių karo įsiveržimą Prancūzijon, JAPONAI LAIME J A KINIJOJE 
no bažnyčioje besimel- -Įe^ms užmušė ir paėmė sako kapelionai. J *
džiančius žmones. Po at- 1 n^laisvę 7,800,000 nacių. | Kaikurių stovyklų kata- 
mintinų Kražių skerdynių,’ Per+tąnpat?. karo laik^ likai kareiviai sudarė 95 
pirmas toks įvykis Lietu- Soviet^ Rusijos raudonoji nuošimti, kurie priėmė šv. 
voj. Nacių siautėjimas armi;la prarado 5,300,000 Komunija. Ir taiD buvo ne 
peržengė visas ribas. | areivlIL
— Naciai besiautėdami: « . Z” . . .. ,

rugsėjo mėn. sudegino 28 Katalikai ADQUi£ AltOriŲ 
ūkius Lazdėnų kaime ir 40 
ūkių Fermos kaime (prie 
S. Trakų). Gyventojai bu
vo suimami ir išvežami, o kareiviai niekad taip gau- imdavo šv. Komuniją, 
visas turtas padegtas, šie ~ “
barbariški kaimų sudegi
nimai atlikti, esą, už tai, 
kad ties tais kaimais buvo 
užminuotas ir susprogdin
tas geležinkelis.

— Rokiškio aps. bolševi
kų desantininkai sudegino 
apie 16 dvarų klojimų su 
pr. metų derliumi.
— Perspėjimas Obelių 

gyventojams. Saugokitės 
Obelių parsidavėliškos po
licijos. Ji siautėja ir gaudo 
lietuvius.
— Į Klaipėda atgabentą_____ _______ „___

nemažas skaičius evakuo-1 kovoti prieš sovietus. 
tU gyventojų iš Berlyno. Iš Švedijos pranešama,1 gal.

tik 1500 mylių. Toliau už-

• i

Prieš Įsiveržimą
Londonas

Komuniją. Ir taip buvo ne 
į tik vieną dieną, bet per mė- 
i nesiūs prieš tai, kaip tik 
buvo pradėta ruoštis inva
zijai, nors ir prieš tai ka
talikai kareiviai neapleis- 

Katalikai davo pareigu ir dažnai pri-

Chungking, Kinija, birž. Changsha miestą, Hunan 
22 — Kaip žinios iš Paci- 
fiko vandenyno yra džiu
ginančios, nes Amerikie
čiai visur nugali Japonų 
jėgas, taip iš Kinijos žinios 
yra liūdnos, nes Japonai pietinę Kinijos dalį. Kinie- 
užima naujas vietas. jčiai nuvarginti ilgų karų

Kinijos vyriausybė pra- nebeišgali atsilaikyti prieš 
neša, kad Japonai užėmė priešus.

. i i.

provincijoje ir gręsia per
kirsti Kiniją į dvi dalis ir 
taip ją atskirti nuo Ali
jantų, ir tuo neįleisti A- 
merikos kariuomenės į

Maskva, birž. 22— Sta-| kad vokiečiai rengiasi iš
imas pranešė, kad sovietų įtraukti savo kariuomenes 
Rusijos armija užėmė Šuo- ■ iš Suomijos į Norvegiją, 
mijos miestą Viborgą (Vii- Manoma, kad Suomija bus 
purį). Tas miestas yra 125 priversta pasiduoti sovie- 
myliu nuo Helsinki, turi 
85,000 gvventojų. Tai yra 
antras iš didžiųjų miestų 
Suomijoje.

Londone manoma, kad ..
Suomija nebegalės ilgai soviet4 Rusija buvo jai

Šeštadienį, birželio 24 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 
lietuvių darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai plauks oro bangomis 
iš WC0P stoties, Boston, į Jūsų, Gerbiamieji klausy
tojai namus.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su-... j Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių šu
tų Rusijai. kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus,

Iš Maskvos pranešama, pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš-
»

kreipkitės šiuo
» • ’ -

kad Suomija negali tikėtis tadienių programose pasveikinti ir paskelbti. 
| ... j Visais radio programos reikalais kreipktokių taikos sąlygų, kokias adresu:

DARBININKAS RADIO
i pasiūlius porą mėnesių at- 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
—Tel. SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449. •
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Gen. Plekavičius Pabėgęs Iš
Vokietijos Nacių Kalėjimo

buvęs pasižadėjęs su na
ciais bendradarbiauti, ir 
jis tą pasižadėjimą sulau
žęs. Gen. Plekavičius pasi- 

! priešinęs vokiečiams, kada 
jie pareikalavo, kad jis sa
vo kareivius siųstų už Lie
tuvos sienų kovoti su ru
sais. Vokiečiai buvo pasi
žadėję kviesti lietuvius ko
voti tik savo šalyje.

Smulkesnių žinių apie 
gen. Plekavičių pabėgimą 
nepaduoda.

LAIC paduoda sekamas

“Darbininke” jau buvo 
rašyta, kad Lietuvoje su
kilo lietuvių batalionai, 
kuriuos buvo suorganiza
vęs gen. P. Plekavičius.

Vokietijos naciai kaltino 
gen. Plekavičių dėl to su
kilimo ir jį areštavo.

Šiomis dienomis Lenkų 
Telegrafo Agentūra — 
(PAT) paduoda žinias iš 
Švedų šaltinių, kad gen.; 
Plekavičius. lietuvių ka
riuomenės vadas, pabėgo 
iš nacių kalėjimo. Sako-j
ma, kad gen. Plekavičius žinias:

SUKILIMAS LIETUVOJE 
(LAIC)

VIETINĖS ŽINIOS
-------- : u _______

D

Iki Birželio 30 Dienos Dar Galima 
įstoti Į Liurdo Knygos Rėmėjus

Naujas Tėvas jėzuitas Lietuviai Dalyvauja Penkta 
■ie Kare Bany Vajuje

Lietuvių padėtis yra kiek 
skirtinga nuo latvių ir es
tų. Yra žinoma, kad Nar
vos upės ribą vokiečių pu- zuitų auklėtinis. So. Bostonie- 
sėje laiko estai. Taip patjtis. kun. Pranas Jakimavičius, 
latvių daliniai kaunasi sa- ■ s. j. 
vo krašto artimiausioms ■ 
prieigoms ginti. ’ 
me latviai su estais turi j- lietuviškai - katalikiškai tėvelių 
spūdžio šiandien giną savo auklėjamas, buvo prisirišęs prie, 
žeme nuo naujos invazijos.. lietuvių šv. Petro parapijos ir 
Padėtis darosi supranta-■ jog jaunimo draugijų. Jis nuo 
mesnė 
Rusija iki šiol savinasi i nėję mokykloje išmoko gerai 
Baltijos valstybes ir vokie- savo tėvų kalbą ir ją pamylėjo, 
čių propaganda mielai gar- Gavęs kiek laisvo laiko mokslo 
sina rusų tebereiskiamas metu, yra parašęs 
pretenzijas. Nėra abejoji
mo. kad tolydžiui kartoja
mos rusų pretenzijos į Bal
tijos kraštus prisideda 
prie gyventojų desperaci- 

I jos jausmo, betgi ne ant 
! tiek, kad lietuviai be ato
dairos. kinkytusi į vokiš
kąjį vežimą. Šiaip ar taip 
rusai tebėra dar tolokai 
nuo Lietuvos, net Vitebs
kas su Orša vokiečių dar 
tebelaikomi. Tuo būdu, 
“savojo fronto” pajautimą 
lietuviams įkalbėti vokie
čiam nevyksta.

Padėties skirtingumas 
Pabalty ryškėja ir iš fak
to, kad lietuviams “teleis
ta” formuoti vien batali- 
jonus, kuomet estai jau tu
ri SS divizijas, o latviai SS 
brigadas (su vokiečių vy
resniaisiais karininkais 
priešakyj). Vadinasi, pas
tarieji turi visų ginklų rū
šių formacijas, iki artile
rijos imami, gi lietuviai — 
vien pėstininkų batai i jo
nus su atitinkamu ginkla
vimu, k. a. sunkieji kulko
svaidžiai, minosvaidžiai, 
prieštankiniai pabūklai, 
gal ir mažesnio kalibro 
priešlėktuviniai pabūklai.

Kam priklauso sukilimo 
iniciatyva ir kokią rolę su
vaidino gen. P. Plechavi
čius — sunku pasakyti. Iš 
fakto, kad gen. Plechavi
čius su eile vyresniųjų ka
rininkų — lietuvių liko iš- 

i gabenti Vokietijon, sunku 
[daryti kokias nors aiškes
nes išvadas. Vokiečių aky
se jie gali būti laikomi at
sakingi, išeinant iš jų pa
dėties kaipo viršininkų. 
Tarp kitko gen. Plechavi
čiaus brolis, Aleksandras, 
Lietuvos kariuomenės at
sargos pulkininkas, su eile, 
kitų giminių, buvo rusų 
deportuoti 1940-41 m.

Iš gautų pranešimų aiš
ku, kad lietuvių veiklai 
prieš vokiečius vadovauja 
koalicinis Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
tetas Vilniuje.

Lietuvius amerikiečius 
įtin rūpina nuolatinis vo
kiečių pastangos panaudo
ti Lietuvos gyventojus ko
vai prieš savo vaduotojus, 
amerikiečius ir kitus Są
jungininkus. Deja, Rusijos 
pretenzijos į Baltijos kraš
tus, t. y., pasikėsinimas 
pavergti tautas, padėties 
nei kiek nelengvina; viena 
— tokia Maskvos taktika 
ardo United Nations vie
nybę, antra — kompromi
tuoja šio karo tikslų pa
grindinį dokumentą — At
lanto Carterį, ir trečia — 
lošia į ranką mūsų prie
šams naciams.
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So. Bostono Lietuvių Piliečių

Šiomis dienomis įšvęstas Jė-;
So. Bostonie-'
, r. . . • Į

■ draugiją pereitame susirinkime j
Naujas Kristaus darbininkas '

Ta pras-1 nuo pat jaunų dienų, gražiai trinkimų sekmadienį liepus 2]
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{amžinkite Vardą Į Knygą
Senai visų laukiama Vyskupo P. 

Bučio knyga — ŠVČ. P. MARUOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE baigia
ma spausdinti. Paskutinis knygos 
lankas bus baigtas spausdinti birže
lio 30 dieną. Taigi, kurie norėtumėte 
įstoti į šios knygos rėmėjus ir įam
žinti savo vardą į Liurdo knygą, 
prašome nedelsti—tą padaryti prieš 
birželio 30 dieną.

Pereitą savaitę į Liurdo knygos 
rėmėjų eiles įsirašė sekantieji:

d., 2 vaL po pietų, savo svetai-< 
nėję. 309 E Street, So. Bostone.

Tikslas: parduoti kodaugiau-i 
šia karo bonų. kad tais pinigais; 

prisimenant, kad Iįavo tėvelių ir parapijos vasari- nuPirkti dar vieną lėktuvą ar 
; kokį kitą karo pabūklą Jung. 
Valstybių armijai. Pati draugi
ja nutarė tą dieną pirkti karo1 
bonų už $4,000.

Kviečia visas draugijas ir pa J 

vienius lietuvius prisidėti prie; 
to vajaus, pirkti pagal išgalės 
karo bonus tame susirinkime ir 
taipgi užregistruoti kitur pirk-! 
tus bonus.

Dabar, kaip kada pirmiau,, 
Jung. Valstybėms yra reikalin-j 
gesni pinigai karo vedimui, nes’ 
mūsų karo jėgoms įsiveržusi 
Prancūzijon išaikvojama dau-

.
giau karo reikmenų.

Dabartinio karo bonų vajaus, 
komiteto pirmininkas yra adv. i 
Juozas Cunys. Komiteto nariais: 
yra šie: adv. Jonas J. Grigalus, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos ir Lietuvių Karo Bo
nų Komiteto pirmininkas. Dr.' 
A. Kapočius, D. A. Zaletskas, 
A. J. Namaksy. Felicija Gren- 
delytė, Albinas Nevieras, Katri- 
na Namaksienė ir M. Venis.

Programa bus įvairi ir įdomi: 
kalbos, dainos ir judamieji pa-Į 
veikslai.

Kaip So. Bostono Lietuvių1 
Piliečių draugija, kuri ruošia šį 
masinį susirinkimą, taip ir Lie
tuvių Karo Bonų Komitetas 
kviečia visus dalyvauti lietuvių; 
karo bonų vajuje. Parodykime, 
kad mes lietuviai gausiai prisi
dedame greitai užbaigti karą 
su

Lietuvos Tėvai Pranciškonai.............................. $25.00
Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass.............. 25.00
Steponas Agentas, Linden, N. J.............................10.00
Kun. Mykolas Cibulskis, Nashua, N. H...... ........... 5.00
Kun. J. Skalandis, Lawrence, Mass......................... 5.00
Kun. J. Neverauskas, Phila., Pa...... ?........................5.00
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa................................ 5.00
Kun. P. Laumakis, St. Clair, Pa................................5.00
Kun. A. Petraitis, Worcester, Mass......................... 5.00
Prel. Jonas Ambotas, Hartford, Conn..................... 5.00
Kun. Alfonsas Maria, C. P., Brighton, Mass.........5.00
Uršulė Liberite, Amsterdam, N. Y........................ 5.00
Carolina Guobienė, Amsterdam, N. Y..................... 5.00
Mrs. Alena Wensky, Great Neck, N. Y.....................5.00
Anele Garlauckienė, Brooklyn, N. Y....................  5.00
Magdalena Valiukevičienė, New Britain, Conn.... 5.00
Julia Bakunienė, So. Boston, Mass......................... 5.00
Feliksas Zaleckas, So. Boston, Mass.........................5.00
Julius Sakevičius, Cambridge, Mass........................5.00
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa....................................5.00
Elžbieta Kumpienė, Dorchester, Mass..................... 5.00
J. Lukoševičienė, Phila., Pa...........................   5.00
Aleksandra Kisielius, Amsterdam, N. Y..................5.00
Anna Rumskas, New Haven, Conn......................... 5.00
Miss Vera Kazėnas, Lawrence, Mass....................  5.00
Andrius Zaleckas, So. Boston, Mass.........................5.00
Steponas Bugnaitis, Worcester, Mass..................... 5.00
Stanislovas Markevich, Elizabeth, N. J.................. 5.00
Gertrūda Savickas, Worcester, Mass......................5.00
Mrs. Anna Lazaunik, Great Neck, N. Y..................5.00
Petras ir Joana Jocius, So. Boston, Mass............. 5.00
Blaziejus Gražulis, Du Bois, Pa. .............................. 3.50
Motiejus Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.........................3.00
Mrs. R. Adams, Paterson, N, J................................ 3.00
A. Zitkienė, Harrison, N. J....................... 2.50
Mrs. Margaret Senkus, VVaterbury 28, Conn.........2.00
A. Bųser, Harrison, N. J...........................................2.50
Vincas Blauzda, Waterbury, Conn........................ 2.00

ir išvertęs 
straipsnelių, kurie yra tilpę 
laikraštyj “Darbininke”, kuris 
kun. P. Jakimavičiui yra arti
miausias. nes jo tėveliai yra il
gamečiai “Darbininko” skaity
tojai ir rėmėjai.

Mes, lietuviai darbininkai 
džiaugiamės susilaukę naujo 
vado ir prašome Dievulio jam 
sveikatos ir ištvermės sielų ga- 
nytojavimo darbe.

I

vičius, who formed a four- 
Lithuanian 

h Nazi permis- 
. Gen. Plecha

vičius had stipulated that the 
troops were not to be used by 
the Germans anywhere. accord- 
ing to the broadcast. which said 
that the revolt had been touch- 
ed off three weeks ago when the 

to “incorporate the 
Lithuanian battalions in Ger
man Waffen (armed) S. S. bat- 
taiions .

“In the night of May 15th. 
the Swedish radio said. “S. S. 
units tried to disarm a Lithua
nian battalion numbering 1.800 
men and officers and 1.200 cad- 
ets in an officers' training 
school both at Mariampole. 
Fighting here continued until 
the Lithuanians had used up all 
their ammunition. and both 
sides suffered sereve losses.

“Seven Lithuanian battalions 
stationed at Vilpp. were disarm- 
ed. while battalions stationed in 
northern Lithuania left their 
barracks and took to the for-

Iš paduoto teksto galima 
teigti, kad sukilimas įvyko 
kaipo lietuvių protestas 
prieš vokiečių karo vado
vybės mėginimus befor-i 

i muojamus lietuvių batali- 
jonus išgabenti į lietu- 

įviams tolimus ir svetimus 
frontus, gal net panaudoti 
prieš amerikiečius ir ang- 

I lūs.

Ryšium su gaunamomis chaviči 
žinių nuotrupomis apie at- teen - battalion 
skirų kariškų ir policijos defense army witl 
vienetų formavimą Lietu- sion in February. 
voje, š. m. birželio 6 d., As- 
sociated Press paskelbė vi
sai Amerikos spaudai nu
girstą švedų radio prane
šimą apie gegužės 15 d., į- 
vvkusį sukilimą Lietuvoje; 
čia cituojame šį praneši- Nazis tried 
mą pagal tos dienos “N. 
Y. Sun” paskelbtą tekstą 
(kiti laikraščiai žinią su
trumpino).

“REVOLT IN LITHUANIA
REPORTED

RebeUion Against German 
Occupational Forceš May 

Be Under TVay

A major revolt by Lithuanian 
troops against German occupa- 
tion forces which led to the ar- 
rest and deportation of the 
Lithuanian commander to Ger
many was reported lašt night 
by a Svvedish radio broadcast 
paraphrasing a communiąue is- 
sued by the Supreme Libera- 
tion Committee in Vilna.

The broadcast. recorded by 
the FederaI Communications 
Commission here. identified the 
commander as Gen. Povilas Ple-

1 p
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tėvai Pranciškonai 
įstojo t Liurdo Knygos 

Garbes Rėmėjus

Ketvirtadienį, birželio 22 d. 
Lietuvos Pranciškonų Provinci
jolas Tėvas Justinas Vaškys, 
prisiuntė čekį sumoje $25.00 ir 
rašo: Be galo džiaugiamės, kad 
laikraštis “Darbininkas” per
spausdina Vyskupo P. Bučio 
vertingą veikalą — “Švč. P. Ma
rijos Apsireiškimai Liurde.” 
Knygos išleidimo lėšoms pa
dengti, siunčiame $25.00 ir pra
šome įrašyti į Garbės Rėmėjų 
eiles”.

Nuoširdžiai dėkojame TT. 
Pranciškonams už nuoširdumą 
ir paramą.

Turime priminti, kad TT. 
Pranciškonai pradžioje liepos 
mėnesio iš Pittsburgho persike
lia ,į savo vienuolyną. Mount 
St. Francis, Greene, Maine. Tai
gi visais reikalais po liepos 1 
dienos reikia kreiptis nauju a- 
dresu.

mūsų šalies pergale.
Komitetas.

Išrinko Atstovus

|fTOY MORE THAN BEFOREj

■ 
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALČIKONIS,

Savininkas

258 West Broadvvay,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laika su

I
; 305 W. Broadvvay So. Boston, 
t Massachusettsr

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

į

g

šeštadienio vakare, birželio 
17 d., įvyko Vyčių apskričio šo
kiai New. England Mutual sve
tainėje, Boston’e. Kreditas pri
klauso Liet. Vyčių 17-tai kuo
pai už gražų pasidarbavimą.

Dalyvavo Vyčių narių, atvy
kusių net iš New Jersey valsty
bės, būtent: L. Ketvirtis, pirm. 
New York’o ir New Jersey aps
kričio; C. Basanavičius, pirm. 
124-tos kuopos irz_Kaz. Vaškas, 
fin. rašt. Newark’o kuopos/ 
Taipgi kaikurie valdybos nariai 
net iš Westfield, Worcester 
kuopų ir kitų apskričių ir Cen- 

• tro valdybos nariai. Taipgi įžy
mus lietuvių veikėjas p. Pau
lauskas iš Lowell’o. Gražus pa
vyzdys kitiems. Rap.

Svečiai pp. Basanavičius. Ket
virtis ir Vaškas. Vyčiai iš New 
Jersey aplankė kaikuriuos savo 
draugus: Liet. Vyčių Centro

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinė 
Draugija, kuri yra didžiausia 
lietuvių paš. draugija ne tik 
Bostone, bet ir visoj Naujoj An
glijoj, savo susirinkime, birželio 
18 d., vienbalsiai nutarė daly
vauti Naujos A’hglijos Lietuvių 
Konferencijoj, liepos 4 d.. 1944. 
So. Boston High School audito
rijoje. kuri ruošiama paminėti 
lietuvių spaudos atgavimo ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo su
kaktis. Atstovais išrinkta šie: 
J. švagždys, Pr. Tuleikis, St. 
Griganavičius. V. Stakutis, V. 
Medonis, J. Glineckis. A. Zalec- 
kas ir A. Ivaška. Draugijos da
lyvavimą tos dienos maršavime 
sutvarkyti palikta valdybai.

Raporteris.

Grjžo Sėminarijon

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

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

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės: 
DARBININKAS,

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

AMERICAN + RED CROSS
WASHINGTON.DC-

Klierikas Bronius Rusteika, 
pasisvečiavęs apie mėnesį laiko 
pas savo tėvelius ir bostoniečių 
tarpe, birželio 18 d., išvyko at
gal į St. Meinrad seminariją, to
limoje Indiana valstybėj, kurią. 

, mano baigti 
Kadangi dieną 

prieš tai. klierikui suėjo 25 me
tai, tai jo tėveliai sujungė gim
tadienio minėjimą su išleistuvė
mis ir atsisveikinti atėjusius 
pavaišino. Tokių atsilankiusiųjų 
tarpe buvo ir kun. McMurray iš 
Dangaus Vartų parap. Kadangi 
klierikas Rusteika yra baigęs 
Marianapolio Kolegiją ir tris 
metus mokinęsis Tėvų Marijonų 
seminarijoj, todėl ir lietuvių 
kalbą puikiai vartoja. Jo malo
ni asmenybė puikiai jungiasi su 
jo lietuviška dvasia, 
laimos!

pirmininką ir ponią Razvadaus-j ^*’evui padedant, 
kus. p-lę F. Grendeiytę, ir taip-- itą rudenį. F
gi dalyvavo vestuvėse S. Micke
vičiaus sesers. Sekmadienio va
kare išvyko į namus. Rap.

Sveiksta

VincoŽinomo biznieriaus 
Balukonio žmonai buvo padary
ta skaudi ir pavojinga operaci
ja. Operacija gerai pavyko. Po
nia Balukonienė jau grįžo iš 
goninės ir neblogai jaučiasi.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Ii-

Dievo pa- 
Rap.

IDAUGIAU UŽ TUOS PINIGUSDAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLANO CITY. N. Y.



Penktadienis, Blrręiio 23, 1944

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00

Užsieny metams ____________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Neatskiriamas Sutapimas
Bolševikai mėgina užčiūčiuot pasaulį užtikrinimu, 

kad Trečiasis Internacijonalas jau likviduotas; o jei 
jis dar kai kuriuose kraštuose užsiliko, tai Maskva nie
ko bendra su juo neturinti. Aiškiau tariant, bolševikai 
teigia, kad komunistų partija panaikinta; gi jei kur 
dar tebeveikia, tai už jos veiklą Maskva nesiima nešti 
atsakomybę. Toks komunistų manievras tai papraš- 
čiausias akių muilinimas. Paklausykime, ką šiuo rei
kalu sako vienas iš buvusių uoliausių Sovietijos čekis
tų, G. S. Agabekovas, savo knygoje “G. P. U. (Zapiski 
Čekistą).”

“Tiesiog stebėtina, kiek užsispyrusiai akli kai ku
rie Europos valstybių vadai. Iki šiol daugelis jų negali 
suprasti, kad nėra, nebuvo, negalėjo ir negali būt atsi- 
palaidojimo Sovietu vyriausybės nuo Trečiojo Interna- 
cijonalo. Ar gi jų neįtikina nė tas faktas, kad Komin- 
terno pirmasėdis, dabartinis Generalinis Sekretorius, 
visuomet riša savo pareigūnystę su Centralinio parti
jos komiteto naryste, t. y. jis yra drauge nariu to or
gano, kurs veda sovietų politiką ir valdo visą valstybę.

Visi valstybės sumanymai, visi vidaus ir užsienio 
politikos planai pirmiausia apsvarstomi Politbiūre: 
kiekvienas Politbiūro narys, tame skaičiuje ir Komin- 
terno pirmininkas, turi būtinai laikytis Politbiūro 
nuosprendžių. Kominterno viršininkas betarpiškai da
lyvauja sprendime Sovietų valstybės klausimų, vidaus 
ir užsienio politikoj. Gi, antra vertus, kiti Politbiūro 
nariai sprendžia klausimus, paliečiančius Trečiojo In- 
ternacijonalo veiklą. Tai neginčyjamas faktas. Pirma- 
sai Kominterno viršininkas Zinovjevas buvo taip pat 
vienas iš aktyvųjų Politbiūro narių. Jo įpėdinis Bucha- 
rinas ne tik buvo Politbiūro narys, bet ir oficijalus ko
munistų partijos ideologas. Ir pagaliau dabartiniu lai
ku, naujasis Kominterno vadas Molotovas yra ir Polit
biūro narys ir dešinioji Rusijos diktatoriaus Stalino 
ranka. Tad gi netenka stebėtis, kad politiniai ir preky
biniai Sovietų atstovai užsienyje vykdo Kominterno 
paliepimus ir dažnių dažniausia veda Trečiojo Inter- 
nacijonalo propagandą tose šalyse, kur valstybių va
dai juos įsileido, patikėję veidmainingiems ir apgau
lingiems Litvinovo pasižadėjimams. Tokių pavyzdžių 
aš patiekiau užtektinai”.

Žinoma, bolševikai suriks, kad su Agabekovo žo
džiais netenka skaitytis, nes jis bus nupieštas kaipo iš
davikas, niekšas, viešų pinigų eikvotojas ir tt. Jie vi
suomet taip apibūdina tuos, kurie tiesą apie juos pa
rašo. Bet Agabekovas buvo ištikimas “revoliucijos lai
mėjimams” ir dirbo atsidėjusiai kruviną čekistų dar
bą, kol neįsitikino, kad revoliucijos laimėjimas yra ta- 
patingas asmeninei diktatoriaus gerovei. K.

Matome dalį Dėdes Šamo bcmberių, kurie diena iš dienos skrenda virš 
nacių okupuotų kraštų ir Vokietijos ir daužo strateginius punktus.

Pareigos Iš Krikščioniškojo Teisingumo
(Evangelija yra vienintelis tikrojo teisingumo principų kodeksas)
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Nenutrūkstanti Eilė Šv. Mišių 
Už Lietuvos Laisvę!

Birželio 26 — šv. Trejybės Ja, Spring Hill, Alabama. 
par., Newark, N. J.

Birželio 27
Ansonia, Conn.

Birželio 28 — šv. Kryžiaus 
par., Dayton, Ohio.

Birželio 29 — Jėzuitų Kolegi-

KRAUTUVES PADEDA 5-toje 
KARO PASKOLOJE

rikos Valstybėse penki mi
lijonai krautuvių tarnau
tojai naudoja savo parda
vimo talentus krašto sieki
me pilnos ir nesąliginės 
pergalės Penktam Karo 
Paskolos Vajuje. Pardavi
mo kvota kiekvienam par-
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Birželio 30 — Visų šventų
— Šv. Antano par., I par., Chicago. Illinois.

Liepos 1 — Aušros Vartų par., 
New York, N. Y.

Liepos 2 — Šv. Juozapo par., 
Scranton. Pa.

Liepos 3 — Nesiliaujančios 
Pagalbos par.. Cleveland, Ohio.

Liepos 4 — Šv. Juozapo Jėzu
itų par., Philadelphia, Pa.

Liepos 5 — TT. Pranciškonų 
Vienuolyne, Maine.

Liepos 6 — Šv. Kazimiero 
par., Pittsburgh. Pa.

Liepos 7 — Šv. Antano par., 
Cicero, Illinois.

Liepos 8 — St. Robert’s Hali, 
Pomfret

Liepos 9
tojo par., Toronto, Canada.

Liepos 10 — TT. Pasijonistai, 
Brighton, Mass.

Liepos U — Šv. Kazimiero 
par., Montreal, Canada.

L
tas bermontininkų ir su
šaudytas, Petras Tomke- Į 
vičius Troškūnuose pate
kęs į nelaisvę kardais su
kapotas, Jono Budrevi- 
čiaus net ir lavoną lenkai! 
kardais sukapojo, Kazys 
Skvereckas sužeistas pate
kęs į nelaisvę buvo bolše
vikų sušaudytas. Nemažai 
šaulių žuvo ir Klaipėdos 
sukilime. Iš viso 1919-1923 
metais žuvo nuo bolševikų, 
lenkų, bermontininkų 81 
šaulys ir partizanas (nere
gistruotų partizanų žuvo 
žymiai daugiau). Be to yra 
žuvę 6 šauliai ne karo ap
linkybėse, nors jie gyvas
ties neteko dėl Lietuvos 
dirbdami. Jų tarpe ir šau
lys kun. Juozas Bakšys. 
Yra žinomas 32 pavardės 
šaulių partizanų, kurie ne
priklausomybės kovų me
tu buvo sužeisti.

Nepriklausomoje Lietu
voje šauliai sudarė savo
tišką teritorialinę kariuo
menę, buvo gerai paruošti 
ir, svarbiausia, gražiai dir-, 
bo kultūrinį darbą švies-' 
damiesi, veikdami per sa
vo teatrus, dainas, spaudą. 
Prie jų priklausė tokie 
garbingi vyrai, kaip kan. 
Tumas - Vaižgantas.

Gražiai Šaulių Sąjungą 
parėmė ir Amerikos lietu
viai. Apskaičiuojama, kad 
USA lietuviai Šaulių Są
jungai yra suaukoję net 
apie 170,000 dolerių; taipgi 
nemažai Šaulių Sąjungos 
leidinių yra pasklidę tarp 
USA lietuvių, šaulių Są
jungos atstovas dail. A. 
Žmuidzinavičius, kurs lan- 
kesi Amerikoje, gražios Chicato 
paramos gavo iš — c °°’
Vienybės ir kitų 
nių organizacijų.

Jausdami šaulių patrijo- 
tinius nusistatymus, juos 
stipriai persekiojo oku
pantai bolševikai. Daug 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
narių yra ištremtų į Sibi
rą, o netgi visa eilė yra nu
žudytų, kaip mes tą mato-

I

teapginti nuo skriaudų ir peršalę vakarais eina gul- 
neteisybės; jų nuosavybe, ti. Kas nors yra netvarko- 
juo ji menkesnė, juo nepa- je, jei tūkstančiai žmonių, 
liečiamesnė būti privalo, kurie savo gyvenime patys 
Vykinant vien šituos dės- nė vieno cento neužsidir- 
nius, būtų galima pašalin- bo, iš kito prakaito gyve- 
ti šio ginčo priežastis ir o- na, o patys nė vieno pra- 
pumas”. kaito lašo darbui neišliejo. į

Kas nors yra netvarkoje 
mūsų sąžinėse, ūkio san- 
tvarkoje, mūsų pavyde,' 
išnaudojime ir suktybėje,: 
jei, nepaisant neišmatuo- 

‘ jamų žemės turtų, žmonės 
-v.v., • Didžiausi tyrai būtų pa-vis yra priversti badą ir 

kurių globėja ir aiškintoja versti derlingais laukais, šaltį kęsti. (O. S. Marden,) 
yra Bažnyčia, labai gali jei juos mokėtume drekin- Kelias į pasisekimą, 1937, 
sutaikinti ir suvienyti tur-Ti. Daugelio skurdo ir blo- 131-2).
tuolius ir biednuosius, bū-‘g° gyvenimo priežastis y-j • Evangelija yra vienati- 
tent, primindama abiem ra žmogaus pavydas, ne- nis kodeksas, kuriame yra 
luomam jų savitarpio prie- noras pasidalyti su kitais surašyti tikrojo teisingu- 
dermes, kurios iš teisybės ir išnaudojimas artimo, mo principai, savitarpės 
seka. Iš tų jų priedermių Yra baisu ir tragiška, jei meilės maksimos, meilės,' 
darbininkus ir biednuosius didesnė Dievo vaikų dalis kuri turi jungti visus žmo- 
liečia šitos: pilnai ir ištiki- turi nuolat kankintis, rū-'nes, kaip vieno Tėvo vai- 
mai atidirbti tą, kas pasi- pintis ir nervintis dėl duo-jkus ir vienos šeimos na- 
žadėta laisvu noru ir tei- nos kąsnio, o kai tuo tarpu I rius... Tai yra Bažnyčios 
singa sutartimi; darbdavio žemėje yra neišsemiami i misija skelbti ir plėsti vi- 
neskausti, nei jam pačiam, turto šaltiniai. Kas nors y- šame pasaulyje tuos prin- 
nei jojo turtams nekenkti ra netvarkoje, jei keletas’cipus ir tas doktrinas (Le- 
Ginant savo reikalus, susi- turi prisikrovę milijonus, >o XIII laiškas Vokieti- 
laikyti nuo prievartos ir p kitL kurie daug daugiau'jos imperatoriui 1890. III. 
niekuomet nekelti maišto;/r sunkiau dirba, alkani ir’4)._________ “P.G.’

• Žmonės nieko taip ne
reikalauja, kaip teisybės; 
nieko taip nekenčia, kaip 
neteisybės; labiausia, kai 
neteisingumas gresia 
jiems atimti kasdienę duo
ną. Dėl to Šv. Tėvas Leo
nas XIII, kaipo vaistą nuo 
šių dienų negalavimų, pa
taria teisybę. Išreiškė tai 
taip reikšmingais žodžiais,

l 
i
I
pumas .

Štai kokios yra pareigos, 
kurias uždeda krikščioniš
kasis teisingumas. (Iš Ga-kad aš negaliu susilaikyti nytojiško Panevėžio Vys- 

jų nepakartojęs (Rerum kupo Rašto yj, 1929,1.25)
Nov.).

“Visos religijos tiesos

25 METAI, KAIP ĮSTEIGTA 
ŠAULIŲ SĄJUNGA

I

.Conn.
Šv. Jono Krikšty-

Liepos 12 — TT. Jėzuitai,
VVeston, Mass.

Liepos 13 — 
Weston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Liepos 14 — 
Weston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Liepos 15 —
Weston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Liepos 16 — Šv. Petro ir Povi
lo par., Elizabeth, N. J.

Liepos 17 — TT. Jėzuitai,
Weston. Mass.

Liepos 18 — 
\Veston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Liepos 19 — 
Weston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Liepos 20 — 
VVeston, Mass.

TT. Jėzuitai,

Į Liepos 21 — St. Robert’s Hali, 
Pomfret, Conn.

! Liepos 22 — TT . Jėzuitai, 
Weston, Mass.

Liepos 23 — Šv. Kazimiero 
par., Paterson, N. J.

Liepos 24 — Seserų Kazimie-i 
riečių, Loretto Ligoninė, Chica
go, III.

i Liepos 25 — B. V. M. Užgimi
mo par., Chicago, Illinois.

Liepos 26 — šv. Jurgio 
Chicago,

I Liepos

par.,

Kunigų 
patrioti-

Illinois.
27 — Šv. Jurgio 
III.
28 — šv. Jurgio 
Illinois.
29 — Šv. Jurgio

par.,

par.,

par.,

Visose Jungtinėse Ame- 
davėjui nustatyta $300 ‘E’ 
bonų, kas visiems parda
vėjams iš viso sudaro apie 
$1,500,000,000.

Su “Back the Attack — 
Sėli More than Before” šū
kiu, detalinės krautuvės 
miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose per visą kraštą 
stojo į vajų, išpuošdami 
prabangiai langus, netgi 
gatves, skelbdami pardavi
mų kontestus, specialius 
svarbiausių įvykių minė
jimus ir dėdami visas pa
stangas pasiekti geriau
sius pardavimo rezultatus.
Retailer’s War Campaign 

Committee of the Centrai 
Council of National Retail 
Association kooperuodami 
su Treasury Departmentu 
ir OWI pasiūlė, kad visi 
detalistai skirtų 10 pro
centų iš jų skelbimo biud
žeto parūpinimui skelbi
mų Penktajam Karo Pas
kolos Vajui.

nesusidėti su nedorėliais, 
kurie tyčiomis daro dide
lių be jokio saiko prižadų, 
nes iš to kyla tik nereika
lingas užsivylimas ir tur
tų sunaikinimas. j (LKFSB) Viena iš orga- banko namuose bus įstai-

“Turtuoliai gi ir darbda- nizacijų, stipriausiai rė- gų tarnautojų pasitarimas 
viai privalo nelaikyti dar- musių Lietuvos nepriklau- tuo reikalu”, 
bininkų vergų vietoje... somybę, be abejo, yra Sau- ’ “ 
Nevalia apkrauti darbu lių Sąjunga, šiemet sueina; tėjo gal tiktai koks 10 vy- 
C*M, ***^9 v* J vt J T 'VZ A VM> —- — —— — — — —— — --- — — —- X •f a c
pakelia, neduoti tokio dar- mo. Tikroji jos atsiradimo 40, o jau sekančią dieną jie; 
bo, kurs netinka dirbančio data istorikų

mc » liūdno naujųjų 2e- 
daugiau, negu jų sveikata 25 metai nuo jos įsteigi-' rų. Liepos 8 d. jau buvo jų 
w o 1 r ra 11 o va , a rx4- a 4-ralrara ra v. r I T a €1 t C1 T* O rl 1 -1 ("i O ĘPlcflTlPlJI rJtZaTaO 11P

bo, kurs netinka dirbančio data istorikų skaitoma turėjo savo pirmą karinę 
amžiui, ar jo lyčiai. Bet vi- 1919 m. birželio 27 d. (žiūr. mankštą. Vyriausiu tos są- 
sų didžiausia darbdaviui" T 
priedermė tai duoti kiek
vienam tai, kas jam tei
singai pridera gauti... Nei 
Dievo įsakymai, nei žmo-į 
nių įstatymai neleidžia 
spausti reikalaujančių sa
vo naudos dėliai ir naudo
tis jų vargais savo pralo- 
bimui. Nusukti gi pridera-

■ monlzata AZirv’ia 11 cin

Dr. J. Matuso “Šaulių Są- jungos organizatoriumi 
jungos Istorija”). Tiesa,:buvo VI. Pūtvis - Putvins 
jau anksčiau buvo žino
mas lietuvių partizanų vei
kimas, jau ir anksčiau net 
Kaune inteligentai turėjo 
kaikokius pasitarimus a- 
pie kūrimą organizacijos, 
kuri ginklu remtų Lietu
vos laisvę, bet tik tą dieną 

nio atlyginimo tai sun-' oficialiai ši organizacija 
klausias nusikaltimas, gavo Šaulių Sąjungos var- 
kurs šaukia dangaus kers- dą. Ruošiantis prie to stei- 
to. “Štai jūsų darbininkų..J giamojo susirinkimo spau- 
užmokesnis, kurs, jūsų už- doje buvo įdėta žinutė: 
turėtas, šaukia; ir jo šauk-į —Valdžios įstaigų tar- 
smas J ' ’ " 
Viešpaties ausis” (Jok. 5,
4).

“Pagaliau turtuoliai turi 
stropiai vengti, kad nei 
prievarta, nei suktybėmis, 
nei visokiomis kitomis 
spekuliacijos priemonėmis 
neatimtų iš biednų to. ką 
jie yra susitaupę, tuo la
biau, kad jie neganėtinai

kas. Sąjunga greit pradėjo 
plėstis po visą Lietuvą. Ji 
tikrai buvo reikalinga ga
lutinai Lietuvą išvaduoti 
nuo okupantų. Tą vaiz
džiai liudija pulk. Glovac

kio, Pasvalio komendanto, 
atsišaukimas:

— Malonėkit sukelti vie
tinius gyventojus su dal
giais, kirviais ir moteris su Į 
karštu vandeniu užpakaly
je vokiečių... žinodami ma 
žiausius takelius,, pereiki

maitijos kankinių sąrašo.
Yra pagrindo manyti, 

kad ir nuo nacių ta patri- 
jotiškoji Šaulių Sąjunga 
turi nemažai kentėti. Pati 
Sąjunga senai okupantų 
uždaryta, bet įvairiais bū
dais persekiojami ir jos 
buvusieji nariai.

I

i_ _ _ 1 
pasiekė kareivi jų nautojų tarpe yra plačiai te į puolimą, pasinaudoję, 
:—------- k 'nosMUnci L-orJ < o »•_ ei nlrl a i« i r kili idžia i spasklidusi mintis, kad tar- 

inautojams būtinai reikia 
mokytis karinio muštro. 
Tuo tikslu Kauno įstaigų 
tarnautojai mano sudaryti 
tam tikrą laisvanorių 
“Plieno batalijoną”, kuris 
būtų karinių instruktorių 
nuolatos mankštinamas... 
Penktadienį, birželio 27 d.,

ginklais ir kulkosvaidžiais, 
kurie patys eina į jūsų, 
rankas”.

Daugelis šaulių žuvo ne
priklausomybės kovose su 
bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais. Pavyzdžiui:; 
Rokas Urbonas mirė su-Į 
muštas šautuvo 1-------
Petras Račas buvo suim-

I Liepos
Chicago,

Liepos 
Utica, N. Y.

Liepos 30 — šv. Kazimiero 
par., Paterson, N. J.

Liepos 31 — šv. Jurgio par., 
Chicago, Illinois.

Rugpiūčio 1 — 
par., Phiia., Pa.

Rugpiūčio 2 —
par., Phila., Pa.

Rugpiūčio 3 — 
par., Phila.. Pa.

Rugpiūčio 4 —
par.. Cicero, Illinois.
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conn.

Šv.

Šv.

Šv.

Šv.

Juozapo

Juozapo

Juozapo

Antano

I

Dėdės Šamo kariai, pasirengę su priešlėktuvine 
buože, trim-vamzdimis kanuole, seka padanges, ar neužklups 

'priešo lėktuvo. Akcija vedama Italijos fronte.



Penktadienis, Birželio 23, 1944
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metu liepsnose 
dingsta didingi rūmai ir 
vargingos lūšnelės.

PKRBINiNKAS

kiai nesižegnoja ir

pav. 
kad

dainas prie stalo.
čiams bevalgant, štai atsi- kią malonę iš savo dangiš- 
daro duryš Ir įeina eigeta. kojo Tėvo, keldavo akis
Jis buvo apsivilkęs skar- aukštyn ir dėkojo, 
malais, kurie rodė, kad jis “Tėve, dėkoju Tau, 
esąs žemiausias vargšas. * mane išklausei”. Per Pas- 
Nieko nesakydamas, elge- ’ kutinę Vakarienę ilgai dė-

* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Atpildas Už Artimo Meilę

1895 metais, vasario mė- ga. Haro įšoko į valtį ir su- 
nesyj. Šiaurės jūros pa- šuko: “Tad aš vienas va- 
krašty įvyko tikrai keistas žiuoju!” Tuo momentu pa- 
atsitikimas. 'sirodė jo motina ant kran-

Vieną labai šaltą ir aud-’to. Jos vyras buvo nusken- 
ringą žiemos rytą smarkus (dęs... o sūnus Uve kažkur 
armotos šūvis pakėlė iš dingęs. Jis buvo jos jau- 
miego netolimo jūros niausiąs sūnus apie kurį 
kranto stovinčio žvejų kai- ‘ jau keli metai, kaip nieko 
mėlio žmones. Jūroje vieno nebuvo girdėjusi. Supratu- 
kiolmetro atstume nuo si Haro sumanymą, ėmė 
kranto, stovėjo ant pavan- ‘su ašaromis maldauti: ‘Ne- 
deninės uolos užplaukęs ir plauk! dėl savo motinos 
audros daužomas laivas, meilės, neplauk!’ Jis žus... 
Jūreiviai buvo sulipę į lai- ar tu esi tikra, kad ir jis 
vo stiebus ir prisirišę vir- neturi motinos? — su šu- 
vėmis. kad vilnys negalėtų ko Haro. Tuomet nutilo se- 
juos nublokšti į putojan- nutė motina. Dar keturi 
čią jūrą. vyrai įšoko į valtį ir nu-

Žvejai greit paruošė gel- plaukė pamažu prieš ban- 
bėjimo valtį. Ji galėtų iš- gas. Kai jie atplaukė, laivo 
plaukti, bet nebuvo drą- denis byvo jau , pasinėręs, 
saus vairininko Haro: jis 
dar anksti rytą buvo išvy
kęs į gretimą kaimą. Bet 
nebuvo prasmės jo laukti, 
nes kiekviena minutė buvo 
brangi: audra galėjo suai
žyti laivą. Todėl aštuoni 
vyrai nusiyrė į šėlstančią 
jūrą. Su dideliu vargu pa
siekė jie apdaužytą laivą ir 
susodino nelaiminguosius 
į valtį: Tačiau vienas dar 
liko. Vargingai kabėjo jis 
aukštam stiebe, sustyręs 
nuo didelio šalčio. Žvejai 
nebandė jį nukelti, nes vai- skaitytojau, kaip Dievas 
ti buvo pilnutėlė. Audra1 užmoka mums už tai, ką 
šėlo ir visų gyvybė kabojo mes gero padarome savo 
ant plauko. Kai jie laimin-: artymui. Ir Išganytojas 
gai pasiekė krantą. Haro sako: “Ištikrųjų sakau 
jau buvo atvykęs. Jis pa- jums, ką jūs padarysite 

vienam iš tų mano brolių, 
man padarysite” (Mat. 25, 
40). Palaiminti geros šir
dies. nes jie laimės gailes-

Todėl buvo labai sunku 
prisiartinti prie kabančio 
stiebe jūreivio. Pagaliau 
pasisekė priplaukti. Pats 
Horo, kovodamas su mir
timi. nukėlė beveik perša
lusį berniuką. Jis paguldė 
į valtį ir grįžo į krantą. 
Kai valtis buvo jau tiek ar
ti. kad stiprus Haro balsas 
galėjo perviršyti audros 
ūžimą, jis modamas sušu
ko: “‘Pasakykite motinai... 
kad jis yra Uvi!..”

Žiūrėk, mano
I

jau buvo atvykęs, 
klausė, ar jie visus parga
benę. Išgirdęs, kad dar vie
nas likęs, tarė: “Aš jį par
vešiu! O jūs ar padėsit 
man?” Žvejai nenorėjo: jie tingumą” (Mat. 5, 7). 
manė, kad tai nereikalin-

Kardinolas Iš Amatininko

Vyskupas Cuthbert O’Gara, C. P., buvęs kąro belais
vis sugrąžintas į Ameriką.- - - - - ' ■ - - - ----- -- - ■ ■ ■ - - - —

Vertė Klierikas Janas Bernatonis

Atsisveikinimas

Aragonijoj (dabartinėj žvilgiu, nuo kurio turite 
Ispanijoj) seniau viešpa- duoną ir viską, tuo tarpu 
tavo pamaldus karalius jam nenorite padėkoti 
vardu Alfonsas. Karalius ‘ nors prieš ir po valgymo ‘ 
pastebėjo, kad jo dvariš- 
jkiai nesižegnoja ir nesi-daro žmonės, 1------ -------
meldžia prieš ir po valgy- užmiršta, kad ką čia turi 

iriclznc? xr»»n
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Iš tikrųjų, labai keistai 
nesi-daro žmonės, kurie visai

mui ir nėra dėkingi Die- žemėje, viskas yra Dievo 
vui už gautąsias malones, duota. Jeigu tai, labai liū- 
Karalius pasiryžo duoti dna, kad žmonės būna pa- 
jiems pamoką. Jis liepė našūs į tuos gyvulėlius, 
paruošti puotą, į kurią pa- kurie pasistiprinę, net lo- 
kvietė daug svečių. Kai velį apverčia ir visai nedė- 
svečiai susirinko, karalius kingi tam ąžuolui, nuo ku- 

t _ - - - - -• • • w • -- — - I

I
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Sve- džiu. Kiek kartų gavo ko-1 . V I

Ne Pora
Šv. Tėvas Sikstas V nie

kad neužmiršdavo, kad jis 
buvo kilęs iš paprastos gi
minės. Kartą vienas vie
nuolis paprašė Sikstą V, 
kad jis leistų savo gimi-

neaaKyuamas, erge- auuuę vanancuę uc- . - » . . •
ta atsisėdo tarp kunigaik- kojo už Jo geradarystes. į11-1 ?. .uz.. _*L.. . C-°
scių ir bajorų ir pradėjo Bažnyčia šv. Mišių ir pa-■ “jei tik yra koks nors ry- 
valgyti ir gerti brangų vy-maldų metu liepia mums šys tarp tavo ir mano'gi
ną, į nieką nekreipdamas . kartoti: “Deo eratias”. kas minSs TaicH i

i “Sutinku”, tarė Sikstas V,

jokio dėmesio.
Visi didikai nustebę su

žiuro į karalių, laukdami, 
kad jis lieps išmesti tokį 
svetį laukan.

Bet karalius nieko nesa
kė. Tuo tarpu elgeta, gar
džiai pavalgęs ir atsigėręs, 
pakilo nuo stalo ir nė ačiū 
nepasakęs, pasišalino. Jam; 
išėjus, svečiai reiškė savo 
nepasitenkinimo tokiu el
getos užsilaikymu.
' Tuomet prabilo kara
lius: “Mano prieteliai, tarė 
jis. Tiesa, tas elgeta buvo 
nemandagus ir storžievis, 
bet jūs negalite jam labai 
prikaišioti," nes ir jūs pa
našiai elgiatės Dievo at-

(Tęsinys)
Nors karstas nedėtinas į1 čiuosi širdyje vienišas. Tik 

kapą, bet vis tiek buvo at- dabar pradedu suprasti ir 
mielas neštas į ankščiau išrinktą, įvertinti, ką tai reiškia ne- 

; vietą ir buvo suteiktas pa- beturėti mūsų tarpe kuni- 
| skutinis palaiminimas, go Gerardo.”
Sniegas jau apdengė žemę Kunigo Gerardo antras 
baltu nuliūdimu. Nuo ka- brolis, kunigas Tomas Do- 
pinių buvo matomas tas'novan, negalėjo atvykti į . 
kelias j kalnus, kuriuo palaidojimu į Mančūką, mavo. Būrelis
kun Gerardas buvo nuga- nes jo stotis buvo kitame J iežiu mergaičių mo- 
bentas j nelaisvę, kančią ir į Kinijos krašte. Tačiau, Jis į.J". kėliau iančiu i Ha- 
mirtį. Štai kunigas Gerar- atvyko į Japoniją atsisvei-į J ų Į .
das baigia Kryžiaus Kelią j kinti su brolio kūnu. Kuo-’ 
toj vietoj, kur prasidėjo met karstas buvo įneštas į 
tos kančios. laivą ir padėtas mažame

“Aš esu Prisikėlimas ir i kambary prieš keliausiant
Gyvenimas,” mąstė misi- į 
jonieriai semdami vilties aplankė savo brolį ir trum- 
iš Dievo žodžių. “Rytoj,”

“P. P.”

įvaii, susirinko prie laivo 
grotelių. Kai laivas pradė
jo suptis ant marių, jos 
uždainavo japonų dainą, 

. .... _ * “Ar galima užmiršti savoį Ameriką, kunigas Tomas ®

ir mano'gi- 
kartotj: “Deo gratias”, kas minės. Taigi iš kokios pats 
reiškia: — Dėkui Dievui.(giminės?” Vienuolis išdi- 
Po kiekvienos psalmės lie-įdžiai atsiliepė: “Šventasis 
pia sakyti — Garbė Tėvui, Tėve! Mano giminė, ačiū 
Sūnui ir Šventajai dvasiai, i Dievui, yra viena iš se- 

Dori, kilnūs žmonės ne- • niausiu ir turtingiausių 
užmiršta dėkoti Dievui J Neapolyje”. — 
Tik puikuoliai ir bukaus *' - — -
proto savinasi dovanas, 
kurias yra gavę iš Dievo. 
Toks puikuolių elgesys 
niekam nepatinka, nors 
kiekvienas mūsų yra lin
kęs į puikybę.

Didelį žygį atliko Lenki
jos karalius Jonas Sobies: 
kis, kada, vadovaudamas 
lenkų - lietuvių kariuome-! 
nei, sutriuškino turkus Į 
ties Viena.

Kada karalius su di
džiausiu džiaugsmu ir 
triumfu buvo minių sutik
tas ir įvestas bažnyčion, 
tada jis, puolęs prieš alto
rių, sušuko: “Ne mums, 
Viešpatie, ne mums, bet

■ “Tai juo 
blogiau! Kaipgi gali susi
vienyti taip garsi giminė 
su menka piemens gimine, 
iš kokios aš esu kilęs? Bet 
jeigu pačiam ištikrųjų 
tas mūsų susigiminiavi
mas labai rūpi, tai mesk 
savo habitą (vienuolišką 
rūbą), eik į sodžių ir pasi
daryk tokiu pat piemeniu, 
keikiu aš buvau. Tada tik 
gali kas išeiti iš paties pa
siūlymo”.

. r- f r

nis, dar būdamas Afrikoj, 
išgydė tam liūtui žaizdą, ir 
su juo tris metus gyveno 
viename urve.

Toks nepaprastas žvė
ries dėkingumas sugėdino

pą valandėlę pamąstė apie 
jie mąstė grįždami į na- jo brolio kūniškas lieka- 

mes tęsime tą dar- nas. Jis nesijautė, jog da-
Vienos arkiv. Dr. A. Grušai esant dar vaiku buvo 

toks atsitikimas. Grįždamas iš pradžios mokyklos, jis___ y ____ r_____ z_____________ ___________
sustojo su kitais berniukais prie šv. Stefano bažnyčios. • bą, už kurį kunigas Ge-ibar laikas nuliūdimo, nors 
Iš bažnyčios išėjo zakristijonas ir paprašė vaikų eiti 
patarnauti šv. Mišioms. Mažasis Grušiukas pirmas 
pasipiršo. Kada jis po šv. Mišių ėjo iš zakristijos, atsi
klaupė prie altoriaus, kur buvo švč. Sakramentas, ir’ 
karštai pasimeldė: “Gerasis Dieve! Aš noriu visada 
Tau tarnauti. Aš prašau Tave padaryti mane kunigu”.! 
Vaikiuko malda buvo išklausyta. Jo geraširdis dėdė! 
kunigas išleido jį į gimnaziją. Gerai baigęs gimnaziją,!

i mus, “

mylimus draugus?”
Su ta daina Rytai lyg 

nejučiomis atsisveikino su 
kunigo - misijonieriaus la
vonu.

(Galas)
Didesnei Dievo garbei! 

Kl. Jonas Bernatonis.

•—**—**'» ------ —--------o--------~ ~ —o----------
savo vardui duok garbę!” j net pagonis ir krikščionis 

Kartais ir neprotingi buvo paleistas.
Dievo tvariniai moka pa- Dievas mus apdovanojo 
rodyti dėkingumo. Pirmai- visokiomis gėrybėmis, da- 

krikščionybės am- vė mums protą, kad jį pa-
i

siais 1
žiais Romos cirke buvo" į- 
mestas 'krikščionis liū
tams sudraikyti. Bet liū
tas laižė jo kojas, nieko 
blogo nedarydamas. Pa
aiškėjo, kad tas krikščio-

žintume, širdį, kad ji my
lėtume. Tad būkime dė
kingi Dievo tvariniai.

“M.”

18-tais amžiaus metais jis įstojo į kunigų seminariją. Į rardas paaukavo savo gy- ir labai buvo pasiilgęs savo 
J kunigus įsišventė 23-čiais amž. metais (1843). Pas
kum jis pasiekė ir kardinolo laipsnį.

I

Amerikos atstotas Vatikane Myron C. Taylor sv Popiežiaus 
Gvardijos kareiviu.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Didis laivas, bangų su-

vybę.” brolio. Jo mintys grįžo į
Mažame namelyje prie tas dienas, kai jis pats 

seminarijos kunigo kars- ruošėsi išvykti į Kiniją ir 
tas, sugrąžintas, ilsėjosi įstojo į kolegiją, kur jau- 
kol bus išvežtas į Ameri- nas kun. Gerardas dėstė 
ką. Trys Seselės mielai mokslą. “O kaip aš tau pa
saugojo karstą per devy- vydžiu, Teveli Tomai”, 
nias dienas. Seselė Veroni- jaunas kunigėlis tada sa
ka jautėsi, jog ir jos pri- kė, atsisveikindamas su 
klauso prie to būrio drą- broliu, kunigu Tomu, 
šuolių, skelbiančių Dievo Dabar dalykai daug kuo 
Žodį pagonims. “Prašau pasikeitė nuo tų dienų, 
pasakyti kunigėliams,” Kunigas Gerardas išvyko 
prašė Sesele Petrą, virsi- į misijų žemę, pergyveno 
ninkė, Prelato tane, “kad savo nors trumpą, bet pil- 
ir mes norime kaip nors 
jiems pagelbėti, kai jie 
grįš į savo misijas. Mes 
aukosime savo maldas 
kiekvieną vakarą per išti
są metą kunigo Gerardo 
atminčiai, kad Dievas ap
saugotų jo bendradarbius nutinį gyvenimą ir Dievo 
nuo nelaimės”. numatytas, esąs vertas

Viskas galutinai buvo baisios mirties savo apaš- 
sutvarkyta, ir kun. Gerar- talavirne, buvo pašauktas 
das paskutinį kartą išva- į amžiną gyvenimą.
žiavo iš Fušun miesto. “Ar; Klūpėdamas prie brolio 
tamsta žinai,” tarė vienas karsto, jis meiliai ištarė, 
kunigas savo draugui, “ašį“o kaip aš TAU pavydžių, 
šį vakarą pirmą kartą savo kunige Gerarde.” 
gyvenime Kinijoje jau-
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44. Kalba Maldos Apaštalavimo Nariams ir

Kovo 27 <L 1940 m.
Tarp kitų dalykų, du pavojai šiandien gręsia pa

sauliui. Iš vienos pusės yra žmonių puikybė, pasiprie
šinimas Dievui ir Jo Įstatymams; protas aukštinamas 
ir Dieviškasis autoritetas nepripažįstamas; toliau, jė
ga aukštinama nebesiskaitant su tiesa ir teisingumu. 
Bet Kristus pasakė: “Mokykitės nuo Manęs, nes Aš 
romus ir nuolankios širdies ir taip jūs rasite poilsį sa
vo sieloms”. Taigi platinti pamaldumą prie Jėzaus 
Švenčiausios Širdies yra iš tikrųjų mokymas malonu
mo ir nuolankumo ir pasidarbavimas pasaulio taikai.

Kitas pavojus, beveik visiškai priešingas pirma
jam, yra dorovinis nupuolimas ir nepasitikėjimas. Tai 
yra pasekmės atsimetimo nuo tikėjimo, vilties ir mei
lės. Tos dieviškos dorybės, kaip šviesos ir meilės spin
duliai tarp Dievo ir žmonių, gauna naują jėgą iš Jėzaus 
Švenčiausios Širdies meilės. Apmąstydami Tą Širdį ir 
Jos atvertą žaizdą, žmonės supranta, kad Dievas nėra 
tik Viešpats, Kuriam reikia tarnauti ir bijoti, bet taip 
pat jų Tėvas, pilnas pasigailėjimo, Kuris juos myli ir 
jų turi būti mylimas. Tada ir labiausia nusiminusi dva
sia atsigaivina ir didžiausiai varginamas protas nusi
ramina. Taigi skleisti pamaldumą prie Jėzaus Šven
čiausios Širdies yra taikos skleidimas tarp žmonių. 
“Ramybė jums”.

Brangieji Sūnūs! Kada Jėzus Vakarienbūčio tylo
je ištarė žodžius: Ramybė jums! Apaštalai buvo bai* 
mės apimti, nes jų kambario durys buvo uždarytos. 
Taika, kurios jie negalėjo rasti savo prieglaudoje, bet 
kurios jie turėjo būti skleidėjai visam pasauliui, ir ku
ri juos turėjo lydėti jų darbuose, kentėjimuose ir kan
čiose, apturėjo iš savo Atpirkėjo, kada Jis atėjo į jų 
tarpą.

Ar žmonės supras šitą pamokymą ir su pasitikė
jimu sugrįž prie Dievo, kad apturėti tą taiką, kurios 
visos širdys taip trokšta ir ieško. Daugelis žmonių 
šiandien neteko tos taikos, nes jų pranašai ir jų vadai 
atsiskyrė nuo Dievo ir Jėzaus Kristaus. Kaikurie skel
bėjai bedieviškos kultūros ir valdžios, užsidarė savo 
žmogiškoje puikybėje, uždarė duris antgamtiniai min
čiai, pašalino iš pasaulio Sutvėrėją, išnešė iš mokyklų 
ir teismo rūmų Dieviškojo Nukryžiuotojo Mokytojo 
atvaizdą; norėjo ištrinti visas Evangelijos įtakas įstai
gose, socialinėse, šeimose, tautinėse, nors jie ir ne
įstengė išrauti tikėjimo šaknų iš žmonių širdžių. Kiti 
toli nubėgo nuo Kristaus ir Jo taikos, atmesdami šimt
mečius apšvietos ir civilizacijos pasinėrė senovės pago- 
nizmo ir naujos stabmeldystės tamsybėse. Kad tai jie 
suprastų savo klaidas, kad tai jie žinotų, kad Jėzus 
Kristus, nežiūrint jų apleidimo, jų atsižadėjimo ir 
priešingumo, pasilieka arti prię jų, ištiesęs Rankas ir 
atverta Širdimi tik nori jiems sakyti: “Ramybė jums”, 
jei tik jie susigriaudinę sugrįš prie Jo, ir parpuolę prie 
Jo kojų su tikėjimu ir meile sakys: “Mano Viešpats ir 
Mano Dievas”.

Laiškas Kardinolui Maglione 
Balandžio 25 d., 1940 m.

Pereitais metais, kada juodi debesys temdė pa
dangę ir kalbos apie ginkluotą susirėmimą gąsdino vi
sus, Mes, kurie savo tėviškoje širdyje atjaučiame Mū
sų vaikų kančias ir vargus, rašėme jums laišką. Per jį 
Mes raginome visą Katalikišką pasaulį gegužės mėne
syje melstis į Dievo Motiną, kad Ji permaldautų savo 
Sūnų — Jėzų, Kurį žmonės nesuskaitomomis nuodė
mėmis įžeidė, ir kad tautos surastų būdą teisingai su
sitaikyti ir išlaikyti taiką pasaulyje. Bet dabar, kada 
padėtis pasidarė daug blogesnė ir tas baisus karas pra
sidėjo, Mes vėl šaukiame viso pasaulio katalikus rink
tis kasdien per gegužės mėnesį prie Marijos, Dievo 
Motinos altoriaus ir melstis už taiką.

Visi gerai žino, kad nuo pat karo pradžios Mes 
nieko neapleidome neišmėginę, bet panaudojome visas 
priemones — savo kalbose, raštuose ir pasitarimuose 
su vyriausybių vadais — kad būtų įvykdyta ta taika, 
kuri yra pagrįsta teisingumu, tarpusaviu pasitikėji
mu ir broliška meile.

Jūs Brangieji Sūnūs, kurie esate taip arti prie 
Mūsų Visuotinos Bažnyčios valdymo reikaluose, gerai 
žinote, kaip giliai Mes atjaučiame tautų nelaimes ir 
kančias ir su šventuoju Povilu, tautų Apaštalu sako
me: “Kas yra silpnas ir aš nesidarau silpnas?” Mūsų 
širdis yra pilna liūdesio ne tik dėl nelaimių, kurios 
spaudžia kariaujančias tautas, bet taip pat dėl nelai
mių, kasdien labiau gręsiančių, kitoms tautoms. Bet 
jei, kaip Mes sakėme, Mes visa darėme, kas žmogiš
kam sumanymui ir galiai yra galima, kad pašalinti di
dėjančias nelaimes, bet Mes pasitikime Tam, Kuris 
Vienas tėra Visagalis, Kuris savo Rankos delne laiko 
visą pasaulį, Kuris valdo žmonių mintis ir jausmus, 
valdo tuos, kurie tautoms vadovauja. Taigi Mes nori
me, kad visi sujungtų savo maldas su Mūsų maldomis 
išprašyti Gailestingąjį Dievą užbaigti šitą karo nelai
mę.

Gauta žinių, kad gegužės 181 
d. karys Alfonsas Mažutaitis, 
sūnus p. A. Mažutaitienės, bai
gė prirengiamąją aviacijos ka
riūnų mokyklą su aukštais pa
žymėjimų laipsniais, Niagara 
' Jniversitete, N. Y. Baigęs šią 
mokslo šaką, kariūnas A. Mažu
taitis pasiųstas į Bainbridge, 
Ga., baigti skraidymo apmoky
mą. Būdamas N. Y., kariūnas 
A. Mažutaitis atliko daug skrai
dymo solos, vienas be 
toriaus. Neabejojame, 
mūsų jauno, 18 metų, 
bus geras lakūnas ir 
kad greitu laiku grįš į namus 
atostogoms su leitenanto žvaig
žde. Sveikiname kariūną A. Ma- 
žutaitį ir linkime geriausių 
sėkmių aviacijoje.

instruk- 
kad iš 

Alfonso 
tikime,

Lietuvis Leitenantas Gavo

Šiomis dienomis mūsų bažny
čios prižiūrėtojas, p. J. Kontri
mas pergyveno lengvą kaklo o- 
peraoiją Cambridge miesto ligo
ninėje. Po operacijos p. Kontri
mas sveiksta ir už keletos dienų 
bus namuose. Linkime greit pa
sveikti.

Birželio 16 d. mirė Antanas 
Vitkauskas. Velionis birželio 20 
d. iš N. P. bažnyčios, palaido
tas Šv. Mykolo kapuose. Velio
nis paliko didžiame nuliūdime 
žmoną — Emiliją, du sūnus, Jo
ną ir Praną, kurie randasi karo 
tarnyboje. Puskr. Pranas šiuo 
tarpu randasi Europoje ir jam 
neteko dalyvauti brangaus tė
velio laidotuvėse. Teknikos pus- 
karininkas Jonas spėjo atvykti 
iš S. Carolinos amžinai atsisvei
kinti su brangiu tėyeliu. Reiš
kiame velionio šeimai giliausios 
užuojautos.

Birželio 18 d., “Tėvų Dieno
je” mūsų parapijos vikaras kun. 
A. Baltrušiūnas praleido popietį 
su savo tėveliais South Bostone.

Šiuo laiku mūsų LDS 8 kp. 
narys, p. J. Tebėra su šeima 
praleidžia dviejų savaičių atos
togas kur nors maudynių rezor- 
te. Linkime pp. Tebėrams links
mai atostogas praleisti.

p. Vaitkus, buvęs vietinis gra- 
borius, šiuo tarpu randasi Sam- 
son, N. Y., karo laivyno apmo
kymo punkte, p. P. Vaitkus ra
šo, kad gerai sekasi, bet esąs 
išsiilgęs namų, žmonos ir jau- 
namečio sūnelio. Tikime, kad p. 
Vaitkus greit mus aplankys. 
Laukiame.

LEIT. JONAS F. KARČIUS
Šiomis dienomis leitenantas 

Jonas F. Kapčius, kurio tėveliai 
gyv. 35 Magee St., Cambridge, 
gavo nuo pulk. L. Ponton de 
Arce, 3-čios Ferrying Grupės 
komandieriaus, sveikinimą, ka
da jam buvo įteiktas aviacijos 
medalis Romulus Army Air 
Field, Mich.

Leit. Jonas Kapčius gavo tą 
medalį už pasižymėjimą, kaipo 
navigatorius kovos srityse tarp 
kovo 23, 1942 ir lapkričio, 1943. 
Jis kaipo Ferrying divizijos na
rys buvo vienas iš Air Trans- 
port Komandos Šiaurės Atlan- 
tiko oro kelyj pionierių. Leit. 
Kapčius taipgi yra gavęs pagy
rimą nuo Maj. Gen. Harold K. 
George už dalyvavimą specia- 
lėje misijoje su XX Bombanešių 
Komanda Kinijoj. Jis savano
riai kartu su kitais įstojo į tą 
misiją ir rizikavo savo gyvybes 
daug kartų vadovaudamas kro
vinių pristatyme priešo valdo
mose teritorijose.

Leit. Jonas F. Kapčius yra 
baigęs Rindge aukštesnę moky
klą ir M. I. T. Prieš įstojimą į 
karo tarnybą Įeit. Jonas dirbo 
General Electric kompanijoj 
kaipo specialistas oro švarini- 
mo ir šaldymo skyriuje. Jis į- 
stojo kaipo aviacijos kadetas 
liepos, 1941 m. Kovo, 1942 m. 
tapo pakeltas antruoju leite
nantu, 
spalių 
muoju

Mes
jaunuoliai 
ir tuo jie kelia lietuvių vardą.

Sveikiname Įeit. Joną F. Kap- 
čių ir linkime Dievo palaimos 
karo tarnyboje’

Dievo Malone Per Mariją 
Gyvybės Davėjas

Tėvo Antonino M. Jurgelaičio, 0. P., Primicijų Proga,
1944 m., birželio 11 d., nes jis dabar Jėzaus brolis 
So. Boston, Mass., kun.-(Jono 20, 17), Kristaus drau- 
K. Žvirblis, O. P., pasakė gas (Jono 15, 15), Dievo san- 
sekantį pamokslą: ! darbininkas (I Kor. 3, 9), Die-i

(Tąsa) ivo žmogus, su dievišku pašau-j
Taip, grįžo jūsų sūnus, grįžo,'kimu’ ir > genimas tik Die- 

kad ir jūs tėveliai brangūs, ir vui Pavestas, 
sesutės, draugai ir giminės ga-| Kristus siunčia kuni« Ant°- 
lėtumėte pakėlę širdis, kartu suiniflk iS keminarijos į pasaulį.

, .. .. . , , j “Kaip Tėvas mane siuntė, taipjuomi aukoti šią tooulos meiles) r r
Į ir aš jus siunčiu. Imkite Šventą
ją Dvasią... Štai aš su jumis esu j 
per visas dienas...
ima, mane priima, 
priima, priima tą, 
siuntęs. Kas jūsų 
manęs klauso; kas

auką, šią begalinės padėkos at- 
našą Aukščiausiam Dievui. 
Džiaugsmo kupina širdimi au
kojo motinėlė savo sūnų KristuiI 
ir Bažnyčiai. Antroji Marija i Prl 
duoda antrą Kristų! Jos maldos 
su juomi, jos atsidūsėjimai iš 
meilingos širdies šaukia: “Kas 
yra žmogus, kad Tu Dieve jį at
simeni, ar žmogaus sūnus, kad 
Tu jį atlankai? Tu jį padarei 
tik mažesnį už angelą; Tu jį ap
vainikavai su garbe ir šlove; ir 
Tu jį pastatei ant savo rankų 
darbo” (Ps. 8, 5-6).

Grįžo sūnus pas jus. bet ne be 
toks pat, koks išėjo prieš sep- Į 
tynetą metų. Jis ne be tas pats' 
savo draugams su kuriais žai-t 
dė. Ne tas pats mielam tėveliui, 
kuris jam patarimus duodavo, 
ne be tas net motinėlei, kurios 
klausė, kurią giliai mylėjo.

Jau negrįžo namo sūnūs, bet 
Dievo išrinktasis ir paveldėta
sis. “Ne jūs mane išsirinkote, 
bet Aš jus išsirinkau ir pasky
riau jus... (Jono 15, 16), kad 

t 
eitumėte, neštumėte vaisiaus ir dina 
jūsų vaisius pasiliktų.” 

Negrįžo tau, sesute.

ir tais pačiais metais, 
mėn. tapo pakeltas pir- 
leitenantu.
džiaugiamės, kad mūsų 

pasižymi tarnyboje

“Tėvų Dienoje“ pagerbtas šei
mos p. B. Jakutis. Jis tą dieną 
taipgi šventė savo 60 metų gim
tadienį. Šia proga p. B. Jakutis 
susilaukė gražių dovanų; be to, 
nuo savo sūnų karių, puskr. S. 
Jakučio ir viršytos A. Jakučio 
gavo žinią, kad broliai pirmą 
kartą po ilgo nesimatymo susi
tiko Anglijoje, ir abu esą svei
ki. Džiaugiasi p. Jakutis, kad jo 
sūnūs Europoje nuo karo dar 
nenukentėjo ir kad jo, tėvo, 
“Tėvų Dienoje” nepamiršo.

sų parapijinės mokyklos šių me
tų užbaigimo aktas. Šiais metais 
mokyklą užbaigė sekanti moki
niai: berniukai — P. Zinkus, V. 
Rameika, P. Marson, J. Kamins
kas, J. Kaleva. J. Dainis. P. Bu- 
drevičiuš ir A. Banys: mergai
tės — O. Urbonavičiūtė, A. 
Strazdaitė, M. Robinson. O. Na- 
vašinskaitė, O. Malinauskaitė, 
L. Kaminskaitė. R. George. D. 
George ir P. Buck. Graduantai 
išpildė da.inų ir kalbų progra
mą. Klebonas kun. P. J. Juškai- 
tis išdalino mokiniams pažymė
jimus ir pasakė kalbą. Taipgi 
kalbėjo prelatas J. Ambotas, 

! kun. K. Jenkus. kun. P. Virmau- 
Iskis, kun. dr. K. Urbonavičius 
' ir kun. A. Baltrušiūnas. Mes, 
i lietuviai, turėdami savo lietu
višką mokyklą, turėtume rūpin- 

, tis, kad kiekvieną metą laidos 
būtų didesnės. A. D.

Birželio 18 d. marinas W. Sa-| 
bas, kuris tarnauja S. Carolinos 
valstybėje, kartu su savo žmo-' 
nele Emilija (Jakutyte) šventė 
5 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. E. Sabienė šia proga 
buvo išvykusi pas savo vyrą, 
kad kartu švęsti 5 metų vedybi
nį jubiliejų. Sveikiname pp. Sa
bus ir linkime jiems daug lai
mės.

KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Kokias priemones Popiežius nurodo pasaulio taikai?
2. Prie ko Popiežius šaukia katalikus per gegužės mė

nesį?

Šią savaitę sodalietė. p-lė A. 
Matusev’ičiūtė atostogauja prie 
ežero. Linkime linksmaus laiko.

Birželio 18 d. 7 vai. vakare 
parapijos svetainėje įvyko mū-

paslapčių teikėjus”. (I Kur. 4, 
1).

Jis dabar bus Švč. Sakramen
to sargas, ir dalins gyvą ir gai
vinančią duoną (panis vivus et 
Vitalis”) neš ją ligoniams.

Jis gydys sielas, sutaikys 
žmogų su Dievu. (Jok. 5, 14, 
15). “Serga kąs tarp jūsų, tepa- 
vadinie 
jie tegul 
tepdami 
vardan,
bes ligonį.

o jei yra nuodėmėse,

bažnyčios kunigus ir 
meldžiasi prie jo, pa- 
jį aliejum Viešpaties 
Tikėjimo malda išgel- 

ir Viešpats pakels 
jį; o jei yra nuodėmėse, bus 
jam atleistos”. (Jok. 5,'14, 15). 

Trumpai suglaudus, grįžo pas 
jus ne žmogus, bet jau angelas, 
kitas Kristus. Užtat tėveliai 

Į sutikote jauną kunigą Antoniną 
! su džiaugsmu, bet ir su šventa 

Kas jus pri-. su me>ie jr didele pagar-
įr kas mane Xebelaiminate • sūnaus, jūs 
kurs mane į tėveliai, bet jis jus laimina, ir 
klauso, tas! bučiuojate jo pateptas rink- 

jus niekina, tįnes kunigiškas rankas.
mane niekina. Kas gi mane nie-Į 
kiną, niekina tą, kurs yra mane; 
siuntęs”.

Grįžo kun. Antoninas kaip 
Dievo pasiuntinys: “Man duota

Koks tat kilnus dalykai Kris
taus Kunigystė! dėl kurios au
kojasi jaunuoliai, išsižada pa
saulio ir išsirenka Dievą sau už 

,, ... , dalį! Iš tikrųjų, taip išaukštin-visa valdžia danguje ir žemėje. • . x. , . ,. . , , . . i ta yra jos verte bei kilnumas.Eikite tat ir mokykite visas!, , _ . .. . .. . i kad Bažnyčios Tėvai lygina jątautas, krikštydami juos var-|_ D__ ,____________
dan Tėvo ir Sūnaus ir Švento
sios Dvasios, ir mokydami juos 
laikyti visą ką tik esu jums į- 
sakęs.” (Mato 28, 18-20).

Jis grįžo kaip Kristaus amba
sadorius, atstovaująs Dangaus 
Karalystės Karalių. Jis užtari
mo tarpininkas kaip Mozė, tarp 
Dievo ir žmonių. Jis Kristaus 
padėjėjas. Jis kitas Kristus — 
“altar Christus” žemėje. Jis 
veiks Kristaus autoritetu. Dievo 
vardu. Dėl to Šv. Povilas jį va- 

, “Dievo paslapčių dalinto
ju: “Tegul žmonės žiūri į mus,

su Švč. Panelės Marijos vertin
gumu. Kodėl taip? Todėl, kad 
tą patį Kristų, kurį Marija pa
gimdė savo nekaltame įščiuje, 
kunigas, tarsi, “pagimdo” ant 
altoriaus: tą patį Kristų, kurį 
Marija nešiojo ant savo rankų 
ir nešė - davė pasauliui, kuni
gas laiko savo rankose ir duo
da - neša sieloms: tą patį Kris
tų, kurį Marija aukojo ant Kal- 

! vari jos, kunigas aukoja ant al
toriaus. Visai tiksliai ir nuošir
džiai galime kartu kartoti su 
kun. Olier: “Dievas padarė du 
nuostabiu dalyki' savo Bažny
čioje: kunigą ir Švč. Panelę Ma- 

brolis, kaip į Kristaus tarnus ir DievoirV«’. Bus daugiau

i

t

( NOW FOR THE B/G PUSAf !

TAIP IR VIDAUS FRONTE

KUR nesustodami:
Bet kaip su jumis? Ar jūs pa- 

rodysit tiek ūpo perkant Karo

.3

TAIP yra: Tai yra tas di
dis žygis, kurio jūs lau

kėti “Valanda išmušė!“ Mūsų 
kareiviai kaujasi—kaujasi vi
sur... kiekvienu laiku.... NIE-

"* • * X , * 1.
Paskolos bonus? Kiekvienas jū
sų nupirktas bonas sustiprina tą 
didįjį žygį—žygį, kuris padarys 
galą Hitleriui ir Tojo’ui.

Stok už invazijos žygį! Įdėk 
DAUGIAU negu pirma! Padvi
gubink... patrigubink..., ką nu
pirkai pereituose vajuose. Dar
bas didelis—reikia pasistengti!

J

WARLOAN

Paremk Ataką-PIRK DAUGIAU NEGU PIRMA

SIMPLEX WIRE & CABLE Co
79 SIDNEY ST., CAMBRIDGE, MASS.

------------------------------------------------------------------——------- f
This is an official U. S. Treasury advertisement—p re pa red under ausp:ces of 

Treasury Department and War Advertising Council
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N0RW00D, MASS.
PENKTASIS KARO BONŲ 

VAJUS IR LIETUVIAI

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju
ras. sekmadienį, birželio 18 d.. 
ragino tėvus siųsti savo mer-

Kelioms dienoms buvo parvy
kęs pas savo tėvelius apsilan
kyti kapitonas daktaras Petras 
Zareckas.

Šios kolonijos lietuviai, vado
vaujant Lietuvių Karo Bonų

kur esama gera proga turėti 
pagerbimo rekolekcijas, pramokti daugiau 

ir praleisti va- 
kacijas gražioje vietoje.

Aušrelė.

Ponai Lubinskai susilaukė sū
naus. Taipgi Juozas ir Marijo
na Flathers susilaukė sūnaus. 
Vardas duotas Mykolas Juozas. 

Į ' ---------—

jJMJ——
i GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE ' . now You aitack, tool

B

CIEVELANv, OHIO
DVIGUBA SUKAKTIS

Birželio 25 d.. 9:45 vai. ryte.' 
Palangoje bus atidarytas vasa-; 
rinis sezonas šventomis mišio
lu is.

Tą dieną, šv. Kazimiero drau
gija turės savo pikniką.

—
Maldos Apaštalystės draugi

ja. birželio 18 d., po pamaldų 
turėjo centinį kermašių. Žmo
nių susirinko nedaug. Tai ir pel
no padarė nedaugiausiai.

; * > J sa
Kp* :-v >■ •' f * . i

vo tėvelius, pp. Pazniokus, gyv. 
Heaton Avė., p. Alena Paznio- 
kaitė, kuri studijuoja slaugės 
mokslus Šv. Elzbietos ligoninė
je, Brighton, Mass.

. Birželio 18 d. pakrikštyta pp. 
Broniaus ir Onos (Razvadaus- 
kaitės) Kudirkų, gyv. 37 Fran- 
klin St., dukrelė.

Šiomis dienomis kun. Juozas 
P. Angelaitis. Nesiliaujančios 
Pagalbos P. Švč. parapijos kle
bonas. minėjo savo 10 metų ku
nigavimo ir 5 metų klebonavi
mo sukaktis.

Ta proga parapijiečiai šauniai 
pagerbė savo kleboną. Progra
mą pradėjo komisijos pirminin
kas F. Baranauskas ir pakvietė 
kun. Širvaitį tolimesniam jos 
vedimui.

Į
Parapijos choras (merginų ir 

moterų), vadovaujamas p. R. 
Brazaitienės (Graičiūtės). su
dainavo keletą iškilmėms pri
taikintų dainelių. Svečiai ir vie
tiniai pasakė daug gražių svei
kinimo kalbelių.

Kleb. kun. J. P. Angelaitis 
visiems - visoms dėkojo už 
sveikinimus, linkėjimus ir už
suruošimą tokio šaunaus minė- gaites į Thompsoną pas Seseles, 
jimo.

Rengimas tokio pagerbime 
kilo Moterų Sąjungos 36 kuopo- lietuvių kalbos 
je. Pradžią padarė šios: Julė 
Salusevičienė. P. Kundrotienė. 
P. Staupienė. A. Baranauskie
nė. S. Mudrauskienė: M. L. 
draugijos — K. Magelienė. V. 
Katkauskienė ir S. Amšienė; 
Bažnytinio choro — R. Brazai- 
tienė: parapijos —- F. Baranau
skas. Komisijos valdyba: pirm. 
F. Baranauskas, rašt. P. Kun
drotienė. ižd. V. Katkauskienė. Komitetui, per pastaruosius ke- 
Stalų ir svečių prižiūrėtojos — turius karo bonų vajus labai 
J. šaluševičienė ir P. Staupie- gražiai pasirodė karo bonų par- 
nė. Virtuvės prižiūrėtojos — P. davime ir pirkime. Kleb. kun. 
Kundrotienė ir p. Vasiliauskie- s- p- Kneižis labai daug prisi- 
nė. Raporteris. dėjo, kad lietuvių karo bonų 

vajai pavyktų.darbu ir aukomis. 
Parapija davė svetainę dykai 
komiteto ir masiniams lietuvių 
susirinkimams. Iš pavienių ko- 

daugiausia karo 
bonų pardavė p. Antanas Mic-; 
kūnas, vaistininkas ir B?lch..... j

LAWRENCE, MASS.
Staiga, dirbtuvėje pasimirė

a. a. Jokūbas Zenevičius. birže- miteto narių
lio 16 d. Jau nuo seniai jis sir
guliavo. bet kiek galėdamas dir
bo ir uoliai darbavosi katalikiš- Pharmacy savininkas, kuris yra 
koše draugijose.
dosnus kilniems bažnyčios ir 
tautas reikalams.

Visada buvo komiteto iždininku.
Prasidėjus penktam karo bonų 

Pavyzdingai vajui, p. Antanas Mickūnas sa- 
išaugino keturias dukteris ir du
sūnų. Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko birželio 20 d. Labai daug 
sudėta “spiritual bouųuets” 
šventoms mišioms.

vo vaistinėje. 1140 Washington 
St.. jau pardavė nemažai bonų. 
kurie eina lietuvių kreditan.

Šios kolonijos lietuviai, adv. 
James J. Curran. Norwoodo

----------------- :—~~Karo Bonų Komiteto pirminin
kui, tarpininkaujant, gavo P-51 
Mustang kovos lėktuvą, kuris 
pavadintas “St. George of Lith- 
uania purchased by Norwood 
Lithuanians“. Tas lėktuvas ga
li būti jau yra karo frontuose.

VISI TĖVAI LIETUVIAI YRA MALONIAI 
PRAŠOMI SAVO VAIKUS LEISTI 

MOKYTIS I

Marianapolio Kolegiją
THOMPSON, CONN.

Marianapolio Kolegijos Rūmai

Tai vienintelė mokykla lietuviams 
berniukams šiame krašte. Ji buvo 
įsteigta 1923 metais ir jau yra išlei
dusi daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuo
dami vaikai drauge turi progos gy
venti sveikoje, gražioje gamtoje, rū
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi 
ir auklėjami.

Marianapolio Kolegijoj veikia 
Aukštesnioji Mokykla (High School) 
ir dveji kolegijos metai (Junior 
College).

Mokslas šiais metais bus pradė
tas rugsėjo 11 dieną.

Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti savo vaikus į Mariana
polio High School ar Kolegiją. Kuriems arčiau, tie yra prašomi užvažiuo
ti, apžiūrėti mokyklą, gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
REGISTRAR, 
MARIANAPOLIS COLLEGE 
THOMPSON, CONN.

t

Buy more 
thcm before 
in the Fifth War Loan

LIETUVIAI DALYVAUJA 
PENKTAME KARO BONŲ 

VAJUJE
Norwoodo Karo Bonų Komi

tete, kurio pirmininku yra adv. 
James J. Curran, yra didžiųjų 
įstaigų viršininkai — biznieriai, 
tarp kurių yra ir mūsų komite
to iždininkas Antanas Mickū
nas.

Lietuvių masinis susirinki
mas, karo bonus parduoti ir 
pirkti, įvyks sekmadienį, liepos 
2 d., 6:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje, St. 
James Avė. Kviečiami kalbėto
jai ir dainininkai. Taipgi bus 
parodyti judalnieji paveikslai iš 
karo frontų.

Kviečiami visi lietuviai iš 
anksto pasiruošti ir taupyti pi
nigus. kad tą dieną išpirktume 
kodaugiausia karo bonų.

Štai ką apie Norwoodo lietu
vius yra pasakęs adv. James J. 
Curran viešame Karo Bonų Ko
miteto susirinkime, kuriame 
dalyvavo įžymūs industrialis- 
tai, biznieriai ir profesionalai, ir 
jo tą pareiškimą įtalpino vieti- 

j nis anglų kalba laikraštis ‘Nor- 
wood Daily Messenger’:

“An excellent example of 
what individual groups can ac- 
complish in their own bond 
campaigns in support of the 
over-all drive is furnished by 
the Lithuanians of Norwood. 
During the lašt drive, subscrip- 
tions by this group totalled 
$90.000. and part of this money 
was allocated to the purchase 
of a North American P-51 Mus
tang Fighter plane.

( “Every Norwood resident of

i
i

Inside the cab of the 
appears a plate 
is inscribed that 

was purchased by

upon 
this 
the

Mas-

kalbas. pasakytas 
susirinkimuose, ir 
darbo ir pastangų

Lithuanian extraction partici- 
pated in the purchase of this 
plane, 
plane 
which 
plane
Lithuanians of Norwood, 
sachusetts.”

Adv. James J. Curran yra la
bai nuoširdus lietuviams. Todėl 
lietuviai yra jam dėkingi už jo 
turiningas 
masiniuose 
už lietuvių 
įvertinimą.

Lai visi lietuviai, pagal išga
lės, perka karo bonus per savo 
Komiteto iždininką, p. Antaną 
Mickūną, jo vaistinėje ir masi
niame susirinkime, kuris įvyks 
liepos 2 d., 6:30 vai. vakare, 
kad mes ir už penktame karo 
bonų vajuje pirktus bonus gau
tume kreditą. Kitur pirktus ka
ro bonus užregistruokime pas 
p. Mickūną. kad ir kiti bonai 
būtų priskaityti.

Pereitą savaitę susirgo p. Jur
gis Versiackas. gyv. Pleasant 
St. Linkime pasveikti.

WORCESTER, MASS.
—

į Pagerbė Dr. ir P-ąių Valkšnomis 
į Birželio 3 dieną vakare Dr. ir 
p. Vaikšnorų rezidencijoj susi-

■ rinko draugai ir prieteliai palin
kėti ilgiausių metų Dr. ir poniai 
Vaikšnoram, jųjų 12 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga.

Dalyvavo miesto Mayoras W. 
Bennett ir išreiškė linkėjimus.

Jubiliatai gavo daug sveikini
mų, linkėjimų ir dovanų. Tai 
buvo tikras suprizas Dr. ir p. 
Vaikšnoram, nes tą visą slaptai 
suruošė ponia Vincenta Kielie- 
nė; jai pagelbėjo ponios Dani- 
lienė, Jakutienė, Mitrikienė ir 
Rauktienė.

Dr. Pranas Vaikšnoras yra 
baigęs Didžiojo Vytauto Uni
versitetą Kaune, Lietuvoje ir 
Georgetown University Medical 
school. Praktikavo Lietuvoj, ir 
studijavo Vienna, Austrijoj.

Sėkmingai praktikuoja Wor- 
cestery per 11 metų ir yra po
licijos gydytoju - chirurgu.

Ponia Marijona Vaikšnorienė 
iš profesijos yra slaugė.

Reikia pažymėti, kad Dr. ir 
p. Vaikšnorai dalyvauja lietu
vių parengimuose, myli būti su 
savaisiais, todėl yra mylimi ir 
gerbiami. V. L.

Vasaros atostogas praleidžia 
pas savo tėvelius, pp. Viesulus, 
gyv. Fairview Rd., mokytoja 
Viesulaitė, kuri mokytojauja 
Conn. valstybėje.

p. Blanche Rainienė (Dalely
tė) rašo savo tėveliams, gyv. 
Lenox Avė., kad ji su savo vy
ru, Įeit. Rainiu atvyko apsigy
venti Floridon. Leit. Rainis ti
kisi gauti atostogas, ir jas pra
leisti sugrįžę Norwoodan.

Pereitos savaitės pabaigoje 
lankėsi pas savo tėvelius, ’ pp. 
Babilus, gyv. Folan Avė., moky
tojas Feliksas Babilas. Ta pro
ga aplankė ir savo gimines.

Pereitą sekmadienį pas p. Ie
vą Tvaskienę lankėsi jos bro-' 
lienė, p. Sinkevičienė su dukre
lėm iš So. Bostono.

Tą pačią dieną lankėsi pas sa-

Pereitą sekmadienį sugrįžo iš 
Pacifiko karys Kastantas Darg- 
vainis, kurio tėveliai per ilgus 
metus turėjo valgomųjų produk
tų krautuvę So. Norwoode. Jis 
yra garbingai atleistas iš tar
nybos.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reikalų

i 
i

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRA-BORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Masą, 
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirfnlninkė — B. GaillftnlenS, 
8 Winfield SL, So. Bsston. Mass.

Prot. Rašt. — Ona IvaMkicnė.
440 E. Slxth SL. So. Boston, Maaa 

Fln. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Maaa. 

Tel. Parkway—1Š64-W. 
Iždininkė — Ona StanluliOtė.

177 West 7th SL. So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdlenė.

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

I 110 H SL. So. Boston. Mass

•V. JONO EV. BL. RA9ALPINM
DRAUGIJOS VALDYBA

I

Moterų Sąjungos 27 kuopa, 
savo susirinkime, kuris įvyko 
birželio 18 d., išrinko atstoves į Draugija savo susirinkimus laiko kas 
Naujos Anglijos Lietuvių Kon
ferenciją. Atstovės yra šios: pp. 
P. Pazniokienė fr E. Čeikienė.

Pirmininkas — Juozu ftvagždya,
601 6th St., So. Boston, Mas*.

Vice-Pirmininku — Pranu Tuleikto
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. RašL — Jonu GUneckls,
5 Thomu Pk.. So. Boston. Mus. 

Fln Rašt. — Aleksandru Ivaška.
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Jonu Zaikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mus.

I antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

i Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininką.

Draugija laiko susirinkimus ku trs 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St, So. Boston, Mua
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AVIETINES ŽINIOS
ŽINUTES
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činskiūte), gyv. 27 Savin Hill 
avė., Dorchester, Mass.

Kovojantis Lietuvis" 
J. V. Armijai

te Įstojo 
os Gar-

Birž. 20 d., 9 vai. ryte, 
Petro par. bažnyčioje, apsivedė 
Vincentas Trakimavičius su 
Konstancija Jasiūniene (Mu-

ŠV.

DAKTARAI

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 Broadway

So. Boston, Mass.

(

Kun. Albertas Abračinskas 
šiomis dienomis yra išvažiavęs 
į Maine valstybę atostogoms. 
Jis grįš namon šeštadienį.

Šv. Petro par. bažnyčioje, 
birž. 25 d., šv. mišios bus auko
jamos šioje tvarkoje: 6:30, 7, 
8, 9, 9:30, 10, ir 11 valandą; sa
lėje 8 ir 9:30 valandą.

I
■

Birž. 25 d., Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, 11 vai. ryte, 
kun. Pranas Jakimavičius, S. J., 
laikys savo primicijas. Jo iškil- 
mėsna atvažiuoja Tėvas J. Ki
dykas, S. J., 
S. 
S. 
S.

Šiomis dienomis adv. Jonas J. Grigaitis, So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugijos ir Lietuvių Karo Bonų 
Komiteto pirmininkas, gavo laišką iš Jung. Valstybių 
Iždo Departmento kartu su paveikslais lėktuvo, kuris 
buvo paskirtas lietuviams už nupirktus karo bonus 
laike karo bonų vajaus, kuriam vadovavo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugija ir Lietuvių Karo Bonų ko
mitetas.

Štai lietuvių nupirktas P-47 Thunderbolt ir pava
dintas “Fighting Lithuanian”.

Žinoma So. Bostone darbuoto
ja ir nuoširdi “Darbininko” ir 
kitų katalikiškų įstaigų rėmėja, 
birželio 19 d. įstojo į Liurdo 
knygos garbės rėmėjus, auko
dama knygos išleidimo fondan 
$25.00. Dėkojame p-lei Antani
nai už didelę paramą ir nuošir
dumą laikraščiui 
kui”.

“Darbinin-

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-tal.

Tel. ŠOU 2805 *

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
S*. Boston, Mass. 

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

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

I
Tel. TROwbridge 6330

J. Repshts, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.

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

Daug Draugijų Jau Brinko Atstovus.
So. Bostono Piliečių Draugija Paskyrė $100 Aulų

f

Tolimosios Kolonijos Irgi Smarkiai Ruošiasi.

Tėvas A. Mešlis, 
J., Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
J., klierikas VI. Jeskevičius, 
J., jo giminaitis kun. Pranas

J. Valukėvičius, draugai kuni
gai, giminės, ir pažįstami.

Sekmadienį, bažnyčioje, kuni
gai pranešė, kad Šv. Petro pa
rapijos vaikų vasarinė mokykla 
atsidarys liepos 3 d., 9 vai. ryte, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St. 
Jie prašė, kad tėvai įkalbintų 
vaikučius lavintis lietuviškai.

Liurdo Knyga Baigia 
ma Spausdinti

Vienas iš gražiausių ir įdo- 
, miausių Vyskupo P. Bučio, 
MIC. vejkalų — švenčiausios P. 

i Marijos Apsireiškimai Liurde— 
jau baigiama spausdinti. Birže
lio 30 dieną jau bus užbaigtas 
spausdinti paskutinis knygos 
lankas. Taigi, kurie dar norėtų 
prisidėti prie šio gražaus veika
lo atspausdinimo ir įamžinti sa- 

I vo vardą į Liurdo knygą, pra
šome kreiptis į ‘Darbininko’ ad
ministraciją dar prieš 30 dieną

j birželio.—
Lankėsi

Birž. 18 d., Šv. Petro parapi
jos metinio išvažiavimo fondan 
žmonės suaukavo $500. Pir
miau buvo davę $209. Dabar 
vieton pikniko yra jau surinkta 
$709.

Šie dar nepaskelbtų aukotojų 
vardai: Pranas Razvadauskas 
$5., Ona Siaurienė $1., Magda
lena Bakunaitė 2, Antanas Gri- 
baitis 1, Andrius - Antanina 
Žarkauskai 1, Agnė Žalaitė 1, 
Ieva Valiunienė 1, Romaldas 
Jankunavičius 2, Dominykas 
Daunis ir šeima 5, Jasukevičių 
šeima 5, Estela Zapustytė 2, 
Marcelė Galinienė 1, V. Vakaus- 
kienė 3, Paulius Karvelis 1, P. 
V. Griciai 5, Juozapas Raskaus- 
kas 2, Vera Čiurlionytė 1, Jonas 
Raškauskas 1, K. Rusteika ir 
šeima 5, Amelia Marcinauskai- 
tė, K. Nevronis 2, J. Marė Di- 
Carlo 1, M. Januškevičienė 1, 
Juozas Plekavičius ir šeima 5, 
Petras Kazlauskas 2, Pranas 
Tamošiūnas 2, Antanas Pigaga 
1. Juozas Uždavinis 1, Marcijo- 
nas - Ona Gapučiai 4, Ona Zu- 
lon 1. Ieva Marksienė 2, Antaa- 
nas Zenauskas 5, Mr. & Mrs. 
Kasper 2, A. Kalinauskaitė 1, 
Jonlas - Ona Jakimavičiai 5, 
Elzbieta Nanartavičienė 1, N. 
N. 10, Pranė Valeckienė 2, Ma
rė Medzveckytė 2, Karolina Še-

“Thunderbolt” lietuvių kalboj bus Perkūnstrėlė. 
Taigi “Kovojantis Lietuvis — Perkūnstrėlė” jau gru
miasi su priešu kur nors užjūryj.

Prie šio lėktuvo nupirkimo prisidėjo Šv. Petro lie
tuvių parapijos Federacijos skyrius ir Cambridge pa
rapijos Lietuvių Karo Bonų komitetas. Tačiau vadova
vo ir daugumą pinigų sukėlė karo bpnais So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugija.

Be to, kiek ankščiau, So. Bostono lietuvių Pilie
čių draugijai vadovaujant, lietuviai karo fonais nupir
ko mūsų armijai tanką.

Didžiausia garbė tiems lietuviams, kurie pirko ka
ro bonus masiniuose lietuvių susirinkimuose ir nu
pirktus karo bonus registravo.

Pristatome Alų ir Toniką
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

J 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

■į GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

į Naujame Elegantiškame
'į Grožio Žavėjančiame
1 CASPER BEAUTY 
iį SALONE

SPECIALIAI

| PERMANENT WAVE
:S ir
| PLAUKŲ DAŽYMO

' Casper’s Beauty Salon
| 738 E. Broadvvay — So. Boston 27, Mass.

Tel. ŠOU 4645
Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

»
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jefkienė 2, Ona Staniuliūtė 1, 
M. Ilkevičiūtė, 5, Jonas Traske- 
vičius 1, Mrs. S. Kroli 1, Juozas 
Grimas ir šeima 2, N. N. 1, Mr. 
& Mrs. John Akunevič 1, P. Ja- 
nulevič 2, Vincas Širka 1, So- 
phie Strigunas 5, F. A. Gaidis 
2, Juozas Lesčinskas 1, M. Ja
nuškevičiūtė 1, A. Simanavičius 
1, Mary Žilinskienė 1, Vladas 
Jakštas 5, K. Peškus 1, Mr. & 
Mrs. Wm. Pupalaigis 1, Petro
nėlė Kašėtienė 5, N. N. 1, Vik
torija Jurgelaitytė 1, J. L. Pet
rauskas 2, Juozas Merkelionis
1, Jonas - Alena Zerauliai 1, 
Mykolas Venis 2, M. Švelnis 1, 
K. Šidlauskas 5, Vladas Bra
zauskas 5, Juozas Meškauskas
2, Jonas Kumpa 2. Antanas 
Liutkevičius 1. Ona Bačinskie- 
nė 5, J. Baltrušiūnas 2, Antani
na Grabijoliūtė 1, S. šmigels- 
kienė 1, P. Kazmauskienė 2, E. 
Naudžiūnas 1, Pijus Burba 1, 
Liudvika Medonienė 1, Jonas A. 
Venskus 1, Elzbieta Laužonis 1, 
Vehtfelių šeima 1, Jonas Valen
tas 1, M. Pečiulienė 2, Mrs. Ko- 
mich 1, Alena Baranauskaitė 1, 
Petronėlė Jakavonis 2, Mr. & 
Mrs. K. Antanavičius 3, Mr. & 
Mrs. S. Razvadauskas 2, Veroni
ka Smigelskienė 1, Petras Ka
roblis 1, Mr. & Mrs. Joseph Sla- 
ninai 5, John Ona Diksa 5, Mr. 
& Mrs. Vervecka 1. Lakowski 
šeima 1, Mrs. Rožė Lukosevič 1. 
Mr. & Mrs. Kazimieras V. Pet- 
reikis ir šeima 12, Marijona Ta- 
mulaitis 2, H. Vaicekauskienė 
2. Lipskai 2. Elzbieta Galvidie- 
nė 2, Vincas Paplauskas 4, Albi
nas Neviera 2, Pranciška Ginta- 
lienė 2, Kastas Jovaišas 1. Juo
zas - Julė Petrauskai 5. Ignas 
Grubinskas 1. Jonas Šidlauskas 
2, J. Beleckas 5, Juozas Einin- 
gis 1, N. N. 1, Pranas Galinis 
1, Matas Mockapetris 1. Petras 
P. Jocius 1. Petras Kleponis 1, 
Pranas Ona Aukštikalniai 2, 
Dominykas Urbonas 1, Joseph 
Naujokas 2, Joseph Sulčius šei
myna 2, Alice Gustin 2, Petras 
Gelžinis 2, J. Breiva 1, A. E. E.

2,
2,

Kaimeliai 5, Juz^fina M. Pleka- 
vičiūtė 1, Mr. & Mrs. Jučas 5. 
Morta Latvinskienė 1, N. N. 2, 
Mr. & Mrs. Izidorius Venis 
Mr. & Mrs. L. I. Savickai
N. N. 1, Antanas Baronas 1, A. 
Ašmenskas 2, Juozapas Vinke- 
vičius 1, Dominykas Strigunas 
5, Antanina Majauskaitė 5, El
zbieta Dravinskienė 2, V. Staku- 
tis 2, Kontautų šeima 2, V. T. 
Savickas 1, Anna Vaičiūnas, 1, 
Mr. & Mrs. Joseph W. Kasperas 
5. Kazimieras Andrijauskas 2, 
Marion Bendolevich 1, Kiburis 
šeimyna 5, A. Ambrose 1, Kon
stancija Palaimienė 1, Ignas 
Tutkus 2, Marė Tviragienė 2, 
Kostas Rapalas 2, Povilas Baro- 
lis 3, Mrs. Daniel P. MacDonald 
1, Antanas Razgevičius 1, Marė 
Paliukevičienė 1, Lengvinas 1. 
Marijona Valangevičienė 1, Ju- 
zefina Gudaitė 5. N. N. 1, Vac
lovas Balutis 1, Marcelė Treina- 
vičienė 2, Šležas šeima 5, Sal
džiausios Širdies V. J. dr. 5, L. 
Čakanauskaitė 2, Kazys Luinis 
1, Ona Tilenienė ir duktė 1. 
Mrs. Amelia Plekavičienė 1. 
Vincentas Baliukonis 5, Petras 
Kaika 1, Feliksas Pažasis 5, A. 
Kanevičienė 3, Antanas Stan
kevičius 1, Amelija Slatkevi- 
čienė 1, Domicėlė Janušaitė 5, 
Pranciška Plekavičiūtė 1, Liu- 
dovika Knuipiūtė 1, Juozas. 
Marijona Jeskevičiai 1.

Šeštadienį, birž. 17 d., “Darbi
ninke” lankėsi New Yorko ir 
New Jersey Liet. Vyčių Apskr. 
valdybos nariai — p. L. Ketvir
tis, K. Basanavičius ir K. Vaš
kas. Jie buvo atvykę į Liet. Vy
čių 17 kp. šokius ir L. Vyčių 
Centro posėdį. Tolimus svečius 
atlydėjo Sgt. V. Švelnis.

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi p. Laukaitis iš Norwood, 
Mass., senas ‘Darbininko’ skai
tytojas ir rėmėjas.

Tą dieną lankėsi iš Nashua, 
N. H., ilgametis “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas p. Alb. 
Mikalauskas. Atsilankymo pro
ga atnaujino ‘Darbininko’ pre
numeratą ir nupirko gražų kry
žių — koplytėlę.

Antradienį lankėsi “žvaigž
dės” administratorius Tėvas Pr. 
Aukštikalnis, S. J. Jis dabar 
spaudai ruošia labai gražią 
knygutę — “Jėzaus Širdis ir 
Mūsų Laikai”. Knygutė išeis 
rugsėjo pradžioje.

k
, Antradienį, liepos 4 d., 1944, 

So. Boston High School audito
rijoje įvyks Naujosios Anglijos 
lietuvių Konferencija. Tikslas: 
paminėti Amerikos nepriklauso
mybės šventę. Lietuvos spaudos 
atgavimo keturiasdešimts metų 
sukaktį ir, Lietuvos Steigiamo
jo Seimo susirinkimą atžymėti.

Kaip matome Konferencijos 
užsibrėžtas tikslas labai svar- 

l bus. Todėl visi stengkimės, kad 
būtų gražiai paminėta, kad Kon- 
fenrencija būtų sėkminga — 
gausi atstovais ir aukomis!

Kad sudarytume gražų įspū
dį, šios dienos šventei numatyta 
priruošti įdomi programa, bū
tent: 8:30 vai. ryte, maršuosi- 
me į bažnyčią su vėliavomis, 
Stepono Dariaus posto benui 
grojant.

Draugijos labai prašomos 
skaitlingai su vėliavomis atvyk
ti ir dalyvauti parade, kad su
darytume gražų įspūdį kitų a- 
kyse.

Mūsų skaitlingas suvažiavi
mas, leis suprasti pasauliui, 
kad lietuvis kitiems nenori ver
gauti, kad lietuvis nori laisvos 
nepriklausomos Lietuvos! Juk 
Lietuva laukia laisvės, o kas ją 
užtars, jei mes nesidarbuosime!

Tad skaitlingai važiuokime iš 
visų Naujos Anglijos kolonijų, 
liepos 4 d., į So. Bostoną ir vie
ningai pakelkime balsą už Lie
tuvos laisvę.

Pirmininkas adv. Jonas J. 
Grigalus ir visas komitetas 
stengiasi, kad Konferencija pa
vyktų, bet jie tikisi ir Jūsų nuo
širdžios paramos.

Jau žinote, kad kalbėtojais— 
referentais yra pakviesti kun. 
Dr. K. Urbonavičius, p. L. Ši
mutis. Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm, iš Chicagos, ir Dr. P. 
Vileišis iš Waterbury, Conn. 
Kalbėtojai visiems žinomi kaip 
geriausi, todėl aišku, kad jų

kalbos bus labai įdomios šios 
dienos klausimais. Yra pakvies
ta ir miesto ir valstybės aukš
tieji valdininkai.

Muzikalę programos dalį at
liks Dr. Juozas Antanėlis ir į
Stasys Paura, grojant Stepono 
Dariaus posto benui.

Lai nė vienas lietuvis nepasi
lieka namie, bet visi į So. Bos
toną — į Konferenciją liepos 4 
dieną!

Pr. Razvadauskas,
Spaudos kom. narys.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 2-jų šeimynų 

namas CITY POINTE, 11 kam
barių, su visais improvementais, 
naujos grindys ir šiluma. Kaina 
$3500. Dėl susitarimo šaukite— 
ŠOU 4682.

$3,650 {eigos Metams
PARSIDUODA 8 apartmen- 

tai, 5 kambariai kiekviename, 
plytinis namas, automatiškas 
aliejinis šildytuvas, janitoriaus 
nereikia. Visiškai moderniškai 
įtasyta, 2 carų garažus. Arti 
gatvekarių, tik 8 minutės nuva
žiuoti Park St. Puiki vieta ant 
Broadway. Atsišaukite — 
ŠOU 1529. ('9-Ž3-Ž6J

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name ant pirmo aukšto 5 
šviesūs, garu apšildomi kamba
riai. Renda pigi. Atsišaukite 
tuojau: Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729Llt
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Šou 4618

FumitureCo.

Birželio 21 d., mirė, miesto li
goninėje, Bronislava Tukienė, 
72 metų, gyv. Kennebec Rd.. 
Mattapan, Mass. Ji buvo našlė 
per 30 metų. Laidojama birž. 
24 d., 9 vai. ryte, iš šv. Petro 
par. bažnyčios. Naujos Kalvari
jos kapuose. Paliko tris sūnus 
ir dukterį.

Politiškas Skelbimas
Pertins Matėt .

P. Baltruiiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S. Barasevičlus ir Sūnos
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Teise.

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Atostogauja

Marijona ir Paulina Tuleikai- 
tės atostogauja Maine valstybė
je. Rašo ‘Darbininko’ štabui, 
kad labai linksmai leidžia atos
togas. Namo grįš kitą savaitę.

FREDERICK R.SULLIVAN,
Suffolk County šerifas, yra vėl kandidatu išrinkimui.

Pirminiai balsavimai įvyks liepos 11 d. š. m. Šeri
fas Frederick R. Sullivan yra užsitarnavęs savo darbu 
ir gabumais būti išrinktu kitam terminui. Šerifo vieta 
yra atsakominga. Šerifas Frederick R. Sullivan yra 
aukštai išmokslintas vyras — baigęs Švč. Marijos pa-j 
'rapijinę mokyklą, Boston Latin mokyklą, Harvard U-j 
niversitetą ir Bostono Kolegijos Teisių fakultetą. Jis 
pakartotinai buvo išrinktas į Bostono Mokyklų Komi
siją nuo 1934 iki 1940 m., ir per dvejus metus buvo tos 
komisijos pirmininku.

Šerifas Frederick R. Sullivan yra labai palankus 
lietuviams, ir todėl lietuviai piliečiai balsuokime už 
Frederick R. Sullivan į šerifus kitam terminui.

F. Zaleckas.
So. Boston, Mase.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass, 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir N ak t) 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

o.

•b
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

9-

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

A. ZaletskM. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2809
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Stepono 
bei

Pereitą sekmadienį dvasinę 
pagalbą teikė kun. Gerardas. 
Džiaugiamės.

PARAPIJOS PIKNIKAS 
ČIA

Lietuviai katalikai pasigenda 
kunigo Antano Tamoliūno. 
kuris čia gražiai darbavosi. 
Linkime kun. Tamoliūnui 
riausios sveikatos.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Rinkliava Marianapolio 
Kolegijai

Sekmadienį, birželio 11 dieną 
lietuvių katalikų parapijoje, šv. 
Jurgio. Norvvood. Mass. buvo 
padaryta rinkliava Marianapo
lio kolegijos naudai. Kaip visa
dos. taip ir dabar Marianapolio 

didžiausio 
kun. Ste- 
kolegijos

kolegija susilaukė ■ 
palankumo iš klebono, 
pono Kneižio. artimo 
rėmėjo ir geradario.

Iš kunigo 
prielankumo 
Marianapolio

Kneižio 
nuoširdumo 

kolegijai. Jojo 
dėka, buvo surinkta $226.23.

Ta proga pamokslus pasakė 
Marianapolio High School ve
dėjas, kun. dr. Vincas Andriuš- 
ka. MIC.

Marianapolio kolegijos Vado
vybė nori šią progą iš visos šir
dies padėkoti visiems, kurie 
savo aukomis prisidėjo prie 
vienintelės lietuviškos kolegijos, 
visoje Amerikoje, išlaikymo: 
ypatingai klebonui, kuris leido 
atvykti tam tikslui ir dar savo 
asmenine auka prisidėjo prie to 
kilnaus ir gražaus darbo. Nuo
širdžiai ačiū visiems.

birželio 25 d. 
piknikas para-

Sekmadienį.
vyks parapijos
pijos salėje ir kieme. Parapijie- 

, čiai ir svečiai kviečiami daly
vauti. Parduokite tikietų kny
gutes ir laiku sugrąžinkite ko
misijai arba klebonijom Turė
site progą išbandyti laimę. Gal 
gausite karo boną už 10 centų.

Klebonas kun. M. Pankus, 
nors nėra stiprios sveikatos, 
bet žadėjo dalyvauti ir ką nors 
naują pranešti. Kun. J. Matutis 

; yra pasiruošęs visus maloniai 
sutikti.

Komisija darbuojasi, kad vi
sus atvykusius į pikniką malo
niai ir lietuviškai pavaišinti.

i *

teta, atsižymėjo savo meningu 
išpildymu savo rolių. Alfonsas 
Kiškis grąduantų padėkos žo
dyje ir kaipo garsintojas paro
dė daug gabumų. Stasė Dubaus
kaitė, Veronika Baranauskaitė, 
Teresė Keidošiūtė ir Dolores 
Vyšniauskaitė iš mergaičių ir 
Poy Lim ir Eugenijus Melkevi- 
ėius iš berniukų puikiai atliko 
savo dalis. Veikale 8-to skyriaus 
mokiniai buvo darbininkai, 7-to 
skyriaus — virėjai, 7-to ir 8-to 
skyriaus mergaitės buvo paly-. 
dovės, 5-to ir 6-to skyriaus mer
gaitės buvo šokėjos, o žemesnie-

Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių
Miškelyje

MADE: RANnclYiunt: dUIMUu

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:
$10.00 — Kun. S. Kneižis, Ur. 

ir G. Pazniokai.
$5.00 — H. J. Balutis. R. Kar- i

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
i Europos karys K. Navickas pra
leisti atostogas pas savo žmo
nelę ir motiną, gyv. 42 Dewey 

nilienė. V. J. KudirkaTp. Kuras. Karys K Navickas pašauk- 
J. Aidukonis. Ona Pazniokaitė. ;as karo ^ybon balandžio 23 
Mykolas ir Ona Navikai. Barbo
ra Adomaitienė. Kaz. Babilas.

$3.00 — Razulevičių šeima. 
Jasionių šeima. J. Sirvinskv. J. 
Smeistorių šeima.

$2.00 — Frank Babel. Červo- 
kienė. Hary Butters. A. Šlapelis. 
J. Taboras. J. Sastavickas , P. 
Kudirka. J. Buckus. J. Pauplis. 
Eva Tvaskienė. R. Jecius, B. 
Davidauskis.

$1.00 — J. Vaikazas. A. Sta- 
dalnikienė. B. Červokas. K. Sta- 
sis. Anna Ruškis. Stonių šeima. 
B. Stonis. Mrs. F. Babel. A. Jan
kauskienė. H. Kazulis. J. Bartu
lis. G. Pazniokas. K. Aleksiūnie- 
nė, H. Pakarklienė. I. Grūdins
iąs. P. Rakauskas.
ka. J. Akulevičius, Kašėtų šei
ma. K. Viesulą. A. Balutis. G. 
Clcbauskas. Medveckas. J. Jen- 
kevičius. Barauskas. Ant. Knei- I 
žys. J. Verseckas. J. Uždavinis.' 
V. Ruškis. C. Kulišauskas. M. 
Kulišauskas. J. Avižinis. J. Va- 
silunas. F. Gikis, A. Dalalis. A. 
Navickas, J. Vilkišius. K. Ma
čys. A. Alukonis. Mrs. M. Kuli-, 
šauskienė. M. Macelienė. M. Ko-, 
dis. Antonavičių šeima. M. Oko-; 
levich. Urš. Navickas. P. Jakš- 
tys. A. Kovai. A. Sederevičius. 
Baltaduonių šeima. M. Jablons- 
kas.

d.. 1942. Europon išvežtas lie
pos 21 d.. 1943. Tarnavo aviaci
joj kaipo “gunner” ir dalyvavo

■

Mrs. Siron-

liūtė; 2-ro — Geraldas Geležėlė; 
1-mo — Leonardas Bridickas; 
vaikų darželio — Sandra Di 
Stefano. Ypatingas dovanas 8-

mušti ir deformuoti. Kairė 
akis išdurta, akies duobė 
tuščia. Kiaušo kaulai sus
kilę. Žaizda durta nuo vi
durinio akies kampo stat
menai į viršų, iš tos didelės 
žaizdos teka smegenys;

ji 4 skyriai išpildė įvairius dri- i ran^tli ir kojų. Kaip jau bu-j kaįrė koia sumušta SU
liūs ir šokius veikalo eizoie Va vo minėta, žudant kūnai,Rair! Roja. sum“sta SJ nūs ir sočiui veiKaio eigoje, va- . ’ . . . v 1 kraujo išsiliejimu. Lavono
karas iš visų atžvilgių buvo me- buvo taip baisiai sužaloti sumušimo žymės
ningas ir turiningas, žmonių JOg kaikuriUOS ^SUnku be-;

i per pakaušį eina zigzagu 
plėšta žaizda, iš kairės au
sies teka kraujas. Stiprus 
rankų sumušimas buku 
daiktu, rankų oda nubrū
žinta. Stiprus lytinių or
ganų sumušimas (šitokie 
sužalojimai pas daugelį 
nužudytųjų). Lavono Nr. 
13 iš abiejų pusių — kairė
je pusėje tarp skruosto 
kaulų ir viršukaulio yra 
skylė, pro kurią yra ištryš
kę smegenys. Skylės kraš- 

' tai nelygūs, aštriais kraš
tais, išmušti. Rankos su- 
' rištos, kairės rankos kau- 
I lai sumušti ir sulaužyti. 
Lavono Nr. 15 kiaušas ir 
veidas sudaužyti, defor
muoti. Dešinė akis išdur
ta. Dešinė ausis nutrauk
ta, nuplėšta. Visi dešinės 
rankos kaulai sutriuškinti 
trumpa lazda. Rankos su
rištos per liemenį virve. O- 
da nulupta. Lavono Nr. 21 
viso kaktikaulio kairės 
pusės, viršugalvio pusės ir 
kairės pusės viršugalvio — 
nėra. Kaukuolėj smegenų 
nėra. Kairė akis išdurta. 
Sumušimo žymės labai di
delės. Lavono Nr. 24 vidu
rinėje kaktikaulio dalyje 
yra skylė, pro kurią kyšo 
smegenys. Kiaušo kaulai 
sulaužyti ir defermuoti. 
Lavono Nr. 27 galvos vir- 
šukaulis ir žandikaulis 
perkirsti iki kaukuolės gi
lumos. Visi kaukuolės kau
lai sutriuškinti į gabaliu
kus.

(Bus daugiau)
v

BAISAUS ŽIAURUMO 
ŽYMES

Šalia tų duobių, kurios 
slėpė Žemaičių kankinių 
kūnus, rasta keli kibirai ko 
pūstų, kurie, manoma, bu-

jvo panaudoti sutinimui

susirinko virš 400. Kun. Anta- buvo atpažinti. Pagal teis- 
nas Dubinskas buvo išvykęs re
kolekcijoms. Be mūsų klebono 
kun. dr. Mendelio kalbėjo iš Šv. 
Marijos Seminarijos kun. Jokū
bas Spencer. Kun. dr. Mendelis 
dėkojo Sesutėms, ypač vyres
niąja! Sesutei Annuncijatai už

mo medicinos komisijos 
sustatytą protokolą lavo
no Nr. 1 buvo galvos oda 
nulupta, sprandas, dešinys 
skruostas, smilkinys su
muštas, kaktikauly virš 
antakio baisi žaizda, krau- 

tokį puikų mokyklos tvarkymą.f Jas išsiliejęs.^ Lavono Nr. 
Dėka jos pastangoms mūsų mo
kykla turi 120 mokinių. Sesutės 
atlieka didelį darbą Dievui ir 
mūsų Tautai.

5 kaklas parištas audekli
niu raiščiu, galva kiaura, 
kakta iš dešinės pusės įdu
bus - įmušta, galvos kaulai 
sutreškinti, smegenys iš
maišyti. Lavono Nr. 7 
kiaušo ir veido kaulai su-A. A. Vladas Bladžiūnas

Po ilgos cukrinės ligos užbai
gė savo vargus ir skausmus vi
siems Baltimoriečiams gerai ži
nomas a. a. Vladas Bladžiūnas. 
Velionis kentėjo septynius me
tus ar daugiau. Pora metų atgal 
gydytojai jam nupiovė koją 
Maryland Universiteto ligoninė
je. Tuomet tikėjosi jau pa
sveikti, bet veltui. Mirė šešta
dienio rytą, birželio 17 d. Palai
dotas, dalyvaujant penkiem ku
nigam, antradienį, birželio 20 
d. Prie didžiojo altoriaus iškil- • dienio, nes nebus 
mingas mišias atnašavo 
dr. 
kun. O’Neill ir kun. Jacobs. 
Prie šoninių altorių mišias ce- 
lebravo kun. Antanas Dubins- 
kas ir kun. Povilas Dyer. Nuly
dėtas į Holy Redeemer kapus. 
Jonas Grebliauckas rūpinosi lai
dotuvių tvarka.

Paliko nuliūdime žmoną, sūnų 
ir dukterį, šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą, o už mirusio 
vėlę visus pažįstamus kviečiame 
atkartoti paprastą Amžinąjį at
ilsį.

tvarka. Sekmadieniais visos mi
šios skaitytos. Palaiminimas' 
Švč. Sakramentu po mišių 8:30 
vai. rytą.

Kun. dr. Mendelis išvyksta 
atostogoms po rekolekcijų. Lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais bus 
tik vienas lietuvis kunigas na
mie. Pereitą sekmadienį kunigai 
ragino žmones atlikti išpažintį 

1 šeštadieniais, nelaukti sekma- 
21—1~,  ~ ; kam išpažin- 

kun. čių sekmadieniais klausyti. Sve- 
Mendelis. Jam pagelbėjo; timtautis kunigas ateis atlaiky- 

iti dvejas Mišias.
Sekmadienį, birželio 25 d., 

2:30 vai. po pietų bus masinis 
susirinkimas Lietuvių Svetai- 

Jnėje, Hollins St., sąrišyje su 
5-tos Karo Paskoos Bonų Va
jumi.

Liepos 22 d. sukaks metai nuo 
mirties kun. Juozapo Lietuvni- 
ko. Kurie dar neaukavo jo pa
minklui, turėtų atsiminti, kad 
per 50 metų kun. Lietuvnikas 
nesigailėjo savo sveikatos dirb
ti Baltimorės lietuvių naudai. 
Reikia $10,000, o iki šiam laikui 
tik suaukota $2,000.

i
I 
I

Parapijinės Mokyklos 
Metų Užbaiga

Trečiadienį, birželio 14 d. bu
vo svarbi dėl 15 iš mūsų parapi
jos mokinių. Tą vakarą 7 ber- tame skyriuje gavo: už religiją, 
niukai ir 8 mergytės gavo diplo- Janeta Bridickaitė; už lietuvių 
mus - ženklus sėkmingai už- kalbą. Alfonsas Kiškis; už arit- 
baigto 8 metų darbo. Kun. dr. metiką. Juozas Poy Quoork; už 
Mendelis. sveikindamas gradu- slebizavimą. Liliana Lekavičiū- 
antus ir dėkodamas tėvams už tė. 5-tame skyriuje ypatingą 
jų pasišventimą, pareiškė didelį 
džiaugsmą tuo. kad visi bai
giantieji parapijinę mokyklą 
užsiregistravo į katalikiškas 
aukštesnias mokyklas. Sveikino 
tėvus ir dėkojo Dievui, kad vai
keliai bus apsaugoti bent per 
keturius metus.—

i

karo frontuose įvairiose Euro
pos šalyse. Atminčiai parsivežė 
įvairių šalių pinigų, būtent. 
Prancūzijos, West Africa, Mo- 
rocco. Algiers. Maltos. Egipto. 
Anglijos. Italijos ir Portugali
jos.

Paviešėjęs kelias dienas grįš 
karo tarnybon.

Lai Dievas laimina jį ir kitus 
mūsų karius karo tarnyboje.

r. m.

dovaną už slebizavimą apturėjo 
Jonas Jončius.

C. BROOKLYN. N. Y.

Graduantai
8-tą skyrių baigė sekantieji: 

Aloizas Jucis. Alfonsas Kiškis. 
Bronius Lopata. Juozas Poy 
Quork. Česlavas Valeika. Jonas 
Zelinskas ir Antanas Žukaitis. 

j Iš mergaičių. Janeta Bridickai
tė. Stasė Dubauskaitė, Lucilė 
Geisey. Teresė M. Keidošiūtė, 
Liliana Lekavičiūtė. Florencija 
Petrikaitė. Mildreda Pilipaus- 
kaitė ir Dolores Vyšniauskaitė.

Ištikimieji
Per ištisus mokslo metus se- 

i kantieji neapleido nei vienos 
t mokslo dienos: Antanas Žukai- 
: tis, Lucilė Geisey, Ričardas 
j Glaveckas. Marijona Jucytė, 
j Bernardina Bayliūtė, Antaneta 
Minkevičiūtė. Audrey Velzytė ir 
Leonardas Petrikas. Tiems buvo 
suteikta ypatingi ištikimybės 
liudijimai.

Dėkinga.
Marianapolio Kolegija.

MIRĖ
Birželio 8 d. po sunkios ir il

gos ligos mirė Jonas Maksima
vičius. 56 m. amžiaus. Kilęs iš 
dzūkijos — Kučiūnų par. Seinų 
apskr. Paliko nuliūdime žmoną 
Agniešką, dukterį Ievutę, sūnų 
leitenantą Joną J. G. ir Edmun
dą — laivyne. Liko sesuo ir bro-1 
lis Brooklyne. kitas brolis Ar
gentinoj ir kiti broliai ir sesuo 

I Lietuvoj.
Palaidotas su šv. mišiomis 

birželio 12 d. iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

Retas supuolimas. Sūnus Jo
nas tarnavo kažkur tolimam - ,. _ .I vra mirties ligoje, stengėsi par- 
Pacifike. Nematęs tėvo virš 13 i .... . ■1 vykti atostogoms. Tėvui mirus: 
mėn. ir žinodamas, kad tėvas', , . . ,___ , . ..________________________ i buvo duota telegrama, bet jis. t 

ir jį tele-j 
■į grama kelionėj negalėjo suras-1 
j ti. Iš Californijos lėktuvu par-; 

; į lėkė į New Y’orką ir čia pripuo ! 
lamai juodukas važiuodamas į 

, tą kraštą jį pavėžyno ligi namų 
J ir tik liko kelios minutės laiko. 
;;

i 
e y f t

J

Atsi žymėjimai—Dovanos
Už aukščiausį laipsnį moksle 

gavo dovanas: 8-to skyriaus — 
Janeta Bridickaitė ir Liliana

I Lekavičiūtė: 7-to — Ričardas 
Glaveckas: 6-to — Dolores Basr- 
donaitė: 5-to — Jonas Pilipaus- 
kas: 4-to — Antaneta Minkevi
čiūtė: 3-čio — Virginija Bay-

jau buvo išvažiavęs
z
z Z z z z f
I 
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zz 
z
z Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti
z dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be
> jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk-
z menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

z z z ✓ z z 
z
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o »erati ve Bank
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

ir Anta-

NUOTRUPOS
Bažnyčioje pradėta vasarine pirfc Defenne Bonds ir Stamps!

nes jau kunigas buvo atvažia
vęs velionį išleisti iš namų į 
bažnyčią ir tuo tarpu, niekam 
nežinant, prieš uždarant karstą, 
įbėga sūnus Jonas. Šis netikė
tumas visus giliai sujaudino.

Tešviečia velionies sielai am
žina ramybė.

Užbaigimo Programa
Vakaro iškilmės prasidėjo pa

sveikinimo daina, kurią išpildė 
Edvardas Lekavičius
nas Makarauskas. Po to moky
klos choras sugiedojo Amerikos 
himną, ir sudainavo Karoso 
Teka Skaisti Saulutė, ir Stasio 
Šimkaus. O Lietuvos Kareivėliai 
ir Plaukia Sau Laivelis. Mažy
čiai visus palinksmino savo per
statymu “Jūrininkai”, o Mažy
tės sudainavo Laumės ir Mamy
tė. Vėliavų drilių atliko 1-mo 
skyriaus berniukai.

Mokyklos Muzikantai
Net 18 įvairių amžių ir įvairių 

i gabumų muzikantų pasirodė 
■scenoj, būtent, Bernardas Kar- 
i pavičius, Karolius Klugh, Phyl- 
lis Bridickaitė, Virginija ir Ber
nardina Bayliss, Antaneta Min
kevičiūtė. Audrey Velzytė, Ri
čardas Šilanskis. Eileen Marco- 
ni, Jacųuelina Kašinskaitė, Joa
na Lietuvnikaitė, Marijona Ju
cytė. Rūta Razauskaitė, Agota 
Maskevičiūtė, Dolores Bagdo
naitė. Benjaminas Davella. Lil
iana Lekavičiūtė ir Lucilė Gei
sey.

PENKTOJI 
KARO 

PASKOLA 
Atremkite 
ataką— 
pirkite 

daugiau, negu 
pirmiau.

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

Dėdei Šamui. Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane” 
apvalkalų.

* Lj
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OBUOLIU "MEDUS" GELBSTI U2LAIKYT 
OLD GOLD ŠVIEŽIAIS!

Bac/ Me
a • ____________________________
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Magnificat—Vakaro 
Veikalas

Visi mokyklos mokiniai ėmė 
dalyvumą doroviniai pamoki
nančiame veikale — Magnificat. 
Lucilė Geisey — Karalienė Elz
bieta. Liliana Lekavičiūtės — 
karalienės Angelas Sargas, Ja- 
neta Bridickaitė — karalienės

• Jūs norite puikaus tabako, suprantama. 
Taipgi jūs norite, kad jis būtų Šviežias! 
Obuolių ■ Medus” pagelbsti užlaikyti natū
ralų šviežumą Old Gold’s puikių tabakų. 
“Kas nors nauja tapo dadėta” į tuos ta
bakus. Tai Latakia, brangūs importuoti 
lapai, kurt* padaro turtingesnj skoni. Pa
bandyk Old Golds.




