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VISI DALYVAUKIME N. A. 
LIETUVIŲ KONFERENCIJOJE

Antradienį minėsime J. 
Valstybių nepriklausomy
bės šventę. Iš priežasties 
tautinės šventės antradie
nio “Darbininko” numeris 
neišeis. Kitą savaitę bus 
tik penktadienio “Darbi
ninko” numeris.

Linkime visiems laimin
gų švenčių!

Naujos 
viai lai 
Bostoną 
dingoję
kuri ruošiama dėl Jung. 
Valstybių pergalės ir Lie
tuvos atstatymo.

Anglijos lietu- 
suvažiuoja j So. 
ir dalyvauja di- 

konferencijoje,

Kun. Jonas Švagždys 
Parvežtas Į Namus

Šiandien gavome malo
nią žinią, kad kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro pir
mininkas ir Brocktono lie
tuvių parapijos klebonas, 
parvežtas iš ligoninės į na
mus.

Mūsų vado sveikata, a- 
čiū Dievui, yra žymiai su
stiprėjus, tačiau gydytojai 
sako, kad dar ilgai negalės 
dalyvauti visuomeniniame 
darbe.

Kiniečių Komunistų Armija 
Atsisako Kariauti Prieš 

Japonus

Chungking, Kinija, birž. 
29 — Kinijos informacijų 
ministras, Liang Han-chao 
viešai paskelbė, kad kinie
čių komunistų armija ne
klauso Kinijos vyriausio 
vado, Chiang Kai-shek’o 
įsakymo stoti ir kariauti 
prieš priešą — japonus.

Jau nuo seniai yra nesu
sipratimai f 
Centralinės valdžios ir ko-į 
munistų, kurie ] 
liuoja veik visą Shensi j 
provinciją.

Komunistai, kurie deda-į 
si neva demokratijos šali
ninkai, kurie reikalauja 
visų kitų remti talkinin
kus, bet štai komunistai 
neklauso įsakymo savo 
valdžios kariauti prieš A- 
lijantų priešą — japonus.

šuos iki Lietuvių salės. 
Čia prisidės kitos draugi
jos ir visi iškilmingai pa- 

; roduosime Broadway, G 
St. į S. Boston High Shoo- 
lės didžiulę auditoriją. Čia 
10:30 vai. ir prasidės iškil
minga Konferencija pami
nėjimui Amerikos Nepri
klausomybės Paskelbimo, 
Lietuvos Spaudos Atgavi
mo ir Steigiamojo Seimo 
sušaukimo, sukaktys.

■ Kalbėtojai bei referentai 
pakviesti šie: Bostono Ma- 
yoras M. J. Tobin, Kon- 
gresmonas John W. Mc- 
Cormack, p. Leonardas Ši
mutis iš Chicago, III., kun.

Dabar yra rimti laikai, 
todėl liepos 4 d. praleiski- 
me rimtai'— dalyvaudami 
visų Naujos Anglijos Lie
tuvių Konferencijoj, So. 
Boston High School Audi
torium. Lai į šią Konferen
ciją suvažiuoja - suplaukia 
iš visų Naujos Anglijos 
miestų miestelių draugi
jos, draugijų atstovai ir 
pavieniai lietuviai, ku
riems tik rūpi Amerikos 
pergalė ir laisva nepri
klausoma Lietuva. Čia iš
girsime rimtų pranešimų 
iš Amerikos valdžios ats
tovų ir įžymių lietuvių 
svečių, veikėjų, vadų. Pa
matysime Amerikos Le- Dr. K. Urbonavičius  ̂kun. 
gionierių vykdomas apei
gas paminėjimui Ameri-j 
kos Nepriklausomybės pa-; 
skelbimo ir iškilmingą i 
Konferencijos atidarymą.: 
Gros St. Dariaus Posto 
benas, dainuos Dr. J. An- 
talis ir St. Paura.

Prieš Konferencijos ati
darymą, 9 vai. rytą įvyks lietuviai, iki vienam, turė- 
iškilmingos pamaldos šv. tų rūpintis ir darbuotis, 
Petro liet. par. bažnyčioje, kad ši Konferencija ir pa
kurtas laikys' prelatas J.'x”*’* 
Ambotas iš Hartford, Ct., 
o pamokslą sakys kun. Pr. 
Juras iš Lawrence, Mass.

8:30 vai. rytą, į bažny
čią iškilmingai maršuos. 
Amerikos legionieriai su 
benu ir kitos draugijos bei 
grupės nuo legionierių pa
talpų C St. Iš bažnyčios vi
si, draugijos su vėliavo-.-. r-----
mis, ir šiaip pavieniai mar-• ferenciją.

J. Vaitekūnas iš Provi- 
dence, R. I., Dr. P. Vileišis 
iš Waterbury, Conn. ir k.

Nors šios Konferencijos 
šaukimo iniciatyvos ėmė
si So. Bostono Liet. Pilie
čių Dr-ja, prie kurios pri
klauso įvairiausių pažiūrų 
Amerikos Piliečiai, bet visi

radas būtų kuoįspūdin- 
giausi ir kad lietuvių bal
sas būtų kuoplačiausiai iš
girstas.

Mūsų jaunimas karo 
frontuose kraują lieja, gal
vas guldo, mes, likusieji 

| sukruskime darbuotis, kad 
jų kraujo aukos nebūtų 

I veltui. Todėl, visi liepos 4 
i d. į didžiąją Lietuvių Kon- 

Sp. Kor.

Į

SUNAIKINO AMERIKOS
LĖKTUVUS RUSIJOJE

_______________________♦-----------------------------------------------------------------------------------------------

„. .. Londonas, birž. 29 — Iš 
arp -]niJos! Maskvos pranešama, kad 

v U • vokiečių bombanešiai su- 
ontro- ( naikino Amerikiečių aero

dromus Rusijoje, užmušė 
tris lakūnus ir sunaikino 
septynis lėktuvus.

Amerikos lėktuvai skris
davo iš Anglijos ir Vidur
žemio bombarduoti Vokie
tijos ir Balkanų, paskui 
lėkdavo į Rusiją, prisipil
davo gasolino, prisidėdavo 
bombų ir atgal grįždami 
vėl bombarduodavo nacių 
tvirtoves.

Willkie Sveikino Dewey

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, liepos 1 d., 2 vai. po pietų pasukite sa

vo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykite lie
tuvių darbininkų radio programos iš WCOP stoties, 
Boston.

Šią programą skiriame Jung. Valstybių nepriklau
somybės paminėjimui ir Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencijai.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

New York, birž. 29 — 
Kaip tik Respublikonų 
seimas išrinko Thomas E. 
Dewey, New Yorko guber
natorių, kandidatu į J. V. 
prezidentus, Wendell L. 
Willkie telegrama sveikino 
jį, pareikšdamas: “Jūs tu
rite vieną didžiausių pro
gų istorijoj.”

Tačiau politikai tuojau i 
pastebėjo, kad Willkie ne
davė jokio pasižadėjimo 
pagelbėti rinkimų kampa
nijoj.

Pažymėtina, kad VVillkie 
sveikinimo telegramos 
Western Union nepersiun- 
tė respublikonų seimui, 
nes karo metu yra uždrau
sta siųsti sveikinimus te
legramomis.

Žiaurūs Mūšiai Saipan 
Saloje

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

PRELATAS JONAS AMBOTAS,
Hartford, Conn. lietuvių parapijos klebonas, atnašaus 
šv. mišias Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, So. Bos
ton, Mass., liepos 4 d., 9 vai. rytą Jung. Valstybių ir 
Lietuvos gerovei.

Vokietija Prarado 70,000
Kareivių Normandijoj

Naciai Mato Rimtą Pavojų

Sovietai Užėmė Vitebską Ir
Mogilevą

Kr

Stockholm. Švedija, birž. 
29 —Vokietijos naciai rim
tai susirūpino karo eiga. 
Jų užsienių reikalų valdi
ninkas pareiškė: “Vokieti
ja priversta kovoti rytuo
se, vakaruose ir pietuose 
prieš dvi pasaulio galybes, 
kurios sutraukė didžiau
sias karines jėgas ir skai
čius kariuomenių. Išspren
dimas turi būti greitai pa
darytas. Atėjo valanda ka
da bus galima matyti ar 
čia yra paskutinė valanda 
Vokietijai, ar jos didžioji 
proga. Dabar tai viskas ar
ba nieko”.

kelias į Minską, 
ir Berlyną pras- 

Tiesa, tas kelias į 
dar tolimas, bet

Respublikoną! Išrinko Thomas 
E: Dewey Kandidatu

Hitleris žino, kad Vokie- 
tija karą pralaimėjo. Jo 
įsakymas kovoti iki pas- 

i k utinio kareivio neatneš 
laimėjimo tik karo prail-

Chicago, III. birž. 29— Isavo seimą vėliau; yra ži- 
Jungtinių Amerikos vals- noma, kad demokratai vėl 
tybių respublikonų parti-į išrinks Rooseveltą kandi
ja, savo seime, išrinko;datų ketvirtam terminui, 
kandidatą į Amerikos pre- jeigu tik prezidentas Roo- 
zidentus Thomas E. Dew- 
ey, New Yorko valstybės 
gubernatorių.

Respublikonų seimas bu
vo istoriškas tuo, kad Tho
mas E. Dewey vienbalsiai 
išrinktas kandidatu; kiti 
buvusieji kandidatai iš
traukė savo vardus pirm 
rinkimų. Tiesa, generolas 
MacArthur gavo vieną 
balsą.

Į vice-prezidentą kandi
datu išrinktas vienbalsiai 
Ohio valstybės guberna
torius John Bricker.

Rinkimai įvyks lapkri
čio mėnesy. Respublikonai 
yra įsitikinę, kad kraštui 

I reikalinga permaina, ir 
Thomas E. Dewey ir John 
Bricker būsią išrinkti pre
zidentu ir vice-prezidentu.

Demokratų partija turės

v •

seveltas kandidatuos.
Respublikonai savo sei

me pakartotinai priminė, 
kad Amerikos vyriausybei 
reikalingas jaunas krau
jas, nes kiti keturi metai 
bus atstatymo metai. Abi 
didžiosios politinės parti
jos Amerikoje daug pra
kaito išlies iki lapkričio 
mėnesio, kad laimėti rin
kimuose.

ginimą.
Naciai skaudžiai pralai

mėjo Prancūzijoje ir Rusi
joje. Prancūzijos pajūris 
buvo stipriai nacių apgin
kluotas ir buvo sakoma, 
kad joki galybė neįveiks į- 
siveržti į tą kraštą. Bet į 
tris savaites laiko Alijan
tai nugalėjo nacius Nor
mandijoje ir užėmė didį 
uostą — Cherbourgą. Tuo
se mūšiuose Hitleris nete-

ko apie 70.000 kareivių.
Rusijos fronte, sovietai 

užėmė Vitebską ir Mogile- 
vą; varosi prie Minsko. Vi
tebskas buvo nacių tvirto
vė, bet rusai išvijo nacius 
į tris dienas ir naciai nete
ko 50,000 kareivių. Hitle
rio pralaimėjimas didis. 
Rusams 
Varšuvą 
kintas.
Berlyną
nėra vilties, kad naciai ga
lėtų sutraukti tiek daug 
kariuomenės tą kelią ru
sams užkirsti.

Iš Ispanijos pranešama, 
kad naciai pradeda apleis
ti Paryžių. Reiškia jie nu
jaučia, kad Alijantų ka
riuomenes, užėmę Cher
bourgą, grįš atgal . Pary
žiaus link. Naciai tūri dar 
galingą kariuomenę, bet 
karo frontas pasidarė toks 
ilgas ir iš visų pusių, kad 
jie nebegali atsilaikyti, o 
dar kas prisideda, kad jie 
nežino kur Alijantai pra
dės naujus puolimus. Tai
gi naciai ir pripažįsta, kad 
atėjo valanda Vokietijai 
greitai išsispręsti, pirma, 

į nekaip Alijantų kariuome- 
nės pradės maršuoti į pa- 

• I čią Vokietiją.

J. V. Invazijos Jėgos Į Nelaisvę 
Paėmė 28,849 Nacius 

Cherbourge
Naciai Pažadėję Pagalbą 

Suomijai
Londonas, birž. 29—Suo- 

■ mijos vyriausybė nuspren- 
: dė ilgiau kovoti prieš ru- 
įsus ir prašė Hitlerio duoti 
jiems didesnę pagalbą. 
Naciai pažadėjo Suomijai 

‘duoti visą galimą pagalbą.

gas nukentėjo, didysis uo
stas laivams išsprogdin
tas. Bet Alijantų inžinie
riai apžiūrėję pasakė, kad 
už 48 valandų didieji Ali
jantų laivai galės atplauk
ti į Cherbourgą.

Streikai Uždarė Fabrikus
Roma. Italija, birž. 29 — 

Pranešama, kad Genoa,

Britai Apsupa Tankais Caen

les. Tą dieną alijantai iš
trenkė 25 vokiečiu tankus 
iš veiksmų.

Mussolini Esąs Vokietijoje
Berne, Šveicarija, birž.

29 — Pranešama, kad bu
vęs Italijos diktatorius, 

' Mussolini pabėgęs į Vokie
tiją. o vokiečiai paėmę vi- 

j tolyn nuo Tilly-sur-Seul- są valdžią šiaurės Italijoje.

Iš Aukščiausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, birž.

129 — Praneša, kad Britų 
įkaro jėgos iš šiaurės, va
karų ir pietų Caen miesto, 
Normandijoj, spaudžia 
priešo jėgas.

Alijantų tankai ir pėks- 
, tininkai per vieną dieną

Washington, birž. 29 —J
Japonai sustiprino savo 
kariuomenės dalis Saipan 
saloje ir žiauriai kovoja 
prieš Amerikiečius.

Amerikiečiai jau turi už
ėmę didesnę pusę salos, 
bet Japonai kovoja iki pa- nustūmė priešą 10 mylių 
skutinio. ' ~ ‘

Londonas, birž. 29 — Ali
jantų kariuomenės nuga
lėjo nacius Cherbourge ir 
paėmė 28,849 Hitlerio ka
reivius į nelaisvę. Nuo pra
džios Alijantų įsiveržimo 
į Prancūziją, naciai neteko 
apie 70,000 kareivių.

Į Alijantų nelaisvę pate
ko nacių kariuomenės va
dai, būtent, generolas von 
Schlieben ir admirolas
Hennicke. Kada jiems bu- šiaurės Italijoje, paskelb- 
vo per daug karšta nuo A- 
lijantų ginklų jie pasidavė visi fabrikai uždaryti, 
su 800 karių ir kareivių į' 
Alijantų nelaisvę. Kada A- miesto gatvėse ir naciai 
lijantų generolas paklausė į neišgali riaušininkų su- 
von Schliebeno ar jis įsa- valdyti, 
kys savo kareiviams pasi
duoti, tas atsakė, kad ne. 
Jam buvo pareikšta, kad 
netinka generolui pasi
duoti, o kareivius palikti 
kovoti. Į tą jis atsakė, kad 
prailgintos kovos duos na-1 
ciams prisirengti kitur.

Hitleris paskyrė medalį 
admirolui Hennicke už iš
sprogdinimą Cherbourgo 

. miesto ir uostų. Cherbour-

tas generalis streikas ir

Mūšiai eina Florencijos

WONDERLAND
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Pirk Anksti Anglis
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So. Bostono Jaunamečių Šokėjų Grupė, dalyvavusi Pasaulinėje Parodoje, New Yorke, Tautiniuo
se Festivaluose Boston Garden ir du kartu Philadelphia, Pa. Šiai grupei vadovauja patriotinga lie
tuvaitė, p. Ona Ivaškienė.

Liepos 4 d. š. m. ši grupė, vadovaujant p. Ivaškienei, dalyvaus Naujos Anglijos Lietuvių konfe
rencijos parade, pamaldose ir sesijose. Visi-visos bus pasipuošę tautiniais kostiumais.

Lai visos draugijos su savo vėliavomis ir pavieniai asmenys dalyvauja N. A. Lietuvių Konferen
cijos parade, pamaldose ir sesijose. Pasiruoškime taip, kad parado dalyviai užpildytų visas gatves 
nuo Šv. Petro parapijos bažnyčios iki So. Boston High School svetainės, Thomas Park.

ĮVAIRIOS žiniosCp
KAIP HITLERIS IR STALINAS 

DALINOSI LIETUVĄ

f VYSKUPAS ATLANKYS LIE
TUVIUS PRANCIŠKONUS

______
Rugpiūčio 6 d. 

i pranciškonai - lietu
viai — galutinai įsikurs 
šiame krašte pastoviai; ta
da, dalyvaujant Portland, 
Maine vyskupui, bus pa
šventinti jų namai, kurie 

’ctoli Green miestelio, 
•Mstybėje. Dabar 

. venai 
-j Pittsbur-

Lietuvos Gen. Konsulas 
Atmuša Sovietų Klaidingas 

Žinias

i
i
i

EXTRA 
SBONDS

to do with these “elections” and 
with such falsification of their 
will.

Gegužės 8 d. š. m. “Newi The will of the Lithuanian 
York Times” laikraštyj til-' nation is to be free from any 
po straipsnis, paimtas iš foreign domination. This, the 
Maskvos laikraščio “Karas real desire of the Lithuanian 
ir Darbininkų Klasė”, kurį peopie, demonstrated so many 
prisiuntė jų koresponden- times already. finds itseif once 
tas. Tame straipsnyj tei- again expressed in an appeal to 
giama, kad Pabaltijo vals
tybės-žmonės nusibalsavę 
prisijungti prie Sovietų 
Rusijos.

Visiems yra žinoma, kad 
tai buvo prievarta ir klas
ta. Lietuvos Generalinis 
konsulas, p. Jonas Budrys 
parašė “New York Times” 
laikraščiui sekančio turi- 

saltoms nįo laišką, kuris tilpo bir
želio 9, 1944 m. laidoje: 

LITHUANIANS SEEK
FREEDOM

Consul General Repudiatcs 
Statement in Soviet 

Publication

To the Editor of The
York Times:

My attention has been direct- 
er to the May 8 issue of The 
New York Times, wherein your 

! correspondent in Moscow rep- 
orted an artiele in War and the 
VVorking Class. a Soviet publi
cation, containing the assertion 
that the Baltic statės 
the U.S.S.R. *** as a 
a- real popular desire of the 
peoples in *** Latvia, 
nia and Estonia”.

The Soviet publication un- 
doubtedly alludes to the mock gišką Suomijos 
eleetions staged in the Baltic 
statės under the aegis of the 
Re J Army in July, 1940, when 
the Communist - sponsored can- 
didates — no other candidates 
were permitted to challenge 
them — were automatically and 
in toto proclaimed members of 

(the new Parliaments and were 
instructed by special Soviet 
envoys, who came witn the Red 

i troops, to vote for the incorpo- 
ration of the Baltic statės into;
the U. S. S. R.

world opinion by the represen- 
tatives of all political parties 
and underground combat orga- 
nizations of Lithuania, who 
subseąuently grouped them- 

1 selves into the Supreme Com- 
mittee for the Liberation of 
Lithuania. The committee, 

. which directs the underground 
i movement against German oc- 
eupation and is truly represen- 
tative of the will of the Lithua
nian nation, has reaffirmed in 
its pronouncements the resolve 
of the Lithuanians to resist in 

;equal measure also the Soviet’s
1

' designs upon their native 
country.

JONAS BUDRYS,
Consul General of Lithuania.

New York, June 2,1944.

Office of Defense Trans- 
or tatien ragina krašto 

šeimininkus įsigyti pradi
nius anglių išteklius per 
vasaros mėnesius, kad su
mažinti pristatymo suvė- 
linimus užėjus 7 
dienoms.

ODT pažymi, kad trūku
mas anglių, trokų ir vai-' 
ruotojų šį rudenį numato
ma bus kritiškas, ir grei
tas anglių pristatymas bus 
visiškai neįmanomas, jei
gu užsakymai bus atidė
liojami iki šaltos dienos 
užeis.

New

Alijantų Bombos Krito Ant 
Naciy Per Visą Dieną

iš Aukščiausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, birž. 
29 — Alijantų bombane- 
šidi iš Britanijos ir Italijos 

i nacių 
svarbiuosius punktus.

Penkioliktoji Oro jėga 
bombardavo aliejaus, šuli
nius ir geležinkelius arti 
Bucharestd, Rumunijoj. 
Aštuntoji Oro jėga bom
bardavo aerodromus Laon 
srityj, Prancūzijoj ir gele
žinkelio kiemus Saarbrue- 
cken, Ruhr srityj.

Jei turėjo savo puikus ir__ ____
savo vadus^tai naciai už jų Vokietijos

Vėl Priimami Naujokai Į 
Oro Korpuso Rezervus

i
I
4

Rimtas Straipsnis Suomijos 
Klausimu

The American Mercury, 
liepos mėnesio laidoje, 
1944, telpa VVilliam Henry 
Camberlin straipsnis var
du: “The Tragic Case of 
Finland”. Straipsnis rim
tas ir aiškiai nušviečia tra- 

padėtį. 
Autorius visai nesilaiko 
Kremliaus propogandos li- 

■ nijos. A.
1

I 
I

War Department paskel
bė, kad į Oro Korpuso Re
zervus vėl priimami jauni 

i Amerikiečiai, kurie gali 
laimėti sparnus kaipo ko
vos įgulos nariai Karo Oro 
Pajėgose.

17 metų amžiaus jaunuo
liai dabar gali stoti sava
noriais ateities treniravi
mui kaipo kovos įgulos na
riai. Išlaikę fizinius ir pro
tinius testus, jie bus pa
talpinti į Air Corps Enlist- 
ed Reserve sąrašus ir bus 
pašaukti apmokymui tik 
kai jie sulauks savo aštuo
nioliktojo gimtadienio.

Rekrutavimas bus atsta
tytas, kad užtikrinus pa
kankamą atsargą kvalifi
kuotų asmenų ateinančio 
rudens apmokymui. AC- 
ER, kurie turi mažiau kaip 
17 metų ir 9 mėnesius am
žiaus ir kurie baigė High 
School tuo metu kai jie 
stojo savanoriais, su tėvų 
sutikimu, tinka ir gali sto
ti į kolegijas studijavimui 
pagal Army Specialized 
Training Reserve progra
mą nuo trijų iki devynių 
mėnesių. O.W.I.

“joined 
result of

nugaros nestovėjo, jie ga
gėjo pasiduoti Alijantams. 
Kas tai neaišku... Sovietų 
Rusijos kareiviai kovoja 
prieš Alijantus, drauge su 

; naciais...
i Taip pat pranešama, kad 
s nacių kariuomenėje prie 
Cherbourgo buvę ir japo- 

. nu, kurie sakoma, buvo at- 
i ~; siųsti žiūrėti, kaip Alijan
tai įsiveržė į Prancūziją ir 
kaip jie kovoja. Bet kaip 

: japonai kariai ir papras
tieji kareiviai iš Japonijos 
atvažiavo į Prancūziją?

į Rumuniją. Ru-į ----------------
arčiausias kelias į Pr?nri~Hi9

l
|

(LKFSB) Iš naujų pa- 8000 žuvo kovose prie Bo- 
skelbtų dokumentų aiškė- bruisko. Orša yra svarbus 
ja, kad savo bičiulystės geležinkelių miestas. Yra 
dienomis su Stalinu Hitle- manoma, kad ir Bobruiską 
ris išsyk derybose Rusijai rusai greitai paims. Nuo 
buvo užleidęs ne visą Lie- Bobruisko ir Mogilevo ru- 
tuvą, o “vokiečių interesų sai stumsis j Minską, gi 
sferoje buvo paliktas tas nuo Vitebsko ir Polotsko j 
vienas ruožas” iš Lietuvos: Rytų Prūsus, 275 mylios 
Šakių, Vilkaviškio, Mari- tolumo, 
jampolės ir Seinų apskri
čiai. Tačiau to nebuvo ga
na rusų imperializmui ir 
bolševikai tolimesnėse de
rybose siekė visos Lietu
vos, su kuo Hitleris paga- Vokietiją — per Minską ir 
liau sutiko, po ko ir seke Varšuvą. Nacių pralaimė- 
raudonoji Lietuvos okupa- jimas Rusijoje, Prancūzi- 
cija, vykusi su nacių “pa
laiminimu”.

Lietuva buvo sutrypta 
biauraus Hitlerio ir Stali
no meilikavimosi pasėko
je. todėl griaunant Hitle
rio juodus darbus, Lietu
vai vėl turėtų būti suteik
ta pilna laisvė ir nepri
klausomybė.

Šiaurėje rusai kovoja 
prieš Suomiją, gi pietuose 
turi sustatę kariuomenes 
varytis 
sams SaS J Patriotai Nužudė Pranrūzų 

Ministerį
jimas Rusijoje,
joje ir Italijoje skelbia 
jiems greitą mirties smū
gi-

Suėmė Rusijos Kareivius 
Cherbcurge

I

Lithua-

Rusai Varosi Link Minsko

Londonas. birž. 29 — A-j 
lijantų kariuomenės kovo
se prie Cherbourgo, Pran
cūzijoje, paėmė į nelaisvę 
ne tik vokiečius, bet nema
žai rusų.

Sovietų Rusijos karei- ’ 
viai turėjo savo pulką ir 
savo vadus. Sakoma, kad 
jie buvo nacių priversti-i

i

I

Londonas, birž. 29 —So
vietų Ttusijos armijos, už
ėmę Vitebską ir Mogilevą, 
varosi link Minsko. Sovie-L 
tai praneša, kad 10.000 na- nai atvaryti į Prancūziją, 
cių buvo nužudyta prie Vi- Bet kodėl rusų kareiviai 
tebsko ir Orša miestų; nepasidavė

šeštadienį Lenktyniuos

The BETSY ROSS Stakes

Švenčiu Lenktynės 
Liepos 

HANDICAP 
$25.000 Pridėta

The YANKEE

$10.000 Pridėta

* Daily L>ouble

Close., 2; 15
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Londonas, birž. 29 — 
Prancūzijos savanoriai pa
triotai tuoj po saulės užte
kėjimo Įsiveržė Į Philippe 
Henriot, Vichy propagan
dos ministerio namus, ir 
miegamą jame kambaryj jį 
keliais šūviais nušovė, jo 
žmonos akyvaizdoje.

Henriot gyveno Paryžiu
je.

Jung. Valstybių Valdžia 
Atšaukia Atstovą Argentinai

VVashington, birž. 29 — 
Amerikos vyriausybė įsa
kė Norman Armour, at-

Alijantai Prarado 40,549 
Kareivius Normandijoj
Pranešama, kad nuo in

vazijos Į Normandiją pra
džios iki birželio 21 d. ali
jantai prarado 40,549 ka
reivius.

Jung. Valstybių karo jė
gos prarado 24,162 karei
vius, iš kurių 3,082 mirė, 
13,121 sužeistas ir 7,959 
dingo. Britanijos nuosto
liai: 1,842 mirė, 8,599 su
žeista ir 3.131 dingo, viso 
13,572: Kanadiečių užmuš
ta 363 sužeista 1,359 ir 
dingo 1,093. viso 2,815.

Suprantama, dabar žuvu
siųjų skaičius yra dides
nis, nes Cherbourgo užė
mimas kainavo daug gy
vybių.

i
I

Nuskandino 5 Japonų 
Laivus

Iš Alijantų Centro, Nau
jos Gvinėjos, birž. 26 — 

i Šiomis dienomis J. V. bom- 
banešiai bombardavo ja
ponų laivus ir Sorong ae
rodromą, Olandų Naujoj 

i Gvinėjoj. Nuskandino pen- 
It is hardly necessary to say kius prekinius laivus ir SU- 

that the peoples of the Baltic naikino daugiau kaip 50 
statės had absolutely nothing priešo lėktuvų.

Paraše Naują Veikalą
Kun. J. Švaigždžio Liga
(LKFSB) Teko sužinoti, 

stovui Argentinoje tuojau kad liga, kuri ištiko kun. 
---------- grįšti r tVashingtoną pasi- J. Žvaigždį, buvo širdies 

Alijantams? tarimams. Tas gali reikš- smūgis. Ligonis turės il- 
--------------- ti didesnį nesutarimą A- gesnį laiką būti stiprioje 

i merikos su Argentina. gydytojų priežiūroje, kol 
i Argentina vis dar prita- užgys atsivėrusi žaizda 
rianti Ašiai. prie širdies gyslų.

I
I

I

Today’s Film
Story

SUFFOLK
DOWNSPRADŽIA

5 T - —

R-tos Lenkt. 6:0v

Inspired by Alice Duer Miller's 
beautiful poem,"TheWhite Cliffs." 
M G-M has produced a poignant 
pieture. one that will live long in 
the heart of every mother and 
tather vrith an endeared 
one in the service. For in 
“The White Cliffs oi 
Dover" is told the story of 
an American giri vrho 
visits England, falls in 
Jovė svith a Brrtisher, tar
ties hi.-n and loses him just beforo 
their son is bom. The first World ■ 
War has taken its toli, and then 
the second vrar makes its claim 
and succeeas in taking away from 
Irene Dunne her lašt vestigo of 
her husband. played by Alan 
Marshal. Roddy McDovrall is the 
son. as a youngster; Peter Law- 
ford ishetson as a young man

(LKFSB) Argentinoj gy
venąs K. Čibiras-Verax, 
kurio didelė knyga apie 
Lietuvą išėjo Argentinoj 
ispanų kalba, yra lietuviš
kai parašęs naują veikalą 
— savo kelionių įspūdžius. 
Tuo tarpu nežinia, ar kasi 
šią knygą išleis.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

5

“IFAife Cliffs o f Dover An Impressive FUm!

ANOTHER SACRIF1CE . . . Havmg lošt her 
husband in the first World War. lrene Dunne 
now makes her second big sacnfice as 
Peter Lavriord, her son, is about to leave 
her. Miss Dunne. now a Rcd Cross narse, j* 
with her son to the lašt. -

THEIR FIRST MEETING . . . Through a little 
dtickery by C. Aubrey Smith. friend of the 
iamily, Irene Dunne meets Alan Marškai at 
a dance shortly after her arrival in England. 
Actually Marshal had another date. būt 
meetina Miss Dunne has more advantages.

WELCOM1NG THE YANKS . . . Although tai irom home. 
Miss Dunne welcomes the American Army on its arrival in 
Great Britain. So proud is she that she shows her baby the 
uniforms on parade. Young Tom Eldndge is the baby. 
C. Aubrey Smith. Dama Mcry Whitty and Norma Vardcn also 
vicw the cvcnt with dehght.
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Apaštalų Kunigaikščiai

kur nesilaikyta įstatymų, 
laisvai pastatytieji žmonių 
kand.datai buvo terorizuo
jami, areštuojami ar tie
siog nušalinami, o Lietu
voje, tai tiesiog kandida
tais parinkti bolševikų nu
matyti žmonės, balsuoto
jams neduodant jokios ga
limybės pasirinkti, nes 
kandidatų buvo tik tiek, 
kiek turėjo būti išrinkta, 
ir jie buvo ne laisvai, ne 
pačių žmonių pasiūlyti. 
Rinkimai buvo pravesti su 
grąsinimais, kad kas ne
balsuoja, tas yra liaudies 

i priešas, o visiems buvo aiš- | 
ku, ką reiškia pakliūti į 

! tokią žmonių kategoriją.
Autorius iškelia faktus 
balsų, rinkimų sufalsifika- 
vimo. Pabrėžiama, kad, 
pvz., Lietuvoje buvusieji 
raudonojo seimo nariai vė
liau padarė viešą pareiški
mą, kad Lietuvoje balsavo 
tik 16 procentų galinčių 

i žmonių. Knygelė- ^a(j kiekvienas, kurs išdrįs
ia narAiRkimflR , . . • .v. . ,

Išlaisvinta nuo sunaikinimo, Roma su džiaugsmu 
švenčia dviejų Apaštalų Kunigaikščių šventę. Ne tik 
Romos gyventojai, bet ir nesuskaitomos meldžionių 
minios ir didžiulė išlaisvintojų armija džiaugsmingai 
gieda: Laimingoji Roma, garbingu Petro ir Povilo 
krauju pašventinta! Jau antras tūkstantis metų bai
giasi, kai tuodu apaštalu Kristaus mokslą savo kraujo 
antspauda sutvirtino. Ir toj pačioj vietoj katalikybės 
sostinė tebestovi, nežiūrint tiekio audringų šimtmečių,i je iškeliamas pareiškimas! 

Dr.Garmaus, kurs buvo 
narys socialdemokratų 
partijos, buvo tuo laiku 
Kauno burmistru ir Lietu-

Dabarties Bildesiuos

KUN. DR. K. URBONAVIČIUS,
mūsų įžymusis literatas, pakviestas skaityti referatą 

'apie lietuvių spaudą ir jos atgavimą Naujos Anglijos
Lietuvių Konferencijoj, liepos 4 d.

Kiek pirmiau buvo skelb
ta, kad Philadelphijos vys
kupijos lietuvių 16-ka pa
rapijų davusios 3,674 vy
rus ir moteris Dėdei Ša
mui. Jų 40 padėjo jau ir 
gyvybes. Keturiose Brook- 
lyn, N. Y. lietuvių parapi
jose (be New Yorko Auš
ros Vartų) pereitą gruodį 
buvo 1,307 ir 13 merginų 
kariuomenėje. Tokiu bū
du, iš 35 lietuvių parapijų 
Amerikos karo spėkose pa
šaukta 8,450 vyrų ir mote
rų. Knygoje “Amerikos 
Lietuvių Katalikų Darbai” 
suregistruota 124 lietuvių 
parapijos. Jei jos visos pa
našius skaičius Dėdei Ša
mui davė, . tai lietuvių ka- 

: talikų Amerikos kariuo- 
1 menės eilėse yra nemažiau 

32,000.

kuriuos čia teko išgyventi. Petro Uola tebestovi, nes 
pragaras pro atidarytus vartus visas savo pajėgas ant; 
jos paleido. Kristus užtikrina, kad jos nepergalės. Ir 
kaip mes neturim Jo žodžiais tikėti, ypač, kad faktai 
tai paliūdyja. Du tūkstančių metų apgulta tvirtovė ir.vos Raudonojo Kryžiaus 
nepaimta. Ar kas panašaus pasaulio istorijoj yra bu-' pirmininku. Dr. Garmus 
vę? Kokie argumentai tą faktą gali sugriauti? Prieš pareiškė, kad 1940 m. lie- 
faktą nėra argumento, sako logikos mokslas. pOS 20 d. 9 vai. vakare bu-

Bet kai kas gali pertarti, kad Roma daug kartų i Y° Penias privatus naujo- 
buvo paimta. Fiziniu atžvilgiu — taip. Viduramžiuose J® seimo posėdis, kuriame

Inekartą ją naikino barbarai; XV šimtmety ją okupa
vo Prancūzijos karalius Karolis VIII; XVI amžiuje im
peratoriaus Karolio V armija; XVIII amž. Napoleono 
generolai; XIX — Garibaldi. Patys Popiežiai buvo pri
versti laikinai Romą apleisti — Grigalius VII, Bonifa
cas VHI, Eugenijus IV, Pijus VII, Pijus IX — neskai
tant jau to 70 metų laikotarpio, kuomet XIV šimtme
tyje Popiežija savo valia buvo apsigyvenusi Avignone, 
Prancūzijoj. Bet tie fiziniai sukrėtimai nepalaužė Ka
talikų Bažnyčios dvasios. Priešingai, juo daugiau per
versmų ir persekiojimų, juo garbingesnė Bažnyčios 
pergalė, nes po kiekvieno persekiojimo ji atsinaujin
davo ir sustiprėdavo. Nebereikalo “geležinis” Vokieti
jos kancleris Bismarkis, mėginęs nugalėti Bažnyčią 
savo vokišku “kulturkampfu”, pasikamavęs porą de- 
sėtkų metų ir galų gale pralaimėjęs, pasakė: “kovoti 
prieš Katalikų Bažnyčią tai tas pat, ką plakti kardu 
vandenį: suduodi, pasidaro maža įlanka, bet už sekun
dės vėl lygus paviršius”.

Ir dabar prieš mūsų akis stovi nieku neišaiškina
mas reginys. Vatikano valstybė, turinti’ vos 109 ake- 
rius žemės ir nepilnai 1000 gyventojų, skaitosi didžiau
sia moralinė pajėga pasaulyje. Neįveikė jos nė Napo
leonas, nė Hitleris. Katalikų Bažnyčia neapsiima būti 
jokios valstybės vergė, nė gi tarnauti diktatorių inte
resams. Ji turi savo vyriausybę — Kristų, kurį repre
zentuoja du apaštalų Kunigaikščiai — Petras ir Povi
las. K.

balsuoti priešingai, bus su
šaudytas. Tą Dr. Garmaus 
pareiškimą patvirtino ir 
kitų buvusių seimo narių 
po priesaika duotieji liudi
jimai. Šitokie okupacinės 
kariuomenės įtakoje, su 
grąsinimais ir falsifikaci
jomis darytieji balsavimai 
visiškai nereiškia žmonių 
valios, Baltijos valstybės 

‘ nėra atsisakiusios nuo sa- 
1 vo nepriklausomybės.
Šiuos dalykus faktais įro-

I

Liet. Komunistų partijos 
gen. sekretorius Sniečkus i 
pranešė, kad visi turi bal
suoti už Baltijos kraštų do savo " veikale August 
prijungimą prie Rusijos, Rei.

10 Mėty Nuo I Tautinio Lietuvos 
Eucharistinio Kongreso

BUVĘS ESTIJOS PREZIDEN
TAS APIE LIETUVĄ IR 

BALTIJOS KRAŠTUS
(LKFSB) Viso Pasaulio 'mą prie SSSR. Čia auto- 

Estų draugija šiemet išlei- rius iškelia daug svarbių 
faktų. Jis visų pirma 
džiaugiasi, kad USA Statė 
departmentas yra gerai 
informuotas kokios rūšies 
tie balsavimai buvo, kad 
jie nereiškė gyventojų va
lios, bet buvo okupacinių 
jėgų prievartos įtakoje;

do buvusio Estijos prezi
dento ir paskutinio Estijos 
ministerio Maskvoje kny- 

“Have the Baltic 
Voluntarily 

Their Freed- 
autorius dau

giausia kalba apie bolševi
kų darytuosius, neva, rin
kimus Baltijos valstybėse 
tų seimų, kurie balsavo už 
Baltijos kraštų prisijungi-

gėlę 
Countries 
Renounced 
om?” Čia

EGAD? CAN REFbGE^ 
TO BACKTHE INVASION
V4ITH A
GURE-FIRB „ 
INVESTMENkT? FIFTH 

WAR 
LOAN 
euy 
N0W

I
/

(LKFSB) Per paskuti
nius 60 metų buvo įprotis 
maždaug kas antri metai 
ruošti didingus tarptauti
nius Eucharistinius (Švč. 
Sakramento pagarbini
mui) skiriamus kongre
sus, į kuriuos suvažiuoda
vo šimtai tūkstančių žmo
nių. Šalia tų tarptautinio 
masto kongresų įvairiuose 
kraštuose buvo dar ruo
šiami tautiniai Eucharisti
niai kongresai. Lietuvoje 
pirmas toksai tautinis Eu
charistinis kongresas bu
vo suruoštas 1934 m. bir
želio 28 d., liepos 1 d. Pas
kutiniąją dieną, dalyvau
jant aukštajai dvasiškijai, 
Valstybės Prezidentui, vy
riausybės nariams ir di
džiulėms minioms žmonių 
buvo padarytas Lietuvių 
Tautos Dieviškajai Jėzaus 
Širdžiai Pasiaukojimo Ak-

jėgų prievartos gumoje, 
. taigi Amerikos vyriausybė 
ir nepripažįsta Baltijos 

' kraštų prijungimo prie 
SSSR, kas buvo įvairiais 
atvejais atsakingų USA 
vyriausybės asmenų pa
reikšta. Toliau autorius 
pabrėžia, kad Baltijos kra
štuose .vyriausybės buvo 
pakeistos ne pačios tautos 

;noru, o Maskvos spaudi- 
įmu, kad jos būtų labiau 
patinkamesnės bolševiki
nei Rusijai. Tų vyriausy
bių narius parinko ne vie
tos gyventojai, o Rusijos 
pasiuntinybės. Pravedant 
rinkimus į, vadinamą; 
Liaudies seimą, kurs turė- 
po Baltijos kraštus pri
jungti prie SSSR, daug

Gailestingiausioji Jėzaus 
Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir pa
daryk, kad mūsų visų šir
dys užsidegtų neužgesina
ma Tavo meilės liepsna. 
Jėzaus Širdie, teateinie 
Tavo Karalystė mūsų 
brangioje Lietuvoje...”

Po šiuo pasiaukojimo 
aktu pasirašė Valstybės 
Prezidentas, vyskupai, mi- 
nisteriai: 
Rusteika, 
Generolai: Jackus, Tama
šauskas, Nagevičius, Gri
galiūnas - Glovackis; inž. 
K. Šakenis, K. Bizauskas 
(buvęs švietimo ministe- 
ris), Ed. Turauskas, pulk. 
Saladžius, pulk. Mačiulai
tis Dr. D. Zaunius (buvęs 
užs. reik, ministeris), pro
fesoriai: Česnys, Kuraitis, 
Eretas, Bistras, Pakštas, 
Dielininkaitis. Veikėjai: 

tas. Jo gražios mintys pa-1 Stulginskis, Dr. Leimonas, 
silieka giliai prasmingos ~ 
ir dabar:

— Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie, saugok ir globok 
mūsų tautos laisvę ir ne
priklausomybę; stiprink 
savo šventosios Dvasios 
malonėmis mūsų dvasios 
Vadovus, Mūsų Vyriausy
bę, mūsų kariuomenę ir vi
sus mūsų tautos darbuo
tojus; suburk vienybėn vi
sus mūsų tautos vaikus, 
surink svetur išblaškytus 
josios sūnus ir dukteris ir 
sujunk juos su mumis ne- 
suardomais tėvynės meilės 
ryšiais.

Geriausioji Jėzaus šir
die, kuri verkei, žiūrėdama 
į savo išrinktosios tautos 
nelaimes, priimk ilgus ir 
sunkius mūsų tautos iš
kentėtus skausmus ir ne
leisk daugiau mūsų prie
šams viešpatauti brangio- 

; je mūsų tėvynėje.

Tūbelis, pulk. 
Stanišauskas.

Dr. Karvelienė, J. Keliuo- 
tis ir daug kitų garsių Lie
tuvos žmonių. Amerikos 
lietuvius atstovavusieji 
pasirašė: kun. Deksnys, 
kun. Vasys, A. J. Mažeika.

5-toji KARO PASKOLA

žurnalas neseniai pavarto
jo sakinį ‘fašistai iš Pabal
tijo valstybių’ (reiškia, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos). šitokia kalba tai ko
munistams įprastas būdas 
protavimo vieton vartoti 
plūdimus. Šios Pabaltijo 
valstybės, vien už nusista
tymą prieš įjungimą So- 
vietijon, pravardžiuoja
mos ‘fašistais’ (pasak Ma
skvos)”.

“Commonweal” žurna
las, išeinąs New Yorke, pa
juokia Maskvos spaudos 

| nuolatinį tvirtinimą būk 
Lietuva, Latvija ir Estija 
“savo tikru žmonių noru” 
paprašiusios įjungti jas 

‘Sovietų Sąjungon. Jei tas 
tiesa, Commonvveal, klau
sia, tai kodėl Maskva bijo 
surengti kitą žmonių bal
savimą, tarptautinėje (ir 
teisingesnėje) kontrolėje ? 
Jei jau Pabaltijo “žmonių 
dauguma” nori būti Sovie- 
tijos piliečiai, tai kodėl 
Maskva bijo klausimą pa
vesti bešaliam pačių žmo
nių sprendimui, bet nus
prendžia “žmonių valią” 
pati viena, vienašaliai, su 
niekuo nesiskaitydama? 
Kodėl dalyką bijo pavesti 
bešaliam teismui ar iš
sprendimui? Lietuviai, lat
viai ir estai žino kodėl 
Maskva nepasitiki savo 
plepalams apie “tikrus 
žmonių daugumos norus”. 
Tie norai kitoki, negu 
Maskva pasakoja.

I w

Cicwisz, private Joseph R. 
Cafferella, ir private Ernie 
Lonbardi.

“Žmonių, kurie Italijoje 
buvo vokiečių bombarduo
jami, nereikia vilioti pirkti 
bonus”, pasakė vienas jų, 
kuris išbuvo keturis mėne
sius tose kovose, negauda
mas švarių baltinių per vi
są tą laiką. 
nesiskundžia racionavimu. I pė Maskvos plačiaburnį 
Jie labai dėkingi, jei gau- žurnalą “Karas ir Darbi
ną vieną kambarį visai njnkų Klasė”. Sako: “šis i 
šeimai, ir jei jie iš viso tu- --------------------------------
ri bet kokius drabužius, me maždaug pagaminti 
tai žino, kad tai viskas, ką $70,000,000,000 vertės ka- 
jie turės iki karo pabai- ro medžiagų, 
gos.” “Šioji atsakomybės bus

“Jeigu žmonės, skaityda- atlikta. Krašto produktyvi 
mi apie invaziją dabar dar mašinerija dirba dideliu 
nepirks bonų, tai ką mes greičiu ir mūsų kovos vy- 
besakytume vistiek nepa- rai gaus tuos dalykus, ku- 
dės”. Tai pasakė vaikinas, rių jiems reikia ir tuo me- 
gulįs oxygeno dėžėje. tu kai jų reikės dideliais:

Perkant karo bonus kiekiais. Bet už prekes,1 
Penktoje Karo Paskoloje kurias mes naudojame rei- 
dabar padės vyrams kovo- kia mokėti. Dabar karo to ^keturias 
jantiems Prancūzijoje ir gamyba kaštuoja gerokai 
kovojantiems prieš japo- daugiau nei penki bilijo
nus, ne vien tiktai kadan- nai dolerių kas mėnesį, 
gi pinigai reikalingi karo šios išlaidos augs, bet ne 
ginklams ir medicinos pa- mažės šių metų bėgyje ir 
galbai, bet taip pat tai pa- nenumatoma jokių suma- 
dės jiems jausti, kad žmo- žėjimų iki pergalė bus lai- 
nės namų fronte juos re-Į mėta, 
mia. Turiu galvoje, kaip ir 
D-Day, kuomet visos baž
nyčios buvo atdaros ir ci
viliai būrėsi į jas. Tai yra 
dalykai, kuriuos mūsų vai
kinai karo frontuose mie
lai girdi. Tai duoda jiems 
pajausti, kad žmonės na-1 nėšių karo gamyba, 
muose jais rūpinasi. Jie “Kiekvienas doleris, kurį 
taip pat jaus tai, jeigu pa- mes galime atidėti, turi 
skola bus didelė. būti įdėtas į karo bonus.’

Sužeisti Amerikos karei- Tai yra lygiai tokia pat 
viai įvairių tautų kilmės— atsakomybė mums namų 
lietuvių, graikų, vokiečių, fronte, kaip yra faktinoji 
italų, vengrų, prancūzų, Į ginklų gamyba”. O.WI. 
ispanų jugoslavų, čekoslo- 
vakų, skandinavų, olandų 
ir visų kitų — kurie lieja

1 savo kraują Europos ir A- 
zijos pakraščiuose, jaučia

> tą patį. Dėlto paremkime 
• juos!

The Pittsburgh Catholic 
šimto metų sukaktuvinia
me numeryje (kovo mėn.) 
Slovakų Tėvų Pranciško
nų paveiksle yra ir brolio 
Florian Lalis. Bene tai bus 
lietuvis?

Tėvų Jėzuitų redaguoja
mas žurnalas “America”

Jie taip pati (išeina New Yorke) pašie-

Detalinės Kainos Pakilo 
Vieno Procento Keturiais* 

dešimtadaliais

“Šitie $16,000,000,000, 
kurių Treasury prašo iš 
Amerikos žmonių Penkto
je Karo Paskoloje, gali at
rodyti didžiulė suma. Fak- 
tinai gi, jais nebus net pa
dengta dabartinė trijų mė-

Detalinės kainos mies
tuose pakilo vieno procen- 
„ ______ > - dešimtada
liais nuo vidurio balandžio 
iki vidurio gegužės, pra
neša Secretary of Labor 
Frances Perkins. “Dau
giausia pakilo už sezoni
nes maisto prekes ir namų 
reikmenis. Drabužių kai
nos ir mokėjimai už patar
navimus taip pat nežvmiai 
pakilo”.

Pirkti karo bonus tai yra 
mažiausia, ką amerikietis 
civilis gali daryti. Priimkit 
tai nuo vyrų, kurie tai ži
no. Priimkit tai nuo vyrų, 
kurie nešioja Purple 
Heart, gautą ar tai Anzio, 
Romoje, Admiralty salose, 
Marshalls salose, Afrikoje 
ar Sicilijoje, ir kurie dabar 
randasi Walter Reed, ka
riuomenės svarbiausioje 
ligoninėje.

Paklausykit bent valan
dėlei interview su sekan
čiais kariais, visi jų turi 
Purple Heart: Pfc. Morris 
Feinstein; private Chester

Šešiolika bilionų dolerių, 
Penktosios Karo Paskolos 
tikslas, neapmokės šio ka
ro net trijų mėnesių, — 
pareiškė Donald M. Nel- 
son, War Produetion 
Board viršininkas.

Pilnas Mr. Nelson’o pa-l 
reiškimo tekstas seka:

“Pramoninė Amerika iki 
šiol atliko puikų darbą, 
aprūpindama mūsų ka
riuomenę ir laivyną mo- 
derniškiausiais ginklais ir 
apranga, šis darbas, ta
čiau, toli gražu nėra baig
tas. Šios gamybos kiekis 
turi didėti per daugelį a- 
teities mėnesių, ir per da
bartinius metus mes turi-

HE GAVĘ HIS DAD—YOU LEND YOUR MONEY
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I * KRISTAUS VYNUOGYNE *
S _ _ _ __Veda: Kun. K. Jenkus

NUOSTABpS IR NEPAPRASTI
ĮVYKIAI GIRKALNYJE

I

GRAŽI...

(LKFSB) Lietuvą mes iš aukšto ant bažnyčios 
mylime, kiekvieną žinelę iš nepaprastą šviesą, šviesa 
Lietuvos, kiekvieną tėvyn- sustojo bažnyčios bokšto 
nės žmonių žodį su susido- viršuje, 
mėjimu priimame, šiomis 
dienomis per Vyskupą Bu
čį gautas iš Lietuvos ši
toksai įdomus pranešimas:

— Paskutiniuoju metu 
daug kam teko girdėti apie 
Girkalnį. Vieni skaitė “A- 
teities” 68 Nr. dienos pa
stabose gana rimtą pulk. 
J. Mačiulaičio straipsnį, 
kiti yra gavę pasirašytą 
Raseinių dekano kun. S. 
Jurgelevičiaus lapelį, ku
riame užrašyti Girkalnio 
klebono kun. Dr. Šimkaus 
ir Laurinavičiaus Antano 
pasakojimai apie tai, 
įvyko Girkalnyje.
NUOSTABUSIS 
REGĖJIMAS

Girkalnis yra
miestelis, apie 7 mylios 
(angliškos) nuo Raseinių 
ir apie vieną mylią nuo Že
maičių plento. Ten 1943 m. 0 akim ji buvo tokia malo- 
vasario mėn. 8 d. 
vai. 30 m. vakare 
pastebėjo besileidžiančią pasigerėjimu.

kas

mažas

toj vietoj, kur 
bokštas ima smailėti ir 
kur yra aptvertas apie 
bokšto smailumą apėji
mas. šviesa buvo elipsės 
(kiaušinio) formos, vaivo
rykštės spalvų (geltonų, 
raudonų, mėlynų, baltų), 
žvaigždžių rėmuose, žvaig
ždė nuo žvaigždės buvo 
apie 5 colių atstumo. Tų 
žvaigždžių rėmų viršuje ir 
apačioje buvo po vieną at
skirą žvaigždę, šviesų ir 
žvaigždžių viduje buvo 
matyti Marijos figūra, su 
Kūdikėliu ant kairiosios 
rankos. Marijos ir Kūdikė
lio galvas supo gražūs 
žvaigždžių vainikai, o jų 
veidai buvo pridengti per
matomu melsvai pilku de
besėliu. To viso reginio 
šviesa buvo tokia stipri, 
kad stipriausia elektros 
šviesa jai negali prilygti,

i

i

anie 8 nL kad kad mačiusieji į ją 
žmonės žiūrėjo su nustebimu ir

Toks vaiz-

I '

i

Motina Gailestingoji, globok mūsų tėvų žemė, Lietuvą!

Graži Tu. Marija, 
danguje ir žemėj, 

Sušvitusi saulė tarp 
dviejų naktų.

Danguj Karalienė, 
o žemėj mergaitė.

Kad mus prakeikimai 
seni neplaktų!

1I1
a

Anielė ir Ona Mickūnai, 
Jonas Ragaliauskas, Anta
nas, Ona, Povilas ir Anielė 
Laurinavičiai.

Iš tolo matė daug žmo
nių iš apylinkės, važiuo
jantieji plentu ir gretimų
jų parapijų gyventojai. Jie 
matė besileidžiančią iš pa
dangių ir sustojusią virš 
bažnyčios šviesą.

Iš arti mačiusieji daugu
moje buvo indiferentai ir 
nepraktikuoją katalikai. 
Pamaldžių jų tarpe nebu
vo. Jie pasakoja net, kad 
kai norėję nueiti pas kle-

das bokšto viršuje išbuvo 
apie 15 minučių. Po to ėmė 
leistis bokšto viduriu že
myn. Bokštas pasidarė 
permatomas, tarsi stikli
nis. Dvi žvaigždės, buvu-' 
sios vaizdo viršuje ir apa
čioje, pasiliko bokšto vir
šūnėje, senoje vietoje. 
Vaizdas, nusileidęs iki 
bažnyčios vidaus, nuslin
ko į didįjį altorių ir ten 
buvo matomas apie 5-10 
minučių. Tuo metu visas 
bažnyčios vidus tviskėjo ir 
stipriausia šviesa žėrėjo ir 
veržėsi pro langus. Paskui 
šviesa pradėjo blėsti, pra- boną ir jam pranešti, lyg 
dedant nuo didžiųjų baž- kažkokia jėga 
nyčios durų, kartu blėso ir 
bokšto viršuje esančios 
dvi žvaigždės. Pagaliau 
viskas išnyko ir pačiame 
altoriuje. Tą vakarą oras 
buvo ramus ir giedras, 
dangus žvaigždėtas ir ___ ,
švietė kelių vakarų jaunas, buvo klausinėti ir tardyti, P*e iki smilkinių^ Iš
mėnulis. jbet vis pasakojo ta pati iri30 gaubtuvo truputį išsi-

I

i
i

i

Graži Tu. Marija! 
Lyg tarp disonansų.

Pravirkęs džiaugsmingai 
akordas švelnus.

Taip šypso pasauliui 
ant kelių tavųjų

Rankytes ištiesęs 
mažutis Sūnus.

Augindama Sūnų, 
žmonėm Atpirkėją,

Pasauliui Karalių,
graži Tu visa:

Tavy susipynė
ir viltys, ir aušros,

Ir tekančių saulių
ir žvaigždžių šviesa.

“Š. L’’

neleidusi. 
Matydami reginį, jie buvo 
nustebę ir paimti šiurpo. 
Apie maldą ir kokius reli
ginius veiksmus nė negal
vojo. Dabar visi jie pasi
keitę — pasidarė uolūs nai ir kitokiomis. Papuoši- 

■ katalikai. Daug kartų jau mas gaubtuvo buvo tik a-

UŪDININKAI
Tą reginį matė šie asme

nys: Stasys Daukna, Jero
nimas Danyla, Petras Uos- 
teika, Kostas Katakovas ir 
jo žmona Teodora, Anta
nas Milkus ir jo žmona Ka
zė, Stasys Survila ir jo 
žmona Leonora, Jonas,

Įbet vis pasakojo tą patį irT?°v gaubtuvo truputį išsi- 
I

Į

matyto reginio tikrumui kišę plaukai tamsiai gelto- 
paliūdyti jie yra viskam nb L 1 _ "1
pasirengę.

Įvykis pasikartojo vas.
mėn. 15 d., 5 vai. ryte.
NAUJI REGĖJIMAI

perskirti per kaktą, 
truputį garbanuoti nusi
leidę dešiniu šonu žemiau 
juostos. Veidas skaisčiai 
gražus, labai malonus, 
truputį liūdnas. Ant Mari- 

Garsas apie tą įvykį Gir- jos galvos — šviesi, iš 12 
kalnyje pasklido po plačią žvaigždžių 
apylinkę. Daug atšalusių žvaigždžių 
grįžo prie Dievo. Viena spinduliai, 
Vadžgirio parapijos gy- vis platyn 
ventoja atliko noveną prie spalvomis. Ant kairiosios 
Marijos prieš Šv. P. Mari- rankos laikė kūdikį apie 
jos Apsireiškimo dieną, 1 metų amžiaus. Jo rūbai 
kovo 25 d. Tos šventės iš- taip pat balti, kaip Mari- 
vakarėse ji savo bažnyčio- jos. Jo kojeles Marija lai- 
je meldėsi, prašydama Ma- kė pridengusi savo gaub- 
rijos, jei tas įvykis būtų tuvo kraštu. Kūdikėlio 
teisingas, kad Ji pasisaky- (veidelis labai malonus ir 
tų ko norinti. Širdy girdė- gražus, plaukai šviesiai

aureolė, nuo 
ėjo stulpais 
skleisdamiesi 
vaivorykštės •

I i

Išlaisvinti misijonieriai ilgai keliaudami sugrįžo į savo 
gimtąjį kraštą.

Šventasis Povilas stebina mus savo narsumu, ištverme 
sunkiausiuose darbuose ir kantrybe kentėjimuose. Jisai nors 
nebuvo dvylikos apaštalų skaičiuje, tačiau ir jį, kaip kitus apaš
talus, i Evangelijos platintojus patsai Kristus pakvietė. Kartu 
jis su apaštalais darbavosi, kartu už šv. tikėjimą kraują liejo, 
dėlto Katalikų Bažnyčia nuosekliai jį vadina apaštalu. Šv. Po
vilas stačiai užkariavo Kristaus tikėjimui stabmeldžių tautas. 
Tūkstančiai tamsių žiaurių stabmeldžių girdėdami šventojo 
karštus pamokslus, matydami jo išmintį, jo dorą šventą gyve
nimą, tapo pavyzdingais krikščionimis. Vadinamas yra jisai 
prakilniu vardu “stabmeldžiu apaštalas", o jo gyvenimas la
bai gražiai aprašytas knygose, vadinamose “Apaštalų Darbai".

F lt’1

grąžinti pražuvusių... Aš delio atsargumo ryšium su 
noriu skleisti savo malo- panašiais pranešimais apie 
nes ne tiktai jūsų tautai, apsireiškimus. Kol daly- 
bet ir visam pasauliui?
DAR VIENAS 
REGĖJIMAS

Sekančią dieną, 1943 m. 
bal. 17 d., kai prie šoninio 
altoriaus buvo laikomos 
Mišios, ta pati liudininkė 
ant didžiojo altoriaus pa
matė šviesų debesėlį, kurs 
apdengė visą altorių ir vėl 
pasirodė Dievo Motina, 

į taip pat, kaip vakar dieną, 
tik šiuo kart mažu kryže
liu palaimino žmones. Da
bar Ji kalbėjo:
— Aš atėjau į Jūsų žemę, 

kad jus gelbėčiau. Aš no
riu, kad mane vadintų 
Gailestingumo Motina, 
kad mano apsireiškimo 
dieną, ir visas kitas okta
vas švęstų su iškilmėm ir 
visos kitos 

, pašvęstos :
švenčiamos visoje jūsų tė
vynėje, kad šventė mano 
gailestingumo būtų šven
čiama visoj Lietuvoj... Aš 
duosiu malonių iš šios vie
tos kiekvienam luomui pa
gal jų pareigas ir reikalus. 
Laiminsiu dvasiškius, kad 
sėkmingai darbuotųsi sie
lų išganymui; vaikučiams 
ir jaunimui duosiu malonę 
pamilti tą dorybę, kuri 
mane iškėlė į Dangaus ka
ralienes. Tėvams duosiu 
malonę šventai eiti savo 
pareigas".
KĄ APIE TUOS 
ĮVYKIUS MANYTI?

Bažnyčia laikosi labai di-

i

kas pagrindinai nėra ištir
tas, Bažnyčia savo žodžio 
dar netarė, Bažnyčios au
toritetai kol kas savo Ant- 
spaudos ant visų tų įvykių 
neuždėjo ir nepatvirtino. 
Šie įvykiai jau tiriami ir 
reikia laukti galutinio 
sprendimo. Iš kitos pusės, 
nematėme jokios prasmės 
nuo Amerikos^ lietuvių nu
slėpti šį pranešimą, at
siųstą iš Lietuvos, tuo la
biau, kad jis ėjo per ran
kas buvusio Lietuvos uni
versiteto rektoriaus, prof. 
Bučio, kurs panašius įvy
kius Liurde yra tyrinėjęs 
per eilę metų. Jei panašūs 
regėjimai buvo Liurde, ki
tose pasaulio dalyse, kodėl 
negalėtų būti Lietuvoje? 

, . Šiluva, Aušros Vartai, o 
mano garbei j ir ~a aprašOmi įvykiai, 
šventes butų b balsas kad Lietuva

ra Marijos gailestingumo 
globojama žemė.

I

IŠ 
viršugalvio ir smilkinių ė- 
jo šviesaus kryžiaus for
mos spinduliai, kurie su 
žvaigždėmis sudarė gra- 

Įžią aureolę, šviesesnę už 
Marijos. Marija dešinę 
ranką laikė prie krūtinės.
GIRDĖTIEJI NUOSTA
BŪS ŽODŽIAI

Į Tą reginį mačiusioji liū- 
j dininkė išgirdo šiuos žo
džius:
— Aš esu gailestingumo 

motina ir noriu, kad mane 
tuo vardu garbintų. Į ma
no rankas mano Sūnus su
dėjo visus savo gailestin
gumo turtus. Aš duodu 
daugiau, negu prašo. Aš 
nežiūriu, kiek nusidėjęs, 
bet — su kokia širdimi a- 
teina”.

Toliau apsireiškusioji 
perspėjo, kad tauta savais 
nupuolimais užsitraukė 
didelę bausmę:

— Aš jus turėdama savo 
globoje, nužengiau iš Dan
gaus į šią vietą ir pasilik
siu su jumis, kad jus gel
bėčiau. Aš atėjau ieškoti ir

to balso traukiama ji bal. i geltoni, garbanuoti. 
15 d., nuvyko į Girkalnį, s 
kur buvo Sopulingosios 
Dievo Motinos atlaidai, j
Atlaidų dieną, bal. mėn. 16 Į 
d. (įdomu, kad tą dieną 
pripuola ir šv. Bernadetos 

■ — Liurdo mergelės—šven
tė), per Mišias apie 11 vai. 
inuo Sanctus iki Komuni
jos altorius paskendo 
šviesiai melsvame debesė- 

įlyje, visas didysis altorius 
buvo šviesus ir pasirodė 
Dievo Motina, aukšto ū- 
gio, labai gražios ir jaunos 
išvaizdos, tarp 18 ir 22 me
tų. Rūbai balti, spindį 
žvaigždelėmis, kaip snie
gas prieš saulę. Drabužis 
ilgas, sujuostas tokios pat 
spalvos juosta, iš po dra
bužių matėsi sandalo ga
las ir dešinės kojos pirš
tai, sandalas melsvas, pa
puoštas auksu. Marijos 
galva apgaubta baltu, il
gu, iki žemės gaubtuvu, 
papuoštu spindinčiomis 
briliantinėmis žvaigždė
mis, kurios spindėjo viso
kiomis spalvomis: raudo
nai, mėlynai, žaliai, gelto-

i

i

i 
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Pirk Dcfense Bonds ir Stamps!

Kun. Ronald Norius, C. P., išbuvęs Japonų kalėji
me pusantro meto išlaisvintas buvo. Kun. Norris kal
bėjo apie nuotykius So. Bostono sodalietėms. ~
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45. LAIŠKAS KARDINOLUI MAGUONE 
Balandžio 15 d., 1940 m.

(Tęsinys)
Ir, kadangi, kaip sakė Šv. Bernardas: “Dievo valia 

yra, kad mes visą apturėtume per Mariją”, tai visi 
prie jos turi šauktis, prie jos altorių sudėti savo mal
das, savo ašaras, savo kančias ir iš jos laukti paguo
dos ir suraminimo. Istorija liudija, kad mūsų protė
viai, savo nelaimių ir vargų dienose, šaukdavosi Mari
jos užtarimo ir būdavo išklausyti. Taip ir mes, šiame 
išbandymo metu sekime jų pavyzdį.

Mums yra didi paguoda žinoti, kad geroji Jėzaus 
Kristaus Motina yra taip pat ir mūsų geriausioji mo
tina. Taigi atsiduokime visiškai jos motiniškai globai.

Vaikelių Maldos
Bet visų labiausia, Brangieji Sūnūs, Mes norime, 

kad per gegužės mėnesį būriai nekaltų vaikelių rink
tųsi prie Marijos altorių ir per Jos užtarimą išprašytų 
Dievą suteikti visiems žmonėms ir visoms tautoms ra
mybę ir taiką. Lai jie kasdien susirenka prie Dangiš
kosios Motinėlės altorių ir suklaupę, drauge su savo 
maldomis deda prie Jos kojų gėles; tie mažutėliai, ku
rie patys dar yra Bažnyčios gėlės. Mes turime didį pa
sitikėjimą maldomis tų, “kurių angelai danguje mato 
Mano Tėvo veidą”, kurių veideliai reiškia nekaltumą 
ir kurių spindinčiose akyse, rodos, atspindi paties 
dangaus grožybė. Mes žinome, kad Mūsų Dieviškasis 
Atpirkėjas myli juos ypatinga meile ir kad Jo šventoji 
Motina Marija meilingai žiūri į juos; Mes žinome, kad 
nekaltųjų maldos palenkia Dievišką Teisingumą ir ap
turi dangiškas malones sau ir kitiems.

Lai visi susijungę malda prašo taikos pasauliui; 
lai atsimena Mūsų Viešpaties žodžius: “Prašykite ir 
bus jums duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus 
jums atidaryta”. Gerasis Dievas, išgirdęs tiek dauge
lio maldų, ypač mažųjų vaikelių sugrąžins į žmonių 
širdis taiką, suriš juos broliškumo ryšiais ir atnaujins Į svarbiausiuiuJ 
juose tvarkos ir teisingumo dvasią. Žiūrėkite, Bran- 
gieji Sūnūs, kad šitas Mūsų troškimas būtų tinkamai 
išplatintas ir vykdomas plačiame Katalikų pasaulyje. 
Visiems, kurie paklusniai pildo visus Mūsų prašymus, 
ypač vaikeliams, Mes suteikiame Apaštališką laimini
mą.

KALBA GENOA MALDININKAMS I 
Balandžio 21 d., 1940 m.

Brangieji Sūnūs, šioje valandoje, kada džiaugs
mas yra maišytas su nuliūdimu ir baime, Mes, drauge 
su jumis, siunčiame maldas prie Marijos. Tai yra va-Į 
landa pasigailėjimo, galybės ir Marijos apsaugos, jos, 
kuri nors toki graži, maloni ir meilinga, gali būti taip 
baisi, kaip kariuomenė kovai, ir kuri tarp kitų vardų 
yra vadinama Pergalės Ponia, pavadinimas gerai ži
nomas prie Lepanto ir 
joje yra mūsų taika. Savo Teisingumo svarstyklose, 
Dievas sveria galiūnus ir tautas, bet apsauga ir malo
ningas Taikos Karalienės ir < 
užtarimas taip gali paveikti į Jo Širdį, kad pakeistų 
žaibų kelią, perskirtų debesis, išlaisvintų iš sopulių 
pakeisdamas žmonių širdis, panaikindamas neapykan
tą ir piktumą, ir duotų mums taikos aušrą.

Lai Ji, per jūsų maldas ir jūsų vaikelių, kurie su 
jumis klūpos prie Jos kojų,,ir per Mūsų maldas, į“'
kurių jūsų ir milijonai kitų žmonių bus prijungtos, ap-1 
turi iš Dievo, Kuris valdo audras ir jūrų vėjus, malonę 
numalšinti audras žmonių širdyse ir duoti taiką mūsų 
dienose.
Kalba Šventųjų Kanonizacijos, Euprasijos Pel- 

letier ir Gemma Galgani, proga.
Gegužės 2 d., 1940 m.

DARBININKAS

Normandijoj, Prancūzijoj, kur buvo pradėta invazija prieš nacius, rasta nebaigtų 
statyti sustiprintų slėptuvių iš kurių būtų naciai kariavę prieš invazijos jėgas. Vaizdas 
parodo vieną iš tokių nebaigtų pastatų, kurį apžiūri Amerikiečiai kariai.

Dar Sučiupta Gąsdino lės ?auti’
Kuponų Padirbimo Presu

’ <

t

i t
i

Kainų Administratorius nalių maisto 
Chester Bovvles paskelbė, • 
kad suimti dar du gasoli- . 
no kuponų padirbimo pre-i 
sai, kas sudaro 8 nelega
lius kuponų presus sučiup
tus nuo kovo mėn. vidurio.1 

Kiti vyriausybės žygiai,! 
ryšium su gasolino kupo
nų raketų, kaip praneša1 
Office of Price Adminis- i 

jtration, yra šie:
1. Suėmimas virš 1,300^ 

padirbtų ir pavogtų gaso
lino kuponų dalintojų nuo 
šių metų pradžios.

2. Išsklaidymas dviejų 
__ j dalinusių

kuponus gengių, kurios 
viena buvo Rytų Pakrašty, 
kita — Vakarų.

3. Nubaudimas U. S. 
teismuose kiekvieno pa- 

| dirbtais kuponais prekiau- 
Įtojo, kurių bylos dar bus 
sprendžiamos. Virš 200 jų 
jau pasodinti į kalėjimus.

Mr. Bowles pareiškė:I 
“Mes dar neapvalėm kraš
to nuo profesionalų krimi
nalistų, kurie skuba pasi
pelnyti iš karo laiko gaso
lino išskirstymo, bet mes 

Vienok Joje yra mūsų viltis.P“0® kontroliuojame irJ ~ - stabdome. Mes tai atlieka-
’ me per mūsų naujai suor-l 

Gailestingumo^ Motfnoš fai“zu.ot* ^cįalių agen-i
- -- - - - - 'tų stabą, sustatytą Secret

SerVice patarimu. Be toj 
Secret Service diena iš 
dienos dirba su mūsų spe-l 
cialiais agentais, lygiai 
taip pat kaip Alcohol Tax:

... . . > 
partment agentai bei U. S. 
Attorneys ir valstybės ir 
vietinė policija. Pati gaso- 
lino pramonė suteikia neį
kainuojamą pagalbą, nai
kinant juodąją rinką.

“Yra per anksti pasaky-j 
ti ar gasolino liejimas į:

Kaip toli, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs, Į nelegalius kanalus didėja 
mūsų laikai skiriasi nuo šitų dviejų mergelių šventu- ar mažėja. Visa ką mes ži-' 
mo! Kiek daug žmonių šiandien ieško, ne amžinųjų, bet nome yra tai, kad dabar 
žemiškųjų linksmybių; kaip daug nesirūpina atgaila mes, bet ne profesionalai 
išsilaisvinti iš savo nuodėmių, bet ieško tik patenkinti kriminalistai, turime pa
savo blogus geidulius ir norus, net ir savo amžinai dėties kontrolę”, 
pražūčiai. Tačiau nevaldymas blogų geidulių ir nuola- ----------------
tinis atmetimas Dievo įsakymų tik aptemdo žmogaus Vacarnc VjeŠbllČill Ooerdto- 
protą, kad visi tiesos įstatymai ir artimo meilės įsaky-| n___i
mai nebepildomi; draugiškumas nebepalaikomas, są- 
ryšys tarp tautų nutraukiamas, teisingumas nebepai- 
somas. Ir pasekmės, kaip jūs žinote, yra karas, kuri 
per praeitus aštuonius mėnesius, lieja brolių kraują, 
sunaikino didžiausius turtus ir tautoms atnešė skur
dą, ašaras ir nelaimes. Nesuskaitoma daugybė žmo
nių išvaryti iš savo tėvynės į ištrėmimą - nelaisvę, ne-. . .
kaltieji vaikeliai verkia netekę tėvų, tėvai ir motinos 
verkia netekę savo vaikų. Atkreipę savo akis nuo tų L 
baisių vaizdų, Mes pakeliame jas į dangų, šiame Mūsų 
Viešpaties Jėzaus į Dangų Įžengimo ryte, prašydami 
tų mergelių, kurios džiaugiasi Jo garbėje užtarti už 
mus, ir Mes galėtume jas pasekti į dangiškus namus.

’ 9
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riai Turės Raportuoti
Office of Price Adminis- 

tration praneša, kad sezo
niniai vasaros ar žiemos 
viešbučių, vasaros stovyk
lų, ar panašių institucijų 

’, racionuoto 
maisto vartotojai, nuo da
bar turės duoti savo vieti
niam War Price and Ra- 
tioning Board raportą, nu
rodydamas tikslų operuo
jamų dienų skaičių galu
tiname jų sezono raciona- 
vimo leidimo periode.

Pagalba tokio raporto, 
sako OPA, racionuoto 

'maisto kiekis, kurį jis ga-

B

Paliuosuoti Veteranai 
Aprūpinami Darbais

Office of War Informa- 
tion išleido raportą apie

karo veteranų USES’o ap
rūpinti civiliais darbais 

1 vien tik per vasario ir kovo 
mėnesius.

Veteranai ieško skirtin
gų darbų nuo tų, kuriuos 

paliuosuojamus veteranus turėjo prieš stodami^ karo 
ir kas yra daroma juos ap-i tarnybon. Tiktai 25 pro- 
rūpinti civiliais darbais, centai dabartinio karo ve- 
Raportas buvo bazuoja-jteranų, paliuosuotų per li- 
mas informacijomis, gau- gonines nuo gegužės 1 d., 
tomis iš United Statės, 1940 m., iki dabar, sugrįžo 
Employment Service ofji tas pačias^tarnybas, ku- 
the War Manpower Com-;r^as J^e turėjo prieš stoda- 
mission; Veterans Admi-|m^ i karo pajėgas, 
nistration; Selective Ser-| Pagrindinės teisės gar- 
vice; Kariuomenės, Laivy
no; ir Office of Vocational 
Rehabilitation training, 
Federal Security Agency.

Svarbiausios raporto iš
traukos yra šios:

Paliuosuojami šio karo 
veteranai stoja dirbti pra
monei maždaug po 70,000 
per mėnesį. Daugumas jų 
stoja dirbti karo pramo
nės darbams.

Daugiau kaip 74,000 šio

bingai paliuosuoto vetera
no, ar veterano paliuosuo
to iš karo tarnybos garbin
gomis aplinkybėmis, lie
ka nepasikeitusios: (1\ 
Teisė grįšti prie jo senojo 
darbo, jeigu jis nori jo 
prašyti. (2) Teisė į medici
nos priežiūrą, ligotumo 
pensiją ir profesijos at
naujinimo apmokymą. Ir 
(3) teisė j pagalbą susiras
ti naują darbą.

vartotojų nebuvo reikalau
jama išpildyti raporto, ir į 
dėlto buvo' galimybė, kad 
operatoriai, uždarę savo

_, bus apribotas bįznį anksčiau negu buvo 
remiantis faktinuoju ope- ■ numatoma, gaudavo di- 
ruojamų dienų skaičium, dėsnį racionavimo kiek, 

Anksčiau iš institucio-1 negu jam faktinai turėtų 
• šios rūšies priklausyti.
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Šie žodžiai yra žinomi kiekvienam Ameri
kos mokyklos berniukui. Jų gražumas, ryš
kumas primena neaptemdoma tiesa, šimtas 
aštuonios dešimts aštuoni metai tam atgal, 
kurią Įrašė Tnomas Jefferson i Nepriklau
somybės Deklaraciją, Liepos 4, 1776 m.

Štai yra idėjos už kurias mes kariaujame.
Atsimink jas... ir

Neužmiršk 5-tos Karo Bonų Paskolos.
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Penktadienis. Biržei.o 30, 194-i

ANTRADIENĮ
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LAWRENCE, MASS
Kazimiero draugijas pik
is priežasties lietingo oro. 
o 25 dieną, negalėjo įvyk

ti Palangoje. Kad sunaudoti su
pirktus valgius. 3-čią valandą 
po pietų, susirinko bažnytinei! 
svetainėn ir čia praleido pusdie
nį linksmai.

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
PARADAS - PAMALDOS

The

M-G-M

Laike drabužių vajaus, kuris 
įvyksta visose vyskupijos para- 
pojo.se dėl nukentėjusių italų, 
mūsų šv. Pranciškaus parapija 
sunešė apie 500 svarų. Pridėta 
apie penkiolika didelių dėžių.

KONFERENCIJA Triumfuoja

Minėdami

Moterystės Sakramento ryšiu 
liko sujungti Alfonsas Kašėta 
su Julijona Zinkevičiūte. Mišias 
atnašavo mūsų klebonas, kun. 
P. M. Juras. Buvo atvykęs iš 
\Varren. N .H., jaunavedžio bro
lis su šeima, daktaras Kašėta, 
kuris dalyvavo vestuvėse. Taip
gi iš Tennessee lankėsi pas sa
vo tėvelius Wave O. Kekutis, ir 
ji dalyvavo vestuvėse.

Sekmadienį, birželio 25 d.. 
Motinų Arkibrolija turėjo savo 
metines iškilmes, šventų mišių 
aukoje. 8 va!., narės ėjo prie 
komunijos. Mūsų klebonas, kun. 

i P„ M. Juras, pasakė pritaikytą 
pamokslą apie motinos garbę. 

‘ Po mišių, bažnyčios svetainėje 
turėjo bendrus pusryčius.

dvidešimts

Adv. Jonas J. Grigalus, 
Naujos Anglijos Lietuvių Kon
ferencijos Rengimo Komiteto 
pirmininkas, liepos 4 d. atida
rys konferenciją ir pasakys į- 
žanginę kalbą.

»

KORVOOD, MASS.

Liepos-July 4,1944
South Boston, Mass.

metų didelio 
darbo!

Sekmadienį, birželio 25 d., i 
choras įspūdingai sugiedojo mi-< 
šias. Po mišių įvyko palaimini- j 

1 mas švenčiausiu Sakramentu, i
Matėsi Klebonas dėkojo choristams už 

draugų iš Bridgeport, Hartford. ‘ dalyvavimą chore pagražinimui i 
ir kitų vietų. i kas sekmadienis šventųjų mi-1

Jaunavedžiai priklausė prie šių aukas, ir maldavo, kad ge- 
choro.

_____________________

Latvrence Eagle Tribūne ap
rašė. kad Technical Sergeant. 
Juozas Gecevičius atžvmėtas už
.. ., ... .istiKimybę ir narsą Kovoje su 
japonais.

Taipgi buvo įdėtas laiškas 
slaugės leitenantes M. Zapėnai- ’ 
tės. rašytas artimiesiems iš In
dijos. Apibudino tenykštį gyve
nimą ir nupasakojo kaip skor
pionas įslinko poilsio metu į jos 
miegamąjį. Taigi kareiviai turi 
kariauti ne tik su priešu, bet ir 
su vabzdžiais, kirminais ir žvė- 
TUYlis.

rasis Viešpats palaimintų jau
nuolius giesmininkus-es už jų 
pasiaukavimą.

Laike vasaros giedotų mišių 
i sekmadieniais nebus. Taipgi pa
maldų po pietų nebus. Palaimi
nimas su Švč. Sakramentu bus 
teikiamas po mišių 8 vai.

Liepos 2—Lietuvių Karo 
Bonų Vajus

■ ...Didžiausia meilės
■ istorija mūšy 
H laikais!I
(uliite Gins 

ofDover

TIKSLAS: Paminėti Jung. Valstybių Nepriklausomybės šventę, Lietuvių Spaudos At
gavimo Sukaktį ir Lietuvos Steigiamojo Seimo Susirinkimą.

PARADAS — 8:30 v. rytą visos draugijos su vėliavomis ir ženklais ir pavieniai asme
nys kviečiami susirinkti į Amerikos Legiono Stepono Dariaus Posto namą, 265 C St., So. 
Boston, iš kur visi, Legionierių postui vadovaujant ir benui grojant, maršuos į Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčią, W. Fifth St., So. Boston.

PAMALDOS — '9 vai. rytą Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioj. Šv. mišias atna
šaus su asista Prelatas J. Am botas iš Hartford, Conn. Pamokslą sakys kun. P. M. Ju
ras iš Lawrence. Mass.

PARADAS — Tuoj po pamaldų visi susigrupuos ir maršuos W. Fifth St. iki Lietuvių 
svetainės, E St., kur prisidės kitos draugijos ir pavieniai asmenys, ir nuo ten visi mar
šuos West Broadway, G St. į South Boston High School svetainę, Thomas Park.

KONFERENCIJA — Visiems suėjus į svetainę, Amerįkos Legiono Stepono Dariaus 
postui vadovaujant, įvyks atitinkamos ceremonijos Jung. Valstybių nepriklausomybę 
paminėti.

INVOKACIJĄ — skaitys kun. J. Vaitekūnas iš Providence, R. I.
HIMNAI — Amerikos ir Lietuvos himnus sugiedos konferencijos dalyviai, vadovau

jant Dr. Juozui Antanėliui ir p. Stasiui Paurai.
N. A. Konferencijos Rengimo Komitetas pakvietė Bostono miesto ma- 

yorą MAURICE J. TOBIN, J. V. Kongresmaną JOHN McCORMACK ir 
kitus, ir jau pasižadėjo dalyvauti.

Pakviesti ir jau pasižadėjo skaityti referatus p. L. Šimutis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, iš Chicagos, Dr. Petras Vileišis iš Waterbury, Conn. Taipgi pakvies
tas kun. Dr. K. Urbonavičius skaityti referatą.

Kviečiame visus dalyvauti konferencijos parade, pamaldose ir sesijose. Prašome 
draugijų atstovų ir pavienių asmenų, pagal išgalės, paskirti auką Amerikos Lietuvių 
Tarybai kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir ją priduoti konferencijoje.

KONFERENCIJOS RENGIMO KOMITETAS.

šios kolonijos lietuviai karo 
bonais jau yra nupirkę armijai 
lėktuvą. Taipgi yra sukėlę už
tektinai pinigų karo bonais dėl 
ambulansų armijai.

Sekmadienį, liepos 2 d., 6:30 
vai. vakare. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje. St. James 
Avė. įvyks lietuvių masinis su
sirinkimas sukelti užtektinai 
pinigų Karo bonais nupirkimui 
kito lėktuvo ar kitokio ginklo 

■Jung. Valstybių kariuomenei ar 
! laivynui.

i

ir Marijona Pilypai 
dukraitės, ir sekma- 

vardu Joan-

Pranas 
susilaukė 
dienį pakrikštyta 
na-Maria.

Ferdinandas ir Genovaitė Los 
susilaukė dvynukų. Viena mer
gaitė gavo vardą Janice - Gene- 
vieve, o antroji Justine - Mary. 

A ušrele.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS Į 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
n rot r> k n lu raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

1 Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
702 E. oth St.. So. Boston. Mass.I

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

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

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

Maršalka - Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus vietinius ir apylinkės lie- 

: tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
tame masiniame susirinkime ir 
gausiai pirkti karo bonus ir už
registruoti pirktus bonus dirb
tuvėse. bankose ir pašto įstai- 

• gose. kad mes. lietuviai už pirk
tus karo bonus gautume atitin
kamą kreditą.

Yra pakviesti kalbėtojai, dai
nininkai, kuriems vadovaus var
gonininkas Anicetas Šlapelis, ir 
bus parodyta judamieji paveik
slai. Jokios įžangos nei kolek- 
tos nebus. Tik kviečiame visus 

; atsinešti pinigų 
j bonus.
galėtų 
karą su

iI

ir pirkti karo 
kad mūsų karo jėgos 
kogreičiausia užbaigti 
pergalės laimėjimu.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesk 
2 vai. po pietų. Parapijos salė; 
402 E. 7th St.. So Roston. Mass

Birželio 25 d. pp. Agota 
Petras Jakštai minėjo savo 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga Šv. Jurgio lie-

ir
25

VISI TĖVAI LIETUVIAI YRA MALONIAI 
PRAŠOMI SAVO VAIKUS LEISTI 

MOKYTIS I

Marianapolio Kolegijos Rūmai

Tėvai lietuviai kviečiami jau

Marianapolio Kolegiją
THOMPSON, CONN.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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.

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

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

1925 THE MERRY WID0W

1926 FLESH and the DEVIL

1927 BEN HUR

1929 BROADVVAY MELODY

1930 MIN AND BILE

1931 TRADER HORN

1932 GRAND HOTEL

1933 TUGBOAT ANNIE

1934 DINNER AT EIGHT

1936 SAN FRANCISCO

1937 GOOD EARTH

1930 BOYS TOWN

1939 VVIZARD OF OZ t
1940 BOOM TOWN

1941 HONKYTONK

1942 MRS. MINIVER

1943 RANDOM HARVEST

1935 MUTINY on the 
BOUNTY

1928 TELL IT to the
MARINES

CAMBRIDGE, MASS

lėktuvinių patrankų apsaugos

maus poilsio.

V. San- 
invazijos 
Norman- 

Santac-

Pereitą sekmadien daug Nor- 
woodiečių lietuvių dalyvavo 
kun. 
primicijose, So. Bostone.

Cambridge lietuvių karo bonų 
komitetas numato turėti karo 
bonų pardavinėjimą ir registra
vimą .liepos 9 d. Lietuviai ragi
nami būti prisirengę tą dieną 
pirkti kuodaugiausiai karo bonų 
ir taipgi raginami turimus už
registruoti. A. D.

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.

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local &. Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Sekmadienį, birželio 25 d.. 
Worcester, Mass., N. A. Soda
licijos Prefekčių (pirmininkių) 
suvažiavime, dalyvavo ir Cam-

Ii
važiavime dalyvavo ir Cambri- 
džiaus sodalicijos dvasios 
das kun. A. Baltrušiūnas.

tuvių parapijos bažnyčioje at
našauta šv. mišios Jubiliejatų 
intencija, ir šeima, giminės ir 
draugai suruošė šaunią pramo
gą pp. Jakštus pagerbti.

pp. Petras ir Agota Jakštai
nuoširdžiai dėkoja savo dukre- bridžiaus N. P. parapijos soda- 
lėm Gertrūdai ir Alenai, p. Juo- liečiu pirmininkė p-lė G. Žekevi- 
zui Gendroliui ir p. Gendrolie- čiūtė; su ja kartu dalyvavo ir 
nei už pramogos surengimą; draugė iš Dorchesterio, pa
dėkoja šeimininkėms ir šeimi- j neiė E. Skiersgelytė. Tame Su
ninkantis. giminėms ir draugams 
už pagerbimą, sveikinimus, lin-1 
cėjimus ir dovanas; dėkoja vi-į 
siems ir visoms už dalyvavimą. 
Lai Dievas visiems atlygina už 
padarytą malonumą.

Šiomis dienomis pp. Pilkoniai 
• gavo laišką nuo savo sūnaus, 
j viršylos V. Pilkonio. kuris da
bar randasi Anglijoje. Rašo e- 

invazijoje netekę 
’ ’----- "k Karys V. Pilkonis

Res. Šou 3729 Šou 4618

Pereitos savaitės pabaigoje
p. Jurgiui Versiackui, gyv. sąs sveikas, 
Pleasant St., Norwoodo ligoni-' dalyvauti, 
nėję padaryta kojų gyslų ope- šiuo tarpu tarnauja prie prieš- 
racija. Ligonis sveiksta.

Toje pačioje ligoninėje, pir- batalijone, elektros techniku, 
madienį, birželio 26 d., padary-l _________
ta “tonsil” operacija pp. Knei-I Jūreivis P. Vaitkus šiomis 
žiu sūnui Vincukui. Antradienį dienomis praleidžia atostogas 
parvežtas į namus. Sveiksta. pas savo žmoną ir sūnelį. Jūrei-

Po operacijos Norwoodo ligo- vis P. Vaitkus jau baigė pirmą- 
ninėje sveiksta p. Tarutis. jį jūreivijos apmokinimą Sam-

p. Prano Cofsky (Oižiaus), son, N. Y. Linkime jūreiviui P. 
gyv. Austin St., žmona po ope- Vaitkui linksmų atostogų, 
racijos kiek laiko atgal grįžo į --------------
namus ir baigia pasveikti, pp. Šiomis dienomis grįžo iš An- 
Cofsky yra American Lunch ir glijos karys viršyla J. Kalinaus- 
Cofsky Express savininkai. kas, Europos mūšiuose kiek nu

kentėjęs. ir dabar grįžo j namus 
Jau veik visos draugijos iš- poilsiui. Sveikiname karį viršy- 

rinko atstovus į Naujos Angli- lą J. Kalinauską ir linkime ra
jos Lietuvių konferenciją, kuri 
įvyks liepos 4 d., So. Bostone.

Gauta žinių, kad mūsų para
pijos jaunuolis karys 
tackas liko sužeistas

Pr. Jakimavičiaus, S. J., mūšiuose Prancūzijos 
į dijoj. Karys Vytautas
kas atvažiavo iš Lietuvos prieš 

Kiek laiko atgal pp. Bartuliai pat karą ir Amerikai įstojus į 
pirko savo namą Fairview Rd. karą, savanoriu stojo į šios ša- 
ir jau persikėlė gyventi, pp. lies gynėjų eiles. Žinios nepa- 
Bartuliai yra ilgamečiai “Dar- duoda, ar karys V. Santackas 
bininko” skaitytojai. I sunkiai ar tik lengvai sužeistas.

Juozas Kasinskas <
Ine. (:

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį J

602 Washington Blva. !
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dčl visokių reikalų i

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

starring

IRENE DUNNE
A CLARENCE BROWN 

Production

icith ALAN MARSHAL 
and teith

RODDY McDOWALL 
FRAN'K MORGAN 

V AN JOHNSON 
C. AUBREY SMITH i 
DAME MAY WHITTY , 

CLADYS COOPER
Direetrd by CLARENCE BROWN 
Produred bySIDNEY FRANKLIN 
Serren PUy by Claudinr Weat« J*. 
Lattig and George Froeachel • Baaed 
on "The Vhi'e Cli«-»" by Aliee Dner 
Miller * A5M-C M PICTIRE

yra žinomi vardu 
šie garsūs paveikslai 
M. G. M. trademark

1924 BIG PARADE

1944 the vvhite cliffs 
OF DOVFR

DABAR RODOMI 
Loew's Statė AOrpheum 

Boston, Mass.

pojo.se


Penktadienis, Birželio 3^, 1944 7

ŽINUTES

O AK 1 ARAI

I

vai. ryte, jis susituoks su Anie- 
le Širmaite.

jai dar nebuvo viešai paskelbti: 
Ona Grigaliūnienė aukavo $3, 
Pranas ir Stefanija Averkai 
$3.00 ir W. S. Juzukonis $1.

t a t a a a./a.

Štai dar pribuvo Šv. Petro 
parapijos pikniko fondan $67. 
Dabar jau yra įplaukę aukų tan • Aleksandras Kandroška ruo- 
fondan $776. Ačiū. Šie aukoto- šiasi apsivesti. Liepos 15 d., 8

VIETINES ŽINIOS

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.SeymMir 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — 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.

f
Šou 4476

DrJoseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

BAIGSIS MIŠPARAI — Sek
madienį su Šv. Petro švente, 

.Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje, baigsis šiame sezone, po
pietinės pamaldos. Tą dieną, 9 
vai. ryte, naujas kunigas Alfon
sas Jomantas, S. J., atnašaus 
I 

šv. mišias Šv. Petro draug. in 
tencija, ir suteiks savo primici
jų palaiminimą. 2:30 vai. p. p., 
jis laikys pamaldas ir suteiks 

j savo palaiminimą. Jis laimins 
1 žmones ir po sumai ir po pasku
tinių šv. mišių.

Į I

3 vai. p. p., bažnytinėje atnau
jintoje salėje, W 5th St., įvyks 
parapijos Patrono šventės, ir 
naujo kun. vienuolio Jomanto, j 
S. J., sveikinimo programa. Se
serys mokytojos rengia su vai- į 
kučiais vakarėlį. Susirinks kun.. 
Alfonso draugai kunigai ir pa- j 
saulionis. Kviečiami visi. Įžan
gos nebus.

i

I

I

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshk, M. D.
(REPŠYS)

I
 Lietu vis Gydytojas

278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kur yra galima išmokti lietu
viškai rašyti ir skaityti? Aš 
moku lietuviškai kalbėti, bet 
nemoku skaityti, rašyti. Taip 
kalbėjo lietuvė ištekėjusi už A- 
merikono profesoriaus, 15 me- 
tų atgal. Jai tapo nurodytos se- 

! serys mokytojos, laikraščio 
“Darbininko” štabas ir kiti mo
kytojai.

Viena įžymi mokytoja, jau 28 
metai, kaip ieškojo lietuvio mo
kytojo. Surado jį. Ir 
lietuviškai.

South Bostone yra 
airės mokančios gerai
kai kalbėti, 4 italės, keletas lat
vių, rusų ir žydų. Šie ir kiti iš
moko lietuvių kalbą bedraugau- 

I darni su lietuviais. Išrodytų, 
kad tas yra geriausias būdas.

Kitą gerą būdą — labai gerą 
aš žinau, tai lankyti Šv. Petro 
parapijos vasarinę mokyklą, 
kuri prasidės su pamaldomis ir 
pamokslu, liepos 3 d., 9 vai. r. 
Kurie negali mokytis rytais, 
tesusitaria su Seserimis moky
tojoms kitu laiku mokytis.

pramoko

I penkios
lietuvis-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

I

SUS. LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA, SO. BOSTON, MASS., suorganizuota liepos 4,1889 m. ši draugija nutarė dalyvauti Nau
jos Anglijos Lietuvių Konferencijoj — parade — pamaldose ir sesijose, ir paaukavo $25.00 Amerikos Lietuvių Tarybos reikalams. Tą 
pačią dieną draugija minės savo 55 gyvavimo metų sukaktį. (Šis paveikslas imtas 50 gyvavimo metų Jubiliejaus proga, liepos 23 d., 
1939 m., prie Bigelow mokyklos, E St.)

čiami iš Embarkacijos uosto. 
Tuojau yra reikalingi vyrai ir 
moterys pagelbėti išsiųsti tuos 
būtinus krovinius. Natūraliai 
militariai veiksmai bus sėkmin
gi, jeigu mes greitai pristatysi
me tuos būtinai reikalingus 
ginklus ir karo reikmenis. Todėl 
vyrai ir moterys, kurie dabar 

'nedirba būtinoje karo industri- 
Į joje, turėtų tuojau stoti prie 
tokių darbų, kurie yra būtinai 

■reikalingi, kad pagelbėti kovos 
i
i jėgoms karo frontuose.
j Liepos 4 d. nuo 4:30 iki 8:30 
! vakare įvyks Karo Departmen- 
to paroda prie Columbia Road 
ir L St.. So. Bostone. Tuo laiku 
darbininkams bus pasiūlyta ci- 
vilė tarnyba. Be to, vyrai ir mo-

I terys, kurie yra interesuoti iš- 
! spręsti pristatymo problemą, 
gali įsirašyti į civilę tarnybą 
bile kurioj viršuj paminėtoje 
agentūroje, kreipdamiesi į j 
South Boston Post Office. 
Broadway, trečiadienį ir ketvir- 

džiai remia Naujos Anglijos Lietuvių Konferenciją tadieni’ liePos 5 lr 6 dd-> tarP 9 
ir ruošia jai iškilmingas pamaldas liepos 4 d., 9 vai. val‘ rytą lr 4:30 vaL po pietų’

. i arba Federaliame Buildinge,
y • Bostone, ROOM 1.

Į

Kun. Pranciškus Virmauskis,
Šv. Petro lietuvių par., So. Boston, klebonas, nuošir-

Albertas Audickas. Atostogų 
proga kareivis Audickas 
sau žmoną asmeny panelės 

' sės Matulevičiūtės, gyv.
Marine Rd.

iI

■

i

Už savaitės parvažiuoja 
trumpoms atostogoms kareivis

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

Pristatome Aly 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:

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

g

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE 
SPECIALIAI 

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

*

BAIGĖ MOKSLUS

LANKĖSI

ves
Sta-
122

Kare Deparfmento Svar 
tinsią Problema—

Šiais laikais Karo Depart- 
mentui yra svarbiausia prcble-

Lietuvių Masinis Susirinki
mas So. Bostone

Sekmadienį, liepos 2 d., 2 vai. 
po pietų. Lietuvių svetainėje.

line
2» Oth

Lankėsi

Ketvirtadienį lankėsi ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Helena Kazlauskienė iš 
Lowell, Mass. Atsilankymo pro
ga įstojo į Liurdo knygos rėmė
jus ir pasipirko keletą dalykų.

Kryželis, Kurį Naktį, 
Tamsoje Galima 

Matyti

Pereitą šeštadienį “Darbinin
ke” lankėsi Marijonų seminari
jos iš Hinsdale, III. profesorius 
kun. Mikas Urbonavičius, MIC.

Antradienį lankėsi kun. Pr. V. 
Strakauskas, Lovvellio lietuvių 
parapijos klebonas ir nuoširdus 
“Darbininko” prietelius ir ben
dradarbis.

Tą dieną lankėsi Vincas Jan
kauskas iš Hyde Park, Mass. 

i Atsilankymo proga įstojo į 
’ Liurdo knygos rėmėjus, auko- 
į damas knygos fondui $5.00.

I

ma pristatyti karo jėgoms gin- 309 E gL> įvyRs lietuyių masi. 
klus laiku. Jis vos problemom nįs susirįnkįmaSi 
negali išspręsti be visų pagal- Lietuvįų Piliečių draugijos 
bos.

Karo Departmentui dabar rei
kalinga daugiau kaip 1900 vyrų duodami karo bonai 
ir moterų embarkacijos uoste, 
Watertown arsenale ir Quarter- 
master stotyj, pareiškė šian
dien. p. William A. Foley, The 
First U. S. Civil Service Region’ 
direktorius.

Ginklai gaminami arsenale, 
jie patikrinami ir sudedami 
Quartermaster stotyj ir išsiun

So. Bostono
va

Leitenantas Jonas Jankus-
Jankauskas

Lt. Jonas Jankus, sūnus Vinco 
; ir Onos Jankų, gyv. So. Bosto- 
i ne. Pradžios mokyklą baigė So.
Bostone, High School, Hyde 

; Parke. Paskui dirbo tolimoje
West India. Padirbęs 14 mėne
sių Jonas įstojo į Laivyno avia- kymus siųskite
ciją. Būdamas nepaprastai ga 366 W. Broadway. So. Boston 
bus. baigė skrajojimo kursus ir Mass.
gavo sparnus su leitenanto ran
gu. Lt. Jonas Jankus mokslus 
eidamas parodė nepaprastai 
daug gabumų. Jis padarė vieną 
išradimą, kurį ir užpatentavo. 
Už jo gabumus, vyriausybė su
teikė jam atžymėjimą.

Jonas labai džiaugiasi baigęs 
. mokslus, tik jam buvo labai ne

smagu. kad jojo mokslo baiga 
> ir suteiktu leitenanto laipsniu 

negalėjo pasidžiaugti jo a. a. 
mamytė, kuri persiskyrė su 
šiuo pasauliu vasario mėnesį 
šiais metais.

Lt. Jonas turi dvi sesutes — 
Anelę Rubin ir Onutę, taipgi ir 
mylimą tėvelį, kuris taip juomi 
nuoširdžiai rūpinasi.

Lt. Jono tėvelis p. Vincas 
Jankus yra senas “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis yra 
įrašęs į Liurdo knygos rėmėjus 
ir savo sūnų leitenahtą.

Sveikiname jauną leitenantą 
baigusį mokslą ir linkime jam 
Dievo palaimos.

I “Darbininko” administracija 
ką tik gavo iš New Yorko pa
statomų ant stalo šryžiukų. ku
rie galima matyti ir didžiausio
je tamsoje. Jie parsiduoda po 
50c. Su prisiuntimu 60c. Užsa- 

“Darbininkas”, 
i,

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

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

dovybėje.
Šiame susirinkime bus par- 

i ir taipgi 
registruojami lietuvių pirkti 
karo bonai dirbtuvėse, bankose 
ir kitose įstaigose, kad už tuos 
karo bonus lietuviai galėtų nu
pirkti kitą lėktuvą arba bom- 
banešį Jung. Valstybių armijai.

Dabar vedamas Penktasis 
Karo Bonų vajus, kuris baigsis 

i liepos 8 d. J. V. Iždo Depart- 
mento iniciatyva yra suorgani
zuoti įvairių tautų Karo Bonų 

j Komitetai. Yra ir lietuvių sky- 
į rius, kurio pirmininku yra adv. 
; Jonas J. Grigalus. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos pir- 

imininkas; adv. Antanas J. 
' Young (Jankauskas) raštinin
kas. pagelbininkė p. F. Grende
lytė; p. B .Cunienė, p. M. Mi- t

' chelsonienė, Dr. A. Kapočius, 
i A. F. Kneižys ir kiti.

Šis komitetas nuoširdžiai re
mia So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos ruošiamą masinį 
susirinkimą karo bonus parduo
ti liepos 2 d. ir kooperuoja su 
tos draugijos komisija, kurios

I
pirmininku yra adv. Juozas Cu
nys: nariais — adv. Jonas Gri-

■ galus, Dr. A. Kapočius, p. F. 
i Grendelytė, p. M. Venis, p. D. 
! A. Zaletskas, p. A. Namaksy ir 
kiti.

Masinio susirinkimo progra
ma bus įvairi ir turininga. Įžy- 
mūs kalbėtojai pasakys kalbas. 

; p. D. A. Zaletskas parodys ju- 
; darnus paveikslus iš karo fron- 
į' tų.
į Kviečia visus lietuvius daly

vauti masiniame susirinkime.

I

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

{XXXX%XXXXXSXXXXXXXXXXWAXXMiXX\*XW

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

I

738 E. Broadwoy So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

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

liepos 2 d., lietuvių svetainėje, 
ir gausiai pirkti karo bonus.

Kvieslys.

MIRĖ I

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Birželio 29 d. mirė Juozas Bu
kinas, 77 m. amžiaus, gyv. 9 
Codrnan Park. Roxbury, Mass. 
Paliko nuliūdime žmoną Kazi
mierą (Ramoškaitę), vieną duk
terį. 4 sūnus ir 5 anūkus.

Velionis pašarvotas D. A. Za- 
letskų laidotuvių name. 564 E. 
Broadway. So. Bostone.

Laidojamas pirmadienį, lie
pos 3 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapuose. Maldene.

įstojo į Liurdo Knygos 
Rėmėjus

šią savaitę, sekantieji South- 
bostoniečiai įstojo į Liurdo kny
gos rėmėjus. Vincas Grudžįns 
kas. Juozas Bernatonis (biznie 
rius). Mr. & Mrs. Jociai. Silves- I 
tras Zaveckas ir Monika Barau-| 
skienė.

I.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas. 
Graboriai ir Balsamu^tojaj 

Patarnavimas diena ir naktj '• 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



I

WATERBURY, CONN.

; kūnas. Tokiu būdu reikia daly
vauti susirinkimuose. Valdyba 
praneša, kad šis susirinkimas 
bus be galo svarbus. Hapurtcris.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c
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DARBININKAS r5 8

Brazauskas buvo sužeistas Ita
lijoj, ir pasveikęs parvyko pa
viešėti pas savo motinėlę. Leit. 
Dr. J. Jeninas randasi kur nors 
Afrikoje. Jis rašo savo tėve
liams. kad yra visu kuo paten
kintas, o tik pasiilgęs namų ir 

l šviežio pieno. Pereitą savaitę 
pas savo tėvelius lankėsi šie ka
riai: A. Lektoraitis. E. Pinkevi- 
čius ir J. Matulis. Visi gražiai 
atrodo. • T. M.

.s.

BRIDGEPORT. CONM

ŽUVO DĖL TĖVYNĖS
pp. Rožė ir Jonas Lubinskai 

gavo telegramą, kad jų vienin
telis sūnus Viktoras žuvo karo 
lauke birželio 2 d.

Žuvęs Viktoras yra South 
Bostcnietės Gediminskienės ir 
Petro Kupraičio artimas gimi
naitis.

Reikia tikėtis, kad ši Lubins- 
kų kruvinoji auka, kaip tūks-

Kun. Pranciškus Juras, 
Lawrence lietuvių parapijos 
klebonas, pasakys pamokslą 
Naujos Anglijos Lietuvių Kon
ferencijos proga Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje. So. 
Bostone, liepos 4 d.

p. Valerija Kaunietytė. 
gyv. 159 Russ St., Hartford. 
Conn.. šeštadieni, liepos 1 d.. 9 
vai. rytą, priims Moterystės Sa
kramentą su p. Juozu Vaitule- 
vičiu Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Hartford. 
Conn.

Prelatas Jonas Ambotas. pa
rapijos klebonas, jaunavedžius 
sušiiubuos ir suteiks jiems pa
laiminimą.

Tuoj po jungtuvių bažnyčioje, 
vestuvių bankietas įvyks para
pijos mokyklos svetainėje.

p. Valerija Kaunietytė yra 
LDS organizacijos narių ir nuo
širdžių “Darbininko” rėmėjų 
pp. Kauniečių dukrelė. ‘ Ji yra 
įžymi veikėja ir dainininkė, 
daug kartų dainavusi “Darbi
ninko” koncertuose ir radio 
programose.

Prasidėjus karui įsikūrė Hart
ford. Conn. Raudonojo Kry- į 
žiaus Lietuvių skyrius, kurio 
pirmininku yra p. Valerija Kau
nietytė. Ji labai sumaniai vado
vauja tam skyriui. Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyrius savo 
darbais, aukomis yra iškėlęs 
lietuvių vardą.

Jungtuvių proga sveikiname 
p. Valeriją Kaunietytę ir jos bu
simąjį vyrą. p. Juozą Vaitulevi- 
čių ir linkime Dievo palaimos 
vedybiniame gyvenime!

s?

Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
tančių kitų lietuvių kilmės jau-j AndrieJaus lietuvių Parapijos 
nuolių. nebus veltui. Kad po i bažnyčios švč. Marijos kapuose 
šio baisaus karo tarp kitų tau- šale savo sūnelio ir d'jkrelės' 
tų ir Lietuva atgaus savo tei- Lai Dievas būna gailestingas 
sės - nepriklausomybę. 0 ne velionio vėlei. Reiškiame gilią 
bus paaukota žiauriam dikta-' ažu(jjautą a' a‘ J’ Rlzausko še1' 
toriui tolimesniam teriojimui. j

Pilietis.
i mai!

NEW BRITAIN, CONN

mundui Vaškui. Elena užima 
vietą, kuri buvo palikta Eleno- 
ros Dagilytės, ištekėjusios už 
Antano Listavičiaus. Kitos na
rės, kurios pastaraisiais laikais 
ištekėjo, yra Elena Katinaitė, 
Pranciška Gužauskaitė ir Vir
ginija Volungytė. Virginija ap
sivedė su Vytautu Ivaška, kurs 
yra veiklus 26-tos kuopos vytis. 
Kuopa linki visiems gražiausio 
pasisekimo moterystėje gyve
nant.

Kiek laiko atgal kiti nariai 
buvo sugrįžę į namus praleisti 
kelias dienas savo mylimųjų 
tarpe. Tarp jų buvo: Albinas 
Glavickas. kapralas Kazys La
pinskas, Augustas Pupelis, lei-

i tenantas Adomas Kudarauskas. 
kapitonas Juozas Matačinskas, 
Antanas Gudukas ir leitenantas 
Vincas Kasparas. Kapitonas I 
Juozas savo laiške rašo, kad la
bai užimtas visokiais kariuome
nės darbais. Jo pasekmės to
kios geros, kad jo kompanija 

. manevruose viršijo visas kitas 
kompanijas ir užėmė net kelias 
pirmas vietas. Vincas dvi sa
vaitės atgal apsivedė New Bed- 
ford mieste. Negalėjo ilgai čia 

. būti,, turėjo tuoj vykti trauki-

Praeitą pirmadienį palaidota 
viena iš senesnių parapijiečių, 
tai Yociuvienė. Bažnyčioje da- 
’.yvavo daug žmonių, taipgi ir 
moterų draugija dalyvavo iškil
mingai. palydėdama savo narę 
: amžinybę.

Jau kelios draugijos išrinko 
savo-atstovus į Amerikos Lietu
vių Tarybos Bridgeporto sky
rių. kurio tuojaus bus sušauk
tas susirinkimas ir bus Ap
svarstytas ateinantis darbas. 
Taipgi bus sutvertas BALF 
skyrius, kuris pradės rūpintis 
drabužių rinkimu ir kitais šelpi
mo reikalais. Draugijos, kurios 

c
dar neišrinko atstovų, tai iš
rinkite ateinančio mėnesio 
draugijų susirinkimuose. Šir
dingai -visus kviečiame prisidė
ti prie šio bendro ir tikrai svar
baus lietuviško darbo.

Parapijos chorai jau pradėjo 
į savo vakacijas. o po vakacijų 
i vėl pradės rengtis prie kokio 
gražaus muzikalio parengimo.

Į “Amerikos” pikniką, liepos 
9 d. daug rengiasi vykti, kuris 
įvyks Klasčiaus salėj, kur ma
nau ir man bus įdomu pasima
tyti ir su Bridgeporto būriu 

ligoninėje. J.'gražiai laiką praleisti. O.

p. Leonardas šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, atvyksta iš Chicagos 
ir Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencijoj, liepos 4 d., skai
tys referatą apie Lietuvos Sei- 
giamojo Seimo reikšmę ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbus.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, (R. I.) lietuvių pa
rapijos klebonas. Naujos Angli
jos Lietuvių Konferenciją at

idarant, liepos 4 d.. So. Bostone, 
skaitys invokaciją.

Kuopos nariai labai puikiai 
pasidarbavo laike parapijos me
tinio pikniko birž. 18 d. Visi 
stalai, narių užimti, atnešė 
daug pelno ir įžymiai prisidėjo 
prie galutinio pikniko pelno. 
Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie 
prisidėjo savo darbštumu ir au
komis. Ypatingą ačiū priklauso 
Elenai Volungytei, kuri parinko 
daug gražių ir naudingų dova
nų. “Auksas ir Sidabras”.

sveikęs ir atsigavęs, vyriausy
bė davė leidimą palikti Italiją 
ir grįžti į Ameriką. Dabar jis 
praleidžia kelias dienas su savo 
tėveliais.

Generolas Clark, vadas Penk- niu į tolimą Texąs. Kuopa svei- 
tosios Kariuomenės, pripažin- kiną Vincą ir linki gražaus gy
damas Antano narsumą ir ne
paprastą karžygiškumą, apdo-I 
vanojo jį dviem medaliais: i 
Purple Heart ir Distinguished 
Service Cross. Iš to galima su
prasti kaip aukštai ir didvyriš-; 
kai atsižymėjo kovoje su vokie
čiais. Citacija, paties generolo 
parašyta, pažymi, kad Antano 
drąsumas ir atkaklumas atnešė 
jam didžiausią garbę ir liudija 
visiems jo meilę savo krašto ir 
to krašto kariuomenės.

Kuopa sveikina savo buvusį d. nuvežtas į Šv. Andriejaus lie- 
pirmininką už garbę, valdžios tuvių par. bažnyčią ir po pa
jam suteiktą, ir dėkoja Dievui,' maldų palaidotas katalikiškuose 
kad pasveiko po tiek daug kapuose.
skausmo valandų. Taipgi svei- j 
kiną jo tėvelius, susilaukusius tėvelio, reiškiu jai užuojautą, 
savo mylimo sūnelio. Antanas1 
žada dalyvauti kuopos mėnesi
niame susirinkime liepos 5 d.

Dar du kiti broliai, abudu 
vyčiai, tarnauja kariuomenėje. 
Gabrielius randasi Afrikoje, o 
Juozas yra nežinomoj vietoj. 
Juozas taip pat buvo sužeistas 
žiemos metu, bet dabar pasvei
kęs. Valdžia apdovanojo jį irgi 
dviem medaliais: Purple Heart 
ir Silver Star. Kuopa linki vi
siems Dievo palaimos.

Per paskutinį susirinkimą E- 
lena Kašėtaitė tapo išrinkta pa
gelbėti finansų raštininkui Ed-

Pavojingai serga J. Sinkevi
čius ir randasi Memorial ligoni
nėje; M. Skarupskienė randasi 

jGeneral ligoninėje;

i 
t

venimo.

; V. Pavasa-
' ris buvo nuvežtas į Bostono Ii-' 
goninę, bet dabar randasi na-l

' muose. i Lai Dievas stiprina jų sveika
tą.

PARAPIJOS PIKNIKAS
PAVYKO

Pereitą sekmadienį įvyko 
Andriejaus lietuvių parapijos 
piknikas, kuris buvo gausus da
lyviais. Visi linksmai praleido 
laiką ir parapijai padarė gra
žaus pelno.

Kleb. kun. M. Pankus ir kun. jų sūnus yra sužeistas karo 
J. Matutis dėkojo atsilankiu- lauke ir randasi 1 
siems ir darbininkams.

Karo bonus laimėjo šie: $100.
— V. Veskovich No.
$50.00 —
ir $25.00
364.

Šv.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI
pp. Valentai, gyv. Woodland 

St.. šiomis dienomis gavo žinią,

Veskovich No. 9236; 
vardo nėra No. 5463, 
— J.. Jeseliunas No.

WORCESTER, MASS
i

Pennsylvanijos Žinios
VIEŠNIA IŠ CHICAGOS siausio poeto Taraso Ševčenkos 

Šiomis dienomis buvo atvykus poezijos nuotrupa:
• — . . — — I Kovokite, veikite,

Dievas Jums pagelbės — 
Jūs pusėj bus stiprybė, ir 

laisvė
Ir teisybė šventoji!...

įžymi mūsų viengentė, p. L.' 
Norvaišaitė iš Chicagos tikslui 
atsisveikinti su savo tėveliu, 
a. a. Norvaišų, kuris iš Kazio' 
Ramanausko laidojimo įstaigos,' 

: 1113 Mt. Vernon St., birželio 20

Liepos 2 d.. 1 vai. po pietų 
įvyks šv. Jono Ev. draugijos 
susirinkimas. Visiems nariams 
yra svarbu žinoti draugijos vei-

MIRĖ
Birželio 25 d. po ilgos ligos 

mirė Jonas Rizauskas, senas ir 
uolus parapijietis, buvęs kelis 
metus Šv. Andriejaus parapijos 
kolektorium. Paliko nuliūdime 
žmoną Katriną. keturias dukte
ris. kurių viena yra karo tarny
boje kur nors Australijoj, du 
sūnus, abu yra karo tarnyboj 
(vienas kur nors Anglijoj, o ki
tas šioj šalvį.

Velionis kilęs iš Rudaminos 
parapijos.

*

/ 
y
*

/
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graffon Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS CERU LSKJS. Namų Tel. Dedham l.ldį.R

Iš karo priežasties Vyčių 116 
kuopa neteko net 40 narių. Jųjų 
dauguma atsižymėjo tarnyboje 
savo gabumais ir drąsumu. Iš 
to skaičiaus kuopa turi kariuo
menėje vieną kapitoną. 6 leite
nantus. 8 viršilas (seržantus), 
ir 11 kapralų, o laivyne vieną 
leitenantą ir vieną “ensign”.

Iš viršilų randasi vienas, kurs 
nešioja šio karo didvyrio gar
bę. Tai Antanas Trumpaitis, il
gametis vytis, kurs net per du 
metu ėjo kuopos pirmininko pa- 
reigas. Antanas yra sūnus Juo- 

J Į zo ir Marcelės Trumpaičių, ku- 
r I rie yra susipratę lietuviai ka- 
* I talikai.
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Sgt. Antanas Trumpaitis, 
šio karo didvyris, vytis, 
svečiuojasi pas tėvus.

I

A. a. Andriaus ir Rozalijos 
(Savickaitės) Puodžiūnų duktė, 
gimus Pavištyčio kaime, Lietu
voj, p. Kastancija Damulevičie- 

T XT ., ... nė, gyv, 2826 Bridge St., Phila.,Dėl mirties p. L. Norvaišaitės °Bridesburg, Pa., birželio 21 d., 
Viditote. vietiniame teisme gav° piliety’ 

________ bės popieras. Sveikiname!
UKRAINIEČIŲ LINKĖJIMAS i -------------

LIETUVIAMS • Zimbei Brothers krautuvės
savininkai leidžia mėnraštį 
“The Gimbelite”, kuriame bir
želio mėnesyj teko skaityti, kad 
toje krautuvėje dirbanti lietu
vaitė, p. Albina Garliauskaitė 
yra vadinama artistė.

Birželio 25-30 dd. čia įvyksta 
SLA 43 seimas. Ta proga vieti
nis ukrainiečių laikraštis “Ame
rika” birželio 22 d. laidoje įtal
pino to susivienymo įžymiausių 
narių, adv. V. Laukaičio, išrink
to prezidentu, ir Juozo ir Mari
jonos Bačiūnų atvaizdas ir pra
nešimėlį apie tą seimą. Redak
cija nuo savęs įtalpino linkėji
mus, kuriuos papuošė savo gar-

Apie du metai atgal Antanas, 
kaip ir daug kitų jaunuolių, pa
šauktas karo tarnybon. Išbuvęs 
vienus metus vietinėse stovyk
lose, pernai buvo išsiųstas su 
kitais į Šiaurinę Afriką. Kada 
vyriausybė nusprendė, kad jau 
laikas užpulti Siciliją, štai tarpe 
tų pirmutinių kareivių ir Anta
nas buvo. Iš Sicilijos žengė pir
myn. užpuolė priešo jėgas ir 
pasiekė Italijos kraštą. Per tris

- - —

I
šūviai iš
Kanuolės

Tradicinė Lietuvių Diena
Marianapolyje, Thompson, Conn.

Sekmadieni, Liepos 2 d.
(šiemet Marianapolio Vadovybė nutarė nerengti Lietuvių Dienos k a j) 
kasmet, liepos 4 d., kad ta dieną ko 
SIOS ANGLIJOS KONFERENCIJĄ 
nepriklausomybės).

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius
nybose, drauge ir už gyvus ir mirusius lietuvius Lietuvoje 
bei priešų koncentracijos stovyklose bus aukojamos kolegijos koplyčioje 
11 vai. ryto.

daugiausia žmonių vyktų į NAUJO- 
tartis dėl būdų dirbti dėl Lietuvos

lietuvius karius Amerikos karo tar- 
ir ištrėmime

mėnesius buvo Italijos karo 
fronte. Klotis buvo su juo, nes, 
nežiūrint to. kad nuolat dalyva
vo įvairiuose mūšiuose, vis liko 
nesužeistųjų tarpe.

Praeitų metų spalių 15 d. nak
ties metu išėjo Antanas su ki
tais atakuoti vieną vokiečių 
stiprią ir strategišką vietą. Ta
po vokiečių pastebėti. Priešai 
tuojaus paleido kulkas iš kulko
svydžių ir pasigirdo 
tankų ir kanuolių.
vienas šūvis pataikė Antanui ir 
sužeidė jį net į 11 vietų. Nors ir 
buvo sužeistas, tačiau nesirū
pino savimi, bet skubiai stengė
si kiek galėjo suteikti pirmą pa
galbą savo kareiviams. Pasise
kė jam patraukti sužeistus į 
saugesnias vietas. Rūpindamas 
kitais, kitas šūvis pataikė jam. 
Antanas krito vėl, bet neilgam. 
Atsikėlė ir dar kartą ėjo pasi 
savo kareivius. Pasiliko linijoj 
tol. kol buvo įsakyta pasitrauk
ti. Jis paskutinis, kurs pasi
traukė ir. nebetekdamas spėkų, 
apalpo ir krito ant žemės.

Porą valandų vėliau buvo iš
neštas iš tos vietos ir nugaben
tas į ligoninę. Antano rūpestis 
ir savęs išsižadėjimas išgelbė
jo visą jo grupę iš nelaimės. 
Visi iliko gyvi. Ligoninėse išbu- 

i vo net šešis mėnesius. Pilnai pa-

Birželio 21 d., Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje įvyko ge
dulo šv. mišios su egzekvijomis 
už a. a. Stanley Sasnausko vėlę, 
kuris buvo puskarininku ir žu
vo kur nors Italijoj. XXX.

PENKTOJI 
KARO 

PASKOLA 
Atremkite 
ataką - 
pirkite 

daugiau, negu 
pirmiau.

• 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" j tuos ta
bakus. Tai Latakia, brangūs importuoti 
lapai, kurie padaro turtingesnį skonį. Pa
bandyk Old Golds.

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

Dėdei Šamui. Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane” 

apvalkalų.

Obuolių “Medus” Užlaiko 
Old Golds Šviežiais r<~'"

GERESNIS’-




