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Sekmadienį, geg. 17 d., 
Bostone įvyko gražus pa
radas “Amerikiečių Die
ną” paminėti. Nei lietus 
nesulaikė nuo parados. 
Paradoje dalyvavo apie 
25,000 įvairių tautų orga
nizacijų būriai, tarp kurių 
ir lietuvių vaikučių šokėjų 
būrelis, p. Onos Ivaškie- 
nės vadovybėje, maršavo 
pasipuošę tautiniais dra
bužiais ir ženklais. Garbė 
p. Ivaškienei ir jos vado
vaujamai grupei! Jei ne ji, 
tai lietuviai ir būtų pra

Ašies Submarinas 
Nuskandino Meksikos 

Laivę

M i am i, Florida, geg. 18, 
— Praneša, kad priešų 
submarinas nuskandino 
Meksikos laivą. Kartu su 
laivu žuvo keturiolika jū
rininkų, jų tarpe ir laivo 
kapitonas.

Meksikos valdžia pa
siuntė notą Vokietijai, Ja

ponijai ir Italijai, kurioj 
iridei jokio pasirodymo" I reikalauja garantijų ir at- 

Kodėl taip įvyko, kad uz nuskandintą
Bostono lietuviai nepasi
rodė gausiai, gal galėtų 
atsakyti tie, kurie stovi 
arčiau politikos ir politi
kierių. Pirmiau, kada mes 
dar neturėjome savo ats
tovų valdžioje ,tai būdavo 
kviečiamos organizacijos 
sudaryti komitetus, o da
bar jokių kvietimų orga
nizacijos negavo.

Tikimės, kad ateityje ir 
lietuviai sugebės išnaudo
ti progą ir pasirodys, kaip 
pridera.

Tos dienos programa, 
kuri buvo paruošta išpil
dyti, dėl lietaus atidėta į 
sekmadienį, geg. 24 d.

Šis paradas buvo dau
giau civilinio pobūdžio.

laivą. Ašis turi tai iŠDildy- 
ti iki gegužės 21 d. Kitaip 
Meksika bus priversta 
imtis kitų žygių, kurių 
reikalauja jos garbė.

Meksikos sostinėje rei
kalaujama paskelbti ašies 
valstybėms karą.

Rusai Patvirtino
Mandžiuko Sutartį

Tokio, Japonija, geg. 18, 
— Japonijos radio skel
bia, kad Sovietų Rusija 
patvirtino pereitais me
tais pasirašytą rubežių 
sutartį tarp Rusijos ir 
Mandžiuko valstybės.

Japonai sako, kad So-j 
vietų valdžia yra taikiai, 
nusiteikusi Japonijos at-, 
žvilgiu.

Vaizdai, kai Kardinolas Pacelli, Vatikano Valstybės Sekretorius, vi
zitavo Jungt. Valstybes, 1936 m. Viršjuje vaizdas parodo prie Amerikos 
Jurgio Washingtono šventovės, Mount Vernon, Va.; kairėj apačioje — su 
Kardinolu O’Connell, Šv. Jono Seminarijoj, Bostone ir dešinėj apačioj su 
Kardinolu Dougherty, prie Laisvės Varpo šventovės, Nepriklausomybės 
Svetainėje, Philadelphia. (N.C.W.C.)

Automobiliais

Massachusetts valstybės 
policija apskaičiuoja, kad 
pereitą sekmadienį, geg. 
17 d., dėl gasolino racio
nalizacijos važiavimas au
tomobiliais buvo žymiai 
mažesnis. Vieškeliu 20 į 
Springfieldą važiavimas 
sumažėjęs net 90%; taip 
pat ir iš Worcesterio į va
karus buvęs mažesnis 
90%; o iš Pittsfield į abi 
puses sumažėjęs 40%. Čia 
paduodame aukščiausią ir 
žemiausią sumažėjimą.

Bendrai įmant važiavi
mas sumažėjo apie 60%.

Naciai
Ūkininkus

J. V. Bomberis Susi
daužė Meksikoj

• “Kauener Zeitung” ra
šo, kad Vilniaus apskrity
je nuteisti piniginėmis

Ciudad VictorTa," Meksi
ka, geg. 18 — Jung. Vals
tybių bomberis, pritrūkęs'

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis “L.” 
rašo, kad “š. m. gegužės 
24 d. Maskvoje įvyks anti
fašistų suvažiavimas”.

Iš to kas pasakyta susi
daro išvada, kad ir Rusi
joje yra fašistų, jeigu rei
kalinga šaukti anti-fašis- 
tų suvažiavimą.

Ašis Mobilizuoja Visas 
Jėgas "Laimėti Perga

lę Bile Kaina" 1942

Lisbon, Portugalija, geg. 
18 — Praneša, kad Ašis 
mobilizuoja visas savo ka
ro jėgas prieš Suvienytas 
Tautas “laimėti pergalę 
bile kaina” šiais 1942 me
tais.

Adolf Hitleris ir aukš
tieji nacių ir fašistų vadai 
yra tvirtai įsitikinę, kad 
dabar susidarė tikra karo 
krizė. Taigi Ašis dabar 
puls visa savo galybe ir 
dar gali pulti stipriai;

Bet vadai žino, kad jie 
priėjo liepto galą, jeigu jie 
negalės greitu laiku gauti 
naujų resorsų. Jie žibo, 
kad karas prieš Ameriką 
yra-nepopuftėrius^ kad Tta- 
lijSj yra susitikimas; kad 
vokiečių psichologija

% re < r~

Raudonieji Smarkiai Supliekė 
Nacius Kharkovo Fronte

Atsiėmė 300 Miestelių-
Nužudė 12,000 Nacių ir

1,200 Paėmė Nelaisvėn

Maskva, geg. 18 — So- 000 nacių per savaitę ta-
vietų Rusijos raudonar
miečiai smarkiai supliekė 
Vokietijos nacių karo jė
gas Kharkovo fronte. Pa
sivarė pirmyn nuo 20 iki 
60 kilometrų (nuo 12.4 iki 
37 mylių) ir atsiėmė 300 
apgyventų miestelių ir 

i kaimelių, kaip praneša 
] raudonieji specialiu ko
munikatu.

Raudonieji nužudė 12,-

me fronte. Daugiau kaip 
1200 paėmė į nelaisvę, 
užgrobė daug karo ginklų 
ir reikmenų. Sunaikino 
400 nacių tankų. Sakoma, 
kad Kharkovo fronte vi
siškai sutriuškino nacių 
pasipriešinimą. Naciai bė
gą palikę atvirus vartus į 
Kharkovą. Tačiau Khar
kovo miestas tebėra nacių 
kontrolėje.

Sumušė Japonus 3 Frontuose
Chungking, Kinija, geg. 

18 — Kinijos karo jėgos, 
gelbstint Amerikiečiams 
Lekiojantiems Tigrams,

Sakoma, kad tai buvo 
smarkiausios kautynėse 
nuo Dunkirųue dienų.

Mažiausia devynis na-

Priešų Submarinas Nuskandino 
Amerikos Laivų

smarkiai sumušo japonus: cių lėktuvus nušovė ir aš- 
Salween upės, Burmoj, tuonis Britų lėktuvus su- 
pietinėje dalyje. , naikino.

Kiniečiai nustūmė japo- Berlyno radio skelbia 
nūs atgal į vieškelį ir be- nacių komandos žinias, 
stumdami sunaikino pusę kad nacių lėktuvai nušovė
jų originalės galios. 15 Britų lėktuvų, nepra-

Taipgi kiniečiai išvijo rasdami nei vieno savo 
japonus iš Kengtung ir lėktuvo, 
kautynėse nužudė tūks- Bombardavimas buvo

Susitarė Dėl Marti- 
nigue Salos

tantį japonų.
baudomis iki 35 markių gasolino, trenkė į kalno VVashington, D. C., geg.
30 ūkininkų, kurie vai- j viršūnę ir susidaužė. Ta- V- Laivyno depart-
džiai nepristatė nuskirto čiau jo šešių vyrų įgula mentas praneša, kad prie- 

maisto laimingai nusileido para- šy submarinas nuskandi-!
i no didelį Jungtinių valsty- 18 — J. V. sekretorius 
bių prekybinį laivą netoli Hull praneša, kad Ameri-

Japonus Gąsdiną Di
delė J. V. Jūros Jėga

javų ir kitokių 
produktų kiekio. šiutais ir išliko gyvi.

5000 MELDĖSI LEGIONO 
ŠV. MIŠIOSE

Boston, Mass. — Sekma
dienį, gegužės 17 d. rytą, 
Fenway parke įvyko iškil
mingos Amerikos Legiono 
metinės šv .mišios, kurias 
atnašavo kun. Osiah Bou- 
cher iš Fall River. Laike 
šv. mišių giedojo Semina
rijos choras.

Turiningą pamokslą pa-

VVashington, D. C., geg.
Tokio, Japonija, geg. 18, 

— Domei sako, kad japo- į 
nai pastebėję stiprią 
Jung. Valstybių laivyno i

toks smarkus, kad net 
į Berlyno radio nutilo. Tu- 
' ri būti manė, kad Britų 
i lėktuvai siaučia virš visos 
, Vokietijos.

nuo Mississippi upės žio-; kos valdžiai pavyko susi-
čių, maždaug apie 103 tarti su Martiniųue salos ,
mylias į pietus nuo New atstovais visais karą lie- 580 mylių į rytus nuo į 
Orleans. Tai įvyko anie čiančiais dalykais. Ten e-
3:30 vai. po pietų gegužės santieji prancūzų laivai 

“Šių dienų patriotizmas 12 d. ‘ ! demobilizuojami.
turi būti daug gilesnis, 
negu paprastas jausminis.
Jis turi pasiekti giliai 
kiekvieno tautos piliečio 
sielą ir dvasią. Turi būti i Washington, D. C., geg. manda skelbia, kad rusų 
Dievo duota inspiracija 18 — Pereitą šeštadienį, naujas puolimas Kharko- 
atlikti didelius pasiauko- geg. 16 d. Prez. Roosevel- vo fronte sugriuvo. Jie

BROWDERIS IŠLAISVINTAS

jimus . ;tas pasigailėjo Earl Brow- panešę “didelius kruvinus
Prieš mišias Legionie- der’io ir jam dovanojo Ii- nuostolius” ir praradę 

sakė kun. George P. O’Co-įriai, valstybės sargyba ir kusią dalį bausmės.
nor iš Dedham Pamoksli-'jųjų pagelbinės organiza-į Browder buvo nuteiStaSaPylinkėJe- 
n^ ta^ kdko pareis-c1J0? susigrupavo Copley ketverfus metus sėdėti 
ke, kad sis karas nėra tik kryzkelyje ir iš ten ėjo pa

Naciai Sušaudė 19 
Vokiečių

Solomon salų, plaukian-’ Maskva, geg. 18 So
čią į vakarus. Toji laivyno viety Rusi jos spauda pa
jėga susidėjus iš 19,900- duoda žinias iš Stockhol- 
tonų lėktuvų vežėjų, kru- mo’ ka^ naciai Hamburge 
šerių ir destrojerių. ■ 7 d. sušaudė 19 vokie-

Tačiau šių žinių nepa- ĮnĮ, kurie būk reikalavę 
tvirtina kiti šaltiniai. .baigti karą.

Britai ir Naciai Oro 
Kautynėse

Valdžia Kontroliuos 
Visus Lėktuvus

Londonas, geg. 18 —Na- Washington, D. C., geg.
mažiausia 240 tankų toje cių oro jėgos okupuotoje 18 — Prezidentas įgaliojo 

lylinkėje. t Prancūzijoje pirmą kartą karo departmentą paimti
IJX s«,pu Taipgi nacių žinios skel-i Par°dė tikrą pasipriešini- savo kontrolėn visus ke- 

. . 7 • bia kad nušovė 15 priešo! mą Britams, kurie perle- leivimus lėktuvus, kurie
kanuolių ir lėktuvų ir tan- radas į Fenway parkį. Pa- $2 Q00 00 blusn^Sme- lėktuvų. Nacių oro jėgos k? kanalą, puolė nacių jė- yra komercinių kompani

jai l^ontroleje.kų ir laivų karas, bet yra radui vadovavo valstybės laį™ atsakvma išgau- bombarduoja Tamanska- Sas-
4-r* i I Al zattza wa va va 4 ■va /v & O t •/ t & .  . . a • 1____ • _ „ Jtai kova dėl Dievo ir mo
ralinių teisių

komandierius 
ham.

Cunni”S- nant

Moterys Amerikos Karo 
Tarnyboje

Washington, D. C., geg. 
18 ’ — Šiomis dienomis

suko į defensyvą, kad Ja
ponija nėra populiarus a- 
liantas. Be to, Ašies kraš
tuose didėja dvasinis nu
puolimas, o su tuo mažėja 
produkcija.

Jeigu Ašies jėgoms ne
pavyks šią vasarą, tai jau 
joms niekad nepavyks lai
mėti pergalę. Suvienytų

____ pasą. Jis piniginę J4 miestelį, kuris randasi
bausme sumokėjo ir kalė- 20 mylių į pietus nuo 
jime išbuvo 14 mėnesių. Kere sąsiaurio. 

į Prezidentas Rooseveltas (^e^u nacių žinios tei- 
yra įsitikinęs “jog dova- singos apie Kerė uzėmi- 
nojimas jam (Browde- m4’ Tamanskaja mies-
riui) likusios bausmės da- tebs ~’ra pereinamasis 
lies veiks ta kryptim, kad punktas is Kere į Kauka- 
kelti tautinę vienybę...” ,z4)-

Hitleris Šaukiasi Japonijos 
Pagalbos, Sako Rusai

Earl Browder yra buvęs 
Komunistų partijos sekre
torium.

Naciai Paėmė 68,000 Rusų 
Į Nelaisvę, Sako Naciai

Čekoslovakų Valdžia 
Kalėdas Švęs Savo 
Šalyje, Sako Beneš

Maskva, geg. 18 — Pra
nešama, kad Hitleris dėl 
nepasisekimų kautynėse 
su rusais esą labai susirū
pinęs ir įsakęs savo atsto
vui Tokio, Japonijoj, kad 
jis ragintų japonus ko-

Laikraštis "Philadel
phia Herald" Neteko 

Pašto Teisių

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis Jung. Vals
tybių paštas atėmė teises

Londonas, geg. 18 —Če- greičiausiai pradėti puoli- siųsti pasta “Philadelphia
koslovakijos prezidentas mus Sibirijoj 
ištrėmime sako, kad “atei-

Herald” laikraščiui. Šis 
Rusai skelbia, kad Vo- laikraštis kaltinamas už

Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė įstatymą, kuris 
leidžia steigti karinius 
moterų dalinius, tačiau 
skaičius negali būti dides
nis, kaip 25,000.

Tuoj po to pasirašymo,
Karo sekretorius Stimson
paskyrė Mrs. William Ho- • Berlynas, geg. 18 —Ber- nančias Kalėdas mano vy 
bby moterų karo dalinių lvno radio praneša, kad riausybė jau švęs savo ša- 
direktorium. Kerė sąsiauryj kova pasi- lyje”.

Moterys būsią taip su- baigusi nacių naudai. Pa- j Čekoslovakų finansų

kietijos naciu nuostoliai 
yra dideli. Naciams nesą

spausdinimą 
kreiptų prieš

raštų, 
šios

galimybės atlaikyti, rau-, vyriausybę ir jos politi 
donųjų karo jėgos, kurie' “Philadelphia H

at‘
šaliesin

skirstytos, • :k>d viename:ėmę 68,000 rusų j nelaisvę ministeris ištrėmime Be-, ne tik atsiima kaimelius, buvo spausdinamas pų-. 
Tadttį1 jėgos kasėRefc stip-^dalittyj nebūtų daugiau,/: ir daug f karo medžiagos. 1 nešo .pareiškimą patvictfcū bet nusėdo tūkstapųius siąi^ vokiškąjį pusiau aį}- j

no , ,. - . 6 / » ? . -1  noniu Iro r»z-\ Fr»r\r> f-11 nen I rrl i c? Ir o 1rėja. 3801 ' ■ r,|kaip 100 moterų. .fcfi Nacių,: vyriausioji ko- na. r’ioto nacių karo frontuose. IgUąkai. f*
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pasako, bet pareiškia, kad 
Sovietų Rusija gavo jai 
priklausančią dalį.

2>

MIRĖ RIMTA VEIKĖJA - 
ONA SIDERAVIČIOTE

Lawrence, Mass. — Ge
gužės 17 d. mirė Ona Si-

vėlę, o ji savo laiku melsis' 
už mus visus, ypač už jos

Sveikina Kun. Praną 
Juškaitį

dera vičiūtė, sirgus apie' numylėtus Lawrenciečius. 
penkis mėnesius. Per pas- Į A. a. Ona Sideravičiūtė
taruosius apie dešimts 
metų dirbo Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 
klebonijoje.

A. a. Ona Sideravičiūtė 
iš pat jaunų dienų pri
klausė prie mažojo Šv. 
Pranciškaus parapijos 
choro. Mylėjo skaityti 
knygas - laikraščius ir 
mokytis. Paūgėjus persi
kėlė į didįjį chorą. Ji buvo 
viena iš solisčių. Tuo laiku 
Lawrence buvo susidaręs 
būrys jaunų mergaičių,

Kun. C. E. Paulonis, Šv.
, ., . .v. . .. Jurgio parapijos klebonas,laidojama iškilmingai is Brooklyn N. y. rašo <Dar.Čir Dv»n m m r. Ir n n f Iirtrmri,,Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčios tre
čiadienį, gegužės 20 d., 9 
v. ryte.

Naciai 'Nužudė 700,000
Raudonųjų Baltgu-

Maskva, geg. 18 — Ko
munistų partijos centrali- 
nio komiteto sekretorius 
Baltgudijai rašo Raudo-

bininko’ administracijai: 
“Pasveikinę Gerb. Kun. 
Jubiliejatą kleboną kun. 
Praną Juškaitį su pasise
kusia maldaknyge — 
“Maldų šaltinis”, malonė
kite prisiųsti mums bent 
dešimts jų. Tikimės, kad 
išplatinsime arba išdaly
sime parapijiečiams.

Viso gero,
Kun. C. E. Paulonis”.

tai: Sideravičiūtė, Kriviū- 
tės, Juknevičiūtės, Stra- 
vinskaitės, Tarasevičiū
tės, Gotautaitės (Gage), 
Čebatoriūtė ir kitos. Dar
bavosi Vyčių, Sodaliečių, 
Darbininkų ir kitos orga
nizacijose. Ypatingai daug

degino virš 700,000 žmo-

Sąjungininkai Gavo Iš 
Amerikos Ginklų Už 

$677,000,000

nosios armijos laikraštyj,
. Baltgudijoj naciai kurios platino hetuviską | %ukJaįkino> su_

+ - c-^1S šaudė, pakorė ir gyvus su- aciy Nuostolius

Maskva, geg. 18 — Ru
sai išleido lapelį vokiečių 
kalboje, kuriame skelbia 
milžiniškus nacių nuosto
lius Rusijoje. Rusų ap
skaičiavimu tarp gruodžio 
ir balandžio mėnesius už
mušta 1,100,000— 800,000 
nacių ir 300,000 sužeista 
arba dėl žiemos oro nebe
tinka karo kautynėms.

DARB ĮNINKĄS

Kai Japonai pranešė, kad Tokio buvo bombarcluo-

Komunistai Savo Propaganda Pasitarnauja Naciams

Pastaraisiais laikais ko-1 dentas Rooseveltas ir jo 
munistų spauda plačiai' valdžia ragina dabar visas 
rašo apie tūlus “lietuvių jėgas atkreipti prieš klas- 
tautos vadus”, bet apie iš- j tingą ir žiaurų priešą — 
vežtuosius į Sibirą nenori• Ašį, o nekelti tokių kiau
nei prisiminti. Lietuvių simų, kurie erzintų ir 
laikraščius, kurie talpina skaldytų šios šalies gy- 
išvežtųjų lietuvių vardus, ventojus. Taigi ir komu- 
vadina “pro-naciškais”. nistai, jeigu jie nori būti 
Bendrai šiais laikais visi lojalūs šios šalies vyriau-
lietuviai, kurie nepučia į šiam vadui Prezidentui ir
vieną dūdą su komunis- jo valdžiai, lojalūs šios Ša
tais, yra apskelbti ir skun- į lies įstatymams, turėtų 
džiami, kaipo “pro-na-1 susilaikyti nuo tokių išsi

šokimų.
Priminsime visiems vie

nybės ardytojams, o to
kiais daugiausia pasirodo 
lietuviai ko m u n i s ta i, 
Jung. Valstybių Faktų ir 
Skaitlinių ofiso išleistą

ciai
Kas yra tie komunistų 

“vadai”’, kuriuos jie vadi
na “lietuvių tautos va
dais”? Jie yra lietuvių 
tautos išgamos. Mūsų 
tautos įžymusis poetas

rasidarfcavo sulaikvda Washi"gton. D- c-. Seg- pasidarcavo sulaikyaa lg _ Pre2identas Roose.
mos Sv. Elzbietos draugi- velUs pranežS Kongresui,
» nuo susidėjimo su neza- mėnsesį A.
leznikais. . merika davė sąjunginiu- ______________ _______

Velione buvo viena is tų kams ink, už s677 Raudonieji taip pat sa-
gyvo tikėjimo žmonių,
kuriai Katalikų Bažnyčios Kiek kuris Suvienytų 
mokslo tiesos buvo su- Ta kraštas iš A.
prantamos, mielos ir galu- merikos ne_

tas, tai North American Aviation dirbtuvė, Įhglewood, 
Calif., ant “scoreboard” pažymėjo, kad B-25 bombe- 
ris, jau pasiekė du taškus — Filipinus ir Tokio. Paliko 
pasiekti — Berlynas.

Maironis apie tokius lietu- ; dokumentuotą brošiūrą, 
vius, kurie išsiskiria iš sa 
vo tautos ir tarnauja sve 
timiems, šiaip sako:
Tas ne Lietuvis, kurs liežuvį 
Pamins brangiausios Lietuvos,
Kursai savy užmuš lietuvį,
Tėvynės išgama pastos.
Tas ne Lietuvis, kurs jos būdo,
Jos žemės dainų nemylės; ,
Neverks, kad patįs sūnūs žudo,
Kas verta meilės ir garbės.

Visa tauta

užvardintą — “DIVTDE 
į AND CONQUER”. Toje 
brošiūroje aiškiai pasaka 
kaip ir kada pasitarnauja
ma naciams.

Nacių tikslas yra su
skaldyti ir sudaryti nesu
tikimą visuomenėje. Lie
tuviai komunistai ar kiti, 
nepripažindami nepriklau
somos Lietuvos, piršdami 
Lietuvai svetimą glo- 

pažįsta Pa-'bą ir tokius “vadus”, ku-

tinos. Gyveno tikrai kata 
likiškai ir mirė Dievą my
lėdama.

Melskimės už a. a. Orios

ko, kad naciai per pirmuo
sius devynis mėnesius 
prarado 16,000 lėktuvų ir 
38,000 lakūnų.

keti stabilizuotoms 
noms.

Ji reiškia, kad Amerikos 
Valdžia planuoja savo ka
ro programą be jokio su
mišimo ir keblumo, kas

kai- matininkų prie įvairių 
darbų.

Mes neturime tiek vie
tos laikraštyje, kad galė
tume išvardinti kokių dar
bininkų - amatininkų rei-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

TeĮephone Piaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Kova Prieš Pragyvenimo 
Aukštas Išlaidas

vis seka kylančias kainas į kalau ja, bet pasakysime

Išleidimas Bendro Mak
simumo Kainos Patvarky
mo reiškia, kad kovos lini
ja susiaurinta kovoje 
prieš pragyvenimo aukš
tas išlaidas.

Vartotojai, smulkmenų

PASIPUOŠKITE PAGAL

VĖLIAUSIOS MADOS

Kieno galvos oda yra jautri — imkite permanent Remote 
Control sistemos. Tai naujausias Permanent Waving srityje. 
Tai yra greičiausia, parankiausia, smagiausia ir vėsiausia. 
Šis permanent ilgai tveria. Kaina tik $6.50.

Pas mus galite gauti permanents nuo 
$3. 50 iki $12.50.

Jaunoms mergaitėms waves nuo $3.00 iki $7.00. 
Feather eut 50c. extra.

Valandos nuo 9:30 ryte iki 6 vai. vakare.

CASPER’S BEAUTY SALON
83 L Sfreet, J So. Boston, Mass.

' Tel. "ŠOUtli Boston 4645 '* '

pardavėjai, daugmenų 
pardavėjai ir gamintojai 
stovi kovos pryšakyj.

Bendras Maksimumo 
Kainos Patvarkymas yra 
išimtinai karo žygis. Jis 
veiks iki karo pabaigos ir 
baigsis su taika. '

Minimumo kainos neį
steigtos — reikmenis ga
lima parduoti žemiau 
maksimumo kainos.

Pranešdamas apie Ben
drą Maksimumo Kainos 
Patvarkymą Amerikos 
žmonėms, Kainų Adminis
tratorius Henderson išda
vė sekantį pranešimą:

“Kilimas pragyvenimo 
kaštų vis sparčiau žengė 
pirmyn. Daugiau pinigų, 
negu reikmenų grasino 
civilę ekonomiją ir karo 
pastangą. Jeigu nebūtų 
sustabdyta, pragyveriimo 
išlaidos būtų buvę perauk- 
štos asmenims su nusta
tytoms įeigoms, ir tūks
tančiai šeimų, kurias šel
pia vyrai ginkluotose jė 
gose, turėtų vargingai gy 
venti”. '

Jeigu nebūtų sustabdy
ta, tai kylančios kainos, 
algos ir kaštai, kaž kur 
nusviruotų. Ir to pasėkos 
būtų infliacija — praloši
mas naminiame fronte, 
blogai atsilieptų kovos 
frontuose.

Bendra kainų kontrolė 
reiškia užtikrinimą Ame
rikos žmonėms, kad jų 
pragyvenimo kaštai bus 
stabilizuoti.

Ji reiškia, kad pirkimo 
Į^jėga bus pastovi. ~

‘ Ji reiškia, kad gaminto
jai reikmenų gali pasiti-

ir išlaidas dėl svarbių ma
šinų ir produktų, kurie 
būtinai reikalingi perga
lėti priešą.

Ji reiškia, kad sutaupos 
ir uždarbiai mūsų pilie
čių, paskolinti jų valdžiai 
finansuoti karo pastangą, 
bus sugrąžinti doleris už 
dolerį. •

Ji reiškia, kad kaikurie 
reikmenys neis tik tiems, 
kurie turi daugiausia pi
nigų, bet visi žmones, tur
tingi ir biedni, turės lygią 
progą gauti sau priklau
sančią dalį, už teisingą 
kainą. O. F. A.

Užsiregistravo 491,189 
Vyrai

Lt. Pulk. Ralph M. Smith, 
Assistant State Director 
for Selective Service, pra
neša, kad laike ketvirtos 
registracijos užsiregis
travo 491,189 vyrai tarp 
45 ir 65 metų amžiaus 
Massachusetts valstybėje.

Taigi dabar yra užsire
gistravę daugiau kaip mi
lijonas ir šimtas dvide
šimts penki tūkstančiai 
vyrų tarp 20 ir 65 metų 
amžiaus Massachusetts 
valstybėje.

Valstybės Direktoriaus 
Asistentas pareiškia dar 
kartą, kad tik tie vyrai 
bus šaukiami militariai 
tarnybai, kurie užsiregis
travo laike pirmųjų trijų 
registracijų. Ketvirtosios 
registracijos vyrai nebus 
šaukiami militariai tarny
bai.

Reikalauja Amatininkų» • » « . •• » « < j ■ • - r* r - -•«

Jung. Valstybių Civilė 
igoi Tarnybos Tarybą , dažnai 

prisiunęią. redakcijai pa
ieškojimus darbininkų-a-

f .i 4

tiek, kad reikalauja įvai
rių. "~

Darbininkai - amatinin
kai gali kreiptis į Jung. 
Valstybių pašto skyrius 
arba pas Jung. Valst. Civi- 
lės Tarnybos Tarybos 
kvotėjus arba samdymo 
biūrus ir gauti pilniausias 
informacijas.

LDS N. A. Apskričio

PIKNIKAS
es

leckius, kuriuos komunis- rie nelaimėję jos išsižadė
tai vadina “tautos va- jo, daugiausia pasitarnau- 
dais”, kad jie išsižadėjo ja Suvienytų Tautų prie- 
Lietuvos, jos būdo, jos šams.
dainų. Jie džiaugėsi, kad Brošiūroje “DIVTDE 
Lietuvą užplūdo svetimie- AND CONQUER” sako, 
ji, kad išniekino Lietuvos kad “Hitleris nori mus įti- 
trispalvę vėliavą, kad kinti, kad Demokratija 
prievarta bruko lietu- miršta. Mūsų karinės jė- 
viams svetimą kalbą, sve- gos silpnos”. Tai nacių 
timus papročius. propaganda.

Komunistų skelbiami Brooklyno lietuvių ko- 
“mūsų tautos vadai“ Pa- i munistų laikraštis “Lais- 
leckiai niekad neturėjo ir'v®’*» balandžio 8 d. š. m. 
neturi mūsų tautos įgalio- laidoje, sako: Be abejo,
jimo kalbėti Lietuvos var-. 
du.

Jeigu komunistai nori

Hitleris yra geriau gin
kluotas Jis yra labiau pa
siruošęs kariauti, negu 
Jungtinės Tautos“.

Jau buvo rašyta, kad Gegu
žės 30-tą, įvyks šaunus pikni
kas, Romuvos parke, Montello, 
Mass. Taip bent rengėjai mano. 
Man šiuo atveju rūpi pažvelgti 
į tikrąją sveikatingumo pusę. 
Štai, kaip tik pavasario šiltesnė 
dienelė prašvito, tai tuo jaus, 
kas tik gyvas pradėjo džiaug
tis šilta dienele, kaitria saulute. 
Reiškia mūsų organizmas ver
žiasi į gamtą ir trokšta pagauti 
iš gamtos sau daugiausiai to 
stiprinančio, gaivinančio oro ir 
nematomų saulės spindulių, ku 
rie taip sveikatingai atsiliepia 
kiekvieno organizme. Nusibosta 
vienok tapatybė. Jeigu prisižiū
rėsime į pamarių vasarotojus, 
tai pamatysime, kaip jie nuo
bodžiauja. Jiems šalia gero oro 
reikia įvairumo. Jeigu gerai įsi
žiūrėsime, tai pamatysime, kad 
gegužės 30-tą dieną, Romuvos 
parke, kiekvienas ras net ir to
kio įvairumo, kokio neranda 
pamarių pakrantėse. Čia ir oras 
geras, ir saulės spinduliai vei
kia. kaip ir kitur ir dar priedan 
linksma aplinkuma, programa... 
Tik gerėkis visu tuo ką tau da
vė gražioji gamtužė ir ką tau 
parūpino nuoboduliui nuvyti e- 
nergingi rengėjai. Taigi gegužės 
30 dięną, visi vykime į LDS N. 
Anglijos apskričio gegužinę, 
Montello, Mass. R.

pasitarnauti Suvienytom Tokiu tvirtinimu komu- 
Tautom, tarp kurių yra ir ;nistai taip pat skleidžia 
Sovietų Rusija, kovoje'nacių propagandą, 
prieš priešą — Ašį, tai jiei Amerikos lietuviai, iš- 
neturėtų rašyti ir talpinti skyrus komunistus, dirba 
tokių žinių ir straipsnių, ■ ir aukoja lietuviams nu- 
kurie kiršina lietuvius ir1 kentė jusiems nuo karo; 
ardo jų vienybę. j dirba ir aukoja kovai dėl

jung. Valstybės pripa- Lietuvos nepriklausomy- 
žįsta Lietuvą nepriklauso- bės ir laisvės; dirba ir au- 
ma, nežiūrint kas ją buvo koja, kad Jung. Valstybės 
ar yra okupavęs. Prezi- laimėtų pergalę.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 5VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 tVashington SL, Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 
1 antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 

vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolų raštininkę.

I
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. oth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

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

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

"^Perkins MarkeiPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
TeĮephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

P. Bfdiru&ūnas - p. Klinga, S&ėJ-
:'!753 Bro^ay ';6" 

Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I
į
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DARBININKAS
(TlfE WORKER)| :

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, • 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

įgir-
tr-

žz i j r
*, ’

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly  .............. ...........$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _________________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ................. $4.00
Vieną, kart savaitėje metams. .. $2.00 ;
Užsieny metams ........................... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, ' South Boston, Mass.

TeĮephone SOUth Boston 2680

Garso" Sidabrinis Jubiliejus
“Tenesulaukia Susivienyjimo nariai tos dienos, 

kad iš jų tarpo išnyktų “Garsas” — taip rašo p. R. G. 
“Garso” sidabrinio jubiliejaus proga. Iš tiesų tai būtų 
liūdesio ir gedulo diena, jei tokiai nelemtai galimybei 
tektų kada nors įvykti. Tačiau tai neįmanoma, nes 
kol gyvuoja organizacija, tol ir jos organas turi išsi
laikyti. Organizacija, ypač tokia plati ir pajėginga 
kaip SLRKA, be organo negalėtų gyva išlikti. Tai tar
si kūnas be širdies — jis jau nebe kūnas, tik lavonas. 
Bet ir visai katalikiškai išeivijai būtų skaudus, jei ne 
mirtims, smūgis susilaukti “Garso” laidotuvių, nes tai 
reikštų ir Susivienyjimo — mūsų stipriausios tvirto
vės — laidotuves. Tad verčiau apie tai nekalbėkime, 
nes mes vis dėlto norime dar ilgokai šioj šaly pabuvoti. 

“Garso” ir bendrai visos lietuvių katalikų spau

Per ilgus metus tarnavęs Cleveland - to - Buffalo linijoj Great Lakęs’ 
didžiausias pasažierinis laivas, štai paveiksle matomas, prirengiamas į 
laivą - orlaivių nešiotoją. Tai bus Laivyno mokymuisi skraidyti ir į laivą 
nusileisti parankus lėktuvą-nešys.

gumos mes dabar turime. 
Turime atsargiai prižiūrė
ti visus savo guminius 
daiktus ir taupyti kiekvie
ną unciją senos gumos.

Netekome gumos, kada 
ji mums buvo daugiausia 
reikalinga. Šių dienų ka
rai kovojami gurno. Guma 
reikalinga mūsų militari- 
nėms mašinoms. 75 tonai 
gumos gamino 17,143 pa
dangas, bet tiek gumos 
reikia kiekvienam karo 
laivui. Dešimt tonų “pon
tono” tiltas suvartoja 
3,200 svarų, “scout” ka
riukas 398 svarus, ir ka
reivio lietaus paltas 2 sva
ru. Netik turime aprūpinti 
savo kareivius, bet ir mū
sų talkininkus.

. Keliais būdais 
žmogus gali

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

J

Faktai Apie Gum^ Taikos 
! suvartojo

laiku U. 
daugiau

A. L K. Studentų Seimas 
Rugpiūčio 1—2 d.

Centro valdyba nutarė Ame
rikos Lietuvių Katalikų Stu
dentų ir Profesionalų Sąjungos 

civilis seimą šiais metais šaukti rug- 
Šitą gumos piūčio (August) 1 ir 2 d.

programą remti. Jeigu tu- Seimas eis International 
rite automobilių, saugoki- House rūmuose, 1111 E. 5C SL, 
te padangas kaip auksą. Chicagoje, III.

• Kiekvienas automobilis Seimas bus pradėtas šešta- 
i neša 70 svarų gumos pa-, ųienįT rugpiūčio 1 d., iškilmin- 
| dangose ir kitą 50 svarų gOmįs mišiomis. Tą pat dieną 
i pačioj mašinoj. Iš viso visi pietų bus profesionalų posė-

_ i važiuoklai (karai) U.S.A. djs Vakare bus speciali prog-
turi apie 1,180,000 tonų rama

. -------  rr.aį mįižįnįška su-
Rytojaus dieną bus bendras

gumos. Tai milžiniška su-
km . ^gU yį gį gali sekamaį pa_

750,000 tonų gumos per d-ti & 1
metus, arba pusę pasaulio

posėdis, kuriame bus įvairūs 
pranešimai, rinkimai ir tt. PoAmerikos Jung. Valsty-, kalavimų, bet visi būtinai gamybos ir 98'1 tos gu-L.,^.1?"1^11^- vartoklte iet ivyks trečias posėdis su 

dos klausimas tai mūsų išeivijos gyvenimo pulsas. Be bėse yra gumos trūku-,turi taupyti gumą, kad ra- mos’ gavome iš ToIi® ų kada būtina! relka- į.ntro valdybos raportais (į-

Keiskite padangas nuo raštu), rezoliucijomis,
padan- rato • k^ kad jįe iygįaį rinkimais, 

išsinešiotų.
Prižiūrėkite ratų linijas, 

i kad guma neišsinešiotų

• spaudos mes būtume ne tik bejėgiai, bet visiškai su- mas. Jeigu būsime atsar- tai namie suktųsi ir kad Rxrfn 3.Rytų. % dalis tos gumos
negalėję, besirengią jau mirti ligoniai. O bet gi randa- gūs su guma, kurią mes' mes turėtume pakanka- buvo vartojama 
si žmonių, kurie mėgina užsiimti kažkokia keista ad- dabar turime, mes turėsi- mai gumos gaminti mums goms įr vamzdelėms (tu 
vokatūra: siekia apginti ir net išidealizuoti tokį lietu- me pakankamai gumos ; reikalingiausius reikme- bes), ir liekama guma bū
vių tipą, kurs lietuviškai jau nebemoka. Girdi, toki dėl mūsų militarinių rei-į nis._____________________ vo vartojama gaminimui
“lietuviai dvasioje” taip pat geri, kaip ir lietuviai, ku-į daivkaia kaio ir nesirūuina nes ži- kitų 5°’°00 daiktų’ kaip CŠtairia? nepradėkite?ar
rie lietuviškai kalba ir rašo. “Lietuviai dvasioje" esąda aa"sk«- Klįais dalykais kaip ir nesirūpina nes zi- batamg karšto . vandenio s F
visuomet pasiryžę lietuviais pasisakyti ir niekad savo “°;._,a bonkoms, ir pan. Tos pa- žiuokite per arti prie tro- svarbu kitoms

Kaip teko girdėti, čikagiečiai 
visu rimtumu seimui ruošiasi 

1 r laukia iš visos Amerikos 
gausiai atvykstant tiek atsto-

ba nesustokite, ir neva-; Vų, tiek ir svečių. Todėl labai

vardo nė kilmės neišsižadėsią.
Tų tuščiavidurių lietuvių advokatai dėlto taip

kalba, kad jie patys lietuviškai dar tebemoka. Toksai 
ryžtingas “lietuvio dvasioje” tipas tai tik jų pačių 
vaizduotės padaras. Tikrieji “lietuviai dvasioje” daug 
kitoniškesni. Ką jie apie lietuvybę mano ir drąsiai pa
sako, tai neverta ir net neleistina spaudoj pakartoti.

kuopoms irgi 
tinkamai pasirodyti seime, ku- 

Važiuokite pamaži, at- ris žada įnešti daug naujos 
Kovoje už lietuvių katalikų būklę “Garsas” vai- myuų per metus, j sargįaį įr mandagiai. dvasios ir jėgos į organizacijos

dina stambų ir garbingą vaidmenį. Mūsų dvasiniams Bet kada japonai užėmė Į Pažiūrėkite kiek senos gyvenimą.
ir tautiniams reikalams ginti jis taria drąsų ir rimtą britų Malajų ir olandų To- gumos turite savo namuo- Vėliau bus papildomai pra-
žodį. Visuomet apdairus bereikalo neišsišoka ir pa- ūmus Rytus, mūsų svar- se ir darželiuose. Išvalyki- nešta apie šį seimą, 
pirktiems lakiejams — donoščikams neduoda progos blausias gumos šaltinis te savo atikus, skiepus ir Centro Valdyba.

prikibti. Dirba rimtą teigiamąjį darbą ir duoda progos buvo nukirstas. Labai kitas vietas ir surinkite
savo skaitytojams plačiau orientuotis, nes pateikia ir mažai gumos gauname iš visą atliekamą gumą. Ji mobiliaus padarytų

nutautės. Pagaliau kitų dalykų nėr ką nė paisyti, nes dangos nešė 34,000,000 tuar’Tcu bl ~ 
kalbos praradimas jau ir yra pilnas ištautėjimas. automobilių daugiau 500,- a ° 1 ''

000,000 mylių per metus.

Be abejo, yra nemaža išskirčių, bet čia kalbama apie x t ____  x
eilinį “lietuvio dvasioje” tipą. Faktinai tauta be kalbos savo skaitytojams plačiau orientuotis, nes pateikia ir mažai gumos gauname iš visą atliekamą gumą. Ji mobiliau^
— nebe tauta. Tai gal tautos likučiai, dar tebegyvi, kitų laikraščių nuomones tiksliai suvirškintoj san- Amerikos ir ri- visa utinai rei inga. pneumatiškus
(kūniškai), bet jau kandidatai j muziejų. Žodžiu, nete- į tvarkoj. Garsas dar ir tuomi laimingas, kad turi hv to vioi™ sic rr««o
kę spaudos, mes gal dar vieną kokią gentkartę lietu
viškai bemerdėtume. Po to — viskas baigta. Tam įro
dymų būtų galima ištisą knygą prirašyti. Čia užteks

4
troptus

tik paminėjus, kad stipresnioji tauta, pavergus silp- 
nesniąją ir siekdama ją nutautinti, visų pirmiausiai 
nuo kalbos pradeda; naikinti kalbą pavergtųjų ir įve-

gorsetų
, .it. , , , , . , _ . ., ■ mos industrija tik prasi- nupirks tą viską ir jis pri- turi gana gumos padarytiskaitlingą bendradarbių burj, susidarantį is dvasiški- d-jo> įr kol kag negalime statys įstaigai> kur atlie. viena gabo maską> ir gu_

jos ir pasaulinės inteligentijos žymiausių vadų. Jis bįjęeti gauti gumos iš ‘gua- karna guma bus perdirb- ma vartojama šukoms per 
centralizuoja rimčiausias Pennsylvanijos lietuvių pa- yUle’augalo. ta, sumaišyta su nauja ir mėnesį, uždėtų padangas
jėgas ir būdamas SLRKA organu, turi visuomenines Netikėkime sulaukti reikalingi daiktai paga- ant daugiau kaip 1,700
reikšmės ir visoms kitoms mūsų išeivijos kolonijoms, stebuklų. minti. dviejų ir pusės tonų armi-

K. Turime apsieiti su kiek Guma iš paprasto auto- jos trokų. W. P. B.

K. Pakštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą).

3. Tautinis lietuvių atgimimas
Ponas Leskowiec primena, kad šešiolikta

me ir septynioliktame amžiuose Vilniuje pa
mokslai buvo sakomi lietuviškai ir lenkiškai. 
Bet aštuonioliktame amžiuje lenkų kalba 
pradėjo vis aiškiau vyrauti. Devyniolikto 
amžiaus vidury susidarė aplink Vilnių len
kiškai kalbanti sala (prisiminkim Muravjo
vo laikus, lietuvių spaudos draudimą). Atsi
rado tuo metu ir daugiau lenkų kalbos mažu
čių salelių, ypač aplink miestus. Tik Suvalki
joj lietuvių kalbos riba per du šimtu metų 
beveik nesikeitė. Suvalkijoj kaimiečiai iš
laisvinti 60 metų ankščiau, negu kitur Lie
tuvoje: Tad iš čia ir prasidėjo masinis lietu
vių tautos atgimimas. Tačiau kultūrinių ži
dinių Lietuva turėjo keletą. Nuo 1547 m. iki 
1864 m. buvo išleista 1046 lietuviškos kny
gos, kurių 50% pasirodė Vilniuje, 20% Kara
liaučiuje ir 10% Tilžėje. Spaudos draudimo 
metu (1864-1904) Rytų Prūsuose išėjo net 
60% lietuviškų knygų, kurių per tuos 40 me
tų išėjo 2773. Nuo 1904 m. Didžioji Lietuva 
atgavo spaudą ir vėl greit pasidarė svarbiau
siu literatūrinės produkcijos centru: 1914 m. 
čia jau ėjo 25 lietuviški laikraščiai. Ponas 
Leskowiec mano, kad lenkai lietuvių tautinį 
atgimimą sutiko palankiai. Tačiau lietuvių
patyrimas tokio manymo nepatvirtina. 

Parodydamas geros valios suprasti lietu

vių tautinį atgimimą, ponas Leskowiec Lie
tuvos, kaip valstybės, atstatymą vis dar se
nu lenkų dirbtinu įpratimu aiškina vokiečių 
įtaką pirmosios okupacijos metu (1915-18 
m.). Geriems santykiams pradėti labai jau 
laikas būtų nebevartoti lietuvius įžeidžian
čių ir neteisingų formulių. Jeigu lietuviai pa
norėtų, tai panašių formulių lenkams dar 
geriau pritaikintų, primindami Pilsudskio 
legionus pas vokiečius ir šių planus atsteigti 
Lenkiją. Lietuvoje visi bent truputį apsišvie
tę žmones žino ne vien iš raštų, bet ir iš gy
venimo patyrimo, iš savo pralieto 1918-29 m. 
kraujo, kad Lietuvos nepriklausomybė gimė 
prieš vokiečių, prieš rusų ir prieš lenkų norą, 
labiausia dėlto, kad Lietuvos armija turėjo 
pakankamai savanorių , pasiryžusių mirti 
dviejų metų kovose prieš rusus, vokiečius ir 
lenkus; ir dar dėlto, kad tuo metu Lietuvos 
priešai tarp savęs nesutarė Lietuvos pasida
linti ir buvo nusilpnėję Didžiajame Kare bei 
revoliucijose. Kaipo realistai, lietuviai galėjo 
tenkintis plačia autonomija 1905 m., kada 
dar nebuvo vilčių Rušijos Imperiją sugriauti. 
Betgi 1916 m. jau pasipylė lietuvių nutarimai 
iš daugelio centrų (Amerikos, Šveicarijos, 
Švedijos) reikalaudami savo kraštui pilnos 
nepriklausomybės, neatremtos nei į Vokieti
ją, nei į Rusiją. Tad nebėra didesnio įžeidimo 
lietuviams, kaip tvirtinimas, kad jų valstybę 
atstatė kryžiokų ainiai arba bolševikų im
perializmas. O lenkų laikraščiai dar ir šian
dien nevengia prieš mus pavartoti šios j'ų pa
čių sugalvotos melagystės, be kurios jie ga- 

. lėtų visgi lengvai apsieiti. Liettrva nėra to
kia didėlė, kad prieš ją reikti} Goebelso me- 

J r todus vartoti.
ifgn7.

4. Ginčas dėl Vilniaus
Šiame skyriuje p. Leskowiec pamini, kad 

lietuvių politinis sąjūdis Lietuvos sostine vi
suomet laikė Vilnių. Nuo 1905 m. lietuviai tai 
pabrieždavo ypatingu būdu. Jis trumpai pa
mini ir Lenkijoj paruoštą Želigowskio “suki
limą” ir Vilniaus užėmimą. Želigowskio klas
tingu žygiu jis nesigėri, jam būt geriau pati
kę, jei lenkai būtų Vilnių užėmę tiesiai, be 
derybų, be sutarčių ,be klastos. Jis tiki len
kų statistikai, kad Vilnius yra lenkiškas ir 
kad jis dabar jau nebe sala lietuvių jūrose, 
bet pusiasalis susisiekiąs tiesiai su lenkų et
nografiniais plotais pietuose. Tuom tarpu 
neutralių šalių geografai ir etnografai savo 
žemėlapiuose Vilnių ir jo apylinkę rodo kaipo 
lenkų kalbos salą, apsuptą iš šiaurės, vakarų 
ir pietų lietuvių kalba, o gi iš rytų šono — 
gudų kalba. Tai patvirtina kiekvienas neu
tralus to krašto tyrinėtojas. Lenkų statistika 
1931 m. randa Vilniaus krašte tik apie 80,000 
lietuvių, o gi prancūzų garsus geografas 
prof. Emmanuel de Martonne tais pačiais 
metais tvirtina, kad lietuvių ten esą apie 
400,000. Tai perdaug didelis skirtumas, bet 
prancūzo tyrinėtojo nuomonė turi daugiau 
šansų bešališkai pasireikšti, negu ypatingai
suinteresuotų Lenkijos statistikų, šveicaro 
M. Wehrli išleistas kalbų žemėlapis aiškiai 
patvirtina, kad visas Švenčionių kraštas 
šiaurėje kalba lietuviškai, o gi 30 km. (20 
mylių) į pietus nuo Vilniaus vėl prasideda 
lietuviškai kalbanti zona 80 km. platumo ir 

- 130 km. ilgumo (nuo Druskininkų iki Dieve- 
niškio). Etnografiškai lėftkiškas kraštas 
prasideda prie Balstogės;" geležinkeliu skai

tant, bus apie 230 km. į pietų vakarus nuo 
Vilniaus. Bet pats Vilnius turi lenkų daugu
mą, kuri vis dėlto neturėtų viena spręsti viso 
didelio krašto likimą, prieštaraudama lietu
vių ir gudų daugumai. Lenkiška mažuma tu
rėtų susitarti su Lietuva dėl savo kultūrinių 
teisių nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
o gi lietuviai turėtų parodyti didesnį palan
kumą šiose derybose su lenkiškai kalban
čiais savo piliečiais.

Ne vien p. Leskowiec, bet ir kiti Lenkijos 
oficialūs žmonės nereiškia jokių intencijų 
atsisakyti Vilniaus. Jie sakosi neturį teisės 
tai padaryti. Ant šito aukšto slenksčio ir su
stoja lenkų ir lietuvių santykiai, nebegalė
dami toliau pasijudinti. Lietuviai dėl Vil
niaus šiuo metu yra kiek aprimę. Jie gyve
na kaž kokiu nujautimu, kad Vilnius jau pa
siliks Lietuvos ribose ir bus jos sostinė. Dėl 
to tad ir su lenkais dėl Vilniaus mažiau besi
ginčija. Jie labiau susirūpinę savo nepriklau
somybe, kurią gali ištikti nelaimė būti ap
karpytai Rusijos naudai. Jei Rusijos reika
lavimai Gudijoj būtų pilnai patenkinti, tai _ 
Lietuva ir Lenkija rubežiuotusi tiktai prie 
Suvalkų, nes Gardiną ir Balstogę Rusija la
bai norėtų sau pasilaikyti, kaipo gudiškai 
kalbančias zonas. Pagal 1909 m. lenkams ga
na palankia statistika lenkiškai kalbančių 
Gardino apskrity buvo 15%, Sokolkos apskr. 
35% ir Balstogės 40%, o gi rytuose nuo Vil
niaus lenkiškai kalbančiųjų buvo Vileikos 
apskr. 5%, Ašmenos 20%, Naugarduko 6

( Slonimo (Žiūrint: ,;lenkų veikėjų J. Gra- 
įx)wskio ir A. Lednickio lenkų kalbos žeųjė- 

iVfepf išleista?Maskvoje, 1912 nLj?1
(Bus daugiau)
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Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
1543. Bukaveckaitė, Saulė-I- 

rena, 13, mokinė.
1544. Bukonis, Aleksas (Vik

toras), 45, tarnautojas, gyv. v. 
Pabradė.

1545. Bukonienė, Koletą, 40, 
Pabradė.

1544. Bukonis, S. (Aleksas), 
12 metų.

1547. Bukonis (Aleksas), 9 
metų.

1548. Bukoviekįs, Kazys, 30, 
tarnautojas ,gyv. vieta Vilnius.

1549. Bukovickienė, Zofija, 
30, Vilnius.

1550. Bukovickaitė, Božanka 
(Kazys), 10 metų.

1551. Bukovska, Elena, 70, ū- 
kininkė, gyv. v. Pošumienų 
dvaras, Švenčionėliai.

1552. Bukovskis, Aleksan
dras, 40, ūkininkas.

1553. Bukovskis, Stepas, 42, 
ūkininkas.

1554. Bukovskienė, Koletą 
(su 2 vaikais), 38, Pošumienų

vieta Vilkaviškis.
1568. Bundorius, Jonas (Ka

rolis), 45, mokytojas, gyv. vie
ta Žemaitkiemis, Ukmergė.

1569. Bundorienė, Antanina, 
40, mokytoja, gyv. vieta Že
maitkiemis, Ukmergė.

1570. Bundorius, Algimantas 

(Jonas), 7 metų, Žemaitkiemis.
1571. Bundorius, Algimantas 

(Jonas), 7 metų, Žemaitkiemis.
1571. Bundorius, Grinokas 

(Jonąs), 4 metų.
1572. Bundza, Kazys (Anta

nas), gimęs 1907, mokytojas, 
Nevarenai, Telšiai.

1573. Bundzienė - Skeirytė, 
Bronė (Aleksas), gimus 1903, 
mokytoja, gyv. vieta Nevarė- 
nai.

1574. Bundza, Romanas (Ka
zys) , gimęs 1932, mokinys.

1572. Bundza, Edmundas 
(Kazys), gimęs 1936.

1576. Bundza, Viktoras (Ka
zys), gimęs 1939.

1577. Bundzienė, Marija, 58, 
Gaisriai, Sintautai.

1578. Bundzienė, Marcelė, 26, 
Gaisriai, Sintautai.

1579. Bundzaitė, Kazė (Pra
nas), 25, Gaisriai.

1580. Bundzaitė, Anastazija 
(Pranas), 22, Gaisriai.

1581. Bundza, Stasys (Pra
nas), 19, Gaisriai.

1582. Bundza, Algis (Anta
nas), 5, Gaisriai.

1583. Bundzaitė, Dalia (An
tanas), 4, Gaisriai.

1584. Bunkus, Kazys, 40, 
Plungė.

1585. Bunkienė, Jadvyga 
(Liudas), gimus 1903, šeimi
ninkė, gyv. vieta Plungė.

1586. Bunkus, Vytautas (Ka-

1600. Burbienė, Emilija (Vin
cas), 64, ūkininkė, Santuoka.

1601. Burbienė, Bronė (Jur
gis), 30, ūkininkė, g. v. San
tuoka.

1602. Burbaitė, Regina - Bro
nė (Antanas), lMj metų, San
tuoka.

1603. Burba, Jonas (Jonas) J $ 
34, artistas, g. v. Kaunas.

1604. Burbienė, Stasė (Apoli

naras), 32, tarnautoja, gyv. v. 
Kaunas.

1605. Burba, Rimvydas (Jo
nas), 8 metų, Kaunas.

t
Y
y
Y

1606. Burbienė, Genė (Juo
zas), 43, Budriai Saldutiškis.

1607. Burbulis, Julius (Mi
kas), 38, tarnautojas, g. v. Za
rasai.

1608. Burbulienė - Pibpaitė, 
Ona, 37, šeimininkė, g. v. Zara
sai.

1609. Burbulis, Juratis (Ju
lius), 11, mokinė.

1610. Bumbulis, Tomas (Ju
lius), 8 metų.

1611. Burbulis, Jonas (Pet
ras), 36, darbininkas, g. v. 
Kaunas- •

1612. Burbulienė, Stefa (Si
mas), gm. 1917, šeimininkė, g. 
v. Kaunas.

1613. Burdulienė, Magdalena, 
78, ūkininkė, g. v. Janauka, 
Kalvarija.

1614. Burdulis, Jonas, 29, ū- 
kininkas, g. v. Janauka.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio
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das), gim. 1906, ūkininkė, g. v. das (Jonas), gim. 1892, kapi-
šekščiai.

1641. Butavičius, Vacys (Vla
das), 12.

1642. Butavičiūtė, 
(Vladas), 6.

tonas, Rumšiškės.

1668. Butkevičius, Pranas
(Pranas), 20, darbininkas, g.

Izabelė v" Vilnius.

1669. Butkeyičiūtė, Albina

"£*iery watUd ptnny addi 
to Hititr's bank book" 

----------

NEVES. W*lk tvty from tbe 
rcfripcator všhout dotiog 

the door. Leaviag the door *jar 
vastes either ice, dectricity, or 
gas—and does the food bo good! 
Eveo if jou'll aeed to opės k 
agaia ioo> U>ut the door!

Those pennies you'll $a*e will , 
bring your family and your coun- * j 
try sdded securky if invested ia 3 
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ninkas, gyv. vieta Šiauliai.

1695. Buzas, Antanas (Ma
tas), 41, Pakumris, Prienai.

1696. Buzas, Stasys (Juozas), 
27, tarnautojas, gyv. v. Vilnius.

1697. Bužinskas, Kazys (Ma-
1643. Butavičius, Kazys, 40, (Jonas), gim. ±900, Požižmerių^ ’̂ darbininkas, SY*- vie*

dvaras.
1555. Bukovskis, Stepas, 35, i zys), 15, Plungė,

tarnautojas, Pabradė. ' 1587. Bunkus, Vladas (Ka-
1556. Bukšaitis, Justas (Jo- zys), 12, Plungė.

nas), 31, karininkas, gyv. vie- 1588. Buragas, Kostas (Jo
ta Pabradė. nas), 48, ūkininkė, gyv. vieta,

1557. Bukšys, Valerijonas . Vincai, Sasnava.

1615. Burdulytė, Juzė, 24, 
darbininkė, g. v. Janauka.

.1616. Burdulis, Leonas (Ka
rolis), 48, ūkininkas, g. v. Moc- 
kava, Punskas.

1617. Bureika, Antanas (Kos
tas), 38, statybininkas, Vilnius.

1618. Bumeikis, Ignas (Adol
fas), 28, Radviliškis.

1619. Burneikienė, Marija
(Vincas), 28, mokytoja, g. v. 
Radviliškis.

1620. Bumelis, Juozas, 21,

Joniškis.
1644. Butavicienė - Vaičiūtė,

dvaras, Kuršėnai. 
1670. Butkus, Benediktas

ta Tauragė.
1698. Bžeskis, 55, Radviliš

Stasė (Antanas), gim. 1908, (Jonas), 40, mokytojas, g. v. kis.
1699. Bžeskienė, 40, šeiminin

kė.
šeimininkė, g. v. Joniškis. ■ Skirmantiškiai, Jurbarkas 

1645. Butavičius, Algirdas-; 1671. Butkus, Nikodemas
Kazys (Kazys), gim. 1928, mo-: (Petras), 32, mokytojas, g. vJ 170°- Bžeskis, 17 -mokinys.
kinys i Bidiniškiai, Utena. 1701. Bžeskis, Antanas (An-

1719. Bžozovskaitė, Danutė,
6 mėnesių.

1720. Buinauskas, Antanas 
(Karolis), 29, ūkininkas, gyv. 
vieta Čamobyiė, Trakai.

1721. Bžozovskis, Mykolas,.

50, ūkininkas, gyv. vieta Gese- . 
ličė, Trakai. .

1722. Bžozovskienė, Jadvyga,
50, ūkinnikė. *4 t ;l

1723. Bžozovskaitė, Marija, 
18.

1724. Bičkovas, Jonas (Jo
nas), gimęs 1920, tarnautojas 
gyv. vieta Kaunas.

1725. Balčiūnaitė, Viktorija, 
38, ūkininkė, gyv. vieta Sala
miestis, Vabalninkas.

1726. Bičkovienė, Jadvyga 
(Aleksandras), gim. 1924, tar
nautoja.

1727. Baltiejus, Adomas, 39, 
advokatas, Židikai.

1728. Baitiejienė, Ona (Ado
mas), 37 m.

1646. Butaviciute, Danute 1672. Butkiene, Viktorija Un 53, ukuunkas’ gyvena 1729. Kazys ,gim.
r___ » r, l . . . moii vieta Antanava. Radviliš- , . . , .1899, dailide, Druskininkai.1 (Jonas), 27, mokytoja, g. v.i 
1647. Butavičius, Stasys (Ka-:Bidiniškiai.

zys), 4. j 1673. Butkus, Saulius (Niko- , zija (Jonas), 18, mokinė, g. v.1730. Biškauskaitė, Anasta-

1648. Buteleviėiūtė,tė, Pranė. 
ininkė Mi-’

demas), 2 metų, Bidiniškiai.
(Pranas), 30, darbininkė, Mi-i 1674. Butkus, Benadas (Ka-

(Stasys), gimęs 1916, kariniu-' 1589. Buragienė, Marija, 40,!^umautojas, g. v. Marijampo
kas, gyv. vieta Trakai.

1558. Bulava, Henrikas (Vin
cas), 34, knygvedys. gyv. vie
ta Tauragė.

1559. Bulavienė, Zosė (Ro
kas), 30, Tauragė.

1560. Buharovski, Balys 
(Vladas), 59, ūkininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

1561. Builo. Jonas (Stepo
nas), 20, dailidė, gyv. v. Vil-

Jadvyga (Emerikas), 38, ūki-_ 
ninkė.

1703. Bžeskis, Jonas (Anta
nas), 13.

1704. Bžeskis, Marijonas 
(Antanas), gimęs 1925.

1705. Bžeskis, Antanas (An
tanas), 6 metų.

706. Bžeskis, Raimundas 
(Henrikas), 42, mokytojas, gy
venamoji vieta Vilnius.

1707. Bžeskienė, Vanda (Ba
lys), 33, mokytoja, gyvenamo
ji vieta Vilnius.

1708. Bžeszinskis, Romualdas, 
64, ūkininkas, gyvenamoji vie
ta Poliese, Švenčionys.

1709. Bžezinskis, Mundek, 10.

Papartėliai, Žasliai.
1731. Bernotas, Adomas, 23, 

kareivis, gyv. v. Kladiniai, Ute
na.

1732. Cimbolaitienė, Stasė 
(Andrius), 24, šeimininkė, g. 
v. Vikšnabrąsčiai, Musninkai.

1733. Cimbolaitis, Algiman
tas (Juozas), 5.

1734. Cinauskas, Voldemaras, 
38, ūkininkas, g. v. Amuoniai, 
Rokiškis.

1735. Cinauskas, Vytautas 
(Voldemaras), 11.

1736. Cinauskaitė, Galia 
(Voldemaras), 7.

1737. Cinauskas, Voldema
ras, 5.

1738. Cinauskas, Rimgaudas 
(Voldemaras), 3.

1739. Ciranka, Petras, 72 m., 
ūkininkas, gyv. vieta Jasau- 
eizna, Varėna.

1740. Cironkienė, Emilija, 
70, ūkininkė, g. v. Jaaauskai, 
Rudnia.

1741. Cirtautas, Kazys, 34, 
knygvedis, g. v. Kaunas.

1742. Cisimas, Adomas (Ado
mas), gim. 1915, Vilnius.

1743. Civinskaitė, Anelė (Jo
nas), 36, šeimininkė, g. vieta 
Rimavičiai, Gižai.

1744. Civinskas, Vladas (Jo
nas), 33, ūkininkas, Rimavi- 
eiai.

1745. Cink, Boleslovas (Sta-

Tęsinys 5-tame pusi.

roelavas.
1649. Butelevičius, Albinas 

(Kazys), gim. 1908, ‘knygve
dys, g. v. Plungė.

1650. Buterlevičienė - Vaitke-pr-. ’
vičiūtė, Liucina, 25, slaugė, g. 
v. Vilnius.

1651. Butėnas, Vladas (Jo
nas), 38, ūkininkas, g. v. Lat- 
vigala, Pupilė.

1652. Butėnienė, Marija (Le
onas), 50, darbininkė, g. v. 
Mažeikiai.

1653. Butėnas, Alfonsas (Fe
liksas), 26, knygvedys, g. v. 
Kaimas.

1654. Butėnienė - Surblytė, 
Ona (Kazys), 25, tarnaitė, g. 
v. Kaunas.

1655. Butikas, Antanas (Fa
bijonas), 54, tarnautojas, g. v. 
Mažeikiai.

1656. Butikienė, Katrina (Vo
sylius), 48, šeimininkė, g. v. 
Mažeikiai.

1657. Butikas, Vytautas (An
tanas), 21.

1658. Butkevičius, Česlovas 
(Mykolas) .gim. 1918, Vilnius.

1659. Butkevičius, Petras 
(Antanas), 70, ūkininkas, g. v.

zys), 74, ūkininkas, g. v. Gerė
tai, Girkalnis.

1675. Butkuvienė, Ona, 66, 
ūkininkė, g. v. Gerštai.

1676. Butkus, Izidorius (Be
nadas), 36, ūkininkas, g. v. 
Gerėtai.

1677. Butkus, Juozas (Bena
das), 34, ūkininkas, g. v. Gerė
tai.

1678. Butkus, Antanas (Be
nadas), 28, ūkininkas, g. v. 
Gerštai.

1679. Butkiūtė, Janita (Be
nadas), 23.

1680. Butkus, Liudas (Pra-

lė.
1621. Bumasa, Kejetonas 

(Romualdas), 77, ūkininkas, 
g. v. Povidikiai, Prežes.

1622. Bumiunas, Petras (Sta
sys) , 21, ūkinirtkas, g. v. Šilga- 
liai, Panevėžys.

1623. Buragas, Vytautas (Jo
nas), 42, mokytojas, g. v. Nik- 
roniai, Veiveriai.

1624. Burokas, Bronius (Ju 
liūs), gm. 1914, Tverečius.

1625. Burokienė, Pranė, 70, 

Lasiškės, Adutiškis.
1626. Burokas, Romualdas 

(Povilas), gim. 1911, ūkinin
kas, Lasiškės.

_ - -7x1^.-' 1627. Burokas, Povilas, gim.Buragiene - Zutelyte, . . .? _.. . 1908, ūkininkas, g. v. Lasiskes.Marija (Juozas), 31, ūkininke, _1628. Burokaite, Vanda (Po- gyven. v. Birutes k., Garliava. „ „ . ’
1597. Burba. Kazys (Kajeto- V1 *

x m . i 1629. Bursevičius, Pranasnas), 72, Vilnius. i
1598. Bartaitė. Regina (Ka-' W Un'aut°jas- «• v'

Vi^ 1 *»•’ Bučienė. Ona (Ka

1599. Burba, Antanas (Ado- % . . . . ’. . zys), 58, seimininke.mas), 66, ūkininkas, gyv. vie-*

ūkininkė, gyv. v. Purviniškiai, 
Sasnava.

1590. Buragaitė, Justina (Ko
stas), 16, mokinė, gyv. vieta 
Purviniškiai, Sasnava.

1591. Buragaitė, Anelė (Kos
tas), 14, mokinė, gyv. vieta 
Purviniškiai.

1592. Buragaitė, Alesė (Kos
tas), 12, mokinė, gyv. vieta 
Purviniškiai.

1593. Buragaitė, Danutė (Romus.
1562. Bulakas, Kazys (Ka-’stas). U. 

zys), gimęs 1806, Roduličiai 1594. Buragaitė,
Rodunė.

1563. Bulakienė, Marija (Juo
zas), 49, siuvėja, Roduličiai.

1564. Bulaka, Zigmas (Ka
zys), gimęs 1925 .mokinys.

1565. Bulota, Keistutis (Jo
nas), 45, inžinierius, gyv. vieta 
Kaunas.

1566. Bulota, Silvestras. 30, 
mokytojas, gyv. vieta Braziū
kai, Lekėčiai.

1567. Bulvičius, Vytautas 
(Juozas), 32, karininkas, gyv.

Alfonsą
(Kostas), 10.

1595. Buragaitė, Vitutė (Kos
tas) , 9. j

1596

ta Santuoka, Kalvarija.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkų”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų............... . ............ — $2.00
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
Pusei metų —.............................. $100

»• ' ■Čekius ar money orderius siųskite:
,,‘b/MĖUNKAS” •" j

366£ro«way, South Boston, Mass.

1631. Bursevičiūtė. Janina 
(Pranas), 26. tarnautoja.

1632. Bursevičius, Mečys
(Pranas), 19, tarnautojas.

1633. Bursevičius, Jonas
(Pranas), 17, mokinys.

1634. Burtavičius, 50, Radvi
liškis.

1635. Burtavičienė, 50, šeimi
ninkė, g. v. Radviliškis.

1636. Burzdžius, Andrius 
(Antanas), gim. 1899, mokyto
jas, g. v. Plungė.

1637. Butautis, Adolfas (An
tanas), 40, flkininkas, gyv. v. 
Svirpliai, Joniškis.

1638. Butavicienė (Tallat- 
ūtė), Izabelė, 75, šeimi

ninkė, g. v. Kuršėnai.

y 1639. Butavičius, Vladas 
4Vą»delinas)u j45, ūkininkas; g- 
v. šekščiai. Kuršėnai.

1640. Butavicienė, Ona (Vla-

. . . . , _ 1710. Bžezinskienė, Vladė, 60,nas), 50, kasininkas, g. v. Plun-
ge.

Serbentinė, Šiluva.
1660. Butkevičiūtė, Odilė 

(Petras), 22. mokytoja, g. v. 
Serbentinė.

1661. Butkevičius, Napoleo
nas (Juozas). 43, darbininkas, 
g. v. Ž. Kalvarija, Telšiai.

1662. Butkevičienė, Amalija 
(Antanas), 42, šeimininkė.

1663. Butkevičiūtė, Vanda 
(Napoleonas), 14.

1664. Butkevičius, Jonas (su 
dviem seserim) (Jonas), 34. 
tarnautojas, g. v. Alytus.

1665. Butkevičiūtė, Aušra 
(Jonas), 4 metų, Alytus.

1666. Butkevičius. Mikas 
(Kostas), 49. Vilnius.

1667. Butkevičius, Leonar-

1681. Butkienė - Daumantai- 
te, Jadvyga (Aolfas), 40, tar
nautojas, g. v. Plungė.

1682. Butkus, Vladas (Liu
das), 11, Plungė.

1683. Butkus, Anatolijus 
(Liudas), 9.

1684. Butkus, Kazys (Anta
nas), 57, ūkininkas, g. v. Kik
likai, Kovarskas.

1684. Butkuvienė, Ona (Pra
nas), 48, Paprūdžiai, Vaiguva.

1686. Butkiūtė, Aldona - Ona 
(Juozas), 17, mokinė.

1687. Butkus, Edwardas 
(Juozas), 15.

1688. Butkus, Adolfas (Juo
zas), 13, Paprūdžiai.

1689. Butkus, Antanas, 48, 
darbininkas, g. v. Pabradė.

1690. Butkus, Antanas (An-i 
tanas), 31, Vilnius.

1691. Butrimas, Vladas (My
kolas), 21, darbininkas, gyv. v. 
Panevėžys.

1692. Butrušaitienė, Magda
lena (Pranas), 32, darbininkė, 
gyv, vieta Kazlų - Rūda.

1693. Butvilą. Jonas (Vin-
ėfcšH1; 32. Panev&Vs. 'i h l imt.

1694. Butvinskas, Antanas 
(Viktoras), gimęs 1907, darbi-

ūk minkė.

1711. Bžozovskis, Stasys (Gu
stavas), 73, inžinierius ^yv. v. 
Vadaktai.

1712. Bžozovskienė, Jadvyga, 
62. Casčevai, Jašiūnai.

1713. Bžozovskis, Stasys (A- 
domas), 65, ūkininkas, gyv. v. 
Casčevai, Jašiūnai.

1714. Bžozovskis, Albertas 
(Antanas), gimęs 1914, vie
nuolis, gyv. vieta Vilnius.

1715. Bžozovskienė, Juzė, 39, 
šeimininkė, gyv. vieta Vilnius.

1716. Bžozovskaitė, Ona
(Juozas), 15.

1717. Bžozovskis, Borisas *’ 
(Juozas), 11.

1718. Bžozovskis, Miroslavas 
(Juozas), 8.

LIET. R. K. FEDERACIfOS M. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, gegužės 24, š. m., 1 vai. p. p., Šv. Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi Naujos Anglijos Federacijos skyriai 
prisiųsti savo delegatus. Bus svarbių veikimo klausi
mų aptarimui. 5 . . . - r A

Apskričio Vaidybą —
Kun. K. Vžšys, Dvasios Vadas^ 
Ant. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Raštininkas.

L
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Rašo Arkivyskupas Giovanni Cicognani,
Apaštališkas Delegatas Washingtone

Vertė K.
(Tęsinys)

Karo belaisvių lankymas buvo mėgiamiausia 
Nuncijaus labdarybės forma. Juos lankydavo ne vien 
ypatingomis progomis, bet dažnai ,kada tik buvo gali
ma. Suteikdavo jiems paties Šv. Tėvo palaiminimą ir 
dovanas. Prie tos didelės paguodos prijungdavo dar
tai, ką jie daugiausiai brangindavo: per ištisas valan
das klausydavos jų asmeninių reikalų, priimdavo pra
šymus, nusiskundimus ir apsiimdavo pasiųsti žinių 
belaisvių namiškiams net j labai tolimas šalis. Paskui 
tėviškai juos suramindavo, paguosdavo, įdiegdavo vil
ties ir dažnai Sakramentais aprūpindavo. Tokiu pat 
kunigo ir vyskupo uolumu jis lankydavo ligonines ir 
kalėjimus, visus tų įstaigų įnamius tėviškai raminda
vo ir guosdavo pagal Šv. Povilo žodžius, kuriuos ir da
bar jis dažnai turi savo lūpose: “Kas yra silpnas ,o aš: 
nesidarau silpnas? Kas yra piktinamas, o aš nedegu?” ' 
(2 Kor., 11,29).

Pamokslų sakyme jis įžiūrėjo didelę dvasinę nau-! 
dą; kad ir labai užimtas savo pareigomis, jis pats gan 
dažnai skelbdavo Dievo žodį, turėdamas omenėj Tri- 
dento Santarybos įsakymą, kad “pamokslų sakymas 
ai daugiausiai yra Vyskupų pareiga”. (Conc. Trid. 
CXIV sess. Reform., cap. 1V9. ir kad Kristus įsakė A- 
aštalams: “Eikite tat ir mokykite visas tautas”, 

(k'at. 28, 19). Visa Vokietija girdėjo jo sakomus pa
mokslus įvairiomis progomis: parapijų bažnyčiose,

,€i t TI

Būsimieji leitenantai iš Marinų korpuso Indiantovvn Gap, Pa., laike 
metimo granatų pratybų. Tai yra rinktiniai studentai iš Annapolio mo
kyklos.

Didieji Reikalai Šaukia Mus Organizuotis Ir Veikti
Mūsų visų šiandien yra 

didžiausia rūpestis, kad
mokyklose ir kitokiose įstaigose, tai šventinant, tai Amerika laimėtų karą.
'-gyvaujant apeigose, pirmosios Komunijos ar Su- J°s laimėjimas, nėra jo- 
..irtimmo Sakramento progomis. Jo žodžiai pamal-Iki<* abejonės, _ yra visų mu ir pasišventimu dirbti.

mis vyriausybė užsibrėžė Į mūsų veikėjai patys pui- 
dar labiau suintensyvinti l kiai tą žino.
visus karo darbus, ir 
mums teks didesniu uolu-

dūs ir išganingi, paprasti, bet reikšmingi, darė gilaus tautų ir visil žmonių lai 
įspūdžio į klausytojus, kilmingus ir praščiokus, taip 
kad žmonės jį laikė tarsi nuosavu Vyskupu, nes jis su 
meile, supratimu ir užuojauta kalbėjo apie jų tėvynę, 
šeimas ir rūpimus jiems dalykus.

Didelė jo pasiuntinybės dalis buvo pašvęsta suda
rymui Konkordato su Bavarija, pasirašyto geg. 29,
1924 m. ir ratifikuoto sausio 24,1926 m., ir su Prūsija, 
pasirašyti birž. 14,1929 m. ir ratifikuoto rugpiūčio 13,
1929 m. Suprantama, kad tokiai sutarčiai padaryti 
prireikė gilios patirties, nuodugnaus susipažinimo su

Visus aukščiau suminė
tus ir visus kitus karui 
laimėti darbus dirbkime 

Federacijos veikėjai per vieningai ir organizuotai, 
mejimas. Ir lietuvių tau- apskritis ir skyrius tiems Tokiu būdu daugiau nu- 
ta, kaip dažnai mūsų darbams turės aukoti žy- dirbsime ir tuo pačiu kar- 
spauda teisingai pabrėžia, miai daugiau savo bran- tu savo tautos vardą pla- 
savo likimą ir ateitį į gaus laiko ir pastangų, čiau paskleisime pačios 
Jungtinių Valstybių ran-1'Jie turės ir daugiau jėgų veikliausios Amerikos vi-

prisikviesti į talką
Pirmoje vietoje vyriau-

suomenės tarpe.kas yra sudėjusi.
Dėl to tai mūsų veikimo

centras — A.L.R.K. Fede
racija pati pirmoji padarė
pareiškimą, pasižadėdama įu. sustiprinimu nesirūpinsi
visu kuo - ir darbu ir pi- n, kad kiekvienas is musų me |f šiandieniniai Ame. 

_ . ,. .. ... . . nigais remti Jungtinių pasižadėtume, kiek tik is-
SoS""' " tradlC1JOm,S' U1P Pat lr i ypatybių kilnius užsimo- sigalime, iš savo uždarbių
oiaeiio tasto. iimus isgelbeti pasaulio pirkti U. S. karo bonus

Sudarydamas bet kokį Konkordatą, Sv. Sostas demokratija ir išlaisvinti'taupymo ženklus per visą • k : ti ; tai kad 
atsižvelgia į įsigyvenusius įpročius ir teises, ir pripa- g kruvinųjų diktatorių įkaro laiką — iki laimėji- ijetuCis ar iau-
žįsta kraštui daug lengvatų ir malonių, bet antra ver- nagų pavergtąsias tautas, i mui. Dėl to visame krašte nas ar senas b-t ’ gyJvas 
tus, labai rūpinasi Dievo ir žmonių sielų teisėmis, ypač Ir Federacijos centras, ir! eina tokių pasižadėjimų > M sj »
tikėjimo ir bažnytinės drausmės laisvu praktikavimu, apskritys, ir skyriai tuo-
kuomet skiriama parapijos klebonus, arba tariamasi jau įsikinkė į U. S. karo 
dėl religijos dėstymo mokyklose. bonų ir taupymo ženklų

Savo taktu, šaltu protu, malonia nuotaika, pilnu pardavinėjimo darbą, į pa- 
supratimu antrosios pusės reikalų, bet drauge ir nepa-. Amerikos Raudona-
laužiamu ryžtingumu ginti Bažnyčios teises, Arkivys- • j.
kūpąs Pacelli tą sunkų uždavinį ko sėkmingiausiai at- et šiomis dieno-

(Pradžia 4 pusi.)
sys), gim. 1903 m., ūkininkas. 
Bernatiškiai, Turmantas.

1746. Cink, Natalija, ūkinin
kė, gimusi 1906.

1747. Cink, Tomas, (Boleslo
vas), 6 metų.

1748. Cink, Vanda (Boleslo
vas), 4 metų.

1749. Cydaravičius, Julius 
(Bernardas), gim. 1908, veži
kas, g. v. Vilnius.

1750. Cviatkovas, Vosylius 
(Timotiejus), 60, ūkininkas, g. 
v. Jurgeliškiai, MelagėnaL

1751. Cicėnienė, Stasė (Jur
gis), 21, Vilnius.

1752. Cebilienė, Katarina 
(Jeronimas), 35, mokytoja, g. 
v. Obeliai, Rokiškis.

1753. Cecevičius, Austachas, 
38 metų, Videniškė, Utena.

1754. Cecevičienė, Liucija 
(Juozas), 34, šeimininkė, g. v. 
Videniškės.

1755. Cecevičiūtė, Romutė 
< Austachas), 10.

1756. Cecevičiūtė, Irena (Au
stachas), 15, mokinė.

1757. Ceduka, Jurgis (Karo
lis), 28, politininkas, g. v. Kai
meliai, Lazdijai.

1758. Cibavičius, Kostas, 57, 
darbininkas. Vilnius.

1759. Cibavičienė, Katarina. 
46, šeimininkė, g. v. Vilnius.

1760. Cibavičiūtė, Marija 
(Kostas), 21, šeimininkė.

1761. Cibulskas, Adomas

buliriė, Zarasai.
1763. Cicėnas, Jonas, tarnau

tojas, g. v. Vilnius.
1764. Cickevičius, Antanas 

(Adomas), gim. 1905, ūkinin
kas, g. v. Talokiai, Miroslavas.

1765. Ciekevičienė. Marija 
(Motiejus), gim. 1910, ūkinin
kė.

1766. Cickevičiūtė, Genovai
tė (Antanas), 11 metų.

1767. Cickevičiūtė, Ona (An
tanas), 8.

1768. Cickevičiūtė, Aldona 
(Antanas), 6 metų.

1769. Cickevičius, Antanas 
(Antanas), 4.

1770. Cieplekienė - Mikuls- 
kytė, Vanda (Jonas) ( 30, ūki
ninkė, gyv. v. Elzbieta va, Vil
nius.

1771. Cieplekas, Henrikas, 3 
metų.

1772. Cigonaitis, Kazys 38, 
tarnautojas, g. v. Kaunas.

1773. Ciliakas. Gleb. 28, ka
reivis, g. v. Vilnius.

1774. Ciliakienė, Natalija 
(Vladimiras), 22, studentė, g. 
v. Vilnius.

1775. Cimbolaitis, Juozas 
34, mokytojas, g. v. Vikšna- 
braščiai, Musninkai.

1776. Čeladenas, Petras (Sta
sys), gim. 1907, gydytojas, g. 
v. Vilnius.

1777. Čalpovskis, Lesekas, 
27, advokatas, g. v. Ukmergė.

, _ ... ... . Nebusime nei organi-sybe, siekdama didesnę zuotj
karo lėšų dali padengti orga'nizacij palaiUymu ir 
gyventojų paskolomis, no- 
ri, kad kiekvienas iš mūsų 
pasižadėtume, kiek tik iš

. , . .. A . . veiklus lietuviškos organi-1-mkinias. Mes, lietuviai, zacijos n 
ne tik pasižadėsime ir pa-; T A .z , , 
žadus ištesėsime, bet žiū-' įŠ,a‘ atsižvelgdama, AL- 
rėkime, kad ir vilų tų dar-fKF df "a. paragina ke
bų sūkuryje aktyviai da- tuvl,uskatallkus butl sa‘ 
lyvautume. Tai yra labai vų'. 1‘etuy.skųj»rapijų ne
svarbu. Kodėl svarbu - rla,s' ras>,tls ’ Lietuv,ų R'

K. Susivienymą Ameriko-
liko. Konkordatas su Bavarija, pirmasis po Didžiojo ^ b paskirtas Valstybiniu Sekretorium. Ta-He- Moterų Sąjungą, Lietu- 
Karo, ypačiai religinio auklėjimo atžvilgiu, negalėjokad Kardinol^s PacceIli verčiau norgtų vių R. K. Darbininkų Sa
buti tikslesnis ir pilnesnis. Jis patikrino pradžios ir ely ejĮįnį0 Vyskupo pareigas ir administruoti bet ko- + le uvių a ai ų
vidurinių bei aukštesniųjų mokyklų mokiniams pati kią dljeceziją. Tai teip jo ir
geriausią religini auklėjimą. Kuomet Nuncijų sve.-; prlcUllal, nes gerai anojo * karštą troškimą apašta- ^ay^a6 “"c“jls 

lauti. Paskyrimas į Valstybės Sekretorius atėjo ne- dėtis tepriklauso ir tevei-kinta dėl tokių nepaprastų jo darbo pasekmių, jis nu
žemintai pastebėjo, kad nors ir negalįs eit tiesioginių tru^us Popiežius Pijus XI, kurio* senyvas amžius ne- 
Vyskupo pareigų, tai bent tiek Bažnyčiai pasitarna- nesumažįno uolios darbuotės Bažnyčios adminis-
vo, kad iš gero jaunuolių auklėjimo galės išeit daug 
tūkstančių tikrų krikščionių katalikų.

Kai lapkr. 16, 1929 m. Monsignoras PacceIli buvo

kia lietuvių katalikų loka
linėse draugijose savose 

travime, garbingam Kardinolui Pietro Gasparri atsi-! parapijose. Žinoma, svar-
statydinus nuo aukštų Valstybinio Sekretoriaus pa 
reigų, pasirinko jo įpėdiniu Kardinolą PacceIli, kurį

pakeltas Pijaus XI į Kardinolus, daug kas pranašavo, numatė tinkamu vesti toliau jo garbingą ir energingą

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 puti._______________________ ___ _______ 35c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai —......... .. $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

su kabike______________________ __________ ______  $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 puti................................................................................... $2.75

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi................................. .......... 85c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygĖ, 
parinktos gražiautlos maldos, šilkine labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................... 2Oc.

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50i Kl '

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai. 288 puslapiai. Kaina -----..............  ........... $1.50 H

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai, , .
328 puslapiai. Kaina ..... .......................... ........................... . 65Č. ’’

.»■ - - ,0KPv. ”DAKWNnwXS"
366 W. Braaduray, So. Boston. Mass.

1778. Čapauskas, Matas, gim. 
(Martynas), gim. 1900. ūkinis.Lg75 darbininkas , v Kau. 
kas, g. v. Švenčionėliai.

1762. Cibulskas, Jonas, (Ig
nas), 37, policininkas, g. v. Ci-

programą.
Didinga ir pasireiškianti visose bažnytinėse dir

vose Pijaus XI veikla buvo įkvėpta pačių kilniausių 
religinių motyvų. Jo darbuote buvo žymi diplomati
jos srity, moksle ir siekime visko, kas tik gražu ir nau
dinga. Bet kilniausiu būdu jo veikla pasireiškė grynai 
bažnytinėj dirvoj: parapijų gyvenime, Dievo žodžio

bu, kad visos organizaci
jos ir draugijos jungtus į 
Federaciją bendriems lie
tuviškiems ir katalikiš
kiems darbams dirbti.

Kalbant apie organizaci
jų stiprinimą, neužmirški
me, kad kitą mėnesį, bū
tent, birželio 22 — 25 die
nomis, Hartford, Conn., į-

- - -------— .vyksta mūsų seniausios,
skelbime, misijose. Katalikų Akcija, Katekizmo dės-j gūsingosios jr vienos

tymas ,religinės pamokos suaugusiems, dažnas Sa
kramentų priėmimas, Eucharistijos pagarbinimas, 
įvairios labdarybės rūšys, socialiniai klausimai Dievo 
ir artimo meilės šviesoje, žodžiu, viskas, kas tik gali 
patraukti žmones prie pildymo Dievo įsakymų ir įsi
gijimo vis didesnių malonių — visa tai sudarė garbin
gojo Popiežiaus veikimo dirvą. Pijus XI stebėtinai mo
kėjo išjudinti visas Šv. Sosto žinioje esančias įstaigas 
— Vyskupų kurijas, Vienuolių kongregacijas ir net 
pasaulines organizacijas. Tuos visus veiksnius jis 
naudojo savo programai, kuri iš tiesų buvo be galo 
plati ir didinga. Actą Apostolicae Sedis — Knyga Po
piežių Darbams užrašyti ■— daug, daug jo darbų mini, 
bet, toli gražu nę viskas. ten įrašytą, nes., daugelis 
smulkmenybių,, kad ir labai svarbių,>r. pėra. oficijaliai 
įrekorduota. ?? i

(Bus daugiau)
SU 11

garbingiausios organiza
cijos Lietuvių R. K. Susi
vienymo Amerikoj 53-čias 
seimas. Nesigailėkime pa
siųsti jam sumanymų ir 
vieną, kitą šiltesnį sveiki
nimo žodį. O jei kas išsi
galime, ta proga ir auką 
tautos išlaisvinimo arba 
šelpimo reikalams pridė
kime.

(Neužmirškime, taip pat 
ir to, kad gegužės mėnesio 
24 d. LRKSA;- organas 
“Garsas” mini garbingą 
sidabrini jubiliejų. Pasvei 
kinkime jį, nes jis per dvi 
dešimts penkis metus išti

kimai ir nuoširdžiai tarna
vo ne tik savo organizaci
jai, bet visai Amerikos 
lietuvių visuomenei ir vi
siems lietuvių tautos rei
kalams. ALRK Federacija 
ypač nuoširdžiai sveikina 
Garsą”, nes jos idėjoms 

skelbti, lietuvišką ir kata
likišką akciją vesti jis, 
Garsas”, nesigailėjo savo 

brangios vietos. Tuo ir ki- 
iais atžvilgiais šis laikraš
tis turi stambių nuopelnų.

Ta pačia proga primena
me, kad Lietuvai Gelbėti
Fondo vajus dar tebeina, 
kad dar yra visa eilė kolo
nijų, kurios savo kvotų 
dar neišpildė. Išpildyti rei
kia, nes Lietuvos tremti
nių šelpimo problema te
bėra opi. Neišpildę kvotos, 
neišpildę savo pareigų, 
nestipriname, bet silpni
name savo veikimą. Dėl to 
.stengkirnės iš visų savo 
jėgų baigti LGF vajų, 
baigti išpildant kvotą, at
liekant savo pareigą. Jei 
mūsų veikėjai dirbs ir 
prašys aukos iš savo tau
tiečių, nė vienas neatsisa
kys paaukoti bent vieną 
dolerį savo tautai išlais
vinti ir broliams bei sesu
tėms šelpti.

Artimo meilė, sakoma, 
prasideda pas save, na
muose. Kai savus reikalus 
aprūpinsime, savus su
šelpsime, patys savo tarpe 
būsime v:eningi ir organi
zuoti, ir mūsų, kaipo A- 
merikos lietuvių, pagalba 
didžiajam Jungtinių Vals
tybių ir santarvininkų už
simojimui išgelbėti demo
kratiją ir išlaisvinti pa
vergtuosius, bus kur kas 
efektingesnė ir stipresnė. 
Tad, į darbą, į vieningą-ir.
©rkanizuotą darbą! tjL ,• ifuo"L. Simutis,

ALRK Fed. Sekr.

nas.
1779. Čaplikas. Jonas (Mo

tiejus), 33, tarnautojas. Kėdai
niai.

1780. Čaplikas. Viktoras, 40, 
majoras. Panevėžys.

1781. Čaplikienė, Ona (Ma
tas), 38, šeimininkė, g. v. Pa
nevėžys.

1782. Čaplikas, Algimantas, 
5 metų.

1783. Čaplikas. Rimgaudas, 
5 metų.

1784. Čaplinskas, Vaclovas 
(Antanas), 30, Rajūnai, Pas
valys.

1785. Čaplinskienė, Vera 
(Antanas), 27. šeimininkė, g. 
v. Rajūnai.

1786. Čaplinskas, Algirdas 
(Vaclovas), 5 metų.

1787. Čaplmskaitė, Vida 
(Vaclovas), 3 metų.

1788. Čaplinskas, Romanas 
(Vaclovas), įyč metų amž.

1789. Čaplinskas, Tadas (A- 
domas), 46, ūkininkas, g. v. 
Rudamina, Vilnius.

1790. Čapskaitė, Aleksandra,
40, šeimininkė, g. v. Kaunas.

1791. Čapskis, Viktoras (A- 
domas), 67, ūkininkas, Mule- 
žai, Kamajai.

1792. Čapskienė, Emilija, 40, 
ūkininkė.

1793. Čapskis, Augustinas 
(Viktoras), 20. Muležai, Kama
jai.

1794. Čapskytė, Jadvyga 
(Viktoras), 15.

1795. Čapskis, Valentinas 
(Viktoras), 12.

1796. Čarkauskas, Gasparas, 
35, inžinierius, gyv. vieta Pa- 
ventis, cukraus fabrikas.

1797. Čarneckis, Voldemaras 
(Antanas), gimęs 1893, buvęs 
Ministeris, gyv. v. Kaunas.

1798. Čarneckienė, Eleonora,
41, šeimininkė. Kaunas.

(Bus daugiau)
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MARIANAPOLIO ŽINIOS
Gegužės 13 d. Marianapolyje 

iškilmingai paminėtos Popie
žiaus Pijaus XII vyskupavimo 
25 metų sukaktuvės.

Tą dieną kolegijos rektorius 
kun. Dr. J. Vaškas atlaikė iš
kilmingas mišias, o jam asista
vo kun. A. Markūnas ir kun. P.

(alinauskas.
3o pamaldų jvyko akademija, 

kurios metu apie Popiežių daug 
įdomių žinių papasakojo kun. 
Dr. J. Vaškas. Taip pat buvo 
meninė programa, kuriai vado
vavo Brolis J. Banys.

Į akademiją buvo atsilankę 
visi marianapoliečiai — kuni
gai, profesoriai, seserys, stu
dentai.

Gegužės 6 d. aplankė Maria- 
napoly gyvenantį kun. Dr. K. 
Urbonavičių svečiai iš Bostono 
ir Brocktono, būtent, Brockto
no klebonas kun. J. Švagždys, 
“Darbininko” redaktorius p. A. 
Kneižys ir administratorius p. 
A. Peldžius.

Rytojaus dieną, gegužės 7, 
Marianapolyje įvyko Kunigų 
Vienybės Naujosios Anglijos 
apylinkės susirinkimas. Tą die
ną Marianapolis susilaukė daug 
įžymių svečių, to susirinkimo 
dalyvių.

Gegužės 7—8 d. Marianapoly
je lankėsi svečių iš Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
Yorke — vice-konsulas p. V. 
Stašinskas ir p. A. Simutis, ku- 
rio mokslinį veikalą “The Eco- 
nomic Reconstruction of Lith- 
uania” ką tik išleido Kolumbi
jos universitetas. Juodu atliko 
kai kuriuos tarnybinius reika
lus ir aplankė a. a. kun. J. Na
vicko kapą.

Stacijoms uždėti geležiniai, 
lietuviško stiliaus tikrai gra
žūs kryžiai ir prikaltos metali
nės lentos su aukotojų pavardė
mis.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Paskutiniais sekmadieniais, 
gamtai išgražėjus ir Mariana
polio sodams žydint į stacijų 
pamaldas suvažiuoja apstus bū
rys žmonių. Gegužės 10 d. buvo 
atsilankęs ir Providence klebo
nas kun. J. Vaitekūnas, kurio 
auka yra pastatyta dvyliktoji 
stacija.

Išvykus kun. Dr. J. Starkui, 
lietuvių kalbą dėsto Brolis J. 
Banys.

Pačioje kolegijoje mokslas 
eina j galą ir stipriai ruošiami 
planai kitiems mokslo metams.

P. B.

NEW HAVEN. CONN.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDU ŠALTINIS”

tai: Bažnyčios, tautos ir savo 
narių labui.

Valdybose laikas nuo laiko 
yra pasidarbavusios sekančios 
sąjungietės: A. Najaitė, M.
Kelnerienė, M. Grabauskienė, 
R. Miknienė, M. Danusienė, M.1 
Abuojienė, J. Adušiūnienė, O. 
Cirvinskienė, J. Skarulienė, E.

*
MAKE 
EVE«Y 

U PAY DAY

BOND DAY
už gražias dainas; taipgi reiš
kiu dėkingumą p-lei O. Dubins- 
kaitei už puikias daineles ir 

Šių metų valdybą sudaro se- vargonininkei p-nei A. Kripie- 
kančios: pirm. M. Jokubaitė, nei už akompanavimą. Ačiū vi- 
pagelb. S. Tamulevičienė, fin. soms Sąjungietėms, kurios at

Jurkštienė, Z. Markūnienė, ir 
M. Baržinskienė.

ŠAUNIAI PAMINĖJO
SĄJUNGIEČIŲ SIDABRINI 

JUBILIEJŲ
Gegužės 3 d., Moterų Sąjun 

gos 33-čia kuopa iškilmingai 
atžymėjo savo 25 metų gyvavi-j 
mo jubiliejų. Per šv. mišias, i 
kurias atnašavo klebonas kun.
E. Gradeckas, narės, pasipuo
šusios savo organizacijos ženk
leliais, bendrai artinosi prie!
Dievo stalo ir aukavo savo 
maldas už mirusias ir gyvas 
Sąjungietės. Altoriai buvo gra-' 
žiai išpuošti gėlėmis ir žvakė
mis.

šeštą valandą vakare įvyko 
jubiliejinė vakarienė parapijos 
svetainėje. Svetainėje gražų
vaizdą darė puikiai papuošti -------------------------------------------
stalai gėlėmis ir apdėti įvai- ginskų šeimos kvartetas iš Wa- 
riais valgiais. Sąjungietės ma- terbury, Conn., susidedantis iš 
loniai priėmė viešnias ir sve- sesučių Jadvygos, Onos ir So
čius. įfijos ir brolio Edmundo, suža-

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros 
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje 
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba 
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli. 
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V4 x 3V4 colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK £2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

Svečiam susėdus, 33-čios kuo- vėjo klausytojus savo gražio- 
pos pirm. Marijona Jokubaitė 
paaiškino vakaro tikslą ir pa
kvietė kleboną kun. E. Gradec- 
ką sukalbėti maldą. Rengimo 
komisija, šeimininkės ir jųjų 
dukrelės maloniai visiems pa
tarnavo. Po vakarienės prasidė
jo dainų, muzikos ir kalbų pro-

mis dainelėmis. Kiekvieną dai
nelę palydėjo grausmingi aplo-

Dainų programa pradėta Mo
terų Sąjungos himnu, kurį ža- 
vėjančiai sudainavo visų myli
ma dainininkė p-lė Onytė Du- 
binskaitė iš Ansonia, Conn.
Pianu akompanavo varg. p-nia 
A. Kripienė. Taipgi p-lei O.
Dubinskaitei vadovaujant visa
publika sudainavo “Star Span- i ney iš Waterbury, Conn. 
gled Banner” ir “Lietuva Tėvy-1 Širdingi sveikinimai ir dova- 
nė Mūsų”. Publikai kviečiant, j nos buvo priduotos iš sekančių

rast. M. Ramanauskienė, nut. 
rašt. O. Norkuniūtė, ižd. O. 
Cirvinskienė, Dvasios Vadas 
kun. E. Gradeckas. Visa valdy
ba uoliai dirba, ypatingai daug 
gražaus darbo atlieka kuopos 
finansų raštininkė Marijona 

' Ramanuskienė.
Sulaukus šio sidabrinio jubi

liejaus širdingai sveikinu visą 
valdybą ir nares ir linkiu vi
soms gražioje vienybėje dirbti.

M.

PADĖKA
Moterų Sąjungos 33-čios kuo- 

' pos jubiliejinei vakarienei pra
ėjus, laikau sau už garbę, kaipo 
kuopos pirmininkė nuoširdžiai

silankė iš apylinkių kolonijų. 
Taipgi ačiū visoms ir visiems 
New Haveniečiams, kurie atsi
lankė.

Ačiū šeimininkėms, kurios 
taip sumaniai suruošė šią va
karienę. Ačiū, brangios Sąjun
gietės, už gražią dovaną, kurią 
man įteikėte. Vienu žodžiu šir
dingai ačiū visiems bei visoms, 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie šios vakarienės pasise
kimo. M. Jokubaitė,

33-čios kuopos pirm.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaiky

iSVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy,.padėkoti mūsų klebonui kun. E.

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, ka<\j 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai 
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmų, rankų, kojų 
gėlimų, nikstelėjimų, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin- 
gų šilumų, šildydama kaipo saulės 

Sv. Onos Moterų Draugijai UŽ spinduliais, sunaikina reumatiškus
dovana- tainp-i Šv Kazimiprn skausmus ir palengvina žmogui. Dek- oovaną, taipgi sv. Kazimiero snio Galinga Mostis tūkstančiams pa-
parapijos chorui UŽ dovaną, gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN-
.___ ...... .. , . TUOJ AM, kad, pavartojus kelis sy-

Ačiū nuoširdžiai visiems, kurie kius. aplaikysi palengvinimų ar pini-
prisiuntė pasveikinimus tele- s*18 skinam.r i Kaina 75c„ $1.50 ir $3.00.
gramomis ir laiškais; taipgi Aplaikom šimtus laiškų su padėka-
Širdins-ai dėkoiu aovlinkiu ko- vonėmks iš skirtingų pasaulio kraštų, siraingai aeKOju apylinkių ko kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
lonijų Sąjungietėms, kurios taip deken’s ointment.
taip skaitlingai išplatino bllie- krąj4 r>k5m0 Galingų Mostį ir pa
tus savo kolonijose, būtent, po- sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 

J r KEN’S OINTMENT ir neklausykite
moms Banienei ir M. Digimie-
nei iš Waterbury, Conn., V. E-

Gradeckui už pareikštus linkė
jimus ir suteiktą dovaną, pa- 
venimą vartoti svetainę. Tikrai 

; tokia dovana nustebino visus. 
Taipgi širdingai ačiū Moterų 
Sąjungos kuopoms, kurios pri
siuntė savo atstoves, taipgi į- 

’ teikė dovanas; ačiū vietiniai

nienė; 38 kuopa, New Britain, pirm. S. Tamulevičienę priseg- 
Conn. — B. Mičiūnienė; 43 kuo- ti gėles jubiliejantėms, būtent, 
pa, Waterbury, Conn. — M. Di- Onai Cirvinskienei, Anielei Šid- 
gimienė; 57 kuopa, No. Man- lauskienei, Magdalenai Danu- 
chester, Conn. — M. Aštraus- sienei, Marijonai Januškienei, 
kienė; Moterų Sąjungos Conn. Mikalinai Radavičienei, Uršu- 
Apskrities p-lė J. Janušonytė; lei Dzikienei, Marijonai Baržin-

dismentai. Tokiu būdu prisėjo ' šv. Onos draugija — J. Kaz- skienei, taipgi kuopos pirm. 
pp. Stulginskams pakartoti,; lauskienė: Šv. Kazimiero para- Marijonai Jokubaitei, kuriai į- 
kad patenkinti publiką. Ed- 1 pijos choras — O. Markunaitė. teikta gėlės ir graži dovana nuo 
mundas nevien yra geras daini- j Telegramoms ir laiškais svei- kuopos narių.
ninkas, bet taipgi moka gerai ’ kino sekanti: komp. A. J. Alek
groti armonikėle. Garbė šiam ' sis, Moterų Sąjungos himno • . 
kvartetui, garbė tėveliams, kad muzikos autorius iš Waterbury, 
išauklėjo tokią gabią šeimą. į Conn.; S. Sakalienė, “Moterų 

Kiek plačiaus apie Moterų Dirvos” redaktorė; M. Paukš- 
Sąjungą ir 33-čią kuopą kalbė-' tienė, Illinois valstybių direk- 
jo kun. E. Gradeckas, kun. M. tore; E. Jurkšienė iš Chicagos, 
Cibulskas, p-lė Julė Janušony- j III.; buvusi šios kuopos rašt. R. 
tė iš New Britain, Conn., kuri' Miknienė iš Detroit, Mich.: po- 
yra Moterų Sąjungos Conn.' nas A. P. Krikščiūnas iš Wa- 
Apskričio pirm.; Dr. M. J. Col- shington Depot, Conn., Gyvojo 

Rožančiaus Draugija.
Kuopos pirm. M. Jokubaitė, 

širdingai pasveikino nares, ku- 
Onytė jausmingai sudainavo kuopų per atstoves: 17 kuopa, Irios sulaukė sidabrinio jubilie-

lijošienei, Hartford, Conn., B. 
Mičiūnienei, New Britain, Ct. 
Nuoširdžiai ačiū P-lėms Stul- 

. ginskaitėms ir jųjų broliukui

f
Šio vakaro nuotaika buvo i Į 

ir draugiška. Priklauso i Į 
pagyrimo žodis jubiliejinės va- 11 
karienės rengėjų pirmininkei •
Zofijai Markūnienei ir jos pa. if
gelbininkėms: O. Cirvinskienei, j , 
A. Pečiulienei, M. Radavičienei, ; j 
M. Januškienei, ir visoms są- j I 
jungietėms ir jųjų dukrelėms, 
kurios taip nuoširdžiai darba
vosi; taipgi p-niui V. Norkūnui 
už pagelbą.

Per 25 metus Moterų Sąjun- i Į 
gos kuopa yra nuveikus daug į f

' “Lietuva Mylima Šalele”. Stul-1 Hartford, Conn. — R. Mončiū- j jaus ir pakvietė kuopos vice' gražių ir naudingų darbų, kaip

nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN'S OINTMENT, tai tik tada 
aplankysite tikrųjų Deksnio Galingų 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Užsisakykite Teniko Pas Mus i
Pristatom geriausį toniką Pikni-« 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

NAUJOSIOS ANGLIJOS METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadienį, Liepos - July 4 dieną, 1942
7/
&
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Romuvos Parke, Montello, Mass.
Bus graži programa: DainoSr Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.

Kviečiame visus prie tos dienos rengtis REN(įE]AI.
) lcCfl
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PARBĮMIMKAS,

Tą dieną ištekėjo Alena Ra
kauskaitė už Vincento O’Brien. 
Paliudijo Cerefinas Rakauskas 
ir Ida Caruso.

Tą dieną, vakare, mažasis imti Šv. Velykinę Komuniją iki 
choras, vadovybėje Seserų Mo- Trejybės Švč. šventės, 
kytojų ir muz. Rapolo Juškos
trečią kartą perstatė operetę Sekmadienj, 1 vai. p. p., para-

gilijaMnee sei
ryte prasidės dienos pamaldos. 
8 vai. ryte šv. mišios giedamos, 
bus vaikų pirmos Šv. Komuni
jos klasės intencijai. Jie priims

. . tuomet primą Šv. Komuniją. 
Geg. 17 d., Teresė Žvairaitytė

ištekėjo už Gordon Nelson. Liū- Kunigai ragino tėvus ir gimi- 
dijo Benediktas Kalinauskas ir nes priimti Šv. Komuniją su 
Uršulė Žvairaitytė. mažutėliais.

Jie taip pat ragino visus pri-

VerttagMKmimr 
Dokumentai

A

“Skirmundą”. Visi vaidintojai pijos salėje, 492 E. 7th St., į- 
tikrai gerai vaidino. Susirinku- vyks N. A. apskričio Federaci- 
siems labai patiko. Mažasis jos suvažiavimas. Laukiama 
choras su savo vadais gražiai daug svečių, darbuotojų, 
pasirodė ir gražaus pelno pa 2 vai. p. p., prasidės metinė

i procesija Marijos garbei. Ku- 
parapijar, Seserims įgai pra§- parapijiečių rengti 

mokytojoms ir vasarinei moky- yisus gavo vaikus 

tai tikybiniai eisinai.

darė labdaringiems tikslams, 
Seserims

ir jaunimą

Dar vienos Šv. Mišios dau
giau bus laikomos, sekmadie
niais, Šv. Petro par. bažnyčioje.
Nes esą žmonių dirbančių, ku
rie norį bet negalį išklausyti būtent 
Šv. Mišių prieš eisiant darban.
Už tat Šv. mišios bus jiems lai
komos 5:45 vai. rytą, sekma
dieniais. Kitos penkerios šv. Pirmadienį, prieš Šv. Mišias 
mišios bus laikomos paprasto- kun. Virmauskis prašė žmonių 
mis valandomis: 7, 8, 9, 10 ir pasimelsti už a. a. Oną Sidara- 
11:30. Salėje, kaip paprastai,; vičiūtę — uolę Lawrenceo dar- 
sv. mišios įvyks 8 ir 9:30 va- buotoją.
landomis. Reiškia parapijiečiai -------------

■’-ukė aštuonerių šv. mišių, i Antradienį, 8 vai. vak., para- viams, marinams ir jūreiviams

Kareiviams, Marinams 
Ir Jūreiviams

“Darbininko” knygyne gali
ma gauti labai tinkamą karei-

.RV..

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

{pagal sutarti)

Tel. TROwbridge,6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

pijos salėje, 492 E. 7th St., į- 
vyksta svarbus susirinkimas 
moterų - merginų pagelbos 
skyriaus. Jos kviečia visas mo
teris - merginas — ypač karei
vių motinas, seseris ir sužiedo- 
tines atsilankyti į šį susirinki
mą ir abelnai talkon kareivių 
gerovei.

visai mažytę maldaknygę, įdėta 
į speciaiį odos folderiuką, ku
riame yra taipgi puikus rožan
čius, du medalikėliai — Škap- 
liernos Panelės švenčiausios 
ant vienos pusės ,ant kitos — 
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
paveikslas, antras medalikėlis 

įšv. Kristopas. Maldaknygės di
dumas 2l/4 x 2 colių, visai plo-

Štai mūsų penki: pp. Jeskevi- 
čiai iš Dorchester Sr. ir Jr. ir 
aš drožiam iš pelengvo Bostono 
Kolegijos link. Lietukas iš pa- 
lengvo pradėjo plauti dulkes 
nuo kelio, gi besiartinant New- 
ton’o, jų gražios sodybos mus 
nustebino gražiais pasipuošu
sios jau suspėjusiais pražydėti 
įvairiais krūmokšniais, štai žie
dų įvairiausių: raudoni, ružavi, 
melsvi, gelsvi ir violetiniai. Mū
sų automobilis raitosi vingiuo
tu keliu, o gražiosios gėlės tik 
sveikina mus savo puošniais 
gražiaspalviais šypsniais. Pa
vasario gamta veikia į mus pa
tenkinančiai ir štai mes to pui
kumo sužavėti jau ir įžengianti 
į garsiosios Bostono Kolegijos 
rezidenciją. Tik akį metus, tuo
jau pastebi, kad čia yra pavyz
dinga ir drausminga tvarka. 
Gėlių pliambos puikiausiai iš
dabintos, žolė pakirpta, kaip 
jaunos sportininkės kasytės, 
takeliai cementuoti, o gi spor
to žaidimų aikštė, rodos, viena 
iš puikiausių. Ir tikrai, kiek čia 
tūkstančių žmonių perėjo pasi
žiūrėti, kad ir vieno, iš pereitų 
“Sugar Bowl” futbolo čampio- 
nų. Ten engraviruotoj klasių 
halėj, ano garsaus laimėjimo 
sąraše randasi ir lietuvių pa
vardžių. Tai skaitant lietuviui 
net krūtinė pasipučia... Mus su
tinka Kolegijoje pp. Jeskevičių 
sūnus klierikas Vladas. Jis čia 
kaip namie viską žino ir mums

I

uozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšie* 

auksinius ir sidabrinius daiktu*. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 VVest Broadtvay, 
So. Boston, Mass.

popiežius, kai jis būdamas Kar
dinolu Paccelli, lankėsi asme
niškai Amerikoje ir Bostone.

jos koplyčią. Čia apie tiek alto- Į 
rių, kiek Kristus turėjo ištiki
mųjų apaštalų. Tik vienam pri-

. , . ., . . _ trūko, nes tas, dvyliktasis, nuAntra labai įdomi ir vertinga ..
dovana randasi Bostono Kole
gijos profesorių tarybos kam
bary, tai originališkas asmeniš-

ėjo branginti trisdešimts sidab
rinių... Nutariam grįžti į na- i 
mus. Lietukas dar smagiau 
mus ir kitus apšlaksto. Iš pa-

5KRRMM

Oueen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

LIEPOS UEOV. FIRMO KUOPIMO 

TUbKAS BNll

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams 
Sveikatai ui

Gamtos 
Saldumynas 
' Sveikatai

Trečiadienį, 7:30 vai. vak., nutė — 92 puslapiai. Visą tai 
bus laikomos Šv. Teresės No- i parsiduoda su prisiuntimu už 

j venos, Šv. Dvasios Novenos ir 80c. Su užsakymais siųskite maloniai aprodo įdomius daly- 
j gegužinės pamaldos. money orderį, “Darbininkas”, Į kus. Viena iš žymiausių reteny-

________ 366 W. Broadvvay, So. Boston, bių ir didžiai vertinga, tai da-
Ketvirtadienį, 8 vai. vakare, j Mass 

t parapijos salėje, 492 E. 7th St.,
! laikomos jaunuomenei tikybi
nės pamokos.

Penktadienį, vakare, po pa
maldų bus svarbus Federaci- 

i jos skyriaus susirinkimas.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

Mrs. Marcinkevičienė iš Dor
chester, Mass. atnaujino me
tams “Darbininką”, padėkojo 
už jai prisiųstą kalendorių ir

šeštadienį yra pasninkas - vi-‘spaudos fondui aukojo $1.00.

j bartinio Popiežiaus Pijaus XII 
j dovana: penkiolikto šimtmečio 
• mišiolas, rašytas ant odos ir 
storais mediniais, geležimi ap
taisytais apdarais. Lapų minia- 
tūriniai pagražinimai ir dabar 
atrodo naujausi, nors apdarų 
medis jau gerokai apdilęs. Tą 
seną ir vertingą dovaną Bosto
no Kolegijai įteikė dabartinis

I

« M

kai rašytas laiškas Šv. Pranciš- .
kaus Ksavero. Laiškas iš 1552 len«v0 kraustomes ,s kolegijos^

... ir nuoširdžiai dėkojame klienm. ir su šventojo parašu. Yra , , ,. ,...................... .. . i kui Viadukui, kad jis mumsir kitų labai gražių ir {domių .
. A . . , , . ... malonėjo pasitarnauti, parody-įstonmų meno dalykų. Viena1 , , . -, , . . . x . x .... damas tiek daug įspūdingų vie-labai charakteringa stovylele,' ° ,
. . . x. .... ;netų. Tikrai Bostono Kolegijai ,kuri, rodos, artima kiekvienam, i Kvorta ctiHino sap.. . . . x x ... i yra pavyzdingoje Tėvų Jėzuitų stirnine ...............  aoc.
lietuviui, tai jojantis ant arklio , , .. „ - 5 svarai —......................... $1.25
šieno-grėbėjėlis. Tas daug ką į vadovybėje.
primena kiekvienam lietuviui 
ūkininkui, kuris nekartą jojo j 
raitas skubomis kurs toliau nuo i 

namų šieno grėbtų. Ten matosi 
ir antras meno kūrinėlis, tai 
lietuviška karvutė. Tai charak-

Iš LDS J-mos Kuopos 
Susirinkimo

Sekmadienį, geg. 10, 1:30 v. 
p. p., “Darbininko” salėje įvyko

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. No. AJMngton. Maut.

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus

MEDAUS KAINA —

Galionas, 12 svarų........... $3.00
Persiuntimą mes patys apmo

kame. Siunčiame irgi C.O.D. 
Končiaus Bitininkystė 

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

Kuomet kankinatės vidurių užkie-

teringi vienatai, kurių yra ir LDS 1-mos kuopos susirinki-
daug visose vietose ir vietelėse mas. Dalyvavo nemažai narių.
ir tai įvairių. Labai charakte- Tarp bėgančių reikalų nutarta,
ringi tipai nupiešti senovės pir- kad butų iš kuopos siunčiama,; tėjimu _ neVeikiios — skau

mųiu amžių krikščionių perse-! kiek galima daugiau delegatų į d* nėra energijos, paiengvin-
J r I o < I kitę sau šiuo modemišku būdu —

klojimo. Ten matosi ir Šv. Ste- į LDS metinį seimą. Taipgi pasi- j kramtykite feen-a-mint. ši sko

ponas užmuštas, kaipo pirmas sakyta su visu
išpažintojas, akmenimis. Ten remti gegužės 30-sios LDS N.

I ‘ •į matosi ir rūstus žydų užpuoli- A. Apskričio Pikniką, kuris j- 
: mas nuodėmėj moters ir prista-, vyks Romuvos parke. Ir taip

nuoširdumu ‘ ninga viduriu3 liuosuojanti kramto- 
uuusuuiuuu ma ^ma pageibėg švelniai, bet tik

rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.

*

tyta Kristaus teismui, ten ir pat, kiek leis aplinkybės remti ■ Visai šeimai pakelis kainuoja tik

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS jaunas vai

kinas, turįs patyrimo parduoti 
batus. Darbas tik šeštadieniais. 
Atsišaukite pas

SULLIVAN SHOE STORE
469 Broadway, So. Boston.

(15-19-22)

PARSIDUODA “Variety 
Store” su groseriu ir rakan
dais. Yra naujas šešių pėdų 
refrigeratorius, laikyti mėsas, 
prie gero kampo. Atsišaukite 
M. Tamulaitienė, 188 W. 9th 
St., So. Boston, Mass.

(15-19-22)

IŠSIRENDAVOJA keli kamba
riai, 3, 4, arba 5 su bath ir vi
sais improvementais ir šiluma. 
Pageidaujama vedusios šeimos, 
kuri galėtų išnuomuoti vieną 
kambarį namo savininkei ir 
leisti vartoti virtuvę. Taipgi 
priimčiau kelius kvaterantus 
vietoj šeimos. Atsišaukite — 
A. Vilkišienė, 24 St. Marks 
Road, Dorchester, Mass.

BRICK HOUSEt • I -t? M
Ant Derry Road

* * *
Hudson, N. H. Route 102
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Užkandžiai—Pietūs

Mes Darome Rezervacijas 
f', Privačiams ir Parems.

kambariai dienai £ r savaitei.

’eleįpnąsUjįjg, įĮ-H. 
1566-W4

TRADE MARK RBdlSTERED

Iš KRANO
12 ONCŲ irPIUNOMIS 

KVORTOMIS BUtELIUOSE

«Y HAFKNCCCTCV * CO_ Ise- Sarto". «R£W£FS SINCt ’«70

Imk Savo
uniniz 59

Marijos Magdalenos atgailoto
jos vaizdas... ir daug kitų. Į- 
žengiam į Francis Thompson, 
garsaus literato rinkinių kam
barį Kaip nuostabiai pavyzdin
gai viskas sutvarkyta. Viskas 
literato surinkta jo originališ
kuose rankraščiuose. Net ir 
dienos išlaidų bila matosi. Tai 
tikrai vertingas ir pavyzdingas

Liepos 4. Lietuvių Sąskridį, ku
ris įvyks Brocktone.

Priimta keli nauji nariai ir 
pastebėta, kad organizacijoj 
veikimas eina didyn. R.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT NAMUS

Dabar yra geriausias laikas 
rinkinys visiems, kurie tik no- pirkti namus ir farmas, kol dar 
retų ano literato darbais įdo- nėra pabrangę, ateity namai ir 
mautis. Mažyčiu elevatorių lei- farmos bus brangesni, nes ma- 
džiamės į Kolegijos knygyną.! teriolas ir darbininkai eina 
Čia tai miestas knygų. Visos brangyn, tokiu būdu ir nuosa- 
sunumeruotos, sueiliotos, su- vybes eis brangyn. Aš turiu 
rinktos pavyzdingiausioj tvar-1 daug namų ant pardavimo 1-2-
koj. Čia kolegistai verčia jų la
pus ir studijuoja. Jie semiasi 
iš anuose lapuose užrašytų fak-
tų sau žinias ir kraunasi lyg 
į kokį nuosavą iždą iš kurio su 
laiku semsis ir taikys gyveni
me. Mūsų laimei ir 40 Valandų 
atlaidai čia pat. Įėję į bažnyčią 
suklumpam ir valandėlę kalba
mės su gyvuoju Dievu Eucha
ristijoj. Aplankome ir Kolegi-

3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit: 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
Mattapan, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane. 

WILLIAM A. AMSIE 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

3 ■ i.

Namų Savininkai!
Reikalingus pataisymus prie savo namų neatidė

liokite — padarykite tuojaus.
Visokių reikmenų kasdiena sunku yra gauti, 

kaikurių daiktų gali visai pritrūkti.
Todėl nelaukite, kad nereikėtų mokėt keliatą 

kartų brangiau.
Pas mus dar galima gaut visko labai prieinamom* r * • . » *" z • * V * ‘ , i • *kainom.

«r S ■ - ’ p v L
Visokių Maliavų, Shellaco, Varnisho, Sienoms Popierų — 

nuo 6c. rolis ir brangiau. Stogams Smalos ir Popieros ir A- 
belnai Visokių Reikmenų Namų Pataisymui. Pas mus gausit 
vifką'prieinabiausiorp kainom.

SO. BOSTON HARDWARE, INC.
J. KLIMAS—VEDĖJAS Tel. ŠOU 1756

322 BR0ADWAY. ... §O. BOSTON,

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtu, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinu* karus Ir 

lig rysuo Jame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mas*.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
Moteris Pagelbininkm
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Ma**. '
Joseph W. Casper

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL . HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. 2al*t»kas F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir BalMrauotpJaf 

B*įp^>kt|
šermenim* dykai 

r ART PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tėl. ŠOU Boston 2601

Pa
K



Antradieny. Gegužės 1942

Kun. Jonas Balkūn ' hMeaiairtaS''

Mūsų Pareiga Šiame Kare
Daug lietuvių klausia sa- tų žmonėms susirinkti už- 

vęs: kuo aš galiu padėti tektinai ženkli/ ir iškeisti 
savo šaliai šiame kare. At- į Karo Taupymo Boną. ši- 
sakymas aiškus: į tokiu būdu, Iždas ir paš-

1. Daug lietuvių, ypač tas bendradarbiauja, pa-
jaunuoliai, gali tarnauti dėdamas visiems taupyti 
kariuomenėje, ore, ar van- pinigus, ne kartą, bet sa- 
denyne. vaitę po savaitės, mėnesis

2. Dar didesnis skaičius po mėnesio — vyriausybei 
vyrų ir moterų gali darbš- pagelbėti ir savo ateičiai 
čiau dirbti gynimosi indu- užtikrinti.
strijose gaminti ir per- j timų Valstybių Iž- 
vezt. išdirbinius P™; das dįrba su piliečių orga-: 
duktus, reikalingus karui. nizacijomis _ su patrioti-

3. Visi galime duoti pini- nėmis draugijomis, biznio
gų karui laimėti; visi, tur- įstaigomis, darbo unijo- 
tingi ir neturtingi, galime mis, ūkininkų bendrovė- 
pirkti Karo Taupymo Bo- mis ir moterų rateliais, 
nūs ar Karo Taupymo kad visi rastų būdus ir ke- 
Ženklus. liūs pinigams taupyti ir

Karas reikalauja daug bonams pirkti. Amerikoje; 
darbo, ir daugiau darbi- jau suorganizuoti įvairių 
ninku gauna didesnes ai- tautybių komitetai šiam 
gas. Tai reiškia taipgi pačiam tikslui. Visos tau- 
daugiau pinigų ūkinin- tybės lenktyniuoja, kurios 
kams ir prekybininkams, daugiausia išpirks bonų.
Išmintingi žmonės visada Komitetai savo kalba per 
planuoja gerą dalį pinigų spaudą ir radiją, per drau- 
taupyti ir tik vėliau išleis- gijas ir įvairias įstaigas 
ti, kada bus reikalų. Jie aiškina reikalą, rodo bū-
nori atliekamus pinigus dus, kad daugiausia bonų tankų, patrankų. Ir kol paduodu lentelę įvairių ninko pagelbininko parei- ir padeda Amerikai karę riotinius laikraščius ir ra-
padėti: kur bus saugu, būtų išpirkta. Štai lenkai, nenugalėtos ašies jėgos, bonų E serijos: gas. Kaip atsirado šis ko- laimėti. Todėl prašo visų ^ijy lietuviškas progra-
kur jie augtų, kur juos slavokai, italai, graikai tol ramybės pasauly ne- Jei pirksi už $18.75, tai į mitetas? Visų žiniai noriu lietuvių paduoti bono šeri- mas\ Kas savaitę bus kal-
atrastų, kai ateitų reika- net už milijonus dolerių bus. Ramybę reikia nusi- io metų išaugs į $25.00. pabrėžti, kad pati vyriau- jos raidę ir numerį ir už Mėtojai aiškintojai,
las ir kur jie gelbėtų karą nusipirkę bonų. Kažin pirkti. Ateities gerovę rei- jei pirksi už $37.50, Ui į sybė Washingtone pasirū- kiek pirkta, bet kuriam; Komiteto adresas: —
laimuti Štai IrnrlHl iio nnr. VioV ičnirlzA? A y kifl užtikrinti nflStAVifl Irt «J^A AA ninA SllHflrvti lietuviams namu; arka via. I :4-U.

Filipiniečiai kariai treniruojasi kariškų pratybų, tikslu, kad nuvykus į Filipinus - tėviškę iš
vyti priešą-japoną iš jų žemių, šitie kariai yra vadovybėje amerikiečių ir filipiniečių karininkų. 
Šitas vaizdas pagauUs, kai filipiniečiai pilnam kariškam pasiruošime Camp Louis Obispo, Calif., 
buvo išėję į pajūrius daryti puolimo mankštą.

Šiuomi pranešam, ., kad 
LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 31 d., 1942 m., Šv. 
Kazimiero parapijos salė
je New Haven, Conn. Kvie
čiame visas LDS Connecti
cut apskrityje gyvuojan
čias kuopas dalyvauti šia
me suvažiavime. Prisiųs- 

j darni atstovus, įteikite 
naudingų įnešimų ir paU- 
rimų.

Sesijų pradžia 1-mą va
landą po pietų.

Kviečia
Dr. M. J. Colney,

LDS Conn. anskr. pirm., 
B. Mičiūnienė,

Raštininkė.

lyn, N. Y. Jei kas nenori 
savo pavardės pasakyti, 
nereikia. Į komiteto rašti
nę galima kreiptis įvairių 
informacijų. Ypač prašo
ma draugijų į savo susi
rinkimus pasikviesti ko
miteto narį, kuris plačiau 
visą reikalą išaiškintų.

Dėl platesnių žinių pra
šome sekti vietinius pat-

laimėti. Štai kodėl jie per- kiek lietuviai išpirko? Ar kia užtikrinti, pastovią 1Q metų išaugs $50.00. pino sudaryti lietuviams komiteto nariui, arba vie
ką Karo Taupymo Bonus, jie žino, kaip, kur ir už taiką įgyvendinti. Tik de- jeį pirksi už $75.00, tai į Komitetą New Yorko vai- tos kun. Klebonui, ar lai- 
Tą gali daryti kiekvienas kiek pirkti ? Ar visi gerai mokratijos pergalė ir pini- 10 metų išaugs į $100.00. Į stybei. Iždo departamen- kraščių raštinėms, arba 
lietuvis. suprantame, kad būtina gus išgelbės ,ir ekonominę jei pirksi už $375.00, tai į tas paskyrė p. Juozą Garš- tiesiog komiteto raštinei:

Mažiausias Karo Taupy- pirkti Karo Taupymo Bo- dabartinę santvarką išlai- io metų išaugs į $500.00. jvą lietuvių komitetui va- 231 Bedford Avė., Brook- 
mo Bonas ,kurį Jungtinių nūs ar Ženklus. kys. žodžiu, mūsų gyvy-i Jei pirksi už $750.00, tai į dovauti. Būrys biznierių,
Valstybių iždas parduoda, Mes lietuviai jau arti 90 biniai reikalai verste mus io metų išaugs į $1000.00. profesijonalų ir veikėjų 
kaštuoja tik $18.75, di- metų gyvename Ameriko- verčia prisidėti prie karo . • ibuvo sukviesti Iždo de-
džiausias gi $10,000. Jei je. Čia radome daugiau laimėjimo. • taTtik —1 U 1
pirksi vieną šių bonų už laisvės .negu turėjome tė-, jgtaigingas gyvenimas S hvieno'asmens vardu.
$18?5’“Jį? ”®tų. g k Je’- J-aUty,beS' - Uk.?- ar pinigų slėpimas karo 2. dviejų asmenų vardu 
UZJ* •”? S25'.dolerlus- . . bos ar žodžio laisves iš- vedimą sunkina. Laikas kaip bendri savininkai ar- 

Kai kurie lietuviai nusi- troškę, ją Jungtinėse Vai-, paprasčiau gyventi ir at- ba
perka keletą po $18.75 bo- stybese radome.. Dabar nekamą pinigą tik į bonus 3. vieno asmens vardu ir
nų arba didesnį toną, nori ją išpiešti kiti dikta- paVersti. Iždo Sekretorius kito asmens kaip paveldė-
kiekvieną menesį. Vieni tonai. Pavergė daugelį p Morgenthau prašo visų t0įo Do mirties - •
juos perka bankuose, kiti tautų, pavergė ir Lietuvą.; dešimtą nuošimtį pa-i Serijos E tonu vienas ra nuolatiniame kontakte
paštuose arba savo dirb- Nacio letena prispausta skirtį tonams. Nuo šiol asmuo eaU pirkti tik ligi
tuvėse, draugijose arba u- Lietuva negali savęs gel- ni k nnn j , • 4.: . ■ v v-4.- t 1 • - -1 *4. i - musil SUK1S tenume — pi- 5 000 dol. vertes 1 metus.nųų vietose. Kurie negali beti. Jos laisve vėl uztekes nigai ne prabangioms iš-Į Kokį nuošimtį neša ir 
is karto bonus pirkt, jsi- su laisves pergale visame laldoms, tet karo taupy- kaip pamečiui vertė kyla, 
gyja Karo Taupymo Ženk- pasaulyje O tą laisvę is- m0 £ sužjnoti jš '
lūs, ypač per draugijas ar gelbėti laisvę užtikrinti, ■ Atsakingiausia įstaiga- užrašytos kitoj bono pu- 
unijas, kurios jų gauna ir laisvę tautoms grąžinti bankas pasaulyje yra sėi 
platina. Karo Taupymo gali tik alijantų pergalė. jungtįnių Valstybių iždas, i
Ženklai parduodami po Karas jau treti metai tę- įjj jį atsako vyriausybė ir KUR GALIMA
dešimtuką, kvoterį, pus- sias. Nežinia kaip ilgai dar visas kraštas. Juk ir už P*RKTI BONUS?
dolerį, dolerį arba penkis nusitęs. Bet viena tai tik- paų pinigą_dolerį atsa-
dolerius. Jungtinių Vals- ra, kad greita pergalė pri- ko tas pats valstybės iž- 
tybių Iždas parūpina do- klausys nuo alijantų apsi- das Bonas ar pinigas yra 
vanai albumą, kai tik nu- ginklavimo. Daugiau ka- tas pats jo vertė visada 
siperki pirm 25 centų žen- reivių reikalinga ,bet dar bug ta paj.į užmokė-
klą ar daugiau, kad pade- daugiau bombnešių, laivų, si jungtini’ų Valstybių iž

das tą garantuoja. Metų

partmento raštinėje New 
Yorke, kur komitetui dar
bai buvo paaiškinti. Komi
tetas vėliau kvietėsi dau
giau asmenų. Ir dabar kas 
antrą savaitę per posė
džius daugiau užkviečia 
darbuotojų. Komitetas y-

1

Visose pašto įstaigose, Fe- 
deral Reserve bankuose, 
visuose bankuose arba nu
rodytose agentūrose ir, 
galop, iš paties Jungtinių 
Valstybių iždo Washing- 
tone.

gale pirktasis tonas jau Vėl primenu, kad nega- 
vertas daugiau, nei įmo- lintieji išsyk nusipirkti 
kėjai, kadangi kas šeši boną, gali kasdien arbaBROCKERT’S '

XXX Ale ir Stock Ale !
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

mėnesiai priskaitomi nuo
šimčiai ligi 10 metų. Jei 
perki boną už $18.75, tai

kas savaitę, arba algos 
mokėjimo dieną pirkti Ka
ro Taupymo Ženklus ir

per 10 metų užauga ligi kai tik surenka užtektiną

1
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite 

BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

I

skaičių, juos paversti į bo
ną. Už kiek ženklų pirkti, 
priklauso nuo kiekvieno 

svarbu, 
asmuo,

25 dolerių, nes priskaito
mi sudėtinis 2.9 nuošim- 

1 tis. '
Karo Taupymo Bonas E išgalėjimo. Tik 

serijos galima išpirkti už i kad kiekvienas
60 dienų iš bet kurio Fe- jaunas ir senas, vaikas ir 
deral Reserve banko, arba | suaugęs, taupytų, pirktų 

i iš paties Jungtinių Vals- ženklus ir paverstų į bo
nus. Čia visų šventa parei-j tybių iždo Washingtone. 

Ir tas su nuošimčiais. To

Lithuanian - American 
War Savings Bond 

Committee,
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Priefeliai Ir Geradariai

su iždo departmentu, nuo- 66 Prietell1J ir geradarių”, 
lat pranešinėja apie savo sako> garsus kalbėtojas, Rt. 
darbuotę. Vyriausybė pati Rev‘ F- Sheen’ negalime gy- 
nareiškė pasitikėjimą venti” Tikra tiesa- Nėra žlūrė‘ 
šiam komitetui. Vyriausy- u ar esame turtingį ar betur- 
bė nori, kad lietuvių vi
suomenė bendradarbiautų 
su šiuo komitetu.

Ačiū Lietuvių Piliečių Klubo 
Nariams bei jo pirmininkui už 
salę. Lai Jūsų gražioji draugi
ja plinta, lai Jūsų darbuotė bū
na sėkminga.

Kun. V. V. Skripkus.

čiai, mokyti ar bemoksliai, jau
ni ar seni, kiekvienas iš mūsų 
turime turėti geradarių bei 
prietelių. Kaip be rankų negali
me dirbti, be akių negalime ma
tyti, be liežuvio negalime kal
bėti, taip be prietelių negalime 
būti naudingi nei sau, nei vi
suomenei.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno

TORONTO ONT..CAMADA

Komiteto nariai aukoja 
savo laiką ir darbą šiam 
būtinam karo reikalui. Jo
kio atlyginimo niekas ne
gauna, bet dar savo veik
los išlaidas patys paden
gia. Visokia propaganda,
lapeliai, laiškai apmokami Sesutės, yra organizuotas kū
tik komiteto narių. Komi-,nas’ kurio tikslas ne vien 
tete yra visi laikraščių re-įtik savo siehi išganymas, bet 
daktoriai ir radijų vedė- nešimaa šviesos į tamsius kam- 
jai. Jie taipgi užleidžia PeIius -auklėti mažutėlius, pla- 
laikraščius ir radiją dova-! tiHti Dievo mokslą. Bet, kaip 

vynuogynas negali duoti gerų 
vaisių be tam tikrų ramščių,

nai. Kiti nariai lanko 
draugijų susirinkimus ir 
aiškina bonų pirkimo rei- Į taiP ir sesutės negali vienos be 
kalą ir būdus. Komitete, Prietelil* pagalbos savo nuopel- 
dirba vietinių parapijų darbą dirbti
klebonai, kurie taipgi baž
nyčioje, salėse, sueigose 
aiškina ir aiškins apie bo
nus. Kviečiami yra svar
bių draugijų pirmininkai, 
vietos lietuviai profesijo- 
nalai, biznieriai dėtis į šį

ga. Tėvai, lavinkite savo : svarbų darbą. Kiekvienas
dėl nebūtina laukti 10 me- vaikus šioj pareigoj. Dar- Į su savo pagelba bus nuo-

♦
BOSTON BRANCH 
1410 Cotumbia Rd., 

South Boston

RHONE 
9o. Boston 

2271

tų, jei reikalingi pinigai, 
kokiems nors reikalams; 
gali atgauti pirm termino 
visus investuotus pinigus. 
Todėl nuostolio niekados 
nebus.

Bonai yra registruoti, 
užrašyti pirkėjo vardu, ar 
kurio nori vardu, jie ne
perduodami, ir atneša 
nuošimtį, kas šeši mėne
siai ir atmokami už lOme- 

nuo pirkinio -laiko;—Čia

bininkai, biznieriai, profe- širdžiai įvertintas ir pri- 
sijonalai — visi į darbą, į, imtinas. Niekas iš narių iš 
kovą su šalies priešu. Ne šio darbo nesipelno ir ne
vieną dieną, savaitę, bet 
kasdien ar kas savaitę, 
mėnesį, kol tęsis karas. 
Tik kaip laimėsime.

Jau visiems gal žinoma, 
kad turime Brooklyne Lie
tuvių Karo Taupymo Bo
nų Komitetą, kurio pirmi
ninku yra p. Juozas Garš
va: -MftTĮ lenku ^iti pirmP

gali pelnytis. Juk Komite
to tikslas yra kuo plačiau
siai išgarsinti ir išaiškinti 
bonų ir ženklų pirkimo 
planą. Komitetas bonų ne
parduoda, tik registruoja. 
Bonus galima pirktis kur 
kas nori, juo labiau ženk
lus. Komitetui rūpi suži
noti, kiek lietuviai

Ačiū Dievui, yra geradarių 
bei prietelių, kuriems rūpi tau
tos gerovė, apšvieta ir Dievo 
garbė, kurie visuomet parodo 
savo gailestingas širdis. Tarp 
šių geradarių yra Lietuvių Pi
liečių Klubas, po vadovybe po
no Juozapo Narausko. Keletą 
kartų metuose jie savo gražią 
erdvę salę aukoja Seselių rei
kalams.

Šių metų gegužės mėn. 24 die
ną, 7:30 vai. vak. ten pat “Lie
tuvių Piliečių Salėje” Šv. Pran
ciškaus Akademikės scenizuos 
4 veiksmų dramą “Cecilijos 
Priesaika”. Seselės kviečia vi
sus pasidžiaugti Akademikių 
dramos gabumais, įsigilinti į 
pirmųjų Krikščionių gyvenimą 
ir praleisti valandėlę rimtai bei

remia! nuopelningai.

Š. m. gegužės mėn. 23 d. 8 vai. 
vak. Šv. Jono Kr. lietuvių para
pija ir kitos organizacijos ren
gia Koncertą - Šokius.

Koncerto programa bus labai 
įvairi. Dalyvaus Montrealo di
džiausios meno jėgos: Kompo
zitorius K. žižiūnas, Kajausko 
komikų grupė ir kiti.

Kas jų nematėte juokais bei 
šposais linksminant žmones, 
dabar turite gerą progą tai pa
daryti, atsilankant į šį paren
gimą. Montrealiečiai parodys 
tai, ko torontiečiai niekad nė
ra matę.

Po programos grojant gerai 
orkestrai smagiai pasišoksite.

Gegužės mėn. 24 d., 5 vai. va
kare aukščiau minimų organi
zacijų moterys, rengia puikią 
vakarienę.

Gal ne vienam teko dalyvau
ti ankščiau rengiamose šių mo
terų vakarienėse ir nebuvot ap
vilti. Jų mokėjimas pagaminti 
ir suderinti valgius, kiekvieną 
priverčia būti dvigubai stores
niu paliekant stalą. Atsilanky
kite — moterys jūs neapvils.

Šie parengimai įvyks liet. pa
rapijos svetainėje, kampas 
Dunndas St. W. ir Gorevale av.

Parengimų pelnas skiriamas 
“Nepriklausomos Lietuvos” riei- 
dimui. ;>«ki.i-

Visus be išimties kviečiame; 
atsilankyti. - Rengėjai.

alJžir Jtttgg VA JUI92 
PirR Defense Bonds ir Siamps!

Remk stos šalies apsigynimą!
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