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Naciai Draudžia Rąžy
ti Apie Bolševikų 

Žiaurumus

• Esame pastebėję faktą, 
kad Lietuvos lietuvįų laik
raščiai palyginti nebe 
daug berašo apie žiaurius 
bolševikinius laikus. Pasi
rodo, kad tai yra uždraus
ta vokiečių cenzūros. Kaip 
vienas vokiečių cenzorius 
paaiškino, draudimas iš
leistas tokiais sumeti
mais: Girdi, vokiečių ad
ministracijos įstaigos ne- 
pažįstančios vietinių sąly
gų, todėl jos darančios ne
maža stambių klaidų. To
kiomis aplinkybėmis Lie
tuvos gyventojai, skaity
dami laikraščiuose apie 
bolševikinius laikus, paly
ginsią su dabartimi ir tu
rėsią prieš akis vokiečius..

Šiaip vokiečių cenzūrą 
lietuvių laikraščiams yra 
daugiau negu griežta. Jų 
laisvė rašyti apie Lietuvos 
ir lietuvių tautos opius 
reikalus yra kone visai su 
varžyta. Pav., net brangią 
visai lietuvių tautai Vasa
rio 16 d. lietuvių laikraš
čiai galėjo paminėti tiktai 
labai miglotomis frazė
mis. Laikraščiai yra pri
versti spausdinti net 
straipsnius, kurie yra iš
versti iš vokiečių kalbos, 
nekalbant jau apie infor
macines žinias. Tačiau 
tenka pastebėti: lietuvių 
laikraščiai ligšiol dar ne
verčiami tokiu mastu liau 
psinti Adolfą Hitlerį, kaip 
tai buvo bolševikų okupa
cijos metu, kuomet kiek
vienas straipsnis prasidė
davo ir baigdavosi “tautų 
vado”, kėlimu į padanges.
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Egipte Ruošiasi Zūt-būtinei 
Kovai

TEL. SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Londonas, liepos 9 — E-‘ 
gipte naciai ir anglai lau- 
cia reikalingos pagalbos. 
Kurie greičiau ją gaus, tie 
nrmi pradės žūt-būtinę 
tovą.

Anglijos lakūnai bom
barduoja vokiečių vietas, 
ypač susisiekimą. Anglai 
nesigailės visų jėgų, kad 
apginti Egiptą ir Suezo 
kanalą. Naciai, žinoma 
iek laimėję nenorės trau

ktis atgal.
Bet vieni ir kiti šiuo mė

li laukia tankų, karo gin
čių, maisto.

Iš Berlyno pranešama, 
tad maršalas Rommel 
pradės kovą, kad užimti A- 
eksandriją.

Šnipų Bvia Uždarytomis 
uurimis

Washington, D. C., lie
pos 9 — Astuoni nacių šni-| 
pai, kurie buvo atvežti 
submarinu ir išleisti Jung. * 
Valstybių vandenyno pa
kraščiuose Long Island ir 
Floridoj, teisiami prie už
darytų durų FBI name.

Spaudai neduodama jo
kių žinių apie bylos eigą. 
Net Karo Informacijų vir
šininkas negali gauti ži
nių. Gal ir gerai.

Prokuroras Biddle sako,
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Australijos ir Amerikos kariai - žvalgybininkai seka horizonto tolį, ar 
nepasirodys, kur nors priešo - japono karo laivai, ar bomberiai. Jeigu 
pastebėtų priešo judėjimą, tuojaus sukeltų alarmą žemyne. Laiku pa
stebėtas priešas, visuomet gauna tinkamą pirtį.

Šen. Lodge Vėl Tapo 
Civiliu

Washiogtoi\ D, C., lie-

Naciai Užėmė Voronežą

Torpedavo Vokiečių Didžiausi 
Karo Laivų Ties Norvegija

Pavojingai Sužalojo, Bet Pasiekė 
Vokiečių Uostą

Maskva, liepos 9 — Ru
sijos submarinas torpeda
vo Vokietijos nacių didelį 
karo laivą ‘‘Admirolas Von 
Tirpitz”, kuris plaukiojo 
šiaurės vandenyne ties 
Norvegija, taip praneša 
rusų žinios.

Šis Vokietijos nacių ka
ro laivas esąs pajėgingas 
ir didelis. Jis plaukiojo, 
kad trukdyti Jung. Vals
tybių ir Britanijos lai
vams plaukti į Rusijos uo
stus su reikmenimis.

- kad byla gali užsitęsti visą P°s 9 — Karo Sekretorius cių vyriausybė praneša, Maskvos, vokiečiai pradė-
savaitę.

"irNuskendo “Utena 
“Kretinga"

• Vienas latviu jurinin
kas, kuris per Suomija iš 
Leningrado sugrįžo į Lat
viją, pasakoja, kad jis tar
navęs lietuvių laive “Kre
tinga”. Kilus karui, “Kre
tinga” iš Talino (Estijo
je) plaukė su 500 estų, ku
rie buvo gabenama į Le
ningradą. Viena kelionė 
pavyko. Bet beplaukiant 
atgal į Taliną, buvo suda
ryta visa laivų vilkstinė, 
kurioje, be estų ir latvių 
laivų ,buvo du lietuvių lai
vai — “Utena” ir “Kretin
ga”. Pakeliui “Utena” su
sidūrė su mina ir pasken
do. Po kiek laiko pasken
do ir “Kretinga”. Keli lie
tuvių jūrininkai išsigelbė
ję ir patekę Suomijon.

• Valstybinė leidykla iš
leido dvi naujas knygas 
Kun. K. Žitkaus “Tėve 
Mūsų” ir Nau ją Testą 
menta. H. Apaštalų dar
bai. Laiškai. Apsireiški 
mas. Vertė Juozas Skvi
reckas, Kauno Arkivysku
pijos Metropolitas, m lai
da.

Kaip iš laikraščių skel 
bimų matyti, per paskuti 
niuosius metus vargu ar iš 
viso buvo išleista 10 lietu 
vių knygų.

Traukiniui Su Gatvekariu
Susimušus Užmušta Aštuoni 

Žmonės merikos žmonėms tarnau
ti Senate, kaip karininku 

Norristown, Pa., liepos 9 armijoj.
— Vakar susimušė preky- j Kaip žinoma, Šen. Lodge 
binis greitasis traukinys neseniai grįžo iš Libijos, 
su gatvekariu. Užmušta kur jis apžiūrėjo Ameri 
aštuoni žmonės
sužeista.

Rusijos submarinas to 
laivo nenuskandino, bet 
tik pavojingai sužalojo, 
kaip praneša rusų komu
nikatas. Tačiau nacių lai
vas “Admirolas Von Tir
pitz” pasiekė vokiečių uo
stą.

Taipgi rusai nuskandino 
vieną nacių transportinį 
laivą, o kitą sužalojo šiau
rės vandenyne tuo pačiu 
laiku, kada torpedavo ka
ro laivą.

Žuvo Milijonas Japonų Kinijoj
Chunking, Kinija, liepos 

9 — Kiniečių karo štabas 
skelbia, kad per penkius 
karo metus kiniečiai nu
žudė milijoną japonų. Per 
tą patį laiką japonai pra
rado 2,504 lėktuvus.

Dabar Suvienytom Tau
tom, ypač Amerikai re
miant, kiniečiai tikrai tiki 
karą laimėti.

Prancūzai nepaiso nei 
savo premiero Lavai ragi
nimų pasiaukoti.

Vokiečiai Nuskandino
Prekybinius Laivus

Berlynas, liepos 9 — Na
ciai paskelbė, kad 75 nuo
šimtis prekybinių laivų į 
Murmanską buvo nuskan-

yąkarus . Wįwirn7j»i Mmiam Riitf dyta' pripažįsta,i rTanvllZai nCnOrl DUn kad Amerikos laivai ėjo į
Murmanską, bet atsisakė 
pranešti, kiek jų buvo nu
skandyta.

Naciy VergaisStimson pranešė laišku kad jų kariuomenė sovie- jo smarkų puolimą ties 
Senatoriui Lodge iš Mas- tų Rusijoje, ties Kursku, Rževo ir, skelbiama, kad ... , _ ...
sachusetts, kad jis atlei- pasivarė apie 120 mylių gi- naciai apsupo sovietų ka- Vieny, Prancūzija, liepos 
džiamas iš Armijos, nes lyn į Rusiją ir užėmė svar- riuomenės pulkus. Per de- ? ~ Prancūzų valdžia vie- 
jis labiau reikalingas A- bų miestą Voronežą. išimti dienų naciai labai sa* Pareiskia, kad prancū-i šimtį dienų naciai 

Voronežas yra ne tik in- giliai įsiveržė į sovietų Ru- 
dustrijos miestas, bet siją.
svarbus geležinkelio cent-_ ... . w. , , Iš Maskvos pranešama,ras. Per jj eina gelezinke- kad kaikuriose vietose 
lio susisiekimas Maskvos

vykti darbui

ir daug kos tankų jėgas, kurie ten 
i dalyvavo kautynėse.

Rusai Atsiėmė Don Upės 
Perėjimų

Bet Prarado Staryj Oskol

Maskva, liepos 9 — Rau
donieji patvirtina žinias, 
kad naciai užėmė Staryj 
Oskol miestą, 65 mylios į 
vakarus nuo Voronežo, ta
čiau jiem pavyko atgauti 
tą Don upės dalį, kur buvo 
perėję naciai, būtent, 65 
mylios į rytus nuo Staryj 
Oskol.

Raudonieji teigia, kad 
Voronežas tebėra jų kont
rolėje .tačiau naciai pasis
tūmė arčiau Voronežo.

Smarkiausi mūšiai da
bar eina prie Don upės.

nas iš areštuotų turėjęs 
pilną Jung. Valstybių ar
mijos uniformą. Visi 70 a- 
reštuotų pasiųsti ant Ellis 
Salos.

Gerhard W. Kunze, bu
vęs nacionalės bundos va
das, kuris buvo areštuotas 
Meksikoje, grąžintas į 
Hartford, Conn. Jam pas
kirta $50,000 kaucija. Jis 
kaltinamas apsilenkimu 
Selective Service ir Alien 
Registration įstatymais.

Areštavo Daugiau "Blindos 
Narių

Kitę Savaite Įvyks Bandy
mas Pulti Lėktuvais

ru
sai puola nacius; kitose 
priversti pasitraukti, su
daro naujas apsigynimo

.... . . , linijas ir atlaiko priešomijų susimetamą, taip pat j p J,imug

ir Rostodo. Užėmę tą mie
stą vokiečiai nukerta so
vietų šiaurės ir pietų ar-

apsunkina transportaciją, 
nes sutrukdo tiesioginį J 
atvežimą aliejaus ir kitų r^s planuoja apsupti Mas- 
daiktų iš Kaukazo. I kv4 nuo Rževo ir Kursko.

Tačiau rusai turi kitus • Iš Maskvos pranešama, 
kelius, nors per Voronežą kad P^e Staryj Oskol jų 
yra tiesiausias, kuriais ga- kariuomenė buvo privers- 
lės naudotis. Nukirtimas ta pasitraukti, bet paskiau 
to svarbaus geležinkelio puolė vokiečius kitame 
nereiškia, kad vokiečiai fronte ir nužudė 2800 na- 
užvaldo visą Rusiją, ta- cių. Ties Kursku vokiečiai 
čiau, kaip Maskva pripa- giliau pasivarė į Rusiją, 
žįsta, padėtis pasidarė negu jie buvo praeitą va- 
sunki. į sąrą.

Rusai nepasako ar Voro- Maskva praneša, kad 
nežas užimtas ar ne, tik Hitleris pasiuntė į Rusijos 
pareiškia, kad eina žiau- frontą daugiau kaip mili
nis mūšiai. joną kareivių.

Yra manoma, kad Hitle-

zai atsisako 
Vokietijon.

Kaip žinoma, Vokietijos 
naciai tebelaiko tūkstan
čius prancūzų
Taigi jie atskyrė 5,000

Septyni Užmušta Lėktuvo 
Katastrofoje

Smithfield, N. C., liepos 
belaisvėje. 9 — Jung. Valstybių lėk

tuvas, kuris lėkdamas že- 
prancūzų belaisvių ir pa- Į mai bandė pakilti į aukštį, 
žadėjo juos išlaisvinti, jei-‘ trenkė į kukuruzų lauką ir
gu atsiras toks skaičius 
prancūzų savanorių, kurie 
sutiks vykti darbui Vokie
tijon.

užsidegė. Penki lakūnai 
sudegė taip, kad jų nebu
vo galima atpažinti, o kiti 
du, mažiau apdegę, mirė.

A.D.F. Atsisako Bendradarbiauti 
Su Sovietų Unija

New York, liepos 9 —Fe
deralės valdžios agentai 
areštavo vėl 70 Vokiečių- 
Amerikiečių Bundos na- 
rių jimant 15 moterų Tai- 
»,datar jau yra 99 vąkie-
<a".’resW^ „ri,

Vėliausią- areštuoti

Praneša, kad kitą savai-’ 
tę įvyks bandymas aptem-' 
dinti ir bombarduoti Di- Washington, D. C., liepos 
džiąjį Bostoną. Aptemdy- 9 —Laivynas praneša, kad 
mas įvyks anksti antra- Jung. Valstybių submari- 
dienio rytą ir bombardavi- nai nuskandino dar vieną 
mas bus netikėtas, dienos "japonų destrojerį <Aleu- 
laiku kada nors saulei už- tians salų apylinkėj^ Tai-

Nuskandino Kitų Japonų 
Destrojerį

Per Dvi Dienas Amerikos Submarinai 
Nuskandino Japonų 5 Laivus

Washington, liepos 9 — 
Amerikos Darbo Federaci
ja (A. F. of L.) pareiškė 
savo laikraštyje, kad ji 
negali bendradarbiauti su 
Sovietų Rusijos darbinin
kų unija, nes “negalima 
pripažinti, kad sovietų Ru
sijos darbininkų veikimas 
yra laisvas”.

Toliau pasakyta, “Sovie- 
' tų Rusijoje vienatinis 
darbdavis yra valdžia ir 
darbininkų unijos vadai y- 
ra tos valdžios paskiria
mi”. Tokia svarbi ir rimta 
organizacija, kaip Ameri
kos Darbo Federacija, to
kio pareiškimo nebūtų pa-

darius, jei neturėtų tikrų 
faktų apie Rusijos darbi
ninkų padėtį.

Nužudė 700,000 Žydų 
Lenkijoj

Londonas, liepos 9 — 
Kardinolas Hinsley, R. K. 
Primatas Anglijoj, pareiš
kė, kad “naciai nuo pra
džios karo nužudė 700,000 
žydų Lenkijoj”.

“Jų nekaltas kraujas 
šaukiasi dangaus keršto. 
Viešpats atlygins jiems 
Savo atitinkamu laiku”, 
pareiškė Kardinolas.

priešai ■svetims griežtą neitratirmą.

Mirė Turkijos Neitralumo 
Premjeras Darbininkų Radio Programa

t •-jbq s^XaĮ frpid od ubą g ‘-p xt sodaij ‘Įu9ipB;sa§ 
bininkų Radio programa. Prašome pasiklausyti. Pasw*x?

Ąpkara, Turkija, liepos,
9 -rr Mirė Turkijos pre; 
miežis Refik Saydam. Jo rkitę savo radio rodyklę ant 1150 kilocyclesjy Rausyki 
valdžia, įanjfei,Išlaikyti’ ^gražių d^inų ir mu2ikos iš WC0P stoties^Įjpston.

Skelbkitės Darbininkų Radio programoje’' ' ’ • i z - - . • .

«t į!
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Ketvirtadienį, liepos 9 d. 
prasidėjo registracija dėl 
gavimo gasolino kortelių.

Cairo, Egiptas, liepos 9, 
Sąjungininkų oro jėgos iš
taškė Ašies oro jėgas kau-

Washington, D. C., liepos 
9 — Komercijos sekreto
rius Jonės sako, kad “A- 
merikos žmonės 1943 m. 
turės virš $30,000,000,000

Ašies lėktuvų ,o tuo pačiu daugiau pajamų, kaip ver- 
kartu savo prarado tik j tė daiktų, kuriuos pinigais 
110. gali nupirkti”. Jonės sako,

Taigi dabar sąjunginin- kad tai sudaro infliacijos 
kų — Amerikos, Anglijos pavojų.

jėgos Prezidentas Rooseveltas

Registracija Dėl Gavimo 
Gasolino Kortelių

Sįjįingininhiį Oro Jčgos 
Stipresnės Egipte

Registracija bus penkta- tynėse Libijoj ir Egipte 
dienį, liepos 10 ir šeštadie- Sąjungininkai nušovė 500 
nį, liepos 11 d. Kiekvienas
automobilistas gauna “A” 
knygutę su kuponais. Visi 
tie, kurie vartoja savo au
tomobilius biznyj ar va 
žiavimui į darbą, jeigu į-’ ir Australijos 
rodys išpildydamas apli
kaciją, kad reikalinga 
daugiau gasolino, tai tary- tės atgal 
ba gali pakeisti gasolino 
kiekį.

yra “kur kas stipresnės’, |yra įspėjęs žmones balan-| 
kaip jos buvo šešios savai-|džio 29 d., ir tai pakartojo 

liepos 8 d., kalbėdamasi

Areštavo Daug Nacių 
"Bandos" Vadų

New York, N. Y., liepos 
9 — Šiomis dienomis Fe
deralės valdžios agentai 
areštavo daug nacių ‘Bun- 
dos’ vadų visoje šalyje.

Vieni jų kaltinami šnipi
nėjimų, o kiti sabotažavi- 
mu.

Gaisras Sunaikino Green- 
wood Kamą Lowellyj

Į spaudos konferencijoje. 
Prezidentas patarė įvesti) 

I tautinę ekonomišką politi
ką, kuri kontroliuotų in-1

Lowell, Mass., liepos 9 — fliaciją.
Šiandien kilo gaisras Prezidentas aiškiai nu- 
Greenwood keturių aukštų rodė ne tik infliacijos pa
name pačiame miesto cen- vojų, bet taip pat padarė 
tre. Namas taip smarkiai įspėjimą ir davė nurody- 
degė, kad liepsnos iškilo mus, kaip jos išvengti, 
net 50 pėdų į orą. Padarė Į Jones
$125,000.00 nuostolių.

Sukraunami kalnai senų padangų, kurios užima 20 akerių plotą žemės, ant Firestone, Akron, 
O., išdirbėjų gumos nuosavybės. Nors ir milžiniškas kiekis gumos, bet sakoma tai tik lašas jūro
je, reikalaujamo kiekio valstybės karo reikaluose. Geriaus, pridėk ir savo padangas (tires) prie 
šio taupumo, o daug prisidėsi prie laimėjimo pergalės.

Lietuva Vokiečių Okupacijoje Paminėjo Rąžytojo 
Sukaktį

j pradžioje papuošė kelių 
l bažnyčių altorius medinė- 
Imis statulomis ir orna-

Madai Išleido Naujus 
PiRigus Ukrainoje

Berne, Šveicarija, liepos 
9 — Vokietijos naciai, užė
mę Ukrainą, įvedė naujus 
popierinius pinigus, kurių 
vienetas pavadintas “kar- 
kovancu” ir esąs lygus so
vietų rubliui.

Pinigai atspausti vokie
čių ir ukrainų kalbomis.

I
Anglijos Lėktuvai Bombar

davo Kady Uostą
Londonas, liepos 9 — A- 

pie 300 Anglijos lėktuvų 
puolė Vokietijos nacių lai
vyno bazę Wilhelmshaven. 
Padarė
Prarado

• Kovo 18 d. mirė daili- mentais. 1924 m. skulpto- 
ninkas skulptorius Matas rius išvyksta į tolimus 

Biznierius I Menčinskas. Velionis gi- kraštus. Ispanijoje kurį 
ar industrijalistas negali mė 1896 m. Alytaus aps- laiką pa lan kęs vieną pri- 
tikėtis aukštesnių kainų l krityje. Lankęs meno stu- vatinę studiją, įstojo į 
už savo produktus, jeigu ją Varšuvoje, jis Lietu- Madrido valstybinę dailės 
jis nemokės daugiau už jų Į vos Nepriklausomybės mokyklą. 1926 m. išvyko į
pagaminimą

Suvaržė Dviračių Pirkimą
fidiliiKamati luta 

Padangų

Argentiną, kur Buenos 
Aires mieste lankė valsty
binę dekoratyvinės ir pra- 
moniniės dailės mokyklą

• Lietuvos laikraščiai 
plačiai paminėjo žinomo 
lietuvių rašytojo A. Vie
nuolio - Žukausko 60 metų 
sukaktį. Aptaręs jubiliato 
kūrybos bruožus, poetas 
Antanas Miškinis savo ap
žvalgą baigia šiaip: — Va
lio Vienuolis! Valio Anyk
ščiai, brangus mūsų šven
tos žemelės kampas! Ačiū, 
Maestro, kad taip gražiai 
turtini mūsų literatūrą!

Gaisros Vilkijoj

• Vilkijoje kilo didelis 
gaisras. Sudegė savival
dybės ūkiniai trobesiai ir 
buv. šaulių namai. Gaisras 
kilo iš savivaldybės ūkinio 
trobesio, kuriame buvo 
gazolino miestelio elektri
nei.

Kaip žinoma, dviračių VVashington D C lienos ir tygiagrečiai aukštąją 
nemažai nuostolių. I (bicycles) dirbimas buvo q _ p™^Pntas 1 valstYbin§ dailės mokyklą,
' tik 4 bomberius. “įšaldytas” balandžio 2 dl kaibMamas su laik-!kurią ‘““S® 1929 m - KK'

Dabar suvaržo ir jų pirki- pareiškė, kad J1““ ^"!ptoria“Y var:
Prasidėjo Naciy Šnipy Byla Nustatytos kvotos da ’Jūkumo ’ gaii .už

kiek ir kur gali parduoti. 1 p]dsejįi nusavinti visas au- kūrinį “Žvejys” laimėjo
New York, liepos 9-Fe- Naujos Anglijos valstybė-da Su_ į pirmąją premiją. Daly-

deralis teisėjas George ^ut, Massaebu^ttsI padan.'™"' ’™—

GERA

Naujiena Moterims 
TURBANWAV
the Heatless

Permanent
Ši plaukų taisymo metodą yra 
nauja ir naudinga tuomi, kad 
nereikia keletą valandų sėdėti 
salone; tas valandas gali pra-

vavo eilėje parodų Ispani
joje, Argentinoje, Urug
vajuje. Velionis išėjo mok-

Sweeney, išklausęs kalti- . Connecticut gas butų atlyginta
bundosnarius, kurių vie- mont - 72> New Hamp-| Prezidentas, kaip ir šios sius be jokios stipendijos, 
nas būtent, John August shire — 136- “• Rhode Is- salies ištikimi piliečiai,;duoną pelnydamasis savo 
Griil prisipažino kaltu, ra-land - Galės pirkti bengias! isgelbeti Jung.: gabumaisi ir darbštumu
do oaerinda įkaitinti ki- tik tie. kune įrodys, kad Valstybių _ nepriklausomy- Grįžęs 1934 m. į tėvynę, 
tus Jie visi bus teisiami biems Yra būtinai reikalin-|bę ir laimėti pergalę, kad vedė Vilijampolės amatų 
kaipo sąmokslininkai 8as- taip pat ir kite pavergtos mokyklos medžio drožy-
prieš Eelective Service iri ------------------ | tautos butų laisvos. bos skyrių, is kur buvo pa-
Alien Registration įstaty
mus.

Nacių bunda oficialiai 
buvo uždaryta pereitais

Macai Patenkina 
Aigeotiny

taip pat ir kitos pavergtos 
| tautos būtų laisvos.

Gumos klausimas yra 
| rimta problema šioje šaly
je. Guma reikalinga ka
rui.

Buenos Aires, Argenti- 
metais, gruodžio 7 d., kada u 9 _ šiomis die- 
japonai užpuolė Pearl L Rutinos valdžia 
Harbor. Bet naciai veikė gavo Vokietijos nacių at- 
slaptai. sakymą dėl nuskandintų

Nacių byla jau prasidėjo, Naciai sutinka atly
Gavo 20 Monadų IK Neri- p11111, vjS^S| VVashington, D. C., __UaVO ZV nenešiu UZ nesh nuostolius ir pasižada p0S 9 _ Prezidentas Roo- 
registravimą Kare Tarnybai | daugiau josios laivų ne- seveltas, pasilaikydamas 

skandinti. teisę remti ar

Prezidentas Rooseveltas 
Laftysis Bešališkumo 

Rinkimuose

kviestas instruktoriauti 
naujai įsteigtoje Kauno 
taikomosios dailės moky
kloje. Tai buvo kuklus me
nininkas, dirbęs pamėgto
je meno srityje. Dalyvavo 
visose lietuviškosios dai
lės parodose. Savo skulp
tūromis yra papuošęs ke
turis altorius, pastatęs 

lie- tris paminklus, o M. K. 
Čiurlionies galerija yra į- 
sigijusi jo trejetą darbų, 

neremti Visa Menčinsko kūryba y-

• “Į Laisvę” rašo: Šiuo 
metu Žemės Ūkio Rūmų 
augalininkystės skyriuje 
eina paruošiamieji darbai 
artėjančiam pavasario se
zonui. Sudarytas pasėlių 
planas. Atsižvelgiant gy
vybinių krašto interesų, 
ateinantį pavasarį supla
nuota apsėti 2,383,000 ha. 
plotą. Suplanuotas pasėlių 
plotas yra apie 3% mažes
nis, negu buvo prieš 1939 
m. karą. Kai kuriose aps
krityse, kur žemės geros 
ir ūkininkai mažiau nu
kentėjo nuo karo (pav., 
Biržų, Panevėžio, Kėdai
nių apskr.) pasėlių plotas 
prilygs prieškariniams lai
kams, bet Užnemunėje, 
Tauragės, Kretingos aps
krityse dėl tų priežaščių 
pasėlių plotai bus apie 8— 
10% mažesni, kaip papra
stai būdavo.

• Iš Jurbarko rašoma:
Po gaisro atstatytoje baž
nyčioje neseniai buvo su
ruošta religinės muzikos 
koncertas, kurio progra
ma buvo sudaryta iš klasi
kų ir naujųjų laikų kom
pozitorių kūrinių. Kun. V. 
Cukuras, Biliūnienė, Bui- 
vydaitė, Svirskis ir paga
liau choras, kun. Eug. Sa
baliausko ir Pociaus vado
vaujamas, atliko daug ga
na sudėtingų dalykų. 
Klausytojai, kurių buvo 
pilna bažnyčia, ta proga 
gausiai aukojo apdegusios 
bažnyčios remontui.

• Lietuvoje, kaip skelbia 
laikraščiai, šiuo metu vei
kia 46 kino teatrai. Visus 
Lietuvos kino teatrus yra 
perėmusi vokiečių įsteig
toji bendrovė “Ostland 
Film - Gesellschaft”, kuri 
tokiu būdu pelnosi Lietu
vos žmonių sąskaitom

Milwaukee, Wis., liepos Sakoma, kad Argentinos kandidatus savo valstybė- ra giliai originali, pasižy 
leisti prie maudyklių. Nereikia'9 — Tūlas Leonard Strzy- valdžia yra patenkinta na- U,, pareiškž, kad kitose mi giliu išraiškingumu ir 
daugiau Visą rytą ar popieti zewski už nesiregąistravi-Į cių atsakymu. Ivalstybėse jis laikysis be-'puikia technika.

šališkai.beauty parlor tepti plaukų. Pa
darytas wave yra visai natūra
lūs ir ištvermingas. Padaryk 
sau vieną iš jų pas mus.

CASPER'S 
BEAUTY SALON

83 L St., So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4645

mą karo tarnybai gavo 20 Argentinos laivyno mi 
metų kalėjimo. Jis yra 33 materija įsakė visiems 
m. amžiaus. Klausinėja- prekybiniams laivams 
mas teisme, jis tarp kitko vengti Jung. Valstybių 
atsakęs, “jog jis nematąs prieplaukų
delko jis turėtų ginti vai- Vadinasi,

• Iš Vilkaviškio rašoma, 
kad per ankstesnes žiemas 
nusilpę vaismedžiai šiemet 
dar labiau nukentėjo ir vi
sai žūsta. Nemaža žalos 
patiriama ir iš kiškių, nes 
medžioklės yra uždraus
tos, be to atimta ir me
džiokliniai šautuvai.

Himnas Garo $95,645 • Spaudos žiniomis, Da
nijos susisiekimo ministe-

1 r>« ris Gunnar Larsen aplan-, .. . . - .. ArgentinosĮ9 _ paaiškėjo’kad’Lowell kė Lietuvą’^viją ir Es_
dzią nes jis buvęs nepri- valdžia prisitaiko nacių , įtiią. Jis vedęs derybas dėl
imte i CCC ir jam es, at- blokadai Amerikos vande- k^±-'! ekonominio tendAdarbia-sakyta pašalpa. |nJme _ fa “rmSo “su'n OU ! » tomis šalimis Dą-

vie. „vie. «.u vu-iol1941 retins gavo $95,645.-seatvai2daVo, ką Danija'I kitą. savaitę, gali kitaip,... . .
I pasisakyti. Jau dabar kai- °°;?ęieko ”etIne aTlga 
; kurie parliamento nariai D Ab^han> & Straus, Ine 
'reiškia savo nepasitenki- Brooklyno department
Į nimą Vokietijos nacių no- krau‘uY,e> “Y? Pf^de”' 
L tui Walter Rothschild iš

mokėjo metinę algą $100, 
000. Tos pačios kompani
jos direktorių pirmininkas 
Blum gavo $58,250.00 

The Armstrong Cork 
Salem, Mass., liepos 9 —[kompanijos, Lancaster,

Šiomis dienomis ProbateĮPa., prezidentas H. W. 
teismas nepriėmė mirusio Prentis, Jr. gavo $125,000 

- - ~~ • d
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Testamentu

Timothy J. Dwyer testa
mento, kuris buvo pasira- 

<rc sytas trijų^i dūdininkų, iš 
kurių vienas buvo aklas.

metinės algose;
Yra ir daugiau kumpam*

jųv kurios mofcaisavo vir* 
šininkams didėles algas.'

•. Laikraščiai praneša, 
kad Kaune mirė atsargos 
pulkininkas leitenantas 
Vytautas Katelė.

• Universiteto technolo
gijos fakultetas suteikė 
diplomuotų inžinierių lai
psnius: Alfonsui Rimui, 
Albertui Jasulioniui, Leo
nui Beniušiui, Dimitrijui 
Falejevui, Leonui Stankui 
ir Jurgiui Lelejevui.

• Spaudos žiniomis, me
talo laužo rinkimas Vokie
tijos pramonės reikalams 
davęs šiuos rezultatus: Es
tijoje surinkta 520 tonų, 
Latvijoje — 504 ir Lietu
voje — 416 tonų. Metalo 
laužas dar ir toliau renka
mas.

galėtų parduoti Pabaltijui 
ir ką norėtų iš jo pirkti.

Damų ministeris aplankė 
Lietuvoje Kauną ir Šiau
lius. Ką gi Lietuva dabar 
gali pirkti ar parduoti Da
nijai ar kam kitam — jei 
viską tvarko — “perka ir 
parduoda” Vokietija.

!15i

• Laikraštis “J Laisvę*, 
skelbia, kad dėmėtosios 
šiltinės pavojus Lietuvoje 
esąs praėję Tos ėpiderhi- 
jos iždiniai ū>visur jam esą 
sunaikinti. "J 1 -

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų .—............................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
Pusei metų       :.....  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAI

366 W»«t Broadway, South koston, Masš.’"’

1 Lr
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered 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
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams __ :.......... .  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ...... . ..... . ......  $5.00
Užsieny; 1 kart sa-tėj metams $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Lietuviai Glaudžiasi Prie
Tikrosios Demokratijos

Mūsų spauda labai susirūpinus dėl Lietuvos liki
mo. Ir kaip čia nesirūpinsi? Esame įspausti į tokias 
žiotis, kad su pasibaisėjimu drebame, kada jos užsi
čiaups. Tarp slavų ir teutonų. Abu negiminingi ir 
griežtai neprietelingi. Su abiem teko amžiais kovoti— 
ginklu ir kultūra. Pradžioje ginklas mus apgynė — 
tai Gedimino, Kęstučio, Vytauto laikais. Tada nei teu
tonai, nei slavai negalėjo mūs įkąsti. Paskui laikai 
tiėk pakitėjo, kad vien kultūra ir tautinės dvasios lo
bynu galėjome lietuvybės pagrindus išlaikyti. Bet da
bar atėjo tokia gadynė — grįžtaneioji barbarizmo 
banga — kad ir prieš kultūrą surasta būdas: naikyt 
ją, išžudant inteligentiją ir ištremiant stipriausią ir 
geriausiai susipratusį tautos elementą. Moderniniai 
barbarai tą būdą pilnai pasisavino ir gerai ištobulino. 
Jie jį sumaniai ir griežtai naudoja ir mano toliau nau
doti, kai tik pasijus turį išrištas rankas.

Kol kas, karo likimui tebesvyruojant, atvirieji ir 
demokratiškumu apsimetę diktatoriai neva tai sutin
ka su žmoniškumo principais ir žada pasauliui “naują
ją geresnę tvarką”. Bet jų užsimojimus pasaulis jau 
gerai ištyrė. “Iš jų darbų juos pažįsite”. Ir iš tiesų, ar 
gali nacių ir komunistų esmė kiek pasikeisti? Ar ka
ras jau tiek būtų juos paveikęs, kad iš kautynių jie 
geresni išeitų? Vargu begalima to tikėtis. Kaip tik 
priešingai. Didžiumą žmonių karas neigiamai pakei
čia. Kasdieną su žmogžudystėmis susidurdamas ir 
pats kitus žudydamas, kareivis apsipranta su mirtimi. 
Žmogaus gyvastis jam nebrangi. Jo psichologijoj į- 
vyksta griežta atmaina, sąžinė atbunka, ribos tarp 
gero ir blogo iki nežymumo sumažėja, — žodžiu, ka
rys virsta nenormaliu žmogumi, pasiryžusiu vėl krau
ją lieti. Gerai, jei už tiesą ir laisvę. Bet jei fanatiko 
ryžtingumu kovos už nacių ar komunistų “tvarką”? 
O apie jų vadus netenka nė kalbėti, kad karo metu 
būtų kiek sužmonėję. Tad jų pažadai ar tariami nusi
leidimai nieko nereiškia. Vienatinė viltis tikrojoj de
mokratijoj: kad iš šių kruvinų pasaulio varžytinių iš
eitų vyraujančiu, neužginčyjamu ir viską tvarkančiu 
autoritetu.

Tokią demokratiją sudaro amerikiečių ideologi
ja. Jie laisvėje gimę, laisvėję išaugę, turi poros šimt
mečių laisvės tradicijas. Jų demokratija pilnai užgrū
dinta. Už savo įsigyvenusią socialinę tvarką jie kovo
ja kaip tikrieji pasišventėliai. Tai įrodo skaitlingi lais- 
vanorių būriai, kuriuose yra žymūs lietuvių jaunimo 
nuošimtis. Ir senieji lietuviai labai demokratingai nu
siteikę. Bet kokia kūno ar dvasios baudžiava, kurią 
jiems slavai ir teutonai primygtinai perša, jiems bai
sesnė už juodąją epidemiją. Lietuviai glaudžiasi tik 
prie nuoširdžios neveidmainingos demokratijos. K.

Naminis Frontas
Kritikai Amerikos žmo

nių daug ką prikaišiojo 
prieš ir po Perlų Uosto. 
Šie cinikai sakė, kad mes 
pilnai nesupratome ašies 
pavojų, kad mes į laiką ne
galime pakeisti savo indu-

paskirstymą, kainų nusta
tymą, ir tuos visus kitus 
žygius, kurie reiškia pa
baigą “mūsų paprasto gy
venimo būdo”.

Bet mes melagius pada
rėme iš tų cinikų, mes pri

strijinę mašineriją, kad ėmėm kiekvieną iš tų naš 
padėjus mūsų alijantams, J tų su tokiu vieningumu, 
kad mes nesutiksime au-; kuris sukėlė baimę Berly- 
kauti mūsų sūnus perga-Į ne ir Tokyo. Donald M. 
lei,kad mes nepriimsime; Nelson, Karinės Gamybos 

Tarybos pirmininkas pri
pažino tą praeitą savaitę, 
kada jis sakė: “nauja nuo
taika pasirodė šioje šalyje 
— arba gal ta nuotaika vi
sada čia buvo...” Ir jis to
liau sakė, jog “Amerikos 
vyrai ir moterys parodo, 
•kad jie gali... užmiršti sa
vo nesusipratimus ir drau-

TMlf
fie BAMK’S Mįtįftį A
lnw$t DMr noam n IMtM 
MmeomN!) STAMPS!

V. S. Trtamry Dtfrtntut

ge atlikti darbą”.
Ši nuotaika pasireiškė

su įsteigimu bendrų komi
tetų valdytojų ir darbinin

kų vesti Karinės Gamybos 
Vajų... vajų gaminti, ir 
daug greičiau gaminti, 
tankų, ginklų ir lėktuvų. 
Šie komitetai veikia į dau
giau kaip 900 įstaigų. Ko
mitetai bandė — teisingai 
ir pasekmingai — rasti at
sakymus į sekamus klau
simus: Kaip galime page
rinti darbą? Kaip galime 
gauti daugiau darbo iš 
mūsų mašinų? Kaip gali
me sulaikyti išeikvojimą 
medžiagų ir darbo valan
dų?

Karinės Gamybos Vajus 
turi planą dėl pripažinimo 
pavyzdingo darbo mūsų 
industrijinių kareivių, ly
giai kaip mūsų kovojan
tieji vyrai apdovanoti už 
narsumą. Dėžutės patari
mams bus įvestos kiekvie
noje įstaigoje, kuri prisi
dėjus prie vajaus. Darbi
ninkai galės paduoti įdė jų, 
kaip yra galima greičiau 
ir geriau pagaminti karo 
ginklus. Jeigu patarimas 
priimtas ir padeda karo 
pastangai, darbininkai 
gaus paliudijimą, arba 
certifikatą arba citaciją 
su parašu Karinės Gamy
bos Tarybos pirmininko 
Donald M. Nelson.

•
Sveikata yra brangi da

lis mūsų karo pastangos. 
Nesveikata mūsų pastan
gas trukdo. Paul V. Mc- 
Nutt, Manpower Komisi
jos pirmininkas praeitą 
savaitę perdavė 8,500 in
dustrijų svarbių vadų laiš
ką nuo prezidento, kuris 
prašo “įsteigimą visuoti
no fizinio ir tinkamumo”, 
p. McNutt ragindamas 
“prisilaikymą prie papras
tų darbininkų sveikatos 
taisyklių” taipgi prašė 
vietinių autoritetų apšva
rinti vietas prie karo dar
bo įstaigų, išnaikindami 
prostituciją.

Patriotai - darbininkai 
saugoja savo sveikatą, 
kaip jie saugoja savo įran
kius.

•
Mes dabar pakeičiame 

maistą, kurį valgome, mū
sų drabužius, mūsų būtus 
ir transportaciją. Dabar 
WPB Civilių Reikmenų 
Skyrius primena mums, 
kad mūsų baldai gamina
mi naujose formose. Mo
lis, stiklas, medis ir plasti
ka, kurie nenaudojami 
ginklams bus vartojami 
vieton aliumino, vario ir 
neaptraukiamo plieno dėl 
naminių daiktų. Mūsų ži
bančios virtuvių prietai- 
sos irgi stos į karą, jos 
daug naudingesnės lėktu
vams ir tankams.

•
Senoviškas medinis vied

ras bus vėl atgaivintas. 
WPB įsakymas ragina 
gaminimą medinių viedrų 
ir kibirų, kurie nereika
lauja daugiau kaip 15% 
metalo...

Turėsime pakankamai 
elektros šviesos lempučių, 
bet jos bus gaminamos iš 
kitokios medžiagos. Kitas 
įsakymas pavėlina dau
giau šviesos lempučių, bet 
sumažina vartojimą karo 
medžiagų jų gaminime... 
24 colių vamzdžių - linija 
bus įvesta nuo Longview 
Texas į Salem, IU. tai per 
550 mylių, nešti aliejinius 
produktus, kūrei;;aliejų į 
rytų pakraštį... Lieta gele
žis bus vartojama vieton
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Will you give at least 1O% 
of your pay in War Bonds?

This new color poste r, uhich soon will be used in all parts of the 
country to promote the Kale of War Bonds and Stamps, is one of 
four recently creatcd to emphasize new themes in the War Bond 
sales campaign. ----------- V. S. Treasury Dept.

Pareigos Pačiam Sau
Mes turime mandagumo 

pareigų tėvams, savo pa
valdiniams, kaimynams ir 
k. O sau ar turime kokių 
pareigų? Žinoma. Daug.

1. Pažink savo charakte
rį, būdą. Būdas yra arba 
tavo didžiausias turtas ar
ba tavo nelaimė. Jei geras

į ŪKININKŲ ‘SUNKUMAI 
LIETUVOOJE

r-.

Patirta, kad Lietuvos 
ūkininkai, kurie, kaip ir 
bolševikų laikais, palikti 
tiktai savo tėvų žemės val
dytojais (naudotojais),

I turi kovoti su visa eile 
! sunkumų. Jiems viso ko 
stinga. Tiktai su dideliu 
vargu pavyksta pataisyti 
žemės ūkio padargus. 
Trūksta geležies, vinių, ki
tų reikmenų. Net paprasti 
indai sunku gauti.

Ūkininkai nusiskundžia 
darbininkų stoka. Dar ne
priklausomos Lietuvos lai
kais kaimui neretai stig
davo darbo rankų. Dabar 
gi, po dviejų okupacijų 
maišaties, darbininkų liko

Tuo lietuvių ūkininko 
vargai dar nesibaigia. Ru
sų okupacijos metu lietu
vis ūkininkas ėjo baudžia
vą, verčiamas per ištisas 
savaites ir dešimtimis ki
lometrų vežioti rąstus ir 
akmenis raudonosios ar
mijos kariniams įsitvirti
nimams, vežioti žemę sta
tomiems aerodromams, 
klampoti po purvą, kasant 
tranšėjas, ir t.t. Bet ir da
bar lietuvis ūkininkas va
romas į įvairius darbus. 
Jis turi privalomai vežioti 
malkas, žiemos metu jis 
turėjo valyti aerodromus 
ir kelius nuo sniego ir ki
tomis prievolėmis gaišti

dar mažiau. Be to, tam ti- laiką, varinėti nuo kojų 
krą darbininkų skaičių arkl> lr Pats Pakeltl sun’ 

{vokiečiai nusiviliojo dar
bams į Vokietiją. Samdi
niai reikalauja atlyginimo 
natūra, nes už pinigus jie 
maža ką begali nusipirkti, 
tačiau vokiečių įsakymai 
griežčiausia draudžia mo
kėti kitaip, kaip tik pini
gais.

' Ūkininkams trūksta ir 
kad pyktis ir grožiui ken- tepalų, ir skysto kuro ir 
kia. Moteriai pykti ypač į kita ko, todėl daug sunku- 
neestetiška. mų teko pakelti, kol dau-

3. Vengkime tinginiauti, giau ar mažiau pavyko iš- 
Tinginystė yra visokių | sikulti pereitų metų der-
nusiminimų, juodų min
čių, nepasitenkinimų mo
tina. Neturėdamas nuola
tinio užsiėmimo žmogus

lių.

kiausią vargą.
Jeigu dar pridursime,

kad ūkininką slegia prie
volė pristatinėti privalo
mu būdu nepakeliamus 
maisto gaminių kiekius, 
jeigu pastebėsime, jog 
jam vis dar nepripažįsta
ma nuosavybė į jo paties 
žemę, — tai suprasime, 
kad lietuvio ūkininko da
lia yra tikrai sunki. Bet 
ūkininkas lieka nepalau
žiamas savo tikėjime, jog 
jis išlaikys ir šiuos karo 
bei naujų okupantų lai
kus.

DARBININKAI NACIŲ 
VERGIJOJE

• “Deutsche Zeitung im me suprantama” darbinin- 
Ostland” (IV. 23) apraši- kai “iš buvusių Pabaltijo 
nė ja, kaip užsienio darbi-j valstybių” neturį nešioti 
ninkai dirba Vokietijoje. ■ ant drabužių prisiūtos rai-

būdas — turtas, jei blogas rausiasi po savo galvą ir 
— nelaimė tau ir kitiems, širdį, paskui pradeda lan- 
Būde daug kas paveldėto, džioti ir po kitų galvas, 
įgyto, bet ir savo jėgoms pasiduoda visokioms fan- 
galima prie jo daug ko tazijoms. Tai jau nelai- 
pridėti. Tai reiškia, kad mingas žmogus. Norma-
būdą galima taisyti, ge-i lūs darbas yra geriausias Lenkų darbininkai turj ne. | džs <‘O
rinti, auklėti, jj praturtin- visokių įsivaizduotų ligų i šioti ant drabužil) užsiūtą
ti gerais įpročiais ir išrau- ir nelaimių vaistas. 'raidę “p” (Pole) ir jie daž-
ti blogus, nesociališkus į-, 4. Mėgkime kuklumą ir į nįausįa gyvena bendrose VnkiFtHa"‘‘ii" hnvii«riii~'Pfl'
procius. Budo lavinimas paprastuma. Kuklumą ir f l turi mm n? i okietiją išbuvusių Pa-turėtų būti kasdieninis ■ paprastumą materiali- Į da^Kokėti 157 “iš^v ibaltij° vaIstyblų” netur(s
mūsų darbas. Kad tas dar-jniuose dalykuose. Kuklu- mokestį” %<t y’ n‘ek° bendr°

faktiškai gauna tiek nuo-

Taip pat pabrėžiama, 
kad darbininkų vykimas į

ii
J

i ii
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bas būtų sėkmingas, rei-' mą ir paprastumą kalbo- 
kia savo būdą pažinti — je. Kuklumą ir paprastu- 
žinoti kas jame ’gera, kas mą elgesy. Nesigirkime 
bloga. {nei turtu, nei grožiu, nei

2. Kovokime su pykčiu, žinojimu. Ką gero turime 
Supykęs žmogus nebeval- visi savo laiku pamatys ir 
do pats savęs: nei savo be mūsų reklamos. Mūsų 
galvojimo, nei savo liežu- jreklama gerus dalykus tik 
vio, dažnai net nei savo: pagadins ,nes mūsų neku- 
veiksmų. Supykęs žmogus klumas jau bus pagadinęs
gali kitą labai nuskriausti, 
būti neteisingas. Sako,

plieno kur galima... Bleku- 
čių atidarytojas jau ne
toks svarbus daiktas mū
sų virtuvėse. Mažiau ble- 
kučių bus gaminama nuo 
dabar ir jos bus daug di
desnės... Ateities “perga
lės” kūdikių vežimukai

kitų skonį.
5. Pasistenkime mažu — 

tai visų protingų žmonių 
šūkis. Tai nereiškia, kad 
nereikia siekti geresnio, 
patogesnio, gražesnio gy
venimo, pelnytų laimėji
mų. Ne. Tai tik reiškia, 
kad savo asmens kasdie
ninius reikalus nepadary
tume kokiais dievaičiais, 
kuriems viską aukotume,

su iki soties 
žinomu ir liūdnai pagarsė
jusiu rusų ištrėmimo me- 
thodu”. Vokietijoje dirbą 
darbininkai galį siųsti sa
vo šeimoms pinigus. Į Gu
diją pinigų iš Vokietijos 
dar nesą galima siųsti, bet 
šeimos esančios tris mėne
sius šelpiamos.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

Avė Maria Programa

bus iš medžio su mažiau
siu minimumu geležies ir kurie būtų viso mūsų gy- 
plieno... Vyrų ir moterų venimo, visos mūsų veik- 
paltai ir apsiaustai iš ne los matas. Juo mažesnių 
pilnos vilnos bus pigesni reikalavimų žmogus, juo 
šį rudenį negu praeitą ru- mažiau priežasčių blo- 
denį. į giems darbams, juo arčiau { gauną pas save.

Karo statybai per metus prie laimės. Protingo žmo- Toliau laikraštis 
praleidžiama $12,500,000,- gaus rūbai bus padorūs, kad “okupuotose Rytų ša-

šimčių mažiau, nekaip kiti 
darbininkai).

Antrą grupę sudarą dar
bininkai “iš buvusių Pa
baltijo valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos”.
Šie darbininkai atlygini
mo ir mokesčių atžvilgiu 
esą vienodoje padėtyje su 
kitais užsienio darbinin
kais, bet ir jie turį mokėti 
15% “išlyginimo mokes
tį”.

Trečia grupė susideda iš
darbininkų iš Gudijos iri Sekmadienj, liepos 12 d., 6:30 
Ukrainos. Jų skaičius kas vaj. vakare Avė Maria radio 
savaitę didėjąs. Jie, kol programoje bus perstatytas šv. 
pasiekią Vokietiją esą net Margaretos iš Cortona gyveni- 
tris kartus dezinfekuoja- mas. šventieji ne gimsta, bet 
mi. Šie darbininkai turį savo gyvenimu ir darbais užsi- 
nešioti ant drabužių uzsiū- pelno šventųjų pripažinimą. Pa
tą raidę “O” ir jie apgy-:sįWausykįte šios programos, 
vendinami grupėmis po 20 kuri transliuojama sekmadie- 
žmonių. Jų uždarbiai ati- ’ nįaįs. Bostono ir apylinkės žmo- 
tinką tuos, kuriuos jie nės gali klausytis Avė Maria 

programos iš WMEX stoties, 
sako, Boston.

000. beveik 20% virš bu- bet kuklūs, jo valgis bus
vusio rekordo... Geležis ir 
plienas, sidabras ir auk
sas, ir medis bus vartoja
ma bažnyčiose vieton mi- 
singo ir vario. Jie bus var
tojami gaminime kielikų 
ir kitų tikybinių daiktų... 
Prezidento Fair Employ- 
ment Practice Komitetas 
įskundė dvi Chicagos dar
bo unijas už diskriminavi
mą prieš negrus darbinin
kus... ir jis: įsakė unijoms 
sustabdyti diskriminaciją.

WPB.

sveikas, maistingas, bet 
ne išmislingas, jo gyveni
mo būdas bus santūrus, be 
kraštutinumų, pagal jo iš
gales.

6. Nesivaikykime malo
numų — tai tikriausi ke
liai prie neprotingų pasiel
gimų. Nuolatinis pasilink
sminimų ir malonumų ieš
kojimas tampa žalingu', 
prie daug nelaimių vedan
čiu įpročiu. Reikia po dar
bo atvangos, bet reikia la
biau ieškoti poilsio darbo

lyse” darbininkų registrą-j 
cija “nėra sunki”, nes J 
maisto kortelės duodamos, 
tik po to, kai miestelėnai' 
yra užsirašę vokiečių ‘dar-: 
bo įstaigose’ (Arbeit-' 
samt).

Po kelių dienų (TV. 26) 
‘Deutsche Zeitung im Ost
land’ pasitaisė kitam 
straipsnyje, kuriame įsak
miai pabrėžia, kad “savai-

pakeitime negu nieko ne
veikime ar tuščiuose pasi
linksminimuose. “L-s”
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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)
3586. Chrulis, Zenonas (Alek

sas), gimęs 1920, darbininkas, 
g. v. Vilnius.

3587. Chuceris, Mečys, 42, 
vežikas, g. v. Ignalinas.

3588. Ignačenskienė, Vanda,
30, siuvėja, g. v. Daržyniškiai,
Rudnia.

3589. Ignačenskaitė, Kristina 
(Vaclovas), 8.

3590. Ignašiunas, Jonas (Pet
ras), 35, mokytojas, g^v. šila
liškiai, N. Radviliškis.

3591. Ignašiūnienė, Liuda 
(Antanas), 26, šeimininkė, g. 
v. Latveliai, N. Radviliškis.

3592. Ignašiunas, Aloyzas 
(Jonas), 7.

3593. Ignašiunas, Algiman
tas (Jonas), 4.

(3594. Prie šio numerio nėra 
vardo).

3595. Ignašiunas, Gytis-Vi- 
lius-Antanas (Jonas), 1.

3596. Ignatavičius, Aleksan
dras, 50, samdinys, gyv. v. Kau
nas.

3597. Ignatavičienė,'^' Julija,
40, šeimininkė.

3598. Ignatavičienė, Laimutė 
(Aleksandras), 13, mokinė.

3599. Ignatavičiūtė, Aldona 
(Aleksandras), 19, choristė.

3600. Ignatavičius, Mikas! tanas), 40, samdinė, g. v. Kau- 
(Juozas)), 40, ūkininkas, g. v.;nas.

z *
3606. Ilękys, Juozas (Anta

nas) , 40, g. v. Kaimas.
3607. Ilekys, Vaclovas (Juo

zas), 3.
3608. Ilekytė, Elena (Juo

zas), 2.
3609. Ilekytė, Genė (Juozas),

3610. Ilgūnas, Julius (Vin
cas), 27, karininkas, g. v. Vil
nius.

3611. Ilgūnas, Kazys, gimęs 
1914, studentas, g. v. Kaunas.

3612. Imbrasas, Povilas (Jo
nas), 27, ūkininkas, g. v. Užu- 
raitis, Deltuva.

3613. Indriūnaitė, Elena 
(Pranas), 20, ūkininkė, g. vie
ta Kamajėliai, Kamajai.

3614. Indriūnas, Pranas 
(Juozas), 50, g. v. Kamajėliai

3615. Indriūnienė, Koste 
(Justinas), 45, ūkininkė, g. v. 
Kamajėliai.

3616. Indriūnas, Algis (Pra
nas), 19, mokinys.

3617. Indriūnaitė, Vida (Pra
nas), 18, mokinė.

3618. Indriūnas, Vytautas 
(Pranas), 11, mokinys.

3619. Indriūnas, Jonas (Juo
zas), 40, ūkininkas, g. v. Bilai- 
šiai, Dusetos.

3620. Indriūnienė ,Ona (An
tanas) , 45, ūkininkas, g. v. Bi- 
laišiai.

3621. Indriūnas, Antanas 
(Jonas), 11, mokinys.

3622. Indriūnas, Vytautas 
(Jonas), 9, mokinys.

3623. Indriūnas, Algis (Jo
nas), 8.

3624. Ingelevičius, Alfonsas 
(Aleksandras), 40, vežikas, g. 
v. Vilnius.

3625. Intras, Alfonsas (Anta
nas ), 31, darbininkas, g. v. Kli- 
biai, Kretinga.

3626. Inzelis, Valteris (Jo
nas), 45, pardavėjas, g. v. Kau
nas.

3627. Inzelienė, Liucija (An-

Berzdainiškiai, Gervėčiai. 3628. Inzelis, Edvardas (Val-
3601. Ignatavičius, Vacius teris), 11, mokinys.

(Mikas, 26, ūkininkas, g. v. 
Užuraistis, Deltuva.

3602. Ikanas, Vladas (Juo
zas), gimęs 1896, samdinys, g. 
v. Zarasai.

3603. Ikanienė, Liuda (Jo
nas), gimusi 1905, samdinė, g. 
v. Zarasai.

3604. Ikanas, Vytautas (Vla
das), gimęs 1924, mokinys, g. 
v. Zarasai.

3605. Ilekienė, Petronė, 30, g. 
v. Kaunas.

3629. Iškauskienė-Vilčinskai-I
tė, Ona (Petras), gimusi 1896, 
samdinė, g. v. Vilkaviškis.

3630. Ivaškevičienė, Elena 
(Zakarijus), 30, samdinė, g. v. 
Milvida, Pernarava.

3631. Ivaškevičius, Kazys 
(Kazys), 33, g. v. Pernarava.

3632. Iškielevičius, Vladas 
(Motiejus), gimęs 1902, ūki
ninkas.

3633. Išara, Juozas (Alek
sandras), 46, advokatas, g. v.

Vilnius.
3634. Išarienė, Emilija, ūki

ninkė, g. v. Inturke, Malėtai.
3635. Išaras, Petras (Juo

zas) , 18, Inturkė.
3636. Išaraitė, Marija, 7.
3637. Išaras, Jonas, 15.
3638. Išaraitė, Ona, 13.
3639. Iškauskas, Antanas, 45, 

g. v. Vilnius.

3640. Iškauskas, Juozas (Jur
gis), 42, ūkininkas, g. v. Vil
kaviškis.

3641. Iškauskienė, Ona, 44.
3642. Išoraitė, Marija, 16, 

mokinė, g. v. Inkentrai, Male- 
tai.

3643. Išora, Jonas (Petras), 
14, mokinys, g. v. Inkentrai, 
Malėtai.

3644. Išoraitė, Ona (Petras), 
13, mokinė, g. v. Inkentrai.

3645. Išora, Petras (Petras), 
18, ūkininkas, g. v. Inkentrai.

3646. Išoriene, Emilija (Ig
nas), 48, ūkininkė, g. v. In
kentrai.

3647. Ivaišas, Jonas (Anta
nas), 20, darbininkas, g. vieta 
Radviliškis.

3648. Ivanovas, Vladas, 36, 
amatininkas, g. v. Vilnius.

3649. Ivanovas, Kostas (Alek
sas), gimęs 1912, studentas, g. 
v. Kaunas.

3650. Ivanauskas, Aleksand
ras, 40, darbininkas, g. v. Vil
nius.

3651. Ivanauskas, Antanas 
(Juozas), 17, gyv. v. Dobrovo
lė, Pajevonys.

3652. Ivanauskas, Kostas 
(Antanas), 29, knygvedis, g. v. 
Betygala, Raseiniai.

3653. Ivanauskas, Mykolas, 
35, samdinys, g. v. Klebonija, 
Meškučiai.

3654. Ivanauskienė, 27, sam
dinė.

3655. Ivanauskaitė, (Myko
las), 2 metų amžiaus.

3656. Ivanauskas, Petras, gi
męs 1908, samdinys, g. v. Bir
žai.

3657. Ivanauskienė, Antani
na (Benjaminas), gimusi 1908, 
šeimininkė, g. v. Biržai.

3658. Ivanauskaitė, Rita 
(Petras), gimusi 1937.

3659. Ivanickis, Karolis, 72, 
inžinierius, g. v. Vilnius.

3660. Ivanickienė, Marija, 60, 
g. v. Vilnius.

3661. Ivanovas,
(Aukuntijus), 62, 
g. v. Vilnius.

3662. Ivanovienė,
(Juozas), 38, šeimininkė, g. v. 
Vilnius.

3663. Ivanovas, Vladimiras 
(Povilas), 28, studentas, g. v. 
Vilnius.

3664. Ivanovienė, Marija 
(Stasys), 26, samdinė, g. vieta 
Vilnius.

3665. Ivanovienė, Irena (Se 
verinas), 7.

3666. Ivanovas, Zenonas 
(Kostas), 27, darbininkas, g. 
v. Minuškai, Ignalinas.

3667. Ivasiuk, Jonas (Jonas), 
26, vežikas, g. v. Vilnius.

3668. Ivaškevičius, Aleksand
ras (Jonas), 44, dekoratorius, 
g. v. Vilnius.

3669. Ivaškevičius, Bronius 
(Feliksas), 33, batsiuvys, g. v. 
Vilnius.

3670. Ivaškevičius, Ferdinan
das (Juozas), gimęs 1892, sam
dinys, gyv. v. Jašiūnai, Vilnius.

3671. Ivaškevičius, Stasys 
(Juoazs), 51, ūkininkas, gyv. v. 
Milvidai, Pernarava.

3672. Ivaškevičius, Kazys 
4Kazys), 31, ūkininkas, gyv. v. 
Milvidai, Pernarava.

3673. Ivaškevičienė, Jadvyga, 
39, ūkininkė, g. v. Milvidai.

3674. Ivaškevičienė, Elena, 27, 
ūkininkė, gyv. v. Milvidai.

Severinas
ūkininkas,

Eugenija

Announcers Donate Blood

forces. Above are foar of Coiumbia Broadcasung System s foreign 
language atmonncers who made donations at the New York eenter. 
They are Serge Zibell, Italian, (on table); Rosemary Barck, Finnish; 
Mannel Botero, Colotnbian; and Georgės Duthuit, French. The 
aura* is Mūs Srlvia Bers.

bARBIHlHKAS
3675. Ivaškevičiūtė, Estera, 7
3676. Ivaškevičiūtė, Asta, 3.
3677. Ivaškevičiūtė, Kristina,

7 mėnesių amžiaus.
3678. Ivaška, Mykolas (Alek

sandras), gimęs 1917, darbinin
kas, g. v. Rukšanai, Trakai.

3679. Ivinskis, Stasys, 27, ge
ležinkelietis, g. v. Kaišedoris.

3680. Ivaškevičienė, Jadvyga 
(Leopoldas), 23, ūkininkė, g. 
v. Milvidai, Pernava.

3681. Ivoškevičius, Stasys, 45, 
ūkininkas.

3682. Ivoškevičienė, Elena 
(Zacharas), 31.

3683. Ivoškevičius, Kazys 
(Kazys), 33, ūkininkas, gyv. v. 
Pernarava.

3684. Ivoškevičiūtė (Kazys),
8 metų amžiaus.

3685. Ivoškevičiūtė (Kazys),
5 metų amžiaus.

3686. Izokaitienė, Ona (Juo
zas), 50, darbininkė, gyv. vieta 
Kaimas.

3687. Irnalajus, Valijanas 
(Zina je vas >, gimęs 1911, ūki
ninkas, gyv. v. Milkunai, Adu
tiškis.

3688. Yla, Jurgis, 45, samdi
nys, gyv. v. Dūkštas, Zarasai.

3689. Yla, Rimas (Jurgis), 5.
3690. Ylaitė, Milda (Jurgis), 

7.
3691. Ylienė, Stasė (Kostas), 

30, šeimininkė, gyv. v. Dukštai, 
Zarasai.

3692. Jablonskis, Česius (Ig
nas), 42, knygvedys, g. v. Pa
bradė.

3693. Jackevičius, Leonas 
(Jonas), 20, darbininkas, gyv. 
v. Kaunas.

3694. Jackevičius, Stasys (Le
onardas), gimęs 1903, darbinin
kas, gyv. v. Kaunas.

3695. Jackevičius, Viktoras, 
32, karininkas, gyv. v. Vilnius.

3696. Jackūnas, Kostas, 31, 
kalvis, gyv. v. Laumeikiai, Pa
biržė.

3697. Jackūnaitė, Laimutė, 
12, gyv. v. Julijanava, Garliava.

3698. Jacunskas, Medardas 
(Kazys), 62, ūkininkas, gyv. v. 
Semetiškiai, Deltuva.

3699. Jacunskienė, Elena 
(Juozas), 54, ūkininkė, gyv. v. 
Semetiškiai.

3700. Jačiulienė, Emilija (An
tanas), 30.

3701. Jagintavičius, Juozas, 
36, samdinys, g. v. Pacūnai, 
Vendžiogala.

3702. Jagintavičius, Juozas 
(Juoazs). 9.

3703. Jagintavičiūtė, Kristi
na (Juozas), 2.

3704. Jagminas, Bernardas 
(Petras), 27, studentas, g. v 
Kaunas.

3705. Jagminas, Leopoldas 
(Vladas), gimęs 1903, samdi
nys, g. v. Vilnius.

3706. Jagminienė, Elzbieta, 
35, g. v. Vilnius.

3707. Jagminas, Romualdas 
(Leopoldas), 12, g. v. Vilnius.

3708. Jagminas, Henrikas
(Leopoldas), 8, g. v. Vilnius.

3709. Jagminas, Antanas

Old Glory Waves Out New Challenge on Bonds

, m MV

This new 24-aheet poster, drawn for the Defense Savings Staff by Paul Paulson, of Harrington, Park, 
N. is the first of 35,000 erected by the outdoor advertising industry to aid in the sale of Defense Savings 
Bonds throughout the country. Paulson is a native of South Dakota and has been associated with Outdoor 
Advertising Incorporated for several years. In 1940 he won au avard in a poster contest sponsored by the 
Committee to Defend America by aiding the Allies.

SHENANDOAH, PA.
MIRĖ A. A. KAROLIUS 

GAUDINSKAS 
Birželio 26 d., 10 vai. ryte į- 

vyko laidotuvės A. Ae Karoliaus 
Gaudinsko, 111 East Lloyd St 

Kunigas Juozas Gaudinskas, 
a. a. mirusiojo sūnus, už savo 
tėvelio vėlę atlaikė iškilmingas 
liūdesio Mišias. Jam asistavo 
diakonu kunigas Andrius Degu
tis, Maizeville, Pa., ir subdiako
nu kunigas Leonas Pečiukevi- 
čius iš Frackville, Pa. Prie abie-

• • Žinios
trūksta visokios karui reikalin-K
gos medžiagos ir ypatingai 
žmonių geros valios bei simpa
tijos. Taigi, kiek galint, viso
kios spalvos Rusijos patarnau
tojai bando laikyti taip vadina
mus mitingus, ugdyti susibro
liavimo ūpą mūsų žmonėse.

Tam tikslui buvo atvažiavęs

grupių. Mūs lietuvaičių koman
da pasižymėjo laimėdamos ant
rą dovaną $30.00.

IR DAR ŠIS TAS 
(Iš Parapijos Jubiliejaus 

knygos)
Shenandoah — Lietuvių mie

stas... Miestas yra palyginti, vi
sai nesenas. Enciklopedijose jis 
pradėdamas minėti tik nuo ta
da, kai jame pradėjo apsigy
venti lietuviai. Jis esąs įkurtas

j svečius ten kokios komunistų; 1862 m. Pirmieji lietuviai atvy- 
gazietos įkūrėjas ir buvęs re- ko 1869 iš Danville, Pa. Bu- 
daktorius. Būk mūsų žmonesI vo tei Suvalkijos dzūkai... Turi- 
gerai nesuprantą gyvenimo So- mos žinios liudija> kad pirmiejį 
vietų Rusijoje ,tad jis bandė iš-[buvo: Petras Kazakevičius, Jo-
aiškinti kaip “klaidingai mes1

jų šoninių altorių atlaikė Mi-1 neigiame jųjų politiką bei jųjų
šias kunigas Karalius ir kuni
gas Jonas Lukšys.

broliškus principus”.
To vakaro programoj apart

Apeigose taipgi dalyvavo se- kitų gan žymiai pasirodė kaiku- 
kanti kunigai: P. Česna, Maha-! rie Shenandoah lietuviai, kurie

nas Račkus, Jonas Bobinas, 
Jonas Slavinskas, Matas Matu
levičius, Kazys Stanynas, An
tanas Mickevičius, Matas Kara
lius, Stasys Miliauskas, Vincas 
Bagdonas, Antanas Bagdanavi- 
čius, Jonas Skritulskas, buvęs 
pranciškonų ordino brolis Au-

noy City; C. Klevėnas, ir L. yra taip vadinamos Lietuvių 
Krajewski iš Minersville; S. Darbininkų draugijos nariai.
Dobinis, Shamokin; S. Nanor- Ypatingai kitataučių akį pa- gustinas Zaicas, Jonas joku. 
ta, Hazleton; M. Daumantas, traukė šis faktas, kad lietuviai, hauskas Jonas Bradūnas Vin- 
Girardville ir J. Degutis, Tama- išimtinai remia šios programos \ cas Cižauskas (Lawson)’, An- 
qua- Sekantieji klierikai patar- užsimojimus.

Pažymėtina, kad niekad mini
mi lietuviai nėra pasižymėję

navo pamaldose: J. Gibas, B. 
Šimkus, J. Gatavynas, V. Stroc- 
kis ir S. Sužedelis.

RUSIJOS PAGALBAI 
MITINGAS

Užpereitos savaitės birželio 22 
d., pirmadienio vakarą, Shenan- 
doah’ryje Maher’s svetainėje į- 
vyko susirinkimas sukėlimui 
pagalbos bei pinigiškos para
mos Sovietų Rusijai. Mat da
bartiniais karo laikais Rusijai, 
pasaulio komunistų centrui,

(Vincas), 60, samdinys, g. v. 
Šiauliai. 1

3710. Jagminienė, Ona (Ig
nas), 58, šeimininkė.

3711. Jakaitis, Petras (Povi
las), 45, samdinys, g. v. Kau
nas.

3712. Jakaitis, Pranas (Jur
gis) ), gimęs 1904, samdinys, g. 
v. Šakiai.

3713. Jakaitienė, Kazė (An
tanas), 33, g. v. Šakiai.

3714. Jakaitytė, Janutė (Pra
nas), 7.

3715. Jakaitis, Algis (Pra
nas), 3.

3716. Jakas, Juozas (Juo
zas), samdinys, g. v. Plungė.

Jakas, Stasys (Ado- 

samdinys, g. v. Dar-

kolas),

driukaitis ir kiti... Pirmoji or
ganizacija buvo Šv. Kazimiero 
draugija... Pirmas lietuvių ku-

kitataučių akyse nei darbu, nei. nįgas buvo Andrius Strupins-
aukomis Lietuvos naudai.

KARO TARNYBOJE

Teisybė, didžiausią nuošimtį 
Shenanadoah gyventojų suda
ro lietuviai. Ta<^ gan didelį 
skaičių mūsų apylinkės vyrų J.

kas, atvyko 1872 m.

Pasiunčiau mūs parapijos Ju
biliejaus knygą vienam mūsų 
lietuvių visuomenės veikėjui. 
Štai ką jis rašo: “Prisiųstąjį 
sukaktuvių Shenandoah liet. 

V. Amerikos karo tarnyboje,1 parapijos leidinį gavau labai

kė, g. v. Darsūniškis.
3719. Jakienė .Emilija, gimu

si 1910, šeimininkė, g. v. Žei
miai.

3720. Jakaitė, Nijolė, 12, g. 
v. Žeimiai.

3721. Jakys, Regimentas, 8, 
g. v. Žeimiai.

3722. Jakytė, Danutė, 9 mė
nesių amžiaus.

3723. Jakavičius, Cezaris 
(Julius), 40, g. v. Tamošiūnai, 
Meškučiai.

3724. Jakavičienė, Koste (Ka
zys), 38, mokytoja, g. v. Tamo
šiūnai.

8725. Jakavičiūtė, Dalia (Ce
zaris), 6.

3726. Jakelaitis, Lukas, gi
męs 1907 ,mokytojas, g. v. Ba
taičiai.

3727. Jakelaitienė, Mikalina 
(Pranas), 30, šeimininkė, g. v. 
Bataičiai. ,

3728. Jakelaitytė, Viktorija 
(Lukas), 6 mėnesių amžiaus. /

3729. Jakelaitis, Jonas (Lu
kas), lVš metų amžiaus.

(Sus daugiau)

sudaro mūsų parapijos lietu 
viai. Nei nereikia platesnio iš
aiškinimo, visiems yra gerai ži
noma jųjų darbas ir pasiauko-

Ačiū. Perskaičiau tiek lietuviš
kąją tiek angliškąją dalį ir per
žiūrėjau nuotraukas. Negalima 
atsigerėti. Tikrai gražus leidi-

jimas šiais laikais, netik šios i nYs ir labai vertingas. Gerai, 
šalies bet ir mūsų tautos labui kad angliškoje dalyje pateikčt
ir garbei.

Shenandoah lietuvių, Kariuo
menėje, laivyne, marinuose ir 
aviacijoje yra su virš 300 jau
nuolių.

MŪSŲ LIETUVAITĖS 
Ir Shenandoah lietuvaitės ne

sėdi nuleidusios rankų karo me
tu. Mūsų parapijoje randasi ke
lios komandos mergaičių ir mo
terų, kurios mokinasi, reikalui 
esant, kaip suteikti pirmą pa
galbą (First Aid), kaip grei
čiau ir geriau pagaminti val
gius (Nutrition Class) dideliam ! 
būriui kareivių, bei kokios ne- į 
laimės užtiktų žmonių.

Pereitą mėnesį, birželio 14—j 
20, Shenandoah 75 metų sukak
tuvių paminėjimui buvo sureng
ta įvairios parados ir tt., kurio
se ir mūsų lietuvaitės dalyvavo. 
Birželio 20 d. Shenandoah par
ke buvo laikoma lenktynės tarp 
visų apylinkės Pirmos pagalbos

žinių bendrai apie lietuvių tau
tą ir lietuvius Amerikoje. To- 
biu būdu leidinys įgyja daugiau 
negu lokalinio pobūdžio vertės. 
Aprašymo suskirstymas gra
žus. Atpasakojimas gyvas, kal
ba graži, nuotraukos labai vy
kusios. Labai naudingas darbas 
atliktas”. Kaulas

ONE 
BUCK•••



Penktadienis, Liepos 10, 1942

LDS Studijų Rateliams
4. Žmogiškos Priemonės

Suprantame, Garbingieji Broliai, kad šitoje kovo
je už religiją reikia panaudoti visas teisėtas priemo-1 
nes, kurios yra mūsų galioje. Dėl to, eidami mūsų gar
bingojo pirmtakūno Leono XIII pėdomis, mūsų enci
klikoje Quadragesimo Anno energingai reikalavome 
teisingesnio žemiškųjų gėrybių paskirstymo ir nuro
dėme visas tas priemones, kuriomis būtų galima ge
riausiai grąžinti sveikatą bei pajėgumą visuomenei ir 
ramybę bei taiką jos sergantiems nariams. Kadangi 
stipriausius norus jau čia žemėje tam tikrą laimingu
mą susikurti yra įdiegęs žmonėms pats pasaulio Kū
rėjas, tad ar krikščionybė visada nepripažino ir nerė
mė teisingas pastangas tikrajai civilizacijai ir pažan
gai, gerai suprastam, pasiekti?

Žmogiškų Priemonių Negano
Kadangi, Garbingieji Broliai, prieš šią pragarišką 

religijos neapykantą, kurią jau šv. Povilas pavadino 
“neteisybės paslaptimi”, vienų žmogiškų priemonių 
ir numatymų negana, tai manytume Mus prasilen
kiant su Mūsų apaštališkomis pareigomis, jei nenuro- 
dytume tų stebuklingų šviesos paslapčių, kurios vie
nos turi jėgos suvaldyti šėlstančias patamsių galybes.

Kada mūsų Viešpats Kristus, grįždamas nuo Ta
boro kalno po stebūklingo persimainymo, pagydė vel
nio apsėstą vaiką, o Jo mokiniai nuolankiai Jo paklau
sė, kodėl mes, girdi, negalėjome jį išvaryti, tai Kris
tus davė jiems šitą įsidėmėtiną atsakymą: “Šita gi 
veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku”. 
Tą Dievišką įspėjimą, Garbingieji Broliai, manome 
esant tinkamą ir šių laikų blogybėms gydyti, nes ir jos 
tegali būti pašalintos tik “per maldą ir pasninką”.

oi»

D&BBtMIMgAS

Tik ką sugrįžęs Dėdės Šamo bomberis nuo Japonų, kur bombardavo priešo bazes, atgauna 
kvapą, ant Australijos aerodromo. Mechanikai rūpestingai peržiūri ir prirengia naujam žygiui.

Worcester, Mass.

zapo par., Šv.. no
vena, rugsėjo 9į — Į7 d. T. Jus
tinas Vaškys.

Stoa-r City, Ioum — Sv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 d., 
T. Justinas Vaškys.

So. Boston, Mass. — Sv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
tinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Ansonia, Conn. — Sv. Antano 
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
lis Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS, 
310 Orchard St.,

Pittsburgh (10), Pa.

Aušros Tarty Parapija
IS AUŠROS VARTŲ PAR.

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
DARBUOTĖS

Federacijos 33 skyriaus susi
rinkimas įvyko birželio 29 d. 
Dalyvavo daug atstovų iš drau-

Jonas Linu. Jis pagelbsti gijU- Padaryta keletą svarbių 
dr. Mendeliui su įvairiomis nutarimų. Klebonas kun. K. A

A. A. PRANĖ ŠALKEVI- 
ČIOTĖ

Tikrai dideliai skaudus smū
gis užgavo Satkevičių šeimą.

kun 
kun
pamaldomis, nes 
čioje kaip žiemą,

musų
taip

Dazny-
vasarą

Nelaboji mirtis į trumpą dviejų į tos pačios pamaldos. Sekmadie- 
mėnesių laikotarpį pp. šalkevi- niais, ketverios mišios, pirma- 
čiams išplėšė net du suaugu- į dieniais ir antradieniais 
sius tos šeimos narius. Nespė-1 kartų Stebuklingojo Medalikė- 
jo dar užgyti žaizda palaidojus 1 Marijos Novenos pamaldos,
36 metų sūnelį Stanislovą, kaip

Malda — Žymi Priemonė
Žinodami savo labai ribotą prigimtį ir mūsų vi

sišką priklausomybę nuo Aukščiausiojo Kūrėjo, grieb- 
kimės pirmučiausia maldos. Tikėjimas mus moko, ko- kevičienė, tikra katalikė,

ketvirtadieniais Įstatymas Švč.
štai gauta žinia, kad yra mari-; Sakramento per visą dieną, šv
narna dukrelė Pranė. Negalima valanda už jaunuolius ir mer
aprašyti didelį motinos Šalkevi- gaites, tarnaujančius Dėdei Sa 
čienės širdies skausmą. Bet Šal- :mui 5:30 vai.; šeštadieniais iš

nesi-; pažinčių niekad netrūksta.
Mūsų bažnyčią tai tikrai Bal-

Vasys pranešė, kad planuoja
ma rengti parapijos pikniką. 
Nutarta remt ir pradėt darbą. 
Visi atstovai ves agitaciją savo 

14 draugijose. Piknikas įvyks rug
piūčio 16 d., Aušros Vartų pa
rapijos darže. Pirm. Juozas Gla- 
vickas, kaipo gaspadorius, pri
statys valgius ir gėrimus. Ren
gimo komisiją sudaro šie: J. 
Matačinskas, B. Tamulevičius, 

_lw. Krounalis, Nedzveckienė, E. 
i Džiaugienė ir visa valdyba. 

Dirbt apsiėmė: K. Meskinie-

Adolphas Tamulevičius apsiė
mė sutaisyti ir sustatyti stalus 
ir ratus, pasikviečiant Petrą 
Kasulį ir kitus į pagalbą.

Draugijos yra visos kviečia
mos prisidėti, ir jei galima su 
savo stalais.

Nutarta ateityje laikyt susi
rinkimus trečią pirmadienį mė
nesio. Pageidautą, kad visų 
draugijų atstovai lankytųsi į 
susirinkimus, nes Federacijos 
skyrius susidaro iš vien atsto
vų. Koresp. T. B. M.

kia yra galia nužemintos, pasitikinčios ir ištvermingos priešina Dievo valiai, tačiau su ( 
maldos. Jokiam kitam geram darbui Visagalis Dievas Jobu kartoja “Dievas davė, Die- timorės miesto šventovė. Kada n®’ Į* Totulienė, M. Kirmelienė, 
tiek bendrų, gausingų bei iškilmingų pažadų nėra pa- vas ir atėmė” lai bus Jo šv. va- tik neatsilankysi, tai visuomet Lucija ir Marcelė Meškinytės. 
daręs, kaip kad kreipiamoms į Jį maldoms: “Prašyki- Jia- A- a- Pranė palaidota tre-;rasi žmonių besimeldžiant, žmo-| tos gražios knygelės išpardavė, 

i Jei kas norės daugiau, tai turėste ir bus jums duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus čiadienį, liepos 8 d. Antradienio j nių ieškant paguodos ir surami- tures
-inmc atidarvta kipkvipnaą knri^ nrašo pauna ir vakarą 7 vai. kun. dr. L. Men-'nimo siais sunkiąįs laikais prie, ... .. , ’ .... „jums atidaryta. Nes kiekvienas, Kuris prašo, gauna, ir T^vtAuns v™ T««uiėn„sin arba tiesl°S 18 Darbininko”delis, jo brolis kun. Jonas Men

delis, kunigų mamytė Mende- 
lienė, vietinės Sesutės Kazimie- 
rietės, kad parodyti savo užuo-

kuris ieško, randa, ir beldžiančiam bus atidaryta. Iš 
tiesų, iš tiesų, sakau jums: Jei ko prašysite Tėvą Ma 
no vardu, duos jums”.'

Kas gi gali būti mūsų maldai vertingesnio ir tin- jautągerąjai šalkevičių mamy- 
kamesnio pagerbimui To, kuris “yra vienas tarpiniu- tei ir visai šalkevičių šeimai at
kas tarp Dievo ir žmonių, Žmogus, Kristus Jėzus”, silankė į pp. šalkevičių namus 
kaip kad parašyta, kad tikėjimas į vieną, tikrą ir gy-; ir atkalbėjo rožančiaus dalį už 
vą Dievą neišnyktų žemėje. Toki malda jau turi savy- mirusios vėlę. Lai gerasis Vieš- 
je dalimi tai, ko ji prašo, nes kas meldžiasi, tas susi- pats ramina kaip tėvelius, taip 
jungia su Dievu ir per tai jau palaiko gyvą Dievo at- broli kunigą Kazimierą šalke- 
minimą žemėje. Ir tikrai, kas meldžiasi, tas vien savo vičiu ir kitas velionės gimines, 
kūno nužemintu pavidalu jau reiškia viešai savo tikė- ° mirusiai tesuteikia kuovei- 
jimą į pasaulio Kūrėją ir Viešpatį. Ir kiek kartų jis ne
privačiai, bet bendrai ir viešai tai daro, jis išpažįsta 
Viešpatį aukščiausiu Valdytoju, ne tik paskirus žmo
nes, bet ir visą visuomenę valdančiu.

Kaip tikrai malonų ir dangui ir žemei paveikslą i Pereitą sekmadienį per visas 
teikia besimeldziančioji Bažnyčia. Be pertraukos, die- mišias buvo žmonėms pranešta, 
ną ir naktį giedama visoje žemėje Dievo įkvėptosios kad išeivijos patriarcha kun. 
psalmės; nėra valandos dienoje, kurią nebūtų minima Juozas Lietuvnikas nesveikuo
tam tikra liturgija; nėra to laiko, kuris neturėtų savo ja. Ant tiek nusilpnėjo, kad ne- 
dalies bendrose padėkos, garbinimo, maldavimo bei Sal1 paeiti ir negalėjo sekmadie- 
atgailavimo maldose to mistiškojo Kristaus kūno, ku- ni atnašauti šv. mišių. Kun. dr. 
riuo yra Bažnyčia. Taip tai malda padaro Dievą esan- indelis prašė visų pasimelsti, 
čiu žmonių tarpe, kaip pats Dieviškasis Išganytojas Ils*sl klebonijoj. Nėra jokio pa- 
pažadėjo: “Kur yra du arba trys susirinkę Mano var- v°jaus’ tlk 77 metų amžiaus 
du, ten ir As esu tarp jų 1 r

kiaušiai amžinąjį atilsį. Teilsisi 
Viešpaties ramybėje!

SERGA KLEBONAS 
KUN. JUOZAS LIETUVNIKAS

Išganytojaus kojų, pasislėpusio 
Svč. Altoriaus Sakramente. 
Kun. Dubinskas grįš rugpiūčio 
1 d.

užsisakyti arba atskirai 
Mendeliui savo prašymą 
ti.

kun.

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
Chicago, III. — Dievo Apvaiz

dos par., Sv. Onos novena, lie
pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš
kys.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų vienuolyne, 
liepos 26 29 d. T. Juvenalis 
Liauba.

Newtown, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
6 d. T. Justinas Vaškys.

tU. _ gv. Kazimie^
Seserų vienuolyne, rugpiūčio d.. T. Justinas v“ 

^oterbury, Conn. - šv. Juo

Patrijotizmas Reika
lauja Parduoti Alų ir 

Ale Kvortiniuese 
Buteliuose

Karo laiku metalas yra vie
nas iš reikalingiausių karo pro
dukcijai. Paprastai, metalas y- 
ra reikalingas visur — visose 
industrijose. Trūkumas metalo 
pirmiausiai atsiliepė į Alaus 
Darymo Industrijas. Prieš po
rą mėnesių valdžios įsakymu 
alus nebepiliamas į kenukus. 
Dabar alų ir ale reikia supilti į 
stiklinius butelius. Bet ir čia 
susiduri su metalo problema — 
reikia butelius užkorkuoti.

Dabartiniu valdžios parėdi- 
mu, kiekviena alaus varykla 
tegali gauti buteliams kepurė
lių tik 70%, ką jie buvo sunau
doję 1941 metais. Taigi pasida
ro alaus varykloms didelis ke
purėlių trūkumas, užtai prisei- 
na noroms, ne noroms alų pilti 
į kvortinius butelius.

Taigi atsižvelgdami į dabar
tinę padėtį, kiekvienas patrijo- 
tas supras reikalą, kad kitaip ir 
negalima, kaip tik alų turėti 
kvortkiiuose buteliuose. Tat, 
nuėję į pakelių krautuvę ir pra- 

| šy kitę ,kad jums duotų kvorti- 

" (Skelb.)

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra žmogiškos priemonės blogybėms paša

linti ?
2. Ar vien žmogiškų priemonių užtenka?
3. Kodėl malda yra tokia galinga priemonė?
4. Kas reikalinga gerai maldai ?

džiausiąs mūsų gerojo Klebono 
troškimas, tai sulaukti savo 50 
metų kunigystės jubiliejaus.

NUOTRUPOS

Julė Murauskienė ,kuri buvo 
sunkiai sunkvežimio sužeista 
randasi Franklin Square ligoni
nėje. Nulaužtos abi kojos ir tie
sioji ranka. Ligonė tačiau link
sma ir atsilankančius stebina 
savo kantrumu. Dėkoja Dievui 
už viską, sakydama, kad galėjo 
būti dar blogiau.

Toj pačioj ligoninėj randasi 
Adelė Deltuvienė. Dr. Antanas 
Bučnis padarė sunkią operaci-' 
ją, kuri buvo sėkminga. Ligonė 
trumpu laiku mano grįžti na
mo. Jos du sūneliai, kurie tar
nauja Dėdei Šamui, išgirdę, 
kad jų mamytei bus daroma 
sunki operacija, gavo ypatingą 
leidimą ją aplankyti. Tas ją su
ramino ir suteikė spėkų pakelti 
operacijos skausmus. Linkime 
poniai Deltuvienei veikiai pa
sveikti.

Mūsų zakristijonus ponus I- 
voškus atlankė pp. Stravinskai. 
Ponia Stravinskienė pirm šliū-

mų butelių.

Dar trūksta pusantrų metų. bo buvo Veronika Ivoškaitė. At-
Buvo įšventintas į kunigus 1893 
m. gruodžio 23 d. ir per visą 
savo kunigavimo laiką vado
vauja Baltimorės vienintelei 
lietuvių parapijai.

Duok Dieve jam veikiai susti-
»; prėti, kad mes vėl jį galėtumėm
i!

•1 Užsisakykite Teniko Pas Mus
D , $ matyti sarfktuarijoj dalyvau

Pristatom geriausį toniką PiKni * ? jant įvairiose bažnytinėse pa 

kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir j!jmaidose-
visokiems Parengimams.

Jūsų Elektrai Reikmenys Tra 
tarnyboje Taipgi-Iki Karui Uisfoaigianl

laikyk
JUOS DARBE

U pritūrėk juos ęera\

jei jie leBudtmp pataisymų, pove* ,ien’“ tt

EDISON SHOPS
Alba pamatyk savo elektrišku AaUdiĮ

%

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isfington, Mass. Te!. Dedham 1304-W ?: *
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

si

£
t)

Klebonas reiškia savo padėką 
visiems, kurie jį aplankė jo li
goje.

KUN. DUBINSKAS 
ATOSTOGAUJA 

Mūsų darbštusis ir kuklusis 
kun. Antanas Dubinskas liepos 

di išvyko mėn. laiko atosto
goms. Jo vietą užima Šv. Mari
jos seminarijos profesorius

važiavo pas tėvelius atostogų. 
Ivoškų mamė džiaugiasi sve
čiais, ne tik savo žentu ir duk
rele, bet jųjų dukrele. Ivoškie- 
nė myli būti “grandma”.

Kun. dr. Mendelis džiaugiasi 
pasiekęs savo tikslą. Jis pasiry
žo parduoti 50 kun. Juškaičio 
Išleistos maldaknygės “Malonių 
Šaltinis”. Kaip tik jau 50 egz.

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingfon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosina! dS! visokių reikalų.
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DYKAI LITERATŪROS Bostono Edisono 
Klijantams. Si naudinga knygute yra gerai 
turiti, nes joje yra suteikti visi taktai kaip 
elektrikinius reikmenis PALAIKYTI DAR
BE.

Specialis pranešimas. Kad sutaupius metalą, 
norint gauti naują eiektriSkų daiktų dalį. 
reikia pristatyti senoji. Taigi, kada reik
menis atnešite pataisyti, būtinai nepamirš
kite pristatyti ir senas dalis, kaip pamainą.

BOSTON EDISON COMPANY

<r ...BUY U.S. WAB BONDS
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VYČIU SEIMAN r

nių suvažiavo gana skaitlingai 
ir tikimasi liks draugijoms gra
žaus pelno.

Kun. K. Stadalnykas, MIC., 
pirmadienį, išvyko į Thompso- 
ną, ir jo vietą užima porai mė- kuOfKK pi"“kž

' MffF -osam Mat :.- -amop,.
i Nellie Navaši

KAS—_ -----
GIRDEn LIETUVIU 

KOLONIJOSE '
LAWRENCE, MASS. , p»-Petras ir Veronika

_________ kauskai, gyvenanti 46 Tremont į

Šv. Kazimiero ir Šv. Elzbietos Street, ir jų sūnelis Petrukas 
draugijų piknikas įvyko birže- jbuvo vien4 sąvaitę ato-1
lio 28 d. Palangoje. Greičiausia s^°8°ms i Cape. Grįžo pailsėję, 
vienatinis šio sezono parapijos Dalyvavo Lietuvių Darbininkų 
draugijų išvažiavimas. Todėl Dienoj, Brocktone. 
nors oras buvo lietingas, žmo

Liepos 6 d. bažnytinėj svetai
nėje įvyko Moterų Sąjungos 27 
kuopos susirinkimas. Atsilankė 
ir kai kurios naujos narės.

Per vajų prisirašė apie 28 
naujos narės. Smarkiai darba
vosi per vajų, ypatingai buvusi

KRIKŠTAI

ašiaaknite. 
ilnay ėdžiaiį visiems. ^inaj^edžiams 

miausio gyvenimo.

nėšių, kun. daktaras J. Pauliu 
konis, MIC.

Ketvirtadienio vakarą, jau
niesiems tretininkams, kurių 
mūsų parapijoje yra apie 30, 
kun. dr. J. Pauliukonis davė 
gražių dvasiškų pamokinimų.

Lillian Svenčionytė šį metą 
baigė Burdett College.

kienė ir kuopos fin. raštininkė
; E. Navikienė.
į Susirinkimui užsibaigus vi
sos narės, naujos ir senos, buvo 
pavaišintos ‘cake’ ir ‘ice cream’.

Jei ne audringas oras, gal dar 
daugiau narių būtų galėję da
lyvauti ir turėti progą susipa
žinti su naujomis narėmis ir 
praleisti linksmai vakarą.

Birželio 20 d. pakrikštyta An
tano - Elenos Navaselskių 
(Giedraitytės) duktė, vardais 
Barbora - Elena. Krikšto tėvai 
buvo C. Giedraitis ir Vanda Na- 
vaselskytė.

Birželio 21 d. pakrikštytas 
James - Domicėlės (Kandrata- 

ivičiūtės) O’Brian sūnus, var
dais William - Juozas. Krikšto 
tėvai buvo T. O’Brian ir Tekia 
Rutkauskaitė.

į Birželio 27 d. pakrikštyta Jo
no - Marijonos (Tamulynaitės) 
Jurgeliūnų duktė, vardais, Ma
rijona - Teresė. Krikšto tėvai — 

! Vincas Tamulynas ir Vanda Ta- 
mulynaitė.

Birželio 28 d. pakrikštytas
Dr. Liudviko Anelės (Nemeikš-

,tytės) Plekąvičių sūnus, var
dais Edwardas - Jonas. Krikš
to tėvai — Albinas Petrušonis 
ir Ona Arlauskaitė.

Grįždami iš LRKSA seimo, 
kuris šiais metais įvyko Hart
forde, “Draugo” redaktorius ir 
Federacijos pirmininkas, p. Le
onardas Šimutis ir klierikas šaunią pramogą pp 
daktaras A. Rakauskas, MIC., Marijoną Balučius,

PAGERBĖ pp. BALUČIUS
Liepos 7 d. vakare pp. Balu

čių šeima ir giminės suruošė 
Eliarą ir 
gyv. 39

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę, jai ir neturim leist pražūt!...

Lietuvos Vyčių So. Bostono 17 Algirdo kuopa, kuri šiais metais So. Bostone rengia L. Vyčių 30-tąjį 
Seimą rugpiūčio-August 11, 12 ir 13 dienomis. Ši Vyčių kuopa yra viena iš skaitlingiausių, veikliausių ir 
turtingiausių Vyčių organizacijoje. Ji turi virš 200 narių, turtingą iždą, valdo bowling alleys ir turi savo 
mažą salę. Lietuvių visuomenės gyvenime, ypač jaunimo tarpe turi daug reikšmės.

Kuopa matome neseniai nusifotografavusi su savo dvasios vadu kun. K. Jenkum, Centro pirm. Pranu 
Razvadaušku ir valdybos nariais bei profesionalais. Jei savo sūnelio, dukrelės, sesutės ar brolio čia nema
tai, prirašyk jį greitai prie šios kilnios organizacijos.

Kuopa su Centro pirmininku nuoširdžiai kviečia visus ruoštis dalyvauti jų Seime ir parengimuose.

Jau kelios savaitės kaip sun
kiai serga suparaližuotas p. J. 
Tamulynas, gyv. Antrim gat
vėj. Taip-gi kelios savaitės at
gal susižeidęs vis dar tebesarga 
p. J. Treinavičius. Linkime 
greitai pasveikti.

lankėsi pan mūsų kleboną, kun., Concord Avė., pagerbti, jųjų 35
P. M. Jurą. metų vedybinio gyvenimo su-

Ausrelė. kakties proga. Dalyvavo apie
___________  40 žmonių.

NORWOOD, MASS. Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais užkandžiais ir gėri- 

Sekančios šv. Jurgio lietuvių mais. Programą pradėjo p. S. 
parapijos moterys ir merginos Smilgytė, pp. Balučių giminai- 
užbaigė “First Aid” kursą, ku- tė, įžangine kalbele, ir pakvie- 
ris tęsėsi nuo balandžio 13 d. š. tė p. A. F. Kneižį toastmaste- 
m. iki birželio pabaigos — ant- riu, kuris visus iššaukė daly- 
radienio vakaro: M. Čiubatienė, 'vius pasakyti sveikinimo kalbe- 
E. Navikienė, E. Sykes, A. V. les. Visi sveikino ir linkėjo pp. 
Kneižienė, O. Červokienė, O. Balučiam ilgiausių metų ir j 
Glebauskienė, O. Karnilaitė, A. Dievo palaimos jų gyvenime. 
Pazniokaitė, E. Pazniokaitė, V. t Pp. Balučiai yra veiklūs pa- 
Vasiliūnaitė, Vitartaitė, E. Na- rapijoje. p: Eliaras Balutis yra 
vickienė, Jakštienė, D. Jasionie- kolektorius bažnyčioje, LDS 3 
nė, B. Dalelytė ir S. Okulavi- kp. ir Federacijos skyriaus pir- 
čiūtė. Mokino p. Joseph McAu- mininkas. p. Balutienė yra bu- 
liffe. ’ vus LDS 3 kp. pirmininkė, Mo-

_________ terų draugijos pirmininkė.
Liepos 2 d., pp. Zumai, gyv. Taipgi priklauso ir prie kitų 

Worcester, Mass., susilaukė du- katalikiškų draugijų. Gražiai 
krelės. p. Pranė Zumienė yra išauklėjo sūnų Valentiną, kuris 
pp. Jasionių duktė. Motina ir yra jau vedęs ir auklėja dukre- 
dukrelė geroj sveikatoj. Sveiki- ię, ir dukterį Onutę, kurie taip
name pp. Zumus.

Liepos 4 ir 5-tą dienomis lan-

pat priklauso parapijai ir jos 
draugijose.

Šis parengimas pp. Balučiam
kėši pas pp. Kneižius pp. Vincas buvo tikras surprizas, nes visi 
ir Teklė Mitchell iš Nashua, N. planai ir pasiruošimas buvo pa- 
H. Jie taipgi dalyvavo Lietuvių darytas jaunojo p. Valentino

darė būrelis dainininkų-kių, 
choristų ir buvusių choristų, 
kurie sudainavo keletą gražių 
lietuviškų dainelių. Skirstėsi į ..

UŽBAIGĖ BURDETT’S 
KOLEGIJĄ

CLEVELAND, OHIO Vieni vežas šviežų sūrį,

Liepos 4 d. įvykusioje Lietu
vių Darbininkų dienoje, Brock
tone, labai daug matėsi Cam- 
bridžiečių. Kur tik eini vis

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Birželio mėn. p. Bronė Dalely
tė, gyv. 9 Lenox Avė., užbaigė 

namus gražiausioj nuotaikoj, | sekretoriįką kursą BurdetVs
linkėdami pp. Balučiam ^ei- 0M Birželio 19 liai ves į šv. Jurgio par. šių' K ““ “
kiem sulaukti auksinio jubilie- . , .. . i .. Jei nebus kišenes kiauros,J d. ji minėjo savo gimtadienį, metų pirmąjį didžiulį pikniką

kurso užbaigimą ir tą pačią die- ■ arba Ohio valstybės LIETU- 
ną susižiedavo su p. Pranu J . VIŲ DIENOS suvažiavimą Za-

Sulaukus liepos 12 d., visi ke-

jaus.

DANIELIUS MILĖS 
JAPONŲ NELAISVĖJE 

Inž. Danielius Milės, pp. Kuru

Manilą, pateko japonų nelais
vėn.

Inž. Milės dirbo valdžios dar
bą, kaip civilis inžinierius, nuo 
pat pradžios karo Maniloje. 
Milės yra pasižymėjęs ne tik 
kaipo gabus inžinierius, bet 
taip pat kaipo įžymus sporti
ninkas, ypač šokime į aukštį. 
Jis buvo Naujos Anglijos tarp- 
kolegijatų čampijonas.

“Denny” Milės buvo veiklus ir 
lietuvių parapijos jaunimo tar
pe, ir ne tik veiklus, bet visame 
kame labai nuoširdus ir drau
giškas.

Šiomis dienomis pp. Wara- 
bow, laidotuvių direktorių, 24

Ramiu iš Worcester. p. Pranas Ieško Grove darže, Tumey Rd.

kiti kumpį: kas ką turi, Cambridžietį sutinki; matyt 
Bet visų kelias vienodas, , Cambridžiečiai bus padėję Vi

tai Zalesko’s gražus sodas, sas pastangas dėl sėkmingos

Rainys yra veiklus jaunuolis ši vieta randasi visai arti Bas-

ir yra ilgamečiai “Darbininko” j jei neesi matęs 
skaitytojai, rėmėjai ir LDS na- tetos ar šiaip giminių arba pa- 

i žįstamų per kokį desetką metų, 
p. Bronė dabar dirba naujos tai atvažiuok į šį pikniką, o tik- 

Bendix Aviation kompanijos raį juos pamatysi. Nes jau kur- 
ofise. Sveikiname! ; kur, bet į Jurginės pikniką visi

' suvažiuoja.

Tarp kitų Norwoodiečių, tar
naujančių Dėdės Šamo karo 
tarnyboje, buvo sugrįžę praleis
ti šventes ir kie kariai: J. Rak
štelis, J. Kulišauskas, Vitartas, 
Čiubetas ir kt.

SMOLSKYTĖ — GOTOVICH

Aš ten jus ir-gi regėsiu, Lietuvių Dienos. Tą turėjo pa
o gal dar ir pakalbėsiu, daryti ir kitos kolonijos, 

i tada lietuvių diena būtų 100% 
tai matysimės prie taurės, pavykusi. Valio, Cambridžie- 

PASTABA: Visi Dėdės Šamo čiams! Mes išpildėme savo kvo- 
kareiviai bus leidžiami į pikni- tą.
ką dykai. Gintarė.

♦f

Proga liepos 4, kelių dienų a-
____  tostogų atvyko mūsų parapijos

Birželio 27 d., Civic League šie jaunuoliai kariai: B. Jaku- 
savo dėdės, svetainėje p.p. J. M. Vitkaus- čio sūnus — S. Jakutis, sugrįžo 

kam buvo surengtas šaunus praleisti 10 dienų atostogų pas 
surprizo bankietas, jųjų 35 me- tėvelius;; taip-gi matėsi ir se
tų vedybinio gyvenimo sukak- kauti: J. Preskinis, B. Plaušys, 
ties proga. Bankiete dalyvavo V. Jurkus ir A. Stulpinas. Svei- 
daug gražios publikos. Svečių kiname savo jaunuolius karius.

CAMBRIDGE, MASS.

buvo ir iš tolimesnių kolonijų 
Ko ten bus, aš žodžiais nega- k. t. Norwoodo, Worcester, Į 

liu išreikšti: atvažiuokite, o Montello ir So. Bostono. Ponai
persitikrinsite. Tik galiu pami-

, nėti, kad bus “hot dogs”, bus 
j “aiskrymo”, bus šalto gėrimo, 
bus graži Al Nemanio orkestrą, 
o įsilinksminus bus ir dainų. 
Bus įvairių žaidimų su dovano
mis. Čia pamatysite daug lietu

Liepos 4, Jung. Valstybių ne- vjų kareivių uniformose. Ko ne-

A. D.

DAYTON, OHIO
J. M. Vitkauskai yra ilgamečiai
Cambridge gyventojai, turi už- Lithuanian Democratic Club 
auginę tris dukteris ir vieną rengia pįkniką prie bažnyčios. 
sūnų. Sveikiname p.p. Vitkaus- Kviečia yisus atsilankyti. Bus 
kus linkėdami, kad laimingai vigokh| pamargįnįmų. 
susilauktų auksinio jubiliejaus. ( Kviečia KOMITETAS.

BIRŽELIO VESTUVĖS

Liepos 11 ir 12 d., American

Filliam J. Chrshoim :
J GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas" ]

: 331 Smith SU :
[ PROVIDENCE, R. L
1 TeĮephone: ,

Į Ofiso: Oexter 1952
Namų: PI. 6286 !

I Field St., Mass” .®V’ priklausomybės šventėje, Šv. gaiju išaiškinti proza, tai paaiš- Cambridge lietuvių N. P. baž
nyčioje per birželio mėnesį ap
sivedė šios porelės: birželio 6 d. 

į Pranciškus Remeika su p-le 
Antanina Vilčinskaite; birž. 14 
d. Vincas Gailevičius su p-le A-r i
leksandra Silkinyte; birž. 21 d.,'

nūs “Al”, kuris tarnauja Dėdes
Darbininkų dienoj, Brockton Balučio namuose, kur sūnus, gamo laivyne, buvo sugrįžęs 
Fair Grounds, Brockton, Mass. marti ir dukrelė ir pp. Smil- pas savo t^elius paviešėti 
Liepos 5 d., grįžo į Nashuą ir giai (giminaičiai) su savo šei-
parsivežė Angelą Kneižytę, ku- ma surengė pagerbtuves. 
ri pas savo tetą ir dėdę pralei- Visų dalyvių vardu pp. Balu- 
džia atostogas. čiam įteikta dovanėlės. Taipgi

------------- 1 gavo dovanėles ir nuo pavienių.
Adv. B. Sykes ir jo šeima pe- pp. Eliaras ir Marijona Balu- 

reitą savaitę išvyko į savo va- čiai nuoširdžiai dėkojo visiems 
samamį Pinehurst Beach, rengėjams ir dalyviams už su- 
Wareham, Mass. Advokatas rengimą, dovanas, sveikinimus 
Benjaminas šį mėnesį atosto- ir linkėjimus.
gauja. | Pasibaigus programai, susi-

Draugijų Valdyby Adresai

Jurgio lietuvių par. bažnyčioje kinsiu daina:
priėmė Moterystės Sakramentą I

c , - . - j m Clevclando Šv. Jurgiop. Ona Smolskyte su adv. VIa- *
prieš išvyksiant į tolimesnius du j Gotovich, abu Norwoo-
kraštus.

i:

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

S Winfield SL, So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. RaSL — Marijona Markoniutė,

4115 Washington SL, Roslindale, 
TeL Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona StaniuIlOtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, 8. Boston. Mass.

JCasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,
I 110 H SL, Boston, Mass. 
Brauglja savo susirinkimus laiko kas 
J antrą antraMeRf mėnesio. 7:30 vaL

vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Visais draugijos reikalais kreipkitės

par protokolų raštininkę.

ŽV. JONO EV. BL. PAŽALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

MarSalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
fiią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

SODALIEČIŲ PENKIOLIK- 
METINIS MINĖJIMAS

Birželio 28 d. vietinės Soda
lietės minėjo savo draugijos 15 
metų gyvavimo sukaktį. Ryte, 
8 vai. visos Sodalietės dalyva
vo šv. mišiose Šv. Jurgio lietu-' 
vių par. bažnyčioje ir bendrai 
priėmė šv. Komuniją.

Po pietų parapijos svetainėje 
įvyko šaunus bankietas su gra
žia programa draugijos penkio- 
liktmetines paminėti. Sodalie
tės buvo pasikvietusios buvu
sias Sodalietės, kurios jau yra 
ištekėjusios, ir Sodaliečių pre- 
fektes iš kitų kolonijų. Dalyva
vo keturi svečiai kunigai ir vie
tinis klebonas.

Svetainė buvo gražiai išpuoš
ta ir visa tvarka tikrai pavyz
dinga.

Sodalietės gavo daug sveiki
nimų žodžiu ir laiškais.

Vietinės Sodalicijos prefektė 

dabar yra p. Angelą Pazniokai
tė.

diečiai. Jaunavedžių intencijai 
kleb. kun. S. Kneižis atnašavo 
šv. mišias ir suteikė Sakramen
tą.

Piknikierių daina

(Gaida kaip “Tykus buvo va
karėlis”)

Gerą rytą kumužėle, Jonas Elkevičius iš Stoughton

Liudininkais buvo jaunosios Bėgu Juozui pasakyti,
kur taip bėgi, širdužėle? Su p-le Adolfina Šeputaite

(Shepard).; birž. 27 d., Jurgis
sesutė p. Alena Smolskyte, p.
Ona Petraitytė, jaunojo brolis Nes tik savaitę beliko

kad mašiną pataisytų, Martin su p-le Rovena Janaity-
te; birž. 28 d. karys Jonas Ka

p. M. Gotovich ir jaunosios bro
lis Adomas Smolskis.

Laike ceremonijų solo giedo

lki didžiojo pikniko, linauskas su p-le Elena Bašky-
i Kur seni, jauni sueina

ir užtraukia gražią dainą.
jo p. Valerija Baltaduonytė. Kol dar turime mašiną

ir dar gaunam gasolino, 
Pakvėpuokim tyru oru:

aplankykim medžių gojų. 
kur dalyvavo apie. Nuvažiuokim ant Jurginės,

J kur skamb dainos sutartinės, 
Pasiimkime šeimyną

ir pakalbinkim kaimyną, 
Savo kūmą ar kūmutę,

išsitraukti po alutį, 
Tai tegul neabejoja,

bet tuojau draugų žvejoja 
Ir ne kiek laiko nelaukti,

į Zalesko’s daržą traukti. 
Sukas ratai, birbia karas,
J važnloj Jonas. Jurgis, Čialisį 
Švento Jurgio piknikėlis,

traukia jaunas, senutėlis.

Vargonais grojo muz. A. Šlape
lis.

Vestuvių bankietas įvyko 
Eikš klube,
150 svečių ir viešnių.

p. Ona Gotovich (Smolsky- 
tė) yra baigus Nonvoodo aukš
tesnę mokyklą ir Bridgewater 
State Teachers’ College, ir dir
ba Morrill Memorial knygyne 
kaipo jaunesnioji asistentė. 
Adv. Vladas J. Gotovich yra 
baigęs Nonvoodo mokyklas ir 
Northeastem Law School, yra 
praktikuojantis advokatas Nor- 
woode. •/

te, liudijo — Dr. Alfonsas Ka-; 
linauskas ir p-iė Klara Straz-I 
daitė; taip-gi liepos 1 d. apsive
dė puskarininkas Jonas Zabes- 
kys su p-le Gertrūda Ajauskai- 
te, liudijo— Juozas Ajauskas ir 
p-lė Juozapina Zygola; liepos 5 
d. Antanas Anastasio su p-le

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. S-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Main St, Webster, Mass.

Sveikiname jaunavedžius!

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

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

Povilas Bushmanas.
48 Giescent Avenue
TeĮephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

S*-
P. Ealtrušiūna# < p. Klinga, Sav.1

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.



Penktadienis Liepos 10, 1942 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
"Darbininko" Metinio Pa- 

renginio Darbininkų 
Susirinkimas

ŽINUTES

Pirmadienį, liepos 13 d., 
7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St., 
So. Bostone įvyks visų 
darbininkų ir darbininkių, 
dirbusių ‘Darbininko’ pik
nike susirinkimas, į kurį 
nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti.

A. Peldžius, 
“Darbininko” adm.

DAKTARAI

Gražiai Prabėgo
Įžengus į didžiulę salę tuoj dažnai esti patys principiniai.

metėsi į akis ir rengėjų vaišin
gumo štabo nuoširdus priėmi-

Intertypos Fondui

Šv. Petro parapijos didysis 
choras rengiasi prie kareiviams 
pagerbti vakaro. Penktadienį,
8 vai. vakare, parapijos salėje,
492 E. 7th St. choras laikys
specialę pratybą. Kas nori da-' Liepos 6 d., “Darbininke 
lyvauti vakaro programoje, ar Į lankėsi p-lė M. Ilkevičiūtė. At- 
turi kuom pasirodyti gali atei- silankymo proga atnaujino 
ti į šią pratybą arba pranešti “Darbininko” prenumeratą ir 
muz. R. Juškai. Į aukojo $1.00 Intertypos fondui.

Reikia pažymėti, kad p-lė Ilke-

iSudalė Harb« Fatcma, 1.. MQNTBlQ,-kUSS.
■ • I « »

‘GJ 1

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

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. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Lundas. MIL
(Lietuvė gydytoja)'

400 Broadvray,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
" Nuo 6 iki &

pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto Iki 7 vak vakar* 
Beredomi*:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Šiomis dienomis J. W. Farley, 
Massachusetts Committee on 
Public Safety egzekutyvis di
rektorius .turėjo pasitarimą su 
unijų vadais dėl sudarymo taip 
vadinamos Darbo Patariamo
sios Tarybos, kuri yra būtinai

Bet reikia džiaugtis žmonių 
gražia nuotaika, kurie išsigalė- 

mas. Štai jie: vyriausias reika- jo dalyvauti ir paremti laikraš- 
lų vedėjas p. A. Peldžius, šeimi- j čio “Darbininko” metinį pikni- reikalinga apsaugojimui civilių 
ninkas —Vincas Savickas; į- ką. Manoma, kad ir tie neuž- gyvuoju ir atlikimui reikalin-
vairių patarnavimų nariai: K. mirs 
Balevičienė, M.

R. mirš laikraščio “Darbininko”, 
Jeskevičienė, kurie dėl įvairių priežaščių ne

gu karui darbų.
Į Tarybą įėjo šie asmenys: M.

O. Baublienė, p. Jakimavičienė, galėjo asmeniškai dalyvauti. Morrissey, president of the

Kareiviams pagerbti vakarą vičiūtė kasmet nuoširdžiai pa 
rengia Šv. Petro parapijos Mo- sidarbuoja “Darbininko” paren- 
terų ir Merginų kareiviams gimuose. Jai priklauso lietuviš- 
remti skyrius ir kiti kareivių I kas ačiū.
prieteliai.

Kareiviams pagerbti vakaras 
įvyks liepos 19 d., sekmadienį,
7:30 vai. vakare, Municipal sa 
Įėję.

Zigmas Karalius 
Aukojo $5.00

Antradienį, liepos 7 d. “Dar 
bininke” lankėsi Zigmas Kara- 

Į vakaro programą pakviesti I liūs iš Waterbury, Conn. Jis 
parapijos didysis choras ir so- Bostone praleidžia atostogas, 
listai. Kalbėti kviečiami J. E. Atsilankymo proga atnaujino 
vyskupas R. J. Cushing, D. D., metams “Darbininko” prenu- 
kun. dr. K. Urbonavičius, kun. meratą p. R. Valentienei ir au- 
J. Švagždys, leitenantas F. T. kojo “Darbininko” Intertypos 
Danohue, red. A. F. Kneižys ir Į fondui $5.00. Labai dėkojame
kiti.

Šiuomi į aną kareiviams pa 
gerbimą yra kviečiami visi, ku
rie tik galės, kareiviai ir kariai. 
Jiems ir tarnybon išvažiuojan
tiems bus teikiamos atminties 
dovanėlės.

už nuoširdžią auką.

PIKNIKO FONDUI 
AUKA

J

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
DEL VAKACIJV

Gražiausia vieta, švarūs kam
bariai. Prieinama kaina. Pra
leiskite savo vakacijas su lietu
viais pas Stellą Kodienę, 365 
Nantasket Avė., arba 10 White- 
head Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. 19-19

TeĮephone 
BO. BOSTON 

1O5B

Bay V$ew Motor Service
STUOEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo lr demonstravl

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MA88.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

54
.7:15 - 7:05
if RA !'

Z. Žičkienė, p. Majauskaitė, M. 
šeikienė, p. Smiglienė, p. Balu- 
konienė, p. Smigias, J. Radaitis, 
J. Baronas, p. Plekavičius, J. 
Jaskevičius, M. Valatkienė, p. 
Masiulienė, M. Ilkevičiūtė, Ona
ir Stasys Kroliai, J. Balevičius, j 
F. Pašakamis, K. Matikaitis,: 
S. Mačinskas, Paulina Juškie
nė, p. Nanartavičienė, A. Liuo 
lienė, p. Stankienė ir k.

Reikia pažymėti, kad

Jau tuoj po pikniko daug gera
darių atsiliepė su nuoširdžia pa
rengimui parama. Dėkui jiems 
ir tiems, kurie pamatę reikalą 
prisidės su savo centais.

LANKĖSI

State Federation of Labor; Er- 
nest Johnson, secretary of the 
Building and Construction Tra- 
des Council, abu iš A. D. F.; 
Francis Carmichael, legislative 
agent of the State Council, 
CIO.; Joseph Kelleher, vice- 
president of the State Council,

ILiepos 4 d. Dr. A-. Waitkaqp 
šeimą aplankė “garnyą”, palik
damas gražią dukrelę. Motina ir 
dukrelė jaučiasi puikiai.
• Kiek yra surinkta žinių, iš 

Brocktono lietuvių išėjo į ka
riuomenę, laivyną ir marinus 
virš šimtą lietuvių vaikinų.
• Keletą savaičių buvo sune- 

galėjęs J. Jeskelevičius, LDS 
Garbės narys. Jau pasveiko.
• Montelliečiai džiaugiasi, 

kad bažnyčios vidaus gražini
mas eina dideliais žingsniais 
pirmyn.
• Prieš porą savaičių Šv. Ro

ko bažnyčioje per iškilmingas 
mišias priėmė moterystės sa
kramentą inžinierius Ykasala

______ _ ____ ____________ „ su p-le Povilaityte. Inžinierius
Pirmadienį, hepos 6±, lanke- CIQ. phihp j Doherty chair. yra senų narių pp Juozo

man. Massachusetts State Le- ir M. Ykasalų sūnus. LinkimeDarbininke svečiai iš Grand Ra- 
pids, Mich. Jie atėjo su ponu
Romualdu Milenu, Petras ir Ma-

Ponia rijona Medalinskai, Vincas ir 
Liudienė, turinti savo biznį 33 2osė Liutkevičiai ir Veronika 
Sheldon St., Montelloje, su po- Gedvilienė. Svečiai ir viešnios 
nia Ona Stankiene irgi Montel- apžiūrėjo “Darbininko” spaus
to veikėja, labai gražiai pasi- ĮUVę įr gėrėjosi jos įrengimu.
darbavo išleisdavo gražią keik-Į ----------------

Svečiavosi

gislative Board. Brotherhood 
of Railroad Trainmen; ir Wil- 
liam Blanchette, State Legisla- 
tice Chairman, Order Raihvay 
Conductors.

Lankėsi Kanadoj

Liepos ketvirtosios švenčių

July 6,1942.
Gerb. A. Peldžius,
Darbininko Adm.

Pagerbimo vakare, bus mini-ig^ Tamstą, 
mi 200 vardai šios parapijos Dėl susidariusių aplinkybių 
kareivių, išvažiuoją kareiviai, mes negalėjoin dalyvauti Darbi 
kariai ir kun. Jonas Vosylius, ninko Piknike Labai gaila 
MIC., kurs rengiasi įstoti į USA. Siunčiam §5.00 nuo visos šei-

Sąryšy su kun. J. \ osyliaus, mynos į pikniko iždą. Malonėki- 
MIC., išleistuvėmis yra, iš anks- te mus skaityti dalyviais Darbi- 
to, parapijoje, renkamos aukosįninlfn piknike.
Marianapolio kolegijai. Jei tė
vas Vosylius įstotų į U. S. N. 
kolegiją, turės jį išrengti. To
kiam tikslui tos aukos kolegi
jai yra renkamos. Geistina, kad 
jos būtų gausios, nes kolegijai 
jos yra labai reikalingos.

Vėliau, pranešime plačiau. I REIKALINGAS kepėjas. Taip- 
r/ar, galima pridurti, jog visi, g,, reikalingas pagelbininkas. 
yra kviečiami į šias Šv. Petro užmokestis geras. Atsišaukite:

geriausios kloties.
• Montelloje darbai eina gana

gerai. Daugelis dirba čeverykus 
dėl kariuomenės.

ĮVAIROS SKELBIMAI

są. Jos pranešė, kad laimėtojas
to keikso yra #24. Kas yra sa- --------------
vininkas to numerio prašoma Liepos 4 d. proga pas ponus 
atsiliepti p. Liuolienės antrašu., adv. Gailius, gyv. 38 Train St.,
Jeigu kas nenorėtų dėl patogu- Dorchester, Mass., svečiavosi °na Nevienu ,bUV.°_ ““vyKę 1
mo atsiimti keikso, tai p. Liuo- ju nuoširdūs draugai, ponai Montreal Kanada. (Pp. evierų
lienė sakosi išmokėsią du dole- Juozas ir Lucija Dubauskai ir automobiliu). Smagiai pa-

ponia Laurinaitienė (ponios viešė^ IaiminSal sugrįžo į na
šle Dubauskienės mamytė) iš Wa- mus- Montrealy, viešėjo pas pp.

numeriai, kurių savininkai pra-! terbury, Conn. Ponai Dubaus- Vytaut^Jr Valer*& Griganavi- 
Šomi atsiliepti “Darbininke”,— ' kai lieP°s 4 d. dalyvavo Thomp- ^lua (Stasio riganavįciaus 
būtent: Iš “Four Prizes” — pir- šone, Marianapolio kolegijos brolj lr brolienę). aipgi ap an-1 

dovana— 768; antra — 373;; piknike, iš kur atvyko aplanky- ke ponus Gurk ius (ponų

rius.
Kitas dovanas nusavino

“Dar bš- 
Broad-

proga, Stasys ir Ona su dukre- way ofisas, tinkamas gydyto- 
le Griganavičiai ir Albinas ir jui, dentistui arba advokatui.

Darbininko” ad-

IŠSIRENDAVOJA 
ninko” name, 366 W.

Atsišaukite į 
ministraciją.

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KCOPIMO ' w

Su tikra pagarba,
Vladas Paulauskas, 

ir šeimyna. 
Lowell, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

parapijos kareivių nuoširdžias | 
pagerbtuves.

Bristol Bakery, 12 Bristol St., 
Cambridge, Mass. Telefonuoki- 
te: Leo Budra, ELIot 1861.

(10-14-17)Beje, pamiršau. Sekmadienį, 
liepos 12 d., po šv. mišių, ku
rios prasidės 10 vai. ryte, poi Reikalingi Skalbėjai 
bažnyčia, bus generalinis viešas Vyrai ir moterys. Gaus “Unios 
susirinkimas visų rengėjų ir L Atsišaukite: Morgan 
pritarėjų kareiviams pagerbti Linen
vakaro. Visi kviečiami į šį susi- Massachusetts AvenUe, Boston,
rinkimą su patarimais 
bais.

ir dar- Mass. (7-31)

Liepos 5 d., kun. J. J. Šlikas 
pakrikštino Grigorių - Frederi
ką savo giminaičių Jurgio ir 
Joanos (Šlikaitės) Tasonių. 
Kūmai buvo Vilimas Tasonis ir 
Milda Šlikadtė. •

Liepos 6 d., mirė, ilgai sirgęs 
Stanislovas Verbickas, 65 metų, 
gyv. 182 Gold St. Jis paėjo 
Merkinės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Paliko 
žmoną Jadvygą (Pačkauskai- 
tę), du sūnus, dvi dukferi, du 
broliu ir seserį. Laidojamas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 9 vai. 
ryte .liepos 9 d., Naujos Kalva
rijos kapuose.

Leitenantas F. T. Donahue, 
atsakydamas į užkvietimą kal
bėti Šv. Petro parapijos karei
vių pagerbime, pareiškia norą 
matyti daug jaunimo tame pa
gerbime ,liepos 19 d. Jis rašo: 
“I would appreciate it personal- 

ly, very much, if you would try 
and have as many young men 
as possible between the ages 
of 18 and 26, inclusiye.?žvho are 
high school graduates. in atten- 
dance

Oueen Am Laundry
7-11 EilerySt.,

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FunutoreCo.
MOVERS— 
Imured and

Loeal A Long 
Dlstanoe 
Movlng

326 - 328 Wesl Broadvray
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

TeĮephone South Beeton 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OH.

Gli-
trečia— 757; ir ketvirta — 853. t* ir savo draugus Bostone. netk:4 giminaičius). Pargrįžę
Iš “Jaunosios Kraičio” — pir- Waterburiečiams ir daugeliui ^“S jsputoų^s e-
ma dovana — 109; antra — kitU Ponai Dubauskai yra gerai
1188; trečia — 854. , pažįstami, visų mylimi ir ger-

I vykę South bostoniečiai.Bendrai imant Darbininkų biami, nes jie daug prisideda ,
Diena sudarė gražų įspūdį, ta-: Prie lietuviško, katalikiško vei 
čiau rengėjai pelnu negali gir-1 kimo h: labdarybės, 
tis. Mat dabartinis karo lai-' Jiems laimingos ir linksmos ke

ma

kas daug suvaržo dalykų, kurie lionės.

lionės ir iš svečių šalies. Dabar 
laukia revizito iš Kanados par- 

Pasa-
koja, kad aplankė ir daugiau 

T .inkimp svečių ir viešnių ir visus norėtų 
maloniai sutikti Dėdės Šamo
žemelėj. Laukiame.

• TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
\ <100* PURE HONEYl z 

/

Maistui Gamtos
V aistams Saldumynas
Sveikatai įtajBeA į Sveikatai 

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery su X*. Abtacto*. Nuo.

šimtas dolertų dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

ĮVAIROS SK&BIMAl 

Nejudoma Nuosavybė
Turint pinigų, nėra saugesnės 

vietos juos investuoti kaip per
kant nejudomą turtą. Pirkdami 
namą dabar, netik ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms 
kainoms yra proga padidinti 
savo turto vertę greitu laiku.
Dar turim pasirinkimui keletą 
žemoms dipresijos < kainoms.
Pavyzdžiui:

1. Vienos šeimynos 5-kių Nuoširdžiausiai Dėkojame
kamb. namas, kieto medžio lia-1 _________
keruotos grindys, garu apšyldo- i Vardu LDS Centro Valdybos 
mas, vonia ir kiti patogumai, įr “Darbininko
arti pajūrio City Point’e, tik nuoširdžiausiai dėkoju visoms Please take this to keep him 
$2500. Geresnio nepabudavosi • darbininkėms ir darbininkams, flying higher.” — (pasirašo)

’ už $5000. taip nuoširdžiai dirbusiems “Skippy”
2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam-

yiCTORY ‘Skippy" Atliko Parei
gos Dalį

MEDAUS KAINA —
(Kvorta, stiklinė_______ 85c.
5 svarai ------------------- $1.25
Galionas, 12 svarų----- $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.
BUY
UNITED
STATES
WAR
BONDS

AMD
STAMPS

Šiomis dienomis prie gasoli
no stoties Boylston St., Brook-' 
line, Mass., sustojo automobi
lius. Cocker Spaniel šunelis iš-1 
šoko iš automobiliaus ir nubė
go į stotį su pakeliu dantyse. 
Jis pribėgo prie vieno patarnau
tojo, prie kito, ir po kiek laiko i 
sustojo prie vieno patarnauto- J 
jo ir išmetė pakelį. Patarnauto- i 
jas paėmė pakelį, išviniojo ir 
rado guminę bolę ir pridėtą raš- į 
telį, užadresuotą Dėdei Šamui, 
kur sakoma: “Dear Uncle Sam: 
My Buddy and Master is now

Vadovybės, flying for the U. S. Army.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinu* karu* Ir 

lig rysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay 80. Boston, Mas*.J

“Darbininko” metiniame paren
gime, Liepos 4 dieną, Brockton 

ir patogioj Fair Grounds, Brockton, Mass. 
Kaina tik

Šeimininkių Dėmesiai

GRABORIAI

barių su modemiškais patogu
mais, labai gražioj 
vietoj So. Bostone.
$3000.

3. Dorchestery 3-jų šeimynų, 
15 kamb. naujos mados įtaisai, 
prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $13000 — parsiduos 
tik už $5100.

4. Modemiškas mūrinis na
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli
nės grindys, labai parankioj 
vietoj. Parsiduos pusiau ver
tės. Kaipo dalį įmokesčio, pri
ims jūsų dabartinį namą, bile 
turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias kataliogas Bankų 
ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa
vybių. Turim keletą namų mai
nymui. Taipgi gerą saliūną la
bai geroj biznio vietoj So. Bos
tone tik už $6000. Platesnių in
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise. c’/

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street -X 

South Boston, Mass.

Nuoširdžią padėką reiškiu Šeimininkė, virėjos, šefai, 
Pikniko Rengimo Komisijai, Dėdė Šamas į jus atsišaukia, 
kuri taip stropiai darbavosi,, Jis jums nurodo, kaip jūs na-' 
kad šis parengimas puikiai pa- mų fronte galite taip pat daug 
vyktų, dėkui Dvasios Vadams padaryti, kaip ir vaikinai karo 
už parodytą nuoširdumą ir pa- fronte, kad laimėti karą. 
raginimą savo parapijiečių da- Taupykite nereikalingus rie- 
lyvauti mūsų parengime. balus.

Daug padėkos reiškiu p. O. Lai riebalai iš skauradų pa- 
Ivaškienei ir jos Jaunuolių Gru- gelbsti anti - lėktuvinėm kanuo- 
pei, kurie taip gražiai atliko lėm, kurios apsaugoja jūsų na- 
programą: dėkui Jaunuolių mus, didžiosiom kanuolėm ko-
Grupės tėveliams, kurie teikėsi vos frontuose, šautuvams, ku-, 
leisti juos į šį parengimą: daug i riuos vartoja mūsų kareiviai ir j 
padėkos priklauso South Bosto- jūreiviai.
nietėms, kurios išpildė “Lietu- Iš virtuvių riebalų padaro
viškas Vestuves”, vadovybėje glyceriną.
p. EI. Nanartavičienės. Nuošir- Iš glycerino padaro eksplio-
džiai dėkoju visiems parengimo 
dalyviams, kurie parėmė mus 
savo atsilankymu. Taipgi pro^-. 
ramos rėmėjams ir dovanų au
kotojoms priklauso .lietuvišjiąs

i r 4. - "Darbininko" Adm.

duojančią medžiagą.
Eksplioduojančioji medžiaga 

nušluos Hitlerį ir Hirohito nuo 
žemėlapio. ■

Šeimiiifrlkės. virė josi Šefhi 
taupykite) riebalus ir juos. ati
duokite Ršfo produkcijai.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadivay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnau3 gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Ma

Joseph*. Ci
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* fe 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakt| 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

504 East Broadivay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal „• v 

Patarnavlms* dieną tr naktf 
Koplyčia čermantoi* dykai e.al

NOTARY Afslic os. •. : aantttra • _ ■ ■
• «- o? Tek ŠOU Boston 0S15 

TeL ŠOU Boston 2609
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Lietuvių Diena Marianapoly 

Liepos 4
Reikia pagirti Marianapolio dyje gražiai ir giliai nušvietė 

vadovybę, kad nežiūrint pasun- į kiekvieno tautiečio pareigas sa- 
kėjusių aplinkybių, kada žmo-! vo tėvų žemei. Per pamaldas į. 
nėms toliau iš savo miesto išva- ■ spūdingai giedojo Providence 
žiuoti ne taip jau lengva, vis choras, paruoštas tos parapijos 
tiek pasiryžo ir šiemet savo, vargonininkės panelės L. Ne
gražiuose soduose surengti Lie- rentaitės. Solo giesmė visus su- 
tuvių Dieną, kuri iš tikrųjų žavėjo, giedojo p. J. Čižauskas, 
sėkmingai praėjo. ! Aušros Vartų parapijos vargo-

Jau iš vakaro pradėjo rinktis nininkas Worcester, Mass. Pa- 
žmonių iš kai kurių tolimesnių maldų metu chorui vadovavo ir 
vietų. Marianapolio rūmuose vargonais kiekvieno dvasią kė- 
jie stipriai numigo, gaivinda- lė aukštyn brolis J. Banys, MIC. 
miesi grynu oru, kokio miestuo-! Be jau suminėtų prel. J. Am- 
se nerasi. Rytojaus dieną, išsi- boto ir kun. J. Švagždžio, Lie- 
sklaidžius tirštiems rūkams, tuvių Dieną aplankė dar šie kle- 
pradėjo rodytis automobiliai su bonai: kun. P. Juraitis, kun. A. 
svečiais. Kiti jų jau iš anksto Petraitis, kun. J. Vaitekūnas ir 
taupėsi gazoliną, kad tik galėtų kun. K. Vasys.
ištrūkti į šią Lietuvių Dieną. Paleidę, žmonės suskato ir 
Taip vienas po kito ritosi auto- pasilinksminti. Patys Lietuvių 
mobiliai pro vartus: buvo atvy- Dienos rengėjai buvo pasirūpi
nusių iš Providence, R. I., Wa- nę kad žmonėms nestigtų ir 
terburio, Conn., Hartford, Ct-J nžkągti, ir troškulį nuvaryti, ir 
Cambridge, Mass., Brockton, muzikos pasiklausyti. Gi Wor- 
Mass., Somerville, Conn., ^au* cesterio lietuvių parapijos 
gatuck, Conn., Nashua, N. H., įr Bostono parapija net tu-
Lowell, Mass., Paterson, N. J., 
Elizabeth, N. J. Philadelphia, 
Pa., New York, N. Y., Washing- 
ton, D. C., Chicago, III., ir kitų 
dar vietų. Tolimiausi svečiai,

rėjo įsirengusios 
stalus.

savo atskirus

Svečiams dar būta ir kitokio 
darbo. Vieni apžiūrinėjo Maria-
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žinoma, buvo čikagiečiai - tai napoho ūkį, kiti gėrėjosi sodais 
Daudžvardienė ir Ant. Iir gėlynais, kiti net stacijas su-

YjfuoširdžitT'l pulk. E. Griciaus 
i indžiu. ' ?i’*T7Į3

Bežiūrint j margą minią, buvo 
galima pastebėti nemaža įžymių 
asmenų. Tarp kitų norėtume 
pažymėti garsią dainininkę A- 
poloniją Stoškiūtę, kuri prieš 
šį karą dainavo Berlyno operoje 
ir dabar vasaroja netoli Maria
napolio.

Vieniems besilinksminant, ki
ti spėjo ir du zuikius nušauti. 
Taip Studentų Sąjungos centro 
valdyba padarė savo posėdį ir 
apsvarstė eilę klausimų.

Negalima nutylėti, kad ypač 
smarkaus darbo ir gausaus pra
kaito susilaukė šios Lietuvių! 
Dienos rengėjai ir tvarkytojai, 
įkurių tarpą buvo įkinkyti visi 

Marianapolio gyventojai, vado
vaujant naujam mūsų viršinin
kui kun. A. Morkūnui.

Jų triūsas ir visų kitų prie 
šios dienos surengimo prisidė
jusių pastangos buvo nuošir
džiai įvertintos: skirstydamiesi 
žmonės prašė, kad kas metai 
toji graži Lietuvių Dienos tra
dicija būtų palaikoma Mariana- 
jolyje. Marianapolio vadovybė 

praneša, kad ta šventė kitąmet 
bus liepos 5 d.

Marianapolio vadovybė iš vi
sos širdies dėkoja visiems, ku
rie šią gražiai praėjusią šventę 
larėmė savo darbu, atsilanky
mu ir patarimu, o drauge pra
neša visuomenei, kad dešimtą 
>elno dalį skiria Lietuvos Gel- 
lėjimo Fondui. Gryno pelno 

gauta 1000 dolerių.
Gale dar lieka pažymėti, kad 

viešnia čikagietė ponia A. Leš
činskienė paaukojo dar 300 do- 
erių stacijoms, kurių vienos ji 

yra statytoja. P. B.

.M
Šad^.q/Al^tt,u^ 

liūdime žmoną, di,__ , _„fjr ,dn
sūnus. Velionis buvo 75 ną. am
žiaus. Ilgą laiką gyveno Hart
forde. Palaidotas Švč. Marijos 
kapuose. Laidotuvėse patarnavo 
laidotuvių direktorius A. A. 
Karlonas.

Reiškiame gilią užuojautą
nuliūdusiai šeimai.

Vieša Padėka

T. M.

i

Los Angeles, Calif., atgabenta 46,000 gas maskų, 
kurios bus išdalintos ugniagesiams ir įvairiems ap
saugos patarnautojams. Vaizde parodo, kai pirmutinę 
maską. primieruoja tūlas wardenas.

suburt, kaip pirmiau, tai gal ba rugpiūčio 
tautiški šokiai juos užimpo- būtent, šiuo
nuos. Nuotaika visų buvo graži.

CRRŪOKLYN.N.Y.

2 d. raštininkei, 
adresu: Miss. J.

Jenušonytė, 10 Kelsey St., New 
Britain, Conn.

ŠAUNUS PIKNIKAS 
Liepos 12 d. įvyks šaunus pik-

ponios uaudzvardiene ir 
•Leščinskienė, ir panelė Ant. Na
vikaitė.

Kaip jau yra įėję į tradiciją,
Lietuvių Diena Marianapoly es
ti ne tik pasilinksminimo ir at
sigaivinimo laikas, bet drauge 
ir rimties bei susikaupimo va-j Viena iš stambiųjų šios šven- 
landa. Todėl 11 vai. visi daly- tės Programos dalių buvo pulki- 
viai susirinko į parką prie di- ninko Kazio Grinių kalba, 
džiųjų rūmų, kur po atviru dan- kuria romėnė iš anksto labai 
gumi, saulei maloniai šviečiant, : žinodama, kad kalbė-
buvo atlaikytos iškilmingos pa- 5™ aukšto laiPsnio ir di‘
maldos už visus lietuvius jau- delio tarptautinio patyrimo ka- 
nuolius Amerikos kariuomenė- buvusio Lietuvos Preziden- 
je, gyvus ir mirusius .taip pat tot8Ūnus’ Lietuvių Tautinės Ta- 
už visus lietuvius, žuvusius ar
tebekenčiančius tėvynėje Lietu-
voje arba ištrėmime. Mišias ce- nurodž dabartinę Lietu
lebravo prelatas J. Ambotas, o

spėjo apeiti ir pamatyti šv. O- 
nos ir šv. Juozapo naujai pa
statytas statulas ir bebaigiamą 
LitĮrdą, kurio iškilmingas pa
šventinimas numatomas kiek 

• vėliau.

rybas pirmininkas ir tikras de
mokratas. Pulk. K. Grinius savo

vos padėtį ir ryškiai išdėstė tas 
viltis, kurios Lietuvai duoda 
pagrindo susilaukti laisvės lai
kų ir kurios yra neatskiriamai 
susijusios su Amerikos laimėji 
mu šiame kare. Visi svečiai bu- 

tvirtu

jam asistavo diakonu kun. dr.
J. Vaškas ir kun. K. Stadalnin- 
kas. subdiakonu. Rimties ir su
sitelkimo dvasiai pritaikytą
pamokslą pasakė kun. J. Švagž
dys, kuris savo turiningame žo-1vo tikrai patenkinti

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

ir

BROOKLYN, M. Y.
SUMAINĖ ŽIEDUS 

Birželio 28 d., Šv. Vincento ir 
povylo bažnyčioj priėmė mote
rystės sakramentą Vincas Ven- 
cevičius (Br. Brundzienės bro- 
is), ir Elena Rokiški. Laike 

šliūbo giedojo solo p. Br. Brun- 
dzienė “Panis Angelicus” ir 
‘Avė Maria’, p. Avižoniui smui
ką pritariant, vargonavo švo- 
geris p. J. Brundza. Pirmu pa
broliu buvo brolis Pranas (ka
riškis) ir Stela Mucha.

Vestuvių pokilis įvyko Ap
reiškimo par. svetainėj. Skanius 
valgius pagamino valgių gami
nimo ekspertė p. Ona Kulbokie- 
nė. Vestuvėse dalyvavo art. M. 
Čižauskienė iš Worcester, Mass. 
Dvasiškiai atsilankė šie: kun. 
K. Paulionis, kun. J. Balkūnas, 
kun. A. Petrauskas ir kun. J. 
Laurinaitis.

Svečių buvo apie 150.
Jaunojo mamytė džiaugiasi 

sulaukus antros marčios. Ji tu
ri jau ir 3 žentus.

Linkėtina jauniesiems geros 
laimės ir meilės jųjų ženybinia- 
me gyvenime.

PADAUGĖJO MIRIMAI 
Iš Šv. Jurgio par. bažnyčios nikas Shuetzen parke, kurį ren- 

palaidoti šie asmenys: (gia Šv. Onos moterų ir merginų
Birželio 30 d., palaidotas a. a. pašalpinė draugija. Kviečia vi- 

Jurgis Skirmontas, 51 m. Pali- sus dalyvauti ir paremti drau- 
to nuliūdime žmoną Mortą ir 8U4 ir j°s veiklą. Šv. Onos dr- 
dvi dukteris. Laidotuvės įvyko gyvu°ja virš 30 metų. Per tą 
su trimis kunigais, su agista Į laiką yra nuveikusi daug gra- 

Liepos 2 d. (ūmai mirus) pa- darbų.
aidotas a

Nuoširdžiai dėkoju mano pa 
rapijiečiams už gražų mano 
Kunigystės 50 Metų Jubiliejaus 
iškilmių surengimą ir dovaną. 
Tariu nuoširdų ačiū prel. J. 
Maciejauskui už šv. Mišių at- 
laikymą jubiliejaus dienoje. A- 
sistos dalyviams: kun. A. Deks- 
niui, kun. A. Petraičiui, kun. 
Dr. Vaškui, MIC., kun. Dr. A. 
Deksniui; pamokslininkui T. J. 
Vaškiui, O.F.M. Ačiū New Yor
ko Metropolitan Operos solistei 
Aima Kaskas už gražų giedoji- 
mą Mišių metu ir gražias dai
nas bankieto metu salėje. Ačiū 
muz. J. Olšauskui ir parapijos 

j chorui už puikų giedojimą ir 
I dainavimą, smuikininkui A. Ži- 
danavičiui. Nuoširdus dėkui Se
sutėms Pranciškonėms už nuos
tabiai gražų bažnyčios išpuoši
mą. Ačiū Jubiliejaus Rengimo 
komitetui, ypatingai jo pirmi
ninkui M. Kerbeliui ir ižd. kun. 
J. Raštučiui už iškilmių suorga
nizavimą ir vadovavimą.

Dėkoju visiems, kurie mane 
sveikino žodžiu ir raštu, visiems 
už malonų atsilankymą Jubilie
jaus iškilmėsce.

Gerasis Dievas teatlygina vi
siems!

Kun. J. Židanavičius, 
Amsterdamo, N. Y., šv. Kazi
miero Lietuvių par. klebonas.

8
drauge ir visi mūsų kolonij 
lietuviai, - 'faūftMh viengentyui 
pasiekus ,ąuljštą karišką laips
nį. Sveikinam Edvardą ir linki* 
me'Sveikatos {f IMėvo palaimos, 
kad sėkmingai galėtų eiti savo 
pareigas. Taipgi sveikinam tė
velius, kurie buvo džiaugsmo 
apimti, bet, deja, neilgai, nes 
turėjo atsisveikinti su savo sū
neliu, kuris tapo paskirtas vyk
ti į nežinomą kelionę. Lai Pa
saulio Kūrėjas suramina nuliū
dusius tėvelius ir suteikia stip
rią sveikatą.

Birželio 21 d., įvyko parapi
jos metinis piknikas Morris 
Cove — lietuvių darže, Sea 
Cliff Inn. J pikniką susirinko 
skaitlingai žmonių ir matyti 
buvo ,kad visi smagiai leido lai
ką. Darbininkės ir darbininkai 
sušilę dirbo ir vaišino visus. 
Klebonas kun. E. Gradeckis e- 
nergingai dirbo visą po-pietį, ir 
matyti, kad jau prieš vakarą 
buvo labai nuvargęs.

Teko sužinoti, kad parapijos 
piknikas davė pelno $525.00. 
Už pasidarbavimą ir išplatintus 
bilietėlius, už dalyvavimą pik
nike klebonas iš sakyklos šir
dingai padėkojo visiems. Taip
gi pareiškė, kad per du metu jo 
klebonavimo mūsų parapijoj at
mokėta skolos $10.000. Aiškiai 
matome klebono didelius dar
bus ir sumanumą. Tas taipgi 
parodo, kad parapijiečiai remia 
klebono darbuotę ir nori jam 
padėti mažinti parapijos sko-
as.

Duok Dieve, kad mūsų klebo
nas galėtų mūsų parapijoj pasi
darbuoti ilgesnį laiką, o mes 
tikrai tikimės, kad skolos žy
miai būtų sumažintos. M.

a. Pranciška Bundo- 
mienė - Stačiokaitė, muz. Jur-

KVIETIMAS
Šv. Rožančiaus draugija nuo- 

(to Stačioko. Athol, Maas. par. iirdžiai We4ia savo
vargonininko sesuo, kuris 
buvo atvažiavęs kartu su savo 
žmona į laidotuves. Paliko nu 
liūdime vyrą Kazimierą ir dvi 
dukreles. Laidotuvės buvo iškil
mingos, su trejomis misiomis ir 
gražiai giedojo vargon. ansam
blis. i

Liepos 6 dR palaidota a. a. 
Kazimiera Monsevičienė, našlė, 
kuri paliko nuliūdime savo šei
mą. Atlaikytai trejos mišios ir 
giedojo vargonininkų ansam
blis. Visi palaidoti šv. Jono ka
puose.

Taip pat tuo laikotarpiu mirė 
a. a. Ūsaitienė ,kuri išvežta pa
laidoti į Brockton, Mass.

ir®1 į res ir pašaliečius dalyvauti jų 
parengime, kuris įvyks liepos 

"į 19 d. po pietų, Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos svetainėje. 
Pelnas skiriamas TT. Marijonų 
įamžinimo fondui. Tikietai pla
tinami. Patariame visiems įsi
gyti pas draugijos nares.

ibrInCh
Kimba. R

BOSTONJ 
1410 ColūmbL Rd-, 

South. Bestna

PHONE 

So. Boston 
2271

LIETUVIŲ DIENA 
Tryliktoji Lietuvių Diena,

surengta Klasčiaus parke, Mas- 
pethe, pavyko gana gražiai, tik 
žmonių galėjo būti gan dau
giau. Nemaža matėsi iš apylin
kės kolonijų. Programa buvo 
neilga, bet įdomi. Gražiai ir ug
ningai kalbėjo kun. Dr. E. L. 
Curran ir nesenai atvykęs iš 
Europos Andrius Daugirdas 
Visų keturių parapijų jungtinis 
choras muz. J. Jenkui (sūnui) 
diriguojant, padainavo 4 dai
nas. p. Br. Brundzienės vado
vybėje, jaunamečių šokėjų gru
pė gražiai užsirekomendavo 
tautiškais šokiais, šoko suktinį 
(su figūrom), noriu miego ii 

kepurię. Visos pasipuošę tau 
tiškais rūbais. Panašius taūtiš 
kus šokius turėtų atgaivint 
kiekviena kolonija. ! Jaukina?

na nepajėgia taip bciidr

PARAPIJOS PIKNIKAS 
Metinis parapijos piknikas į-

vyks rugpiūčio 2 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe. Parapijiečiai 
jau dabar tariasi dalyvauti. 
Bus, kaip ir kitais metais, ren
kami karalius, ir karalienė.

LANKĖSI SVEČIAS 
Šventėse buvo parvykęs atlan

kyti savo motinėlę, seseles ir 
brolį Jonas Sakalauskas, kuris 
jau apie du mėnesiai kaip tar
nauja Jung. Valstybių armijoj. 
Jis dabar randasi So. Virginia.

Taipgi buvo parvykęs pas sa
vo tėvelius Leit. Edvardas Ne
vulis, kuris tarnauja Jung. Val
stybių laivyne apie 20 metų. Jis 
dabar veikia Washingtone. Jo 
brolis Dr. Antanas Nevulis taip 
pat tarnauja Jung. Valstybių 
laivyne ,ir dabar randasi Ice- 
lande.

NE* HAVEN, CONN.
Tarp-draugijinio komiteto pa

sidarbavimu, gegužės 31 d., su
rengtas vakaras dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pelno davė 
$73.32. Aukų pridavė sekančios 
draugijos: Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto Draugi
ja $10.00; Lietuvių Demokratų 
klūbas $10.00; Martyno Liute
rio Draugija $10.00; Lietuvių 
Namo Bendrovė $10.00; Lietu
vaičių Moterų Apšvietos Drau 
gija $10.00; Literatūros Dr-jos 
32 kuopa $10.00; Lietuvių De
mokratų Klūbo vakarienėje su
rinktos aukos $13.55. Viso au 
kų gauta $73.55. Susidarė ben
dra suma pajamų $146.87. Po 
parengimo gauta aukų nuo se
kančių geros širdies asmenų: 
A. Kudarauskienė $1.00, M. 
Januškienė $1.00, K. Medelienė 
$1.17. Viso sudaryta $150.00, 
kurie perduoti Raudonajam 
Kryžiui.

Kaip visai rengimo komisijai 
draugijų atstovams ir visiems 
kurie prisidėjo prie programos 
išpildymo, taipgi draugijoms už 
gausias aukas ir visiems lietu
viams, kurie prisidėjo prie šio 
vakaro pasisekimo, ypatingai

IŠVYKO KARO TARNYBON Į klebonui kun. E. Gradeckiui už 
Šią savaitę iš šios kolonijos leidimą vartoti svetainę dykai 

išvyko daug jaunuolių karo tar- priklauso nuoširdus padėkos 
nybon, tarp kurių ir mokytojas Į žodis
B. Matulevičius. Ta proga buvo
suruoštos išleistuvės pp. Kar-1 Pas savo tėvelius bei gimines

NE* BRITAIN, CONN.
Trilypės Gegužinės reikalu 

komisijos susirinkimas įvyko 
liepos 3 d. Kaip žinoma, Gegu
žinė įvyks rugpiūčio 16 d. 
Shuetzen parke, New Britaine. 
Tame susirinkime rengimo dar
bas galutinai sutvarkytas. Iš
siuntinėta tflcietėliai UIS., 
LRKSA ir LRKMS kuopoms 
Connecticut valstybėje.

Kuopų nariai prašomi pasi
darbuoti — parduoti pasiųstus 
Skietus ir parinkti skelbimų. 
Nelaukite kito' paraginimo.

Taipgi prašome pakviesti sa
ro kolonijos chorus dalyvauti 

Surinktus' Skelbi 
grątmtipnčš

...
programoje.

lonų namuose. Dalyvavo artimi buvo parvykę sekanti kareiviai 
giminės ir draugai. praleisti kelias dienas: Juozas

Norkūnas, sūnus mūsų gerų 
VIEŠNIA IŠ WATERBURY I veikėjų p-nų V. ir G. Norkūnų; 
Pereitą savaitę buvo atvy- Jonas Matulaitis, parapijos 

kus iš Waterbury p. M. Kari- choro narys ir buvęs darbštus 
nauskienė ir svečiavosi pas sa- veikėjas. Taipgi buvo parvykęs 
vo sūnų ir marčią. I ir ponų Abromskų sūnus. Visi

p. M. Karinauskienė yra LPS Į kareiviai atrodo sveiki ir drūti, 
kuopos narė ir veikli parapi-

Ji paėmė Trilypės Gegu-

BRIDGETORT, CONN.
— — ' — ■

Praeitą šeštadienį, liepos 4, 
vyko mieste didelė parada, o 
x> pietų tai buvo įvairių tautų 
pasirodymas su tautiškais šo
kiais ir dainomis — “The Folk 
Festival of Freedom”, kurį su
rengė International Institute 
radio stotis WICC ir Sunday 
Herald laikraštis. Viskas įvyko 
gražiam pajūryje — Pleasure 
Beach. Dalyvavo 18-ka tautų 
su savo kostiumais, šokiais, 
muzika ir dainomis. Mūsų Šv. 
Jurgio parapijos choro mergai
čių grupė (pasipuošusios lietu
viškais kostiumais) pašoko tris 
lietuviškus šokius, kuriais sve
timtaučiai gėrėjosi. Lietuvių 
grupei vadovavo muz. A. Sta- 
nišauskas ir mokytojas, F. Bal
trušaitis.

Žmonių buvo apie 20 tūkstan
čių. Programa tęsėsi apie 4-rias 
valandas. Programą apvainika
vo Metropolitan Operos artistė 
Grace Moore, ir k. t. Tikrai gra
žu, kad lietuviai nepasiliko už
pakalyje. Garbė motinėlėms, 
kurios parengė savo dukreles, 
ir tiems asmenims, kurie joms 
vadovavo. Kitą dieną laikraš
čiuose tilpo ir lietuvių mergai
čių šokikių paveikslas ir ilgas 
gražus aprašymas apie lietuviš
kus šokius.

Ateinantį sekmadienį įvyks 
mūsų parapijos metinis pikni
kas Montreys Park. Visi trauk
sime tenai pasilinksminti. Pa
rapijos chorai išpildys liaudies 
dainų programą. Kviečiami da
lyvauti vietiniai ir iš apylinkių 
lietuviai. O.

tikietų platinimui.
Kelios savaitės atgal Edvar- 

das šilkas tapo pakeliąs J pirmą 

l<Htehautq- V- DideĮįo,. džįąugsmo 
susilauki tždvardo gerieji tėve-
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