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Žalgirio Mūšis

Liepos 15 d. suėjo lygiai 
532 metai, kaip Lietuvos
Didžiajam Kunigaikščiui I nl • - V • 1 
Vytautui vadovaujant, su-Į Pakeiti fSailJOką 
vienytos tautos sumušė
kryžiuočius, kurie nedavė 
ramybės savo kaimyni-
nėm tautom. Kautynės į-, Washingt D c lie- 
Vyko zalgmo (Crunvald.)) I s i6 _ Gen Hersh 
apylinkėje. Suvienytų tau- naujok šaukim0 komisi. 
tų kariuomenę sudarė he- jos direktorius išleido 
tuviai, lenkai, na ir mažu- nauj Datvark gal
mos: totoriai, čekai, mora- kurį visi ref,istruoti vyrai 
vai ir kiti. karo tarnybai yra SUskirs-

Kautynėms vadovavo L. tyti į 7 klases. Pirmoje ei- 
D. K. Vytautas. Įėję yra visi viengungiai

Žalgirio mūšio aprašinė- (nevedę) vyrai, kurie ne
to jas lenkų istorikas Dlu- dirba svarbių apsigynimo 
gošas sako, kad “puikiai darbų; antroje eilėje vien- 
judėjo tame lauke lietuvių gungiai vyrai, kurie dirba 
kariuomenė, traukdama svarbius apsigynimo dar- 
akį savo tvarkingomis ei- bus; trečioje eilėje vedu- 
lėmis”. šieji vyrai bevaikiai; ket-

Tas pats lenkų istorikas virtoje eilėje su mažomis 
Dlugošas rašo, kad “veik- šeimomis ir tt. 
lusis Vytautas, apsuptas Vyrai, kurie dirba karo 
septynių tarybos, išklausi- darbus, vedę ar nevedę, 
nėjęs vadovus, davė parė- paliekami prie darbų, kol 
dymus, kur eiti, kur su- W vietas užimti atsiras 
stoti, — žodžiu, pildyda-p^ darbininkai, 
mas vyriausio vado parei- dau dabar daug merginų 
gas, tvarkė visą kariuo- ir moterų užima vyrų dar- 
menės judėjimą ir veiki- pus.
mą .

Reikalauja Anglų
gaikštis, pavedė save Die- Pasišalinimo 
vo valiai, lakstė visur tarp
lenkų ir lietuvių kariuo-, New De|hi, Indija, liepos 
menių dažnai mamyda-Lg _ Visog Indij0’ k‘m. 
mat: arklius (Dlugošas. išnešta rįoUucija
Is Vytautas Didysis kny- ’eikalaujant, kad Britai

pasitrauktų iš Indijos,Įvyko žūtbūtinis musis. £aį valdovai, bet gali pa 
jungininkai taimejo.Į^ tik kariuomenę. 
Kryžiuočių - vokiečių ga
lybė buvo sutriuškinta.

Taigi pirmą kartą buvo| 
suduotas smūgis vokiečių 
siekimui — veržtis į Ry-i Londonas, liepos 16 — 
tus Žalgirio laukuose. Žal- Britų oro jėgų ministerija 
girio mūšis užima žymią skelbia, kad jų bombane- 
vietą tų amžių karų istori- Į šiai bombardavo industri
joj. jinius centrus Ruhr slė

nyj.

Šaukimą

A. a. Kap. S. Dariaus ir Leit. S. Girėno Paminklas Lietuvoje
—-

Vokiečiai Sudaro Pavojų Visai 
Rusijai

Rusai Priversti Trauktis Atgal; 

Reikalauja Antrojo Fronto

Maskva, liepos 16 — Vo- transportaciją. 
kieti jos naciai sudaro di-; Naciams suardžius svar- 
delį pavojų sovietams 600 bius rusų geležinkelius, 
mylių karo fronte, bet so-'rusai geriausiai tegali 
vietų kariuomenės žiau- gauti medžiagą ir aliejų iš
riai kovoja Voronežo fron
te, kur per dešimtį dienų 
nužudyta 35,000 nacių.

Kaukazo per Volgos upę. 
Jei vokiečiams pasisektų 
užvaldyti Volgą prie Sta-

Sovietai pripažįsta, kad lingrado, tada rusų ka- 
prie Voronežo ir Bogučaro riuomenės būtų apsunkin- 
naciai perlaužė jų apsigy- tos, nes neturėtų susisie- 
nimo linijas ir privertė ( kimo.

Britai Bombardavo Ruhrą

Šv. Lauryno Upėje Nuskan
dino 3 Laivus

Ottawa, Canada, liepos Kaip žinoma, “Darbinin-
16 — Kanados laivyno mi- ke” ir kituose ląikraščiuo- 
nisterija skelbia, jog šio- se jau buvo rąžytą, kad 
mis dienomis priešo sub-i Vilniuje sužeistas, arkivys-

Stalino armijos pulkus pa
sitraukti į naujas apsigy
nimo vietas.

i Sovietų rusai neslepia 
pavojaus, kuris gręsia vi
sam kraštui. Jie atsišau
kia į Angliją ir Ameriką,

“Vilniuje, šv. Mikalojaus kad tuojau būtų atidary- 
lietuvių parapijos kleboni- tas vakaruose antrasis 
joje buvo atsilankęs arki- i karo frontas.
vyskupas Reinys. Tuo me-| Sovietų armijos laikraš-

marinai nuskandino dar kūpąs M. Reinys ir tragin- tu rusų aviacija pravedė Raudonoji žvaigždė, 
tris laivus. gai žuvęs kunigas Čibiras. ’ ataką ant Vilniaus Viena rašo: “Rimtas pavojus

--------------  Šiuo metu grjifei 4š Lie- .mba oataikė i šv Miką- gręsia mūsų tėvVnei ir
_ i a • • tuvos p. Bulotiene pnpasa-! P .. * .. mums nėra kito pasirinki-
Romttiel AtmilJl ko jo apie tą tragyigą Įvykį °^aus_ ParaP1J°s kleboniją, mo kaj sekti Lenino 

“Draugo” bejĮdra<ja£biui užmušė kun. Čibirą ir su-į šūkį; “Pergalėjimas arba 
K. J. Prunski

T
Užėmė Tel ei Eisą 

Egipte t

Iš Egipto praneša, kad 
maršalo Rommel karo jė
gos smarkiai puolė Aus
tralijos karo jėgas, kurios 
gynė Tel ei Eisą geležin
kelio stotį. Rommel jėgom

'žeidė arkiv. Reinį.’

WLB ĮSAKE PAKELTI ALGAS 
PLIENO DARBININKAMS

«>-
VVashington, D. C., liepos 

16 — Karo Darbo Taryba 
_ _ (WLB) astuoniais balsais

pavyko tą stotį užimti. Ta-! Pr^e5 keturius nutarė įsa-
čiau turėjo didelius nuos- 
tolius.

ANTROJO FRONTO GALI
NEBŪTI ŠIĄ VASARĄ

Kun. Juozas Bucevičius 
Perkeltas Į Naujokynų
Nashua, N. H. — Šiomis 

keturiom . “Little <įienomis Šv. Kazimiero

Nuo Lisičansko naciai 
varosi į Rostovą prie Azo
vo jūros.

Iš Kaukazo rusai gauna 
daugiau kaip 80 nuošimtį 
aliejaus, už tai naciai bū
tinai nori perkirsti sovie
tų susisiekimą su Kauka
zu.

Iš Berlyno pranešama, 
kad naciai perėjo Dono 
upę į pietus nuo Bogučaro, 
užėmė Kazanską ir dasi- 
varė iki Migulinsko. Jų 
kariuomenės esą tik 160 
mylių nuo Stalingrado.

Nuo Rževo naciai varosi 
Maskvos link, ir sovietai 
praneša, kad jų kariuome
nės buvo priverstos trauk
tis atgal.

Sovietai skelbia: “Rževo 
fronte naciai turi daugiau 
tankų ir sudaro čia pavo
jų”. Naciai esą 125 mylias 
nuo Maskvos.

Rusai pasitiki, kad na
cių karinė galybė susilp- 
nės, nes kiekvienas naujas 
žingsnis jiems be galo 
daug kainuoja.

mirtis”. ,
.Maskva pripažįsta, kad 

vokiečiai turi daugiau ka
riuomenės, tankų ir įvai
rių karo ginklų už rusus ir 
visame fronte nugali ru
sus.

Nuo Voronežo naciai va
rosi į Stalingradą, per ku
rį eina Volgos upė. Stalin
gradas yra svarbus indus
trijos miestas; vokiečiai 
nori būtinai pasiekti Vol
gą, kad sulaikius sovietų

Steel kompanijom pakel- lietuvių parapijoj įvyko 
ti algas darbininkams 5.5 kunigų permainos. Toji 
centus į valandą arba 44c. parapįja yra pavesta La 
į dieną. •, gajetto Kongregacijai.

Kaip žinoma, United Taigi tojo vienuolyno vy- 
Steel Workers of America riausybė ir padarė per- 
(CIO) reikalavo pakelti mainas, būtent, kun. Juo- 
kiekvienam darbininkui zą Bucevičių, vikarą, iš 
po dolerį į dieną. Per de- kelia eiti naujas pareigas 
vynis mėnesius buvo ve- Vienuolyno Noviciate ar 
damos derybos su kompa- ba Naujokyne, Bloomfield, 
nijų viršininkais. Susitar- Conn., o į jo vietą vikaru 
ti nepavyko. Algų klausi- paskyrė kun. dr. Mykolą 
mą išspręsti buvo pavesta Cibulskį, buvusį La Salet- 
Karo Darbo Tarybai, kuri te kolegijos viršininką, 
ir padarė sprendimą. Į (Dabar Kolegijos rekto

rium yra kun. dr. P. Liut
kus, buvęs Nashua lietu
vių par. klebonas).

Kun. Juozas Bucevičius 
buvo vikaru per šešius me
tus Šv. Kazimiero parapi
joj. Jis buvo visų mylimas

Londonas, liepos 16 — spaudimą nuo Rusijos ar- įr gerbiamas, ypač jauni- 
Antrojo fronto šalininkai mijos. mo, nes jis jaunimui, kaip
daro spaudimą, kad ko- Vienas antrojo fronto1 parapijos biuletine sako- 

šalininkų argumentas yra, ma, “buvo ne tik dvasios

Vilhelmina Atvyksta 
Bostonan

Mūsų Pasididžiavimas
Pereitą sekmadienį art.

Apolonija Stoškiūtė dai
navo per radio “Family
Hour” programoje. Jipa-I Londonas, liepos 16 — 
vadavo art. Gladys Swart- Britų militaris komenta 
hout, kuri šiuo laiku atos- torius patvirtina Rusijos 
togauja. žinias, kad vokiečiai šio- _ „ ' T”.

Art. Apolonija Stoškiū- mis dienomis ištraukė sa- Praneša, kad P^madie’ 
tė (Stoska) pasirodė viso- vo divizijas iš okupuotos nĮ’ kepos 20I d._ j Bostoną 
je pilnumoje. Balsas gra- Prancūzijos ir kad jas pa- atvyksta_ Netherlandijos 
žus ir tobulas. Jos dainavi- siuntė į Rytinį frontą, ta- karaliene Wilhelmina. Gu
rnu gėrėjosi visi klausyto- čiau sako, kad tuo nesu- bernatorius Saltonstall
jai. bet ypatingai lietuviai, mažino reguliario nacių ruosia pnemimą.________

Malonu pažymėti, kad garisono, kuris saugoja 
art. Apolonija, kada ją Vakarinę Europą nuo in- 
perstatė įžymus Amerikos važi jos.
kompozitorius ir muzikos “Vokiečiai sudaro ir trei- 
kritikas p. Taylor, su pasi- nemoja divizijas Prancū- 
didžiavimu pasisakė esan- zijoj ir iš ten siunčia jas 
ti lietuvaitė, gimusi Wor- kur tik jiem reikia”, pa- 
cestery, mokėsi muzikos ir reiškė komentatorius, pri- 
dainavimo Bostone, ir dėdamas, kad kareiviai 
1935 m. buvo nuvykusi į oasiųsti į Rusiją ir yra tik 
Lietuvą dalyvauti Pašau- iš tos kategorijos, 
lio Lietuvių Kongrese, kur Jis tvirtina, kad vokie- 
dainavusi, ir iš ten vyko į čių garizono jėgas Pran- 
Berlyną ir vaidino ir dai- cūzijoj sudaro gerai išla- 
navo įžymiausioje operoje, vinti kareiviai.

Art. Apolonija Stoškiūtė Todėl pareiškiama, kad

Rusija Prisispyrusi Reikalauja 
Antro Fronto Europoje

greičiausia būtų atidary
tas antras frontas ant 
sausžemio Europoje, kaip 
tuo pačiu laiku Britų vir
šininkai skelbia tikrą ir 
patenkinantį progresą ko-

yra koncertavusi Italijoj Į vakarinės jėgos nėra pozi- v°je prieš nacių submari- 
ir kituose Europos kraš- cijoj atidaryti antrą fron- nus, kuris atsveria, kaipo 
tuose. Prasidėjus karui, ji Į tą šią vasarą. ‘svarbus faktorius visuose
nenorėjo pasilikti Berlyne, ----------------------------------  antrojo fronto svarsty- Rugpiūčio ir rugsėjo me-
ir būdama Jung. Valsty- niją! Linkime jai pasiekti muose. nėšiai esą patogiausi karo
biu piliete, grįžo į savp aukščiausį laipsnį meno! Kvalifikuoti Londono as- veiksmams Sibiri jo j. 
gimtinį kraštą - Ji yra nė J srityje. į. .menys sako, kad Rusija Glasgowe ir Liverpolyj
tik nuoširdi Amerikos pi-1 . vėl per savo atstovą, Ivan įvyko masiniai susirinki-

.. -įbriza...........--------------------------- --------------------mai, kofcvbirvoo pareikšta
. i^ikalavimairpnajdėži nau

ji kelia lietuvių vardą. 1 ne mirė poetas Rąžys Biri- kos ekspedicija' Europon ją/frontą ii* teiktai Rusijai
Sveikiname art. Apolo-kis. non;„L;b,o noriko

kad jeigu Vokiečiai galėtų 
pasirodyti laimėtojais Pie
tinėje Rusijoje, tai japo
nai gali pulti Sibiriją.

Sakoma, kad Japonija 
turi sutraukus į Manchu- 
kuo mažiausia 24 divizi
jas, apie 350,000 vyrų.

tėvas ir mokytojas, bet dėl 
jų tarsi pasidarė kaip iri 
vienas iš ių — dalyvauda- > 
mas ju užsiėmimuose, net' 
ir jų žaidimuose”.

Linkime kun. Juozui Bu- 
cevičiui Dievo palaimos 
naujose pareigose!

Taipgi sveikiname naują 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos vikarą, kun. dr. M. 
Cibulskį ir linkime sveika
tos. ’j.

LAVAL ATMETE PREZIDENTO 
ROOSEVELTO PASIŪLYMĄ

Washington, D. C., lie-j pos 16 — Jesse Jonės, ko
pos 16 — Sumner Welles Į merei jos sekretorius, pa- 
pareiškė, kad Vichy pre- reiškė Senato bankinio ir 
mieras Lavai atmetė Pre-! valiutos komitetui, kad 
zidento Roosevelto pasiū- ;bus užtektinai pagaminta 
lymą internuoti Alexan- gumos 1942 ir 1943 m. bu
dri joj stovinčius 7 prancū- tiniems ginkluotų jėgų 
z ųlaivus. i reikalams ir tautos karo

Lavai reikalauja, kad | darbininka,nis, bet nei vie- 
laivai būtų paleisti plauk-į netui*i vartoti berei- 
ti į prancūzų uostą. ] kal° sav0 automobilių.

Galimas dalykas, kad
jeigu šie laivai turės iš- Vokiečiai Suėmė 
plaukti is Alexandrijos, J
tai jie bus užpulti ir skan- | RUSli Generolą
dinami. *

I ------------
Berlynas, liepos 16—Na

cių vyriausybė praneša, 
kad Leningrado karo 
fronte jie suėmė sovietų 
rusų generolą Vlassovą.

Užtektinai Gumos Būtinam 
Vartojimui '43

Washington, D. C., lie-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 18 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurioj paminėsime Da
riaus - Girėno žygį — Tėvynės garbei. Prašome pasuk
ti savo radio rodykle ant 1150 kilocycles ir pasiklausy
ti programos iš WC0P stoties, Boston, Mass.

Draugijos skelbkite savo piknikus ir kitus paren
gimus Darbininkų Radio programoje.

<sžurnalistas#* rašytoją^ Skelbimus priduokite arba siųskite šiuo adresu:—
(liautas Alantas yra Vii- Darbininkų Radio, 366 W. Brbadway, 9d. BostoH‘>' 
niaus teatro direktorius. IMass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

7X3
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Penktadienis, Liepos 17, 1942 BARBI UI N KAS

ĮVAIRIOS žinios
Dar M Antrojo Fronto 

• Europoje
Anglų spaudoje, o nuo 

jos neatsilieka ir lietuvių 
spauda, nuolat yra kelia- 

fronto

Naciai Nepasitiki Lietuvos 
Buvusiais Kareivių Pulkais

Draudžia Lietuvoj patriotines knygas. “1Xtmasj° kar° 

Rusų belaisvių likimas labai sunkus.

Škirpai, kun. Ylai neleidžia grįžti.

Mes manome, kad tą 
klausimą išspręsti reikėtų 
palikti karo žinovams — 
Suvienytų Tautų vadams. 
Spauda, organizacijos ir

--------- (pavieniai asmenis turėtų
! čiai garsino, kad bus pa- daugiau pasitikėti savo• A • 1 - - - - .Rašo K. J. Prunskis — 

“Draugas” karti trys komunistai, ku- šalies vyriausiam vadui, 
Bijodamiesi lietuvių aiš- ria dauSiausia. L^u-(Prezidentui Rooseveltui. 

kesnio ir griežtesnio pasi- vo?e z.mon‘_'}.lszud?'. Juos ( Stipriausias frontas yra 
priešinimo naciai Lietuve- voklec!ai tūkstantines mi- ta, civilių gyventojų v,e- 
je jvedė aštrią cenzūrą. Y- n_los akyvaizdoje ir pako- Bingumas. Bukime vienm- 
pač cenzūruojama tie re' Ar jie tikra, buvo ko-gi, drausmingi; gausiau 
spaudos leidiniai, kuriuo-: Inunlstal’l šiandie negale-pirkime kurie tik galime, 

Karo Bonus. Tai bus ant-

.l'l
• • ^’*įx^^-..IWu^WĮĮ!9>JĮĮ;1 •;

— ?.</■ ; ''''^. *y’C '' •?
j(, S x2» » />$ (jį "į.' ■/'•y/f'- f "S $ _ A \ i <

Dar penki Kanadoj statyti laivai skrodžia Atlanto sketerą ir neša reikalingą karo mantą į ka
ro frontus. Tai vis mūsiškių pajėgų ramsčiai.

Belgija Persekiojimų Išvakarėse Šeimininkės Taupykite 
Riebalus

"Motinėlės" Seimas

se kalbama apie’ lietuviš-‘čiau Pasakyti 
kąjį patriotizmą. ! Naciai lietuviais

“Spaudai buvo paruošta nepasitiki.
viena lietuviška knyga”, I Naciai vietos gyvento-1 Su^ Ta-^=-giniį” 
pasakoja prieš menesj iš jaįs aiškiai nepasitiki ir 
Lietuvos išvykusi Bulotie- Į juo mažiau jie pasitiki be
ne. “Buvo jau viskas su- tuvių kariuomene, 
tvarkyta spaudai. Bebai- Bulotienė pasakoja, jog 
giant darbą vokiečiai apsi- “vokiečiai, žinodami lietu- 
žiūrėjo, kad knygoje įdė- vįų nusistatymą, matyt, 
tas vienas Maironio pat- nepasitiki, kad jie kariaus 
riotinis eilėraštis. To ir kartu su naciais ir todėl 
užteko, kad naciai neišlei- lietuvių kariuomenės rytų 
stų knygos iš spaustuvės”.' fronte nėra. Buvusieji lie- 

Panašiai suvaržytas ir tuvių pulkai stovi prie 
lietuvių kultūrinis veiki- Minsko,
mas. Pasak Bulotienės, “Lietuvoje karo pabai- 
“katalikų kultūrinės orga- gos šią žiemą nesitikima, 
nizacijos, kaip ateitinin- Partizanų kovos vyksta 
kai ir pavasarininkai už- net užfrontėje, kur nulei

ras ir nulemiantis karo j Londonas, — Belgijoje sprendžiami pagal karo į- 
frontas, jeigu civiliai gy-įgalima susilaukti didelio statymus, 
ventojai vieningai »—-■=■

Massachusetts Salvage 
Komitetas praneša, kad

tas jėgas.

Naciai 700 Kroatų

rems katalikų persekiojimo, nes' Kardinolas yra išleidęs i šimtai mėsos pardavėjų, 
naciai smarkiai ruošiasi įsakymą, kuris draudžia kurie pristato užsakymus, 
prieš - religiniai kampam- atnašauti iškilmingai ge- sudarė planus surinkti vi
jai. jdulo šv. mišias už mirų- sus riebalus.

Šiomis dienomis Nacių sius ar žuvusius Nacių Dėl stokos

Amerikos Lietuvių Kat. 
Apšvietos Dr-jos “Motinė
lė” Seimas įvyks liepos ? 
d., 2 vai. po pietų, Šv. Ka 
miero parap. salėje, 
Wharton St., Philadel ;
Pa. Seimas prasidės 
kilmingomis pamaldom., 

gasolino Įuž Dr-jos gyvus ir miru-

Londonas, liepos 16 — 
Jugoslavijos atstovas pa 
reiškė, jog Vokietijos na

militaris viršininkas pa- partijos narius; draudžia krai]fllvininkai al *Jw 'KrautuvminKaiatsisauKia, S1US geradarius sv. Misiąs
reiske Belgijos parlamen-1 uniformuotiems naciams kad seimininkės pačios a- atnašaus kunigas J. Va
tui, kad butų sudarytas eiti j bažnyčią; negali nes-' n™- » — m , & v
specialis militaris tribūno- ti karsto, uždengto nacių duktUg į- Dat atneštu! anclunas’ 0 .va ”, S7', a' 
las, kuris išimtinai spręs-i vėliava; negali giedoti na-i“ ^ų suX ”° UetUV1Ucių agentai sušaudė 700

kroatų už nužudymą na-ltų kunigų bylas, ir kad a- cių politinių dainų laike tug rįet,ajus> kurie reįka-
cių viršininko Zagrebe. teityje jų veiksmai bus ceremonijų.

Tai padaryta todėl, kad

Britai Ištaškė Rommel Centrų
darytos. Pradėjus siautėti džiama parašiutininkai”. — Britų karo jėgos staiga

naciai bažnytines pamal
das paverčia demonstraci
jomis.

_ . „ . A 77 7T”7. .... v . į Taigi aišku, kad naciųCa.ro, Egiptas, liepos 16,umjistai ir pilnai uzsuno- parti’os minls Bel”

nyčioje, Phila., Pa. 
“Motinėlės” Dr-jos na-

šiltinės epidemijai bažny-' 
čios buvo uždarytos. Bet * „ ezJes 
per pereitas Kalėdas baž-, rinkliava . 
nyčias atidarė ir dabar pa-! Lietuvoje sunkiausia ka- 
maldos eina normaliai”. • ro našta tenka vietos gy- į

trenkė į Ašies centralinę 
stovyklą prie EI Alamein 
ir paėmė daug jų į nelais
vę. Tuo pačiu metu Aus- 
trabečiai puolė Rommel

kėję duokles. Jeigu neuž
simoka, tai jie turėtų ne
tekti dirbtuvėse.
Kompanijos tokio reikalą 
vimo nenori priimti.

ventojams, nes okupantai karo jėgas, kurios bandė 
atsiimti prarastas vietas.

Britai trenkė į Ašies 
centrą, kada Rommel ki-

Sunkus belaisvių j suranda būdus ir priemo-
likimas. nes iš gyventojų viską iš-

“Epidemijos metu”, a- plėšti.
not Bulotienės, “lietuviai; “Sakysime, vien metalo tos karo jėgos buvo užim-
pasirodė atsparesni. Dau- i rinkimą vokiečiai taip in- tos kautynėms pajūrio ke
giau šiltinė pakamavo pa- tensyviai pravedė, kad lyje. Bet ir ten Rommel

Dabar visas ginčas grei
čiausia bus sprendžiamas 
Karo Darbo Tarybos 
(WLB), nes šis streikas 
gali pakenkti apsigynimo 
darbams.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai pareiškė

čius vokiečius. Šiltinei plė- varpus nukabinę ja, iš na- karo jėgos buvo atmuštos, kad streįkas n§ra jega. 
totis davė palankias sąly-Jmų durų išlupamos meta-, kaip ir kitose vietose. |jus 
gas dėl karo susidaręs ne- linės rankenos, net kai ku- į Britų lėktuvai puolė To- 
higieniškas gyvenimas. rie metaliniai dalykai pa- bruką ir kaikuriose vieto- 

“Ypač sunkiausiai nu-(imti ir iš Karo Muziejaus se padegė.
kentėjo rusai belaisviai. Į Kaune. Tačiau amerikie-' ---------------
Jų gyvenimas nepaprastai
sunkus. Teko, pavyzdžiui,
žiemą matyti, kaip jie va- - i

čių dovanotojo Laisvės 
varpo naciai dar nedrįso! 
paimti”, pareiškė p. Bulo-'

lydami gatves patys ture- tienė.
jo sniego vežimus traukt, Neleidiia ^žt
šalin . t j,,. .

a (Škirpai.
Kartuves Vytauto “Škirpai vokiečiai nelei-
parke. jdžia grįžt į Lietuvą. Jis

Apie vokiečių griežtą ei- gyvena kažkur netoli Ins- 
gimąsi su vietos žmonė- bruko”, papasakojo Aldo- 
mis Bulotienė patiekė ke- na Bulotienė. “Taip pat 
lėtą vaizdų. (neleidžiama Lietuvon grį-

“Kaune prieš Kūno Kui- žti daugeliui lietuvių. Jų 
tūros Rūmus buvo pasta- (tarpe neleidžiama Lietu- 
tytos kartuvės”, pasakojo von grįžti ir kun. St. Ylai”. 
Bulotienė. “Iš anksto peri Apie spaudoje skelbtąjį 
spaudą ir plakatais vokie-! nacių optacijos pravedimą

Streikas Everett 
Dvejose Įstaigose

Everett, Mass. — Šiomis 
dienomis Monsanto Che
mical kompanijos ir New 
England Alcohol kompani
jos darbininkai išėjo į 
streiką. Unija reikalauja, 
kad visi darbininkai būtų

TH£ MAYFLOWER 
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Lietuvoje ji pareiškė, jog 
nepastebėjusi. Buvęs tik 
paprastas gyventojų sura
šinėjimas, kurio metu lie
tuviai visur pasisakę lie
tuviais. Net ir daugelis 
lenkų, kurie mokėję kiek 
lietuviškai pasisakę lietu
viais esą.
Susisiekimas
suvaržytas.

Pasak p. Bulotienės, Lie
tuvos geležinkelius ųaciai 
paėmė imtinai savo ran
kosna savo kariuomenei. 
Karo transportai eina vie
nas po kito. Civiliams esą 
sunku į traukinį patekti. 
Jai pačiai tekę į Eitkūnus 
vykti pašto autobusu.

Bendrai susisiekimas vi
soje Lietuvoje visai suny
rą. Kaunoautobusų >-jau 
nebesą. Belikę tik keletas 
vežėjų.

lingi mūsų Armijai ir Lai- rįaį įr rėmėjai nuoširdžiai• j • • 1 • * **į vynui. Krautuvininkai už 
kiekvieną svarą riebalų 
užmokės po 4 centus.

Krautuvininkai už tuos 
pačius riebalus gaus po 5 
centus už svarą. Vieną 
centą gaus už savo darbą.

Šeimininkės, kurioms 
krautuvininkai pristato 
užsakymus į namus, galės 
paduoti surinktus rieba
lus iš savo virtuvių prista- 
tėjui.

Ar sutaupei du svaru 
virtuvės riebalų dėl pagel
bėjimo Armijai ir Laivy
nui? Jeigu taip, tai palei
dai penkius prieš-tankus 
šūvius į nacių tanką!

Tai yra eksplioduojanti 
jėga, kurią Amerikos a- 
municijos įstaigos gali 
gauti iš glycerinos, pada
rytos iš tų riebalų, ku
riuos jūs sutaupysite savo 
virtuvėse.

tiems prieš Ašį prancū- Taupykite juos! Taupy- 
zams už savo šalies laisvę, kitę juos ir parduokite sa- 

Laval valdžia savo pro- į vo artimiausiąme mėsos 
teste sako, kad “Amerika markete.
palaiko normalius santy
kius su Prancūzijos vy
riausybe ir tuo pačiu sy
kiu palaiko ryšius su suki
lėlių jėgomis”.

esate kviečiami šiame sei
me dalyvauti.

Kun. dr. J. B. Končius, 
Pirmininkas.

gijoj gali kilti nesusiprati
mai. Kunigas išėięs į san- 
ktuariją ir pamatęs nacių 
partijos narius uniformo
se su savo vėliava, jis nie
ko kita negali daryti, kaip 
atsisakyti atnašauti šv. 
mišias.

Naciai jau ir dabar skai
to katalikų kunigus Di
džiosios Vokietijos prie
šais, pro-Britais, pro-Ru- 
sais. Nacių spauda nuolat 
puola kunigus ir bendrai 
visus katalikus.

VICHY PROTESTUOJA PRIEŠ 
JUNG. VALSTYBES

Vichy, Prancūzija, liepos 
16 — Vichy valdžia, kurios 
premieru yra Lavai, pa
reiškė oficialų protestą 
Jung. Valstybių valdžiai 
už tai, kad ji priskyrė sa
vo militarį atstovą prie 
gen. Charles De Gaulle, 
kuris vadovauja kovojan-

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Aly
taus apskr. buvusi įjungta 
iš Vilniaus vokiečių komi
sariato srities į Kauno ko- 
misarinę sritį. Ta proga 
Alytuj buvusios surengtos 
iškilmės. Vilniaus srities 
vokiečių komisaras Wulff, 
apžvelgęs nuveiktus dar
bus. Svarbiausia darbo 
sritis esanti žemės ūkis. 
Alytaus apskritis visus 
maisto pristatymus atli
kusi “be priekaišto”. Kau
no srities komisaras Lent- 
zen pažymėjęs “pasitikėji
mą, kurį jis iš anksto rodo 
gyventojams”. “Ligšioli
niuose tiksluose nieko ne
pasikeis”, — baigė kalbą 
komisaras.

NACIAI PAĖMĖ 118,689 RUSUS 
Į NELAISVĘ

Berlyno radio skelbia, i litiką vėlesnė raida visiš- 
kad naciai, Kursko - Voro-' kai pateisino”. A. Niedra, 
nežo kautynėms einant,!turįs virš 70 metų am- 
per dvi pastarąsias savai- žiaus, politika nebeužsiim- 
tes paėmė 118,689 rusus į ’siąs ir gyvensiąs savo šei- 
nelaisvę. mos tarpe.

Tenka pastebėti, kad pa
storius A. Niedra 1919 me
tų pabaigoje surengė vo
kiečių pagalba pučą prieš 
tuometinę K. Ulmanio vy
riausybę. Pučo išdavoje 
susidariusi vyriausybė su
griuvus, A. Niedra pabė
go Vokietijon, kur ir apsi
gyveno. Po kelerių metų 
jis sugrįžo Latvijon, kur 
buvo nuteistas už valsty
bės išdavimą. Vėliau am
nestuotas. Jis vėl'sugrįžo 
Vokietijon, kur (Rytprū
siuose) pastara vo.

Tik Nacių Šalininkai Gauna 
Lei Anus GrįžN

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad (lat
vių) generaliniam vidaus 
reikalų direktoriui pasiū
lius. Vokietijos reicho mi- 
nisteris okupuotiems Ry
tų kraštams leido grįžti į 
Latviją pastoriui Andreja 
Niedra. Toliau laikraštis 
sako: Tokiu būdu grįžta 
latvių3?.iipafcriatas<.r' kuris 
nuolat varr i ^Vokietiją d- 
rientUOtą politiką. Šią po-

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (IV. 30) rašo, 
kad Vilniaus srities “že
mės ūkio vadas” prie vo
kiečių komisariato įvedęs 
į pareigas “apskričių že
mės ūkio vadus” tose aps 
krityse, kurios neseniai 
priskirtos prie Lietuvos 
“generalinės srities”.

• Į Vokietiją išvyko nau
ja lietuvių darbininkų 
grupė. Ji susidėjo iš 120 
asmenų, jų tarpe 51 mote
ris. Tarp išvykstančių bu
vo nemaža specialistų. 
Grupė išvyko į Saksoniją.

• “Valgio” bendrovė skel
bia, kad jos komisarinis 
vadovas yra kažkoks Fritz 
Mischke, jo padėjėjas — 
Johann Kaps.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
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
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Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS’? i v

r.'d if?' ^OH
366 West Broadvvay, South Boston, Mą
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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 
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SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly _____ ________  >4.00 Amerikoje metams......................  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams. .. $2.00
Foreign yearly ..... ...........................$5.00 Užsieny metams ...................   $5.00
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.
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"Jus Amžiais Minės Visa Lietuva
"IT mrvr

Mūsų Žemė

Namų Frontas
Daug kalbama ir rašoma apie naminį frontą. Ir 

ne bereikalo, nes namų frontas, arba kaip jį vadinama, 
fronto užnugaris tampriai surištas su kovojančiu! 
frontu. Karys, kad ir pats narsiausias, nelaimės mū
šio grynomis rankomis. Ginklų ir amunicijos bei šovi
nių jis reikalingas. Karui laimėti dar daugiau ko rei
kia: kanuolių, kulkosvaidžių, šarvuotų sunkvežimių, 
lėktuvų. Kadangi ir ant vandens, tai reikia įvairių rū-

A. a. Leit. S. Girėnas

II

A. a. Kap. S. Darius

Slenka metai, ir vis taip Guardia aerodrome, 1933 
skaudūs ir nežinome ko- metais, liepos 15 d., 6 vai. 
kius sulauksime kitus. 24 minutės iš ryto. Ten

♦ • a > * ,i
Mes taip į žemę čia įaugom
Su kryžiais, kalnais ir keliais;
Ją dirbam, ir nuo vėtrų saugom,
Šaknis įleidžiame giliai.
Įrėžtos aiškiai mūsų pėdos,
Kur vargą nešėm ant pečių.
Giliai čia kraujas įsisėdęs 
Lig žemės vidurių pačių.
Žaliuok, žydėki, mūsų žeme,
Su dirvom, pievom, pamiškiais,
Mūs niekas negalės pažemint,
Kaip Nemunas vagos nekeis.
Tu nuostabi laukų gražuolė 
Su pažeista širdim giliai.
Šimtai upelių bėga šuoliais,
Ir girios rėdosi žaliai.
Tai čia išauga mūsų trobos;
Iš dirvos kalasi daigai.
Ir nakt’ šviečia baltos drobės,
Ir byra žvaigždės po langais.
Mums jėgos auga ir didėja 
Laukuos nublanksta aimana.
Tu realybė ir idėja —
Tu mūsų duona ir daina.
Žaliuok, žydėki mūsų žeme,
Su kryžiais, dirvom ir miškais,
Mūs niekas negalės pažemint,
Kaip Nemunas vagos nekeis.

Alg. Vargas

ba su juo kažkas negerai 
ir mergaičių padėtį dėlto 
aš puikiai suprantu.

Aš vis dar pardavinėju 
“Karštus šunis” gatvėje 
ir su pavydu žiūriu į pra
einančius kareivius ir jų 
palydovus. Mėnesis jau 
beveik baigiasi. Vietoje 
“velnio ašarų” aš geriu 
Dieną ir jaučiuos gerai. 
Taip, rodos, kariuomenė 
ir man jau tikrai artinasi. 
Jonas rašo, kad jam vis
ikas gerai sekasi ir giria 
ikarišką gyvenimą. Aš jam 
nepavydžiu, mat mes dar 
tebesame geri draugai ir 
abu turime vilties dar su- 

I sitikti kovos lauke ir pa- 
į rodvti japonams ką mes 
galime.

Mes dar susitiksime, o 
i iki ta diena ateis, aš be
veik visą naktį praleidžiu 
svajodamas apie kariuo
menę...

šių laivų, transportų, submarinų, torpedų. Priešai šie- Tauta netekusi laisvės, drąsuoliai Darius su Girė- 
kia tą viską sunaikinti. Dažnai jiems tai pavyksta, mindžiojama pavergėjų, nu, su baltąja “Lituanika” 
Kartais pavyksta daugiau sunaikinti, negu mes pajė- broliai kankinami okupan- atsiplėšia nuo Amerikos 
giam pastatyti. Tad karo reikmenų gamybai įtemptos j tų, trumpame laike jau žemyno ir skrenda Lietu- 
visos krašto pajėgos, įkinkytos visos dirbtuvės. Tran- antrų. O ką atneš rytojus, vos Garbei nugalėti alka- 
sportui bei kareivių, ginklų ir amunicijos gabenimui ar greit už plačiojo okea- nąjį Atlantą. Jie Atlantą 
naudojami įvairūs susisiekimo būdai, k. t. geležinke- no, kur dunkso senų pi- nugalėjo, savo tikslą at- 
liai, laivai, motorizuoti vežimai. Piliečiams tada tenka griuvėsiai, suplevėsuos siekė, bet jų baltoji Litua 
susispausti, daug ko atsižadėti. Įvyksta visokių trū- ^ava trispalvė. nika, savo baltais sparnais
kūmų ir nemalonumų. Kelintas ir biznį bei pragyveni- Šiandien pasaulio kam- neperskrode Lietuvos pa-
mo būdą prarandą. Tai labai skaudu. Bet reikia atsi- r . .... .. . „ „P T . , . T• i j x j j , x- palve gali suplesdeti, ii kscio Lietuvos! Nuo La-minti, kad karo fronte daug, daug kanų savo gyvastj fiūdnai 6 piesde£a> gedulo Guardia aerodromo už 37
palydi, arba būna visam gyvenimui sužaloti. ----
kas skaudžiau.

Alg Vargas

JONAS EINA Į KARIUOMENĘ

Nacių Propaganda Neįtikins 
Pavergtųjų Gyventojų

Tai kur ženklais nusakstyta. Iš tų valandų, mes matome kitą 
liūdnų gedulo ženklų, gali- žiaurų ir skaudų vaizdą. 

Dar ne visos namų fronto pareigos čia sužymėtos, ma išskirti vieną skaudų! Skrenda Lituanika per 
jos 1933 metų liūdesį jos vei- vokiečių žemę, ten baisi 

Tas skaudus audra, piktai žaibuoja pa-

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (IV. 29) plačiai 
aprašinėja, kaip Vokieti
jos ministeris “okupuo- 

! tiems Rytų Kraštams”
I Rosenbergas priėmė dele
gaciją, susidedančią iš 4 
ukrainiečių (jų tarpe vie
nas žurnalistas), 6 gudų ir 
6 žmonių iš Smolensko a- 
pygardos. Delegacija pa- 

už kol- 
Ro-

Sunkiąją gamybą atlieka krašto dirbtuvės. Tai 
parūpina karo reikmenų. Bet pasilieka dar, taip sa- dan įrėštą. 
•kant, žmoniškoji pusė — pačių kareivių kūno ir dva
sios gerovė. Ta sritimi tenka rūpintis patiems pilie
čiams ir pilietėms arba jų organizacijoms. Taigi bu
riasi jie į grupes ir kiek įmanydami darbuojasi karei
vių būklei palengvinti. Patsai žmoniškumas verčia tai 
daryti. Juk kareiviai tai žmonės ir mums nesvetimi.
Tai mūsų sūnūs, broliai, giminaičiai, draugai, pažįsta-

liūdesys visai mūsų tautai dangė, tamsi naktis 1 va- 
neužmirštamas, o tautos landa, o ten žemai dar 
istorijos lapuose stambio- tamsesni Soldiųo miškai 
mis raidėmis užrašytas. Ir štai prieš Litftdniką iš 
Nes tais, 1933 metais, lie- sitiesia kaulėtos žiaurios 
pos septyniolikta dieną, 1 rankos, rankos Soldino 
vai. nakties ,prie Lietuvos miškų piktosios fėjos

, ' slenksčio, nugalėję platųjį griebia Lituaniką, laužia
mi, vientaučiai. Jie eina ne tik sunkias, bet ir pernelyg Atlantą> sparnuoti lietu- jos baltus sparnus, dūžta 
pavojingas pareigas. Ant kiekvieno žingsnio mirtis, vįaį Darius ir Girėnas, vo- lėktuvas, žūsta lakūnai! 
arba baisus sužalojimas. Kiek rūpesčių, kiek nervų į- kiečių žemėje, tamsiuose Ir vėl rami piktoji miškų 
tempimo. Nežiūrint ir geriausio sutvarkymo, kauty- Soldino miškuose, Lietu- fėja, lėktuvo ūžimas nebe- 
nių metu jiems dažnai tenka pabadauti, dėl negalimu- vos Garbei paaukojo savo drumščia jai ramybės, 
mo maisto pristatyti, ar kad ir turint, juo naudotis, gyvybes. i Miške tylu, šviesūs žaibai

Jonas ir aš esame labai kad namas ant manęs už
geri draugai ir iki šiolei griuvo. Aišku, Jonas pri
musų gyvenimas ėjo be- imtas kariuomenėn, bet 
veik panašiomis vėžėmis, su manim kitaip atsitiko.
Mes abu drauge ėjome į Gydytojai manyje surado 
mokyklą ir buvome taip beveik visas ligas, kurių 
gabūs, kad mokytojas, vardus jie dar iš universi- 
mūsų darbštumu sužavė- teto laikų prisiminė ir vie
tas, mus abu penkis me- nas net paklausė kodėl aš reiškusi ~ padėką 
tus toje pačioje klasėje iš- iki šiol nenumiriau. Aš at-1 cboZų panaikinimą 
laikė. Gražus tai buvo gy- sakiau, kad degtinė, kuri į ta proga' pasa.
venimas ir tik skaudu pn- kitus nuo kojų nuverčia, k kalbą kurioje tarp ki. 
siminti, kada mes abu vai- mane, atvirkščiai, ant ko- 
sius ir riešutus vogėm, jų pastato. Daktaras ma
nės krautuvininkas beveik nim patikėjo ir mano įsto- 
visuomet mumis sučiup- jimą kariuomenėn mėne- 
davo.’Į bernus išėję ir mei- siui atidėjo, liepdamas Vi
lės ugnies pagauti, mes sai “velnio ašarų” nera- 
kaip geri draugai net tą gauti.
pačią merginą buvome įsi
mylėję. Tas mūsų geros . gatvę oras buvo gražus,Imą”. Tos tautos turinčios 
draugystes nesugad.no .r mano buvso
kuomet trecias meno ger- b, jr d o žo. 
bejas atsirado, mes jam mane alinka6mjno.
tą meno kūrinį perleido-

Šaudant negali gi pusryčiauti, pietauti ar vakarie- Ir dabartinis skaudusis nušviečia sudužusius bal- 
niauti. Taip ir vargsta alkani, nesiprausę, įvairių vabž-! mūsų tautos likimas, ne-; tus Lituanikos sparnus ir 

leidžia mums užmiršti šių nugalėjusių Atlantą did- 
bet dar vyrių lavonus!

Ir visa tai jie paaukojo 
eities, verčia mus juos pri- į Tėvynės garbei, savo 
siminti. Pamąsčius apie krauju įrašė į pasaulio

džių kamuojami...
Karo frontas nuo mūsų toli. Negirdime kanuolių dviejų Didvyrių 

trenksmo. Bet pigiai galime įsivaizduoti, kaip sunkiai j 
ir pavojingai mūsų kareivėliai ten laiką praleidžia.
Tad gailestingumas dėl jų padėties savaime siūlosi. t ir Q , uoči skaižių
Neuzc.aupk.me jiems musų širdžių. Priešingai, leiski- ak j kino estradoje,1 sparnuotus lietuvius, 
me musų gailiasirdystei pilnai pasireikšti. stojasi du vaizdai ^„as į j-au devyni metai kai

Karas tai Ursi koks gaisras. Pamatę gaisrą, ne- džiuginantis, daug žadan-! sparnuočiai ilsis Tėvynės 
klausiame, ar kas tyčia namus padegė, ar verta juos tįg, o antras, juodas skau- prieglobstyje, bet jų drąsi
gelbėti. Ne. Mes puolamės urmu gaisrą gesinti, kad J---  ------ ——- -------s 1 j—t- ------ --
.ir žinotume, jog namas tyčia padegUs, nes bet koks
gaisras ir mūsų namams pavojingas. Taip ir su karu.
Nežiūrint, kas jį pradėjo ar išprovokavo, sykį jis įvy
ko ir mūsų kraštą jau paliečia, visi turime vieningai

ir

dus ir amžinai neužmirš- dvasia likosi su mumis 
tarnas. Pirmas, tai La-, amžiams. Šiandien prie jų

tako, nurodęs “į priespau
dą rusų carų viešpatavimo 
metu ir į jungą bolševikų 
laikais”. Delegacija, esą, 
“supratusi istorinį posūkį, 
kuris šiuo metu vykstąs”. 
Dabartinis karas “spren- 

Kada Jonas ir aš išėjome džia tų tautų ateities liki-

Algi, — ištarė jis —me. Taip ir ėjo tas gražus a- lšvažlu0)u ir tu kasdien labui
draugiškas gyvenimas ik. turgti imat
vieną gražią dieną mes ® r
susitikę vienbalsiu ištarė-

Kariuomenė jau mūsų ankščiau Jonas eidavo su 
reikalauja Onute tris dienas savaite-

Mes abu nesame labai 0 aš likusias tris. 
kariškai nusiteikę žmo
nės, bet kuomet Dėdė Sa- 

šaukia nejaugi čia

su Onute.
Tas mane džiugino, nes

savo darbu “kurti stiprią 
ūkininkiją”. Po karo vyk
siąs “gyvas pasikeitimas 
ir Rytų kraštuose tų tautų

mas
žmogus imsi ir atsisakysi, 
o be to ir patrijotiškumo 
mum netrūko. Mes abu 
mylime demokratiją, ir 
nors balsuoti dar nei kar-

! poilsio angos pasislėpda- to neteko, buvome pasiry-
vežta milijonai žmonių, mas tautietis padės gėlių 
nes apie žmonių išvežimus puokštę, negirdės jie ten 

susiburti ir dėti visas pastangas karui laimėti. Gi lai- i Maskva paduoda ži- gražių kalbų, apsakant jų
mė jimui du dalykai reikalingi: karo ir namų frontas.

K.

UKRAINOS ŪKININKAI
IŠVEŽTI Į KAUKAZĄ

Russian War Relief, Ine., i darbininkai ir jų mašinos
New Yorke, gavo kable 
gramą iš Maskvos, kad a- 
pie 60,000,000 žmonių iš
vežta iš Nacių okupuotos 
teritorijos su keletą bilijo
nų dolerių vertės mašino
mis ir įrankiais. Ukrainie
čiai mainieriai išvežti į U- 
ralo kasyklas, ūkininkai— 
į Azerbaidžaną, plieno

j m
išvežtos į naują industri
jos centrą Sibirijoj, iš Pa- 
baltijos valstybių teksti
lės darbininkai išvežti į 
naujus vatos laukus Cent- 
ralinėje Azijoje, ūkininkai 
ir jų traktoriai išvežti į 
neišdirbtus laukus Rusi-

mas. Maskvos žiniose mi-’garbingą žygį, nebus pa- 
nima ir Pabaltijo kraštai, puoštas jų kapas tautišku 
Kiek žmonių išvežta iš 'meilės išreiškimu, nes 
Lietuvos tikrai negalima (žiaurus okupantas to ne
pasakyti. Turimas ir talpi- leis, o jiems skirta garbės 
namas “Darbininke” iš-Į trispalvė, jis senai nuplė- 
vežtųjų sąrašas 12,000 šė. Ar nebuvo jis paten- 
žmonių nėra pilnas. Lietu-, kintas Soldino miške ? 
voje esą padarytas naujas Steponas Darius ir Stasys 
sąrašas, bet ir tai dar ne-,Girėnas Tautos garbei pa
šąs pilnas. Dabartiniu ka- aukojo gyvybes! O ką jie 
ro laiku gal būti naujo są
rašo negalėsime gauti. 
Galima spėti, kad iš Lietu
vos bus išvežta mažiausia 
20,000 lietuvių.

Išvežtųjų žmonių gyve-

For Victorj.
Buy 
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jos gilumoje. Sakoma, kad nimas nepavydėtinas. Mes 
prisilaikyta Stalino “nu-' 
degintos žemės” politikos, 
kad įsiveržėliams nepalie
ti nieko, kaip tik neramy
bę (tręible).

Dabar gal būti ir komu
nistai sutiks, kad Rusijos 

1 valdžios patvarkymu iš

turime šelpti visus vargo 
ir bado prispaustus žmo
nes, bet pirmoje vietoje 
savuosius. Todėl mūsų 
šelpimo komitetai turi rū
pintis ir ieškoti kelių, kad

būtų paaukoję tautos lais
vei? y— Viską! Šiandien, 
kada mūsų tauta neša 
žiaurius vergijos pančius, 
ar ne laikas mums persi
imti Dariaus - Girėno dva
sia ir, kovoti už tautos lai
svę. Kovokime ne žodžiais, 
bet darbu, nes mūsų pa
vergtieji broliai laukia ir 
kenčia! Laukia ir kenčia 
ten Darius su Girėnu, nes 
ir jiems neramu ilsėtis po

galėtume sušelpti išvež- Lietuvos amžinojo priešo
tuosius lietuvius. I priespauda! Banga.

— Jonai, — ištariau aš— 
sunku yra mum skirtis, 
bet po mėnesio gal mes 
dar susitiksim. Tu tada 
būsi senas kareivis ir man 
šilta vietą kariuomenėj 
parūpinti galėsi.

— Neverk ant gatvės, 
kaip mažas vaikas, — ra
mino mane Jonas — žmo-žę laisvę savo krauju ap- , , ,

ginti. Aš kiek laiko atgal nves pamanys, kad as, prieš į 
net kareiviams savo krau- įvažiuodamas, tau skolos 
jo kvortą paskolinti žade- m°kėti_ nenoriu.
jau, kad jie už manę ją ko- Jcu.1? ^ai,^ *¥-
vos lauke išlietų. Ligoninė ^dami iki aš, iš nnprati 
mano kraujo neėmė, girdi,1™0’ atsimusiau j barą ir 
ten perdaug esą įmaišyta ^aro savininko balsas ma
degtinės ir kareivis, tokio ne Prablaivė:

— Kokios šiandie nori?

Kaip matyti, minėtos de
legacijos atvykimas nau
dojamas propagandos tik
slams, nes pats laikraštis 
rašo, kad delegatai net su
mišę nuo filmų prožekto
rių šviesų ir fotografų. 
Delegatai pirmą kartą ma
tą gyvą ministerį. Jie ve
žiojami po Vokietiją.

Komentare “D. Z.” im 
O.” pažymi, kad delegaci
jos atvykimas esąs atsa
kymas į Molotovo baiseny
bių propagandą apie vo
kiečių elgesį su Rytu tau- 

5, tomis. Esą vokiečiai išlais
vinę ūkininkus iš kolcho
zų jungo ir dabar kurią 
“stiprią savarankišką ūki
ninkiją”.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

kraujo gavęs, visą gyveni
mą girtas pasiliktų. Da
bar, kada kariuomenė 
šaukia tai jau kas kitas ir, 
aš pats savo nuosavą 
kraują galėsiu pralieti, 
mat aš mėgstu įvaireny
bes ir mano senas kraujas 
jau man nusibodo.

Su laiku mes abu prisi
statėme kariuomenės gy
dytojams. Aš iš anksto 
pranašavau, kad Jonas 
bus priimtas kariuome
nėn. Jis buvo stiprus vy
ras ir po jo ranka pakliū 
ti aš nei savof- priešui ne
linkėčiau. Kada jie vieną 
kartą man draugiškai per 
petį sudavė, aš maniau,

— Dvi velnio ašaras, — 
atsakiau ir pradėjau aki
mis Jono ieškoti.. Jis kaž
kur pradingo...

•
Jonas jau kariuomenėje.

Aš iki šiolei kasdien su
tikdavau Onutę, bet jau
čiu kad greitai tos laimės 
dienos pasibaigs, mat per
daug kareivių, ir jūrinin
kų maišos po kojom iri 
mergaitės, būdamos geros 
patrijotės, prie kariškų 
žmonių geriau linksta. O- 
nutė nėra išimtis. Ir iš tie
sų, jaunas vyrukas su ci
viliniais drabužiais šiais 
laikais yra arba vedęs ar-

I
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bininkas, g. v.iVilnius.

4J.79. JuAevičius, Henrikas 
(Henrikas), 72, ūkininkas, g. v. 
Samualiava, Žasliai.

4180. Junevičienė, Morta (Mi
kas), 58, šeimininkė, g. v. Sa- 
muoliava.

4181. Juočas, Mikas (Stasys), 
45, mokytojas, g. v. Šiauliai.

4182. Juodakienė, Kazė, 75, 
g. v. Kretinga.

4183. Juodakis, Aleksandras, 
38, ūkininkas, g. v. Kretinga.

4184. Juodakienė, Emilija, 29, 
mokytoja, g. v. Kretinga.

4185. Juodakis, Virgilijus (A- 
leksandras), 6.

4186. Juodenas, Justas, 23, 
kareivis, g. v. Kaunas.

4187. Juodeška, Jonas (An
tanas), 35, mokytojas, g. v. Ak
menynai, Kalvarija.

(Bus daugiau)

4058. Jelenskaitė, Aldona 
(Antanas), 8 metų amž.

4059. Jelenskienė, Marija, 88, 
šeimininkė, g. v. Vilnius.

4060. Jelinskas, Juozas, 31, 
darbininkas, g. v. Balbieriškis, j

4061. Jelinskienė, Ona (Pra
nas), 311, darbininkė, g. v. Bal
bieriškis.

4062. Jelinskaitė. Šarūne 
•(Juozas), 2 mėn. amž.

4063. Jarmolavičius, Antanas,
31, darbininkas, g. v. Kupiškis. Į

4064. Jarmolavičienė, Valeri
ja (Kazys), 28, g. v. Kupiškis.

4065. Jarmolavičiūtė, Laimu
tė (Antanas)), 6 metų amž.

4066. Jarmolavičius, Romual- i 
das (Antanas), 4 metų amž.

4067. Jarmolavičiūtė, Gitą ■ 
(Antanas), 18 mėn. amž.

4068. Jerškevičius, Jonas < 
(Pranas), 54, darbininkas, g. v. 
Leipalingis.

4069. Jeruševičius, Jonas ,
(Pranas), gim. 1903, mokyto
jas, Gūdžiai, Daugai. i

4070. Jeruševičienė, Veronika, 
g. v. Gūdžiai, Daugai.

4071. Jasenka, Vacius, 28, 
darbininkas ,g. v. Kėdainiai.

4072. Jaserenas, Viktoras, 43, 
ūkininkas, g. v. Paveisėjai, Vei
sėjai.

4073. Jasiukevičienė, Ona 
(Antanas), 33, slaugė, g. v. 
Vilnius.

4074. Jasiukevičiūtė, Sigutė 
(Antanas), 12, g. v. Vilnius.

4075. Jesinskas, Viktoras, 2&, 
artistas, g. v. Kaimas.

4076. Jesinskienė, Stefa (Ko
stas), 30, šeimininkė.

4077. Jesinskaitė, Dalia (Vik
toras ), 12 mėn. amž.

4078. Jesikevičiūtė, Kilnutė 
(Antanas), 2 m. amž. .

4079. Jeserskis, Jonas (Bro
nius), 38, gėlininkas, g. v. Vil
nius.

4080. Ješanskienė, Jadvyga 
(Nikodemas), 53, ūkininkas, g. 
v. Juodiniai, Vabalninkas.

4081. Ježanskas, Vytautas 
(Alfonsas), 27, ūkininkas.

4082. Ježerius, Antanas (Ed
vardas )), 42, darbininkas, g. v. 
Vilnius.

4083. Jocas, Stasys (Stasys), 
31, mokytojas, g. v. Salantai.

4084. Jocienė, Stasė, 28, g. v. 
Salantai.

4085. Jocytė, Karmutė (Sta
sys), 8.

4086. Jocas, Virgilijus (Sta
sys), 1 metų amž.

4087. Jocys, Aleksandras (A- 
lenksandras), 35, teknikas, g. v. 
Vilnius.

J 4088. Jocius, Jonas (Jonas), 
gim. 1903, karininkas, g. v. Vil-

. nius.
4089. Jocytė, Ona, 25, darbi

ninkė, g. v. Raseiniai.
4090. Jocytė. Anelė, 24, darbi- 

. ninkė, g. v. Raseiniai.
4091. Jocienė, Sofija, (Jo

ji nas), 57, šeimininkė, gyv. vieta
r. Vilnius.

4092. Jočas, Henrikas (Kon- 
s radas), 27, inžinierus, g. v. Vii-

nius.
s 4093. Jočaitė, Marija (Konra- 
>, das), 17, studentė, g. v. Vii 

nius.
s 4094. Jočinas, Alfonsas (Ju 
l, liūs), 60, darbininkas, g. v. Vii 

nius.
s, i 4095. Jočinas, Ipolitas, 60, ū-

kininkas. g. v. Padoliai, Žeimiai, 
j, 4096. Jočinienė, Antanina, 45,

šeimininkė, Padoliai.
!S 4097. Jočinytė, Eugenija. 
>s (Ipolitas), 25, ūkininkė, 
g. 4098. Jočinytė, Janina (Ipoli
tą tas). 20, ūkininkė.
i- 4099. Jočinas, Antanas (Ipoli

tas), 10.
is 4100. Jočys, Vladas (Myko-

%£), 42, g. < N. Vilnia, 
a- 4101. Jodelis. Alfonsas, 1915.

mokytojas, g. v. Alovė.

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)
3992. Jasienevičius, Jonas 

(Kostas), gimęs 1906, samdi
nys, g. v. Vilnius.

3993. Jasienevičius, Jonas, 45, 
mokytojas, g. v. Misiuniškiai, 
Rokiškis.

3994. Jasienevičienė, Marija 
(Pranas), 33, mokytoja, g. v. 
Misiun iškis.

3995. Jasienevičius, Raimun
das (Jonas), 7 metų amžiaus.

3996. Jasienevičiūtė, Genovai
tė (Jonas), 3 metų amžiaus.

3997. Jašinskienė, Feliomina, 
55, akušerė, g. v. Telšiai.

3998. Jasinskas, Jurgis, (Au
gustinas), 56, samdinys, g. v. 
Telšiai.

3999. Jasinskienė, Liucija, 
35, žemvaldė, g. v. Pasalote.

4000. Jasinskaitė, Teresė, 15; 
metų amžiaus.

4001. Jasinskas, Vaitiekus, 12' 
metų amžiaus.

4002. Jasinskaitė, Liuda, gi
mus 1900, pardavėjas, g. vieta 
Kėdainiai.

4003. Jasinskas, Zigmas, 
(Juozas), 45, g. v. Kėdainiai.

4004. Jasinskaitė (Juozas), 
49, krautuvininkas, g. v. Kėdai
niai.

4005. Jasinskas, Viktoras, 27, 
muzikas, g. v. Kaunas.

4006. Jasinskienė, Petronė I 
(Pranas), gimus 1880, g. vieta! 
Telšiai.

4007. Jasiukaitis, Juozas, 46, Į 
ūkininkas, g. v. Gadunavas.

4008. Jasiukaitienė, Teklė, 
(Jonas), 38, darbininkas, g. v. 
Telšiai.

4009. Jasiukaitytė, Nijolė 
(Juozas), 15, studentė.

4010. Jasiukienienė, Ona, 34 
m. darbininkė, g. v. Vilnius.

4011. Jasiukonis, Kazys (Jo
nas), 49, g. v. Joniškis, Šėta.

4012. Jaskauskienė, Karolina 
(Kazys), 46, vaistininkas, g. v. 
Anykščiai.

4013. Jaskulskis, Lukas, gim. 
1908, virėjas, g. v. Vilnius.

4014. Jaskunas, Antanas (Ka
zys), darbininkas, g. v. Vilnius.

4015. Jaskunienė, Agnietė, 25, 
g. v. Vilnius.

Aleksas
darbinin-

Jung. Valstybių Ambasadorius John Winant, kalba
si Kanados karių vadu, laike iškilmingų pietų Londo
ne. Kanadiečių vadas (dešinėj) A. G. L. MacNaughton.

4134. Jonaitienė, Ona, 45, šei-
- , - v ■ imininke, g. v. Kvesai.

4135. Jonaitytė, Regina (Jo- t
nas), 8. L

4136. Jonaitienė - Chlovaitė,
Ona (Antanas), gim. 1907, ste-Į ( 
nografė, g. v. Kaunas. <

4137. Jonavičius, Adomas 
(Jonas), 48, darbininkas, g. v. 1 
Justinava, Kėdainiai.

4138. Jonavičius, Antanas, 
gim. 1903, darbininkas.

4139. Jonavičienė, Genė, gim. 
1905, šeimininkė, g. v. Kaunas.

4140. Jonavičius, Vytenis, 
(Antanas), 5.

4141. Jonavičius, Petras (Pet
ras), gim. 1902, mokytojas, g. Į 

v. Alytus.
4142. Jonikas, Stasys, 35, dar

bininkas, g. v. Kaunas.
4143. Jonuška, Pranas, An

tanas), gim. 1912, teknikas, g. 
v. Judriai, Kiduliai.

4144. Joselis, Bronius, 38, 
darbininkas, g. v. Vilnius.

4145. Joselienė, Kazė, 37, g. v. 
Vilnius.

4146. Jozenas, Jonas (Mikas), 
28, studentas, g. v. Kaunas.

4147. Juzenaitė, Marija (Mi
kas), 17, studentas, g. v. Kau
nas.

4148. Jovaišas, Alfonsas (Sta
sys), 20, siuvėjas, g. v. Smėly
nė, Troškūnai.

4149. Jovaišiūtė, Birutė, 12, 
g. v. Alytus.

4150. Jovanovas, Jlius (Fan- 
sijus), 18, darbininkas, g. v. 
Šiauliai.

4151. Jovarauskas, Jonas 
. (Antanas), 50, ūkininkas, g.

v. Butrimai, Jurbarkas.
4152. Jovarauskas, Juožas j 

. (Antanas), 57, g. v. Kaunas.
4153. Jovaišis, Vincas (Motie- 

. jus)), gim. 1913, ūkininkas, g.

. v. Marcinkonys, Alytus.
4154. Jubatavičius, Domas 

! (Vincas), gim. 1920, ūkininkas,
g. v. Jokeliai, Adutiškis.

4155. Jucevičienė, Antanina 
(Pijus), gim. 1913, g. v. Kau-

- nas.
4156. Jucevičius, 

i. (Stasys), 2. 
i. 4157. Jucevičius, Alfonsas I

(Pranas), 35, kareivis, g. v. 
r* Vilnius.

4158. Jucevičius, Jonas (An
tanas), 65, ūkininkas, g. v. Pa- 

5, sandvaris, Šiluva.
3, 4159. Jucevičienė, Juzefą,

(Antanas), 56, ūkininkas, g. v.|
i- Pasandvaris.
i- 4160. Jucevičiūtė, Vanda (Jo

nas) , 25, ūkininkė.
LSj 4161. Jucevičius, Edvardas 

(Jonas), 14.
> 4162. Jucevičius, Ksaveras

(Jonas), 11.
o- 4163. Jucius, Vincas (Ado

mas), 4, ūkininkas, g. v. Tarp-
o- ežeriai, Leliūnai.

4164. Jučas, Antanas (Pra- 
a- nas)), 50, ūkininkas, g. V. Ku

biliūnai, Grinkiškis.
a- 4165. Judickienė, Anelė, (Juo- 
e- zas), gim. 1907. mokytoja, g. v. 

Keturvalakiai.

Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza85f
Limoslnal dil visokių ręik;

PRAŠYMAS

eciau

Trumpiau
TELEFONUOTUMETE

Kaikurie reikalingiausi dalykai karui, kaip 
tai — varis, plienas, aluminas ir guma yra 
vartojama prie statybos laivų, aeroplanų, 
bombų, tankų ir kitų karo pabūklų. Toji pa
ti medžiaga yra reikalinga ir telefonui. Šios 
medžiagos yra labai suvaržytos ir paskirs
tytos. Jos yra reikalingos karo laimėjimui.

Taigi, mes visi turime sumažinti telefono 
aptarnavimą.

Kiekvienas ekonomiškai pavartotas telefo
no šaukimas, daug visiems padės. Sutrum
pintas telefonu draugiškas pasikalbėjimas 
ir suretintas nesvarbiems reikalams telefo- 
navimas, duos daug valandų naudotis tele
fonu ginkluotoms jėgoms, karo industri
joms, civiliniu! apsigynimui ir kitiems rei
kalingiems gyvenimo reikalams.

Mes prašome Jūsų ko-operacijos — padėki
te mums iki karui užsibaigsiant.

Andrius

Prašome netelefonuoti laike air raids alar- 
mų ar tuojau po to: Telefonai turi būti liuo- 

si apsigynimo autoritetams.
bassadoc to United States, a

pifRfrpl A
ing base at Lancaster, Calif, ia t medal gradoata at the ffelcfc 
agd will soon join
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LDS Studijų Rateliams
S. Malda — Taikos Šaltinis

Malda pašalins ir pačią sunkumų priežastį, apie 
kurią pirmiau kalbėjome, panaikins, būtent, nepaso
tinamą žemiškųjų gėrybių troškimą. Nes kas meldžia
si, siekia aukštyn, būtent, dangiškųjų gėrybių, apie 
kurias tuomet galvoja ir kurių trokšta. Maldoje žmo
gus pasineria stebuklingos Dieviškosios tvarkos ap
mąstyme, kurioje tvarkoje nėra vietos tuščios garbes 
troškimui, nei tuščioms kovoms už pirmenybę. Tuo 
būdu lyg savaime liks atstatyta toji tarp darbo ir po
ilsio lygsvara, kurios šių dienų visuomenė visiškai ne
turi, didelei savo fiziškai, ekonomiškai ir dorovinei ža
lai. Jei tie, kuriuos per didelis daiktų gaminimas įstū
mė į nedarbą ir vargą, norėtų tinkamą laiką pašvęsti 
maldai, greitai darbas ir gamyba susinormuotų, ir to
ji kova už žemiškąsias gėrybes, kuri dabar suskirsto 
žmoniją į du kovojančius luomus, pavirstų garbingu 
ir taikiu dangiškųjų bei amžinųjų gėrybių siekimu.

Tuo būdu liktų atidarytas ir kelias į taip trokšta
mą taiką, kaip tai gražiai sako šv. Povilas, jungda
mas įsakymą melstis su šventais taikos bei visuotinos 
gerovės norais: “Taigi aš visų pirmą maldauju, kad 
būtų daromos maldos, prašymai, užtarimai, dėkojimai 
už visus žmones, už karalius ir visus, kurie vyresniai
siais yra, kad mes ramiai ir tyliai gyventumėme visa
me maldingume ir padorume. Nes tai gera ir patinka 

' ■'’^doje mūsų Išganytojo Dievo, kuris nori, kad, 
i- būtų išganyti ir ateitų į tiesos pažinimą”.

i-4).
Reikia Melstis až Taiką

P reikia prašyti taikos visiems, bet ypatingai įš §įos nedidelės kolonijos, kaip 
tierno, -ie turi tiesiogines pareigas valdyti žmones,1 kas manys, kad čia yra numiru- rą' Dalyvavo Kun- - Narbutas 
nes kaip jie galėtų savo tautoms duoti taiką, patys si parapija. Priešingai, ši kolo- ils Pa. geras klebono
jos neturėdami? Malda gi ir yra toji priemonė, kuri, nija nors ir nedidelė, bet pilna j drau§as- kuris prakalbėjo trum- ...
pagal Apaštalo nurodymus, turi mums taikos dovaną gyvumo ir energijos, štai kas pa1, 1 ^us”alng^1 ' ™ uan ;r?i Prie Shenandoah šv. Kazi-
atnešti, malda, kuri yra nukreipiama į dangišką Tėvą, manytų, kad tokia nedidelė ko- lr M ar^u imiero ParaP1Jos

lonija galėtų sugebėti įsisteigti v P & s
savo lietuvišką parapijinę mo-

DARBININKAS
—‘"TV“

Šv. Vincento lietuvių parapijos, Girardville, Pa., mokyklos antroji 
laida — graduantai ir jų vadai. Kairėje — kun. Albinas J. Neverauskas, 
tos parapijos vikaras; dešinėje — kun. M. F. Daumantas, tos parapijos 
klebonas.

Pennsylvanijos Žinios
GIRARDViLLE, PA. kurie atvyko

dienos įvykiu.
Labai mažai žinučių randasi buv° ir keletas £veii« kun«'»' 

kurie atvyko papuošti šį vaka-

buvo darbas. Daug priešinosi 
i lenkų klebonas, kun. A. Lenar- 
, kiewicz... D. T. Boczkowski į- 
steigė spaustuvę ir pradėjo lei- 

pasigerėti šios iaįkraštį “Saulė”. Šis laik-
Apart žmonių raštis kovojo prieš lietuvių sky

rimąsi nuo lenkų... Kun. Alek
sandrui Burbai buvo pavesta:

visų žmonių Tėvą, kuri, reikšdama bendrus šios di
džiulės šeimos jausmus, peržengia atskirų tautų ir ša
lių ribas.

Žmonės, kurie nors kurioje valstybėje meldžia 
Dievą, kad taika viešpatautų žemėje, negali būti vyk
dytojais tarptautinių nesusipratimų. Tie, kurie garbi
na Dievą savo maldose, negali kurstyti savo tautoje j įsisteigti parapijinę moky 
imperializmo dvasios bei auklėti tokią smerktiną tė- kią, bet neįsisteigia. Kas Ame- 
vynės meilę, kuri savo krašto reikalus padaro savo riko j išlaikys lietuvybę ilgiau? 
dievu. Pagaliau tie, kurie nuolatos žiūri į “Dievą tai
kos ir meilės” ir maldose kreipiasi į Jį per Kristų, ku
ris yra “mūsų Taika”, tie, žinoma, nenurims tol, kol 
toji taika, kurios pasaulis negali duoti, bus pagaliau 
duota visų gėrybių Davėjo “geros valios žmonėms”.

Velykinių džiaugsmų skelbėjas, tas pasveikini- bet energingai 
mas: “Taika teesie jums”, kuriuo Kristus Viešpats pa
sveikino savo Apaštalus bei pirmuosius mokinius ir 
kuris nuo to laiko dažnai yra kartojamas Bažnyčios 
maldose, turi už vis labiausiai šiandieną pastiprinti ir i šiuose laikuose parapijinę mo- 
palengvinti vargu kankinamus žmones. kyklą .Kaip kas manė sau, kad

Atgailos Reikalingumas
Bet kartu su malda reikia jungti atgailą, dvasio

je ir praktikoje, krikščionišką atgailą. Taip mus mo
ko pats Dieviškasis Mokytojas, kuris visų pirmą at
gailos reikalingumo mokė: “Nuo to laiko pradėjo Jė
zus skelbti ir sakyti: Darykite atgailą, nes prisiartino 
dangaus karalystė”. To paties mus moko visos Bažny
čios mokslas bei jos istorija. Didelėse krikščionių ne
laimėse ir varguose, kai buvo jaučiamas didesnis die
viškosios pagalbos reikalingumas, tikintieji ar tai pa
tys ar, kai dažniau atsitikdavo, savo ganytojų pavyz
džių bei paskatinimų raginami imdavosi vienos ir ki
tos šių dviejų galingiausių dvasinių priemonių, būtent, 
maldos ir atgailos. Šio švento jausmo, “Kristaus jaus
mo”, anot Apaštalo pasakymo, skatinama krikščio
niškoji tauta, jei tik nesantaikos sėjikai jos iš kelio ne- 
išvesdavo, panašiais atsitikimais tuojau suprasdavo, 
kad reikia kiekvienam savo sielą nuvalyti nuo nuodė
mių, nuoširdžiai jas apgailestaujant, bei išpažinti jas 
per išpažintį ir permaldauti Dievo teisingumą išori
niais darbais.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra taikos šaltinis?
2. Kaip malda gali sutaikyti kovojančius žmones?
3. Ar tikrieji katalikai gali būti valstybės priešai?
4. Ką tikėjimas įsako katalikams valstybės reikalais?
5. Kodėl su malda reikia jungti atgailą ?

LAU1

Klausimas
TETA 'MIKIENE.

Kodėl Kyšiai ir Uįmokesniai 
Ugdo blogį?

Daugelis tėvų .norėdami ge
riau suvaldyti savo vaikus, duo
da kyšius. Tėvai, kurie protiniai 
neįeina giliau į šį pavojų, mano,

1 kad šis žingsnis yra lengviau
sias būdas apturėti iš vaikų pa
klusnumą ir namuose išvengti 
nemalonumų. Pirmą kartą šis 
bandymas gali būti labai sėk
mingas, kadangi yra naujieny- 
bė. Bet tėvai ankščiau ar vėliau 
suras, kad dalykas veda į daug 
keblumų ir komplikacijų. Nes 
protingame vaikų auklėjime, 
davimas kyšių neturi jokios 
vertės. Motinos dažnai savo vai
keliams sako: “Daryk man šį 
dalyką ir nežiūrėk ar nori dary
ti, ar ne... tik pagalvok ką aš 
tau už tai duosiu”. Netrukus 
vaikas pradeda taip galvoti:— 
“Gal ir kyšis jam nepatinka ir 
jis atsisako daryti, kas jam bu
vo liepta. Bet tokis išrišimas 
greitu laiku išeina veltui. Jis 
turi vistiek tą dalyką padaryti;

! imkime nusiplovimas burnos ir
oauuiu. Į rankų pirm sėdimo prie pietų
vadovauti naujos parapijos j sU|o jįs nesakys:
steigimo darbui... Mahanoy CK.,NE„ nenorta.., nes
ty lietuviai pradžioje priklausė ....J r j r savo vagišku protavimu ves

save kyšių prašymo keliu, norė-

Pečiukaitis iš Frackville, Pa., j
n kun. A. J. Neverauskas, Girar-1kyklą. O ji taciaus jsisteige ir

jau treti metai, kaip gražiai dvlU& ir klm- i
gyvuoja ir plečia lietuvybės PloP- Pranciškonas iš Katalikų
... . . i Universiteto, Washington, D. C.darbą pirmyn, tuo tarpu yra ne- ’ ° ’
maža aiaCių parapijų, kur ga, p£

Katalikiškos mo-Lietuviškos 
kyklos.

Girardvillej Kun. M. F. Dau
mantas, dabartinis

(Bus daugiau)
Raulas.

Be Nacių Leidimo Nei 
Žingsnio

• Vokietijos reicho komi
saras išleido vykdomąsias

Mūsų parapijos Mergaičių So- taisykles dėl verslo įmo
nių atidarymo ir namų bei 
žemės sklypų įgijimo. Pa
gal šias taisykles, tiktai

dalicija kas kart stiprėja. Lie
pos 5 dieną organizuotai daly
vavo bažnyčioje ankstyvose šv.

! Mišiose ir priėmusios šv. Ko- SU vokiečių komisaro lei-
naS’ muniją, padarp išvyką į Bart- dimu galima atidaryti 

lietuvybės veteranas, ramiai, -u; i;_u,------ ; — pramonės įmones, stam-. . , kevičių ūkį, kur linksmai pra- Pramones Įmones,
darbuojasi pa- laįRą žaisdamos ir bias prekybos įmones, kre- 

laikyti lietuvybę Amerikoj kuo- t grynu oru Po dito, draudimo bei trans-
i pietų į jų išvyką atvyko kun. J. porto įstaigas, laivinin- 

sun Karalius, • kun. dr. K. Batutis. kystės įmones ir tt.
kun. J. Lukšys ir kun. J. De- Kai dėl namų ir žemės
gutis. įgijimo, tai “šiuo tarpu”

ši mokykla užsidarys, neišsilai-j _________ , visiškai uždraUsta.
kys, bet ji priešingai labai gra- j Parapijinės mokykIos vasari-' Ankščiau sudaryti susita- 
ziai veikia po globa gerų ir pamokas lanko virš 100 iš rįmai ^ėl namų ar žemės

ilgiausiai. Štai jis pats save pa 
siaukojo ir atidarė taip

darbščių lietuvių Seselių. Jė
zaus Nukryžiuotojo iš Elm- 
hurst, Pa. ir skleidžia pirmyn 
tuos lietuvybės diegus. Šiais 
metais jau antra laida užbaigė 
8-tą Skyrių. Iš viso jau 25 lie
tuviai jaunikaičiai užbaigė šią . . j T v ~ * i , , - v ,, .. A .. . 7 ,, je kun. dr. J. Končius ir tą pa- pagal kurias be komisaromokyklą. Šįmet šioj mokykloj .. .. .... . f .j.t „X m . cią dieną išvyko i Philadelphią leidimo negalima praplėstibuvo 175 vaikai. Tai gera pra- . . . . .... , . j- .•o t- atsivežti kun. Miluko padova- miško medžiagos apdirbi-

14 d. birželio
baigė Šv. Vincento Parapijinę 
Mokyklą: Valerija Abromaity
tė, Ona Subačiūtė, Teresė Pau
lauskaitė, Ona McAndrew, Ona 
Marteckytė, Dorata Norytė, O- 
na Norytė, Leonardas Šermuk- 
šnys, Jeronimas Lakonis, Jokū
bas Simanionis, Midreda Uta-1 
ryte, Julija Levulytė, Alicija 
Mačytė.

Šios Parapijos klebonas išda
lino Graduantams Mokyklos 
diplomus ir prakalbėjo trumpai 
į GraduantuS. Sesutės prirengė 
labai gražią programą. Parapi
jos salė buvo prigrūsta žmonių,

valstybinių viešų mokyklų, mo- pirkimo nustoja galios. 
' kinių. Seselės Kazimierietės Taisyklės įsigaliojo nuo š. 
mokina juos tikybos ir lietuvių m. balandžio 25 d. 
kalbos — skaityti ir rašyti. Tą pačią dieną įgijo ga-

----------- lios kitos reicho komisaro
Antradienį, viešėjo klebonijo- vykdomosios taisyklės,

notų lietuviškų knygų.
sekantieji už-Į

IR DAR ŠIS TAS 
(Iš Parapijos Jubiliejaus 

Knygos)
Shenandoah Šv. Kazimiero

mo įmonės ar prekybos į- 
staigos. Ankstybesnėse 
taisyklėse toks leidimo 
gavimas nebuvo numaty- 

! tas. . .

Į damas gauti tą, kas jam patin
ka ir prie ko jis yra linkęs.

Imkime pavyzdį: Kaziukas 
svečių kambaryje atsisėdęs 
minkštame patiesale žaidžia su 
elektrikiniu traukinėliu, kuomet 
mama jam primena — jau pie
tų laikas ir reikia apsiprausti. 
Kaziukas begalo myli traukinė
lį. Jis nemėgsta praustis ir jo 
motina niekados negali supras
ti kodėl, nors jis galėjo jai pa
sakyti priežastį. Kuomet jis su
grįždavo iš daržo žaidęs, ir ži
noma, rankelės ir veidelis buvo 
puikiausiai ir nežinančiai su
purvintos, jo mama nesilaiky
davo jokių ceremonijų, pagrieb
davo jį, skubiai nusivesdavo į 
prausyklą ir visą laiką išmetinė
jo jam koks jis purvinas vaikas, 
ir rankomis trindavo veidą, no
rėdama akcentuoti kokis jis su
sitepęs. Dabar galime suprasti, 
kodėl Kaziukas greitai neatsi- 
stoja ir nepalieka žaislo ir neei
na praustis. “Nuduosiu, kad ne
girdžiu”, taria sau vienas. Jis 
nusistatęs nepasiduoti kolei ma
ma jį prie sienos prispaus.

Kaziuko mama sėkmingai pa
naudoja kyšius, kad išvengus 
nemalonumų, tad ji sau mąsto: 
“Turiu labai skanaus pyragėlio, 
Kaziuk. Jei pasiskubinsi apsi
prausti galėsi gauti laike pietų 
net du dideliu šmotelių”. Kaziu
kas bežaisdamas mąsto apie pa
duotą motinos pasiūlymą — 
“pyragėlis”. “Jeigu aš gausiu,

bažnyčia yra pati pirmoji Ame-, Eirk Dcfensc Bonds ir Stamps! ^ur^s’u apsiprausti ir mama
rikoje vien lietuvių aukomis Remk šios šalies apsigynimą! 
pastatyta. Deja, ji buvo klai- 
dingai įregistruota vyskupijos 
ir valdžios įstaigose, kaip “len-Į 
kų katalikų bažnyčia”. Prie lie
tuvių parapijos buvo prisidėju
sios kelios lenkų šeimos, tad 
gal jų ;:p«?sidarbavimu”, gal dėl 
klebono neapdairumo, gal dėl

William J. Chisholm
GRABORIUS

“A3meni§kas Patarnavimas”

331 Smith SL

žino, kad aš begalo nekenčiuI
ipraustis. Ne, geriau, neimsiu 
j “pyragėlio”, ir jis nepaisingai 
sugrįžta atgal prie savo numy- 

Į lėto žaislo.Jo motina begalo yra 
nustebinta, kad jos pasiūlytas 

I užmokesnis”, kurį ji vadina ky

šiu, nesėkmingai veikia. Ji kal
ba: “Kaziuk, ar nenori kito 
šmotelio pyragėlio” ? Kaziukas 
šaltai atsako: “ne, nenoriu, a- 
čiu”. Ir štai motinos padėtis. 
Nieko nepasilieka mamai dary
ti, tik griežtai įsakyti ką ji 
pradžioje paliepė. Ir iš viso, 
kaip paprastai namuose kyla 
nemaloni scena.

Imkime, kad kyšis pagelbėtų. 
Nemaloni scena išvengiama, ra
mybė atsirado namų akyratyje, 
kol nupraustas vaikas turėjo 
šmotelį pyragėlio. Puikus įvy
kis — bent vienam vakarui. Bet 
yra rytojus, ir sekanti diena, 
ateinanti savaitė. “Gausi šaltos 
košės, jei”; “Galėsi pabūti il
giau svečių kambaryje, jei”; 
“Leisiu užsidėti naujus batelius, 
jei”; ir taip ta pasaka eina die
na iš dienos. Blogas paprotys į- 
vestas. Mama įveda ginčus ir 
derybas apie kasdieninius eili
nius dalykus, kurie seniai turė
jo būti nustatyti, kaipo namų 
tvarkos reikalavimas ir neak- 
centavimas elgesio, rišančius 
naujus būdo papročius.

Dabar mes galime suprasti, 
kad nuo dabartinio laiko kiek
vienas bandymas pamokyti ką 
nors drausmingo turės surasti 
ir tam tikrus užmokesnius. At
virai galima suprasti, kaip ne
laiminga yra ta motina, kuri 
naudoja kyšius gauti iš vaiko 
paklusnumą, ypatingai daly
kuose, kurie riša šeimos lavina- 
mosi, ir dažnai motina nemato 
blogumą, kurį jį ugdo vaiko šir
dyje per savo siūlomus užmo
kesnius, kuriuos ji naudoja kai
po “kyšius”.

Vaikas yra stačiai paperka
mas prieš jo valią. Jis nenori 
dabartiniame laike eiti į lovą 
miegoti ? Tad prižadėk jam ryto 
metą sulaukus naują sviedinėlį, 
— arba, gal dirželį. Vienas ar 
antras atsiduoda kyšių dvasia. 
Viena motina paperka prižadė
dama ką nors geistino, kuri ji 
vadina užmokesniu. Kita, duo
dama ką nors negeistina, vadi
na bausme. Gaila sakyti, abu 
šie bandymų yra smerktini, 
kuomet jie sueina į vieno kito 
kelią, vienu ar kitu laiku. Kolei 
malonumas kyšio augs ir augs, 
tai ir paprastas sviedinėlis pa
sidarys nuobodus. Nelaimė, kad 
paskutinioje valandoje krinta 
apgailestautinas pasipriešini
mas valios prieš valią, ir vaiko 
akyse papirkimai aiškiausiai 
pasidaro antraeiliniai dalykai. 
Galutinai, motina taip susierzi
na. kad puolasi prie diržo. Daž
nos diržu bausmės vaikui irgi 
pasidaro nuobodžios ir vaikas 
gali tyčiomis pasiduoti tam ne
smagumui, kad tik gavus pro
gos motiną suerzinti. Netekus 
vilties vaiką suvaldyti, motina 
meta pykčių įrankį ir siūlo no
ringą kyšį — kuri ji daugiau
siai vis vadina užmokesniu už 
paklusnumą. (Bus Daugiau)

t
į

pačių steigėjų menko tautinio 
susipratimo įvyko ta klaida... 
1877 m .tarp lietuvių ir lenkų 
parapijiečių kilo ginčai, net 
žiaurios kovos ir bylinėjimasis 
teismuose. Tada tik paaiškėjo 
bažnyčios įregistravimo klai
da... Lietuviai rašė prašymus ir 
siuntė delegacijas pas J. E. | 
Philadelphijos arkivyskupą Pa-1; 
trick J. Ryan. Jie prašė leidimo 
atskirai nuo lenkų , parapijai 
steigti.... Leidimas, gautas vos 
1889 metais.... Ne lengvas tai

PROVTDENCE, R. L 
Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 
Namų: PI. 628#

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums iSegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. #-1944 
\VORCESTER. MASS.

275 Mairi St.. Webster. Mau

Užsisakykite Joniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
| Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-V

i PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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Nuo Atlanto Iki Pacifiko
7 d. šio mėnesio Prelatui vadina tą kraštą žemišku 

Juliui Maciejauskui, bu- rojumi, bet misijonieriui 
vusiam Švėkšnos Lietuvo- lietuviui nepaprastai sun- 
je klebonui, o dabar Šv. kios darbo sąlygos. 
Kazimiero parapijos. Los. Lietuviai nesusigrupavę 
Angeles, Califormjoje, vįenoje vietoje, bet išsi- 
klebonui,_ suėjo 51 metai sklaid ir juos suvesti j 
kunigystes. Is visų sjmet krūva ba sugrupuoti, 
apvaikščiotų jubiliejų yra ties> buv0 neįla£oma; 
Įdomiausia - netik skait- D ja kunigų mė j.
lmemis, bet ir is atžvilgio n0 Californijoje, ypač Los 
asmens kurj visi hetuviai pradžtl organi.
nuo Atlanto iki Pacifiko zacįjog jarbą, bet pasek- 
pazjsta. | mdg buv0 tokios, kad po

Paprastai apvaikščio- vieno kito bandymo visi 
jant kokio asmens jubilie- kunigai apleido Califomi- 
jų plačiai aprašomi darbai ją. Bet mūsų Jubiliatas 
ir nuopelnai. Prelato Ju- nežiūrėdamas savo am- 
liaus Maciejausko darbai žiaus 1940 m. liepos pra- 
Lietuvoje nuveikti yra džioje, — t. y. lygiai du 
plačiai žinomi ir Ameriko- metai atgal, — nuvyksta į 
je, todėl, man rodos, būtų Los Angeles ir pradeda or- 
bereikalingas dalykas ganizuoti lietuvišką para- 
juos aprašinėti. Mums A- piją. Nepraslinko nei me- 
menkoje gyvenantiems tai, kaip 1941 m. birželio 
svarbesnis dalykas žinoti 1 d. įgaliotas Californijos 
ką Jubiliatas nuveikė A- Arkivyskupo pašventino 
merikoje. Prelatas Macie- namus, kuriuos nupirko 
jauskas šešius kartus ap- išmokėjimui; įrengė baž- 
lankė Ameriką. Kiekvieną nyčią, salę, kleboniją, ir 
kartą Prelatas Maciejaus- čia įsikūrė prie Pacifiko 
kas buvo kviečiamas su pirmoji lietuviška šv. Ka- 
misijomis, ir reta bažny- zimiero parapija. Nevie- 
Čia, kuri nebūtų girdėjus nas aplankęs tą bažnytėlę 
Jo pamokslų. ir stebėjosi, kaip tas galė-

Geriausis liudininkas, jo įvykti. Matyt, kad Die- 
kaip įvertina žmonės Pre- vas palaimino mūsų Jubi- 
lato Maciejausko darbuo- liatą, kad galėjo sulaukti 
tę kaipo pamokslininko ir tikio gražaus amžiaus ir 
nuodėmklausio — tai tos kad pasiekė savo tikslą.
Jo išleistuvių vakarienės,! Rodos, užtektų Jubilia- 
kad ir didžiausios salės tui tų atliktų darbų; —rei- 
nesutalpindavo visų no- ketų šiltoje Californijoje 
rinčių savo dvasios vadui valgyti vaisius ir alsuoti 
pareikšti pagarbą. Gal ne tyru oru, bet girdėjau iš 
visi į tą kreipia dėmesį,1 paties Prelato Macie jaus- 
bet čia tikrai yra geriau- ko, kad jam rūpi jaunimo 
sias įrodymas, kad žmo- auklėjimas, o kol nebus 
nės nekieno nevaromi tie- prie parapijos mokyklos, 
siog plaukė į sales, kurio- tai visas jo darbas su mir- 
se būdavo Prelatui Macie- timi senų lietuvių pra- 
jauskui pagerbimas. nyks, Californijoje ir lie- 

18 d. šio mėnesio, 6 vai. tuvybė.
vakare, Marąuette salėje,' Todėl Prelatas Macie- 
prie 6908 South Western jauskas surado asmenis, 
Avenue, Chicagoje, bus kurie nuperka namą, ku- 
pagerbimo vakarienė, riame gali gyventi vienuo- 
Rengėjai ir per tą paren- lės, turėti koplyčią ir mo- 
gimą nori pareikšti Prela- kyklą; tada užtikrinta a- 
tui Maciejauskui padėką, teitis — jaunimas bus iš- 
kad jis per 51 metus visur auklėtas lietuviškoje - ka- 
dirbo, kaipo katalikų ku- talikiškoje dvasioje ir lie- 
nigas ir tikras misijonie- tuvybė Californijoje ne
rius. pranyks, ir tuomet Jubi-

Mes žinome, kad jis mi- liatas galės ramiai mirti, 
sijas skelbė lietuviams dar nes pradėtas darbas ne- 
prieš pirmąjį pasaulinį ka- pranyks.
rą vokiečiams pavergtoje Tai mes rengėjai Jubi-
Lietuvoje, pradedant nuo liato Prelato Maciejausko
Klaipėdos iki Tilžės, sulai- vakarienės, kviečiame vi- 
kydamas lietuvius nuo iš- sus atsilankyti 18 d. lie- 
tautėjimo. Tai pat Prela- pos, 6 vai. vakare, į Mar- 
tas Maciejauskas aplankė ųuette salę prie 6908 
su misijomis Angliją, ško- South Western Avenue, 
tiją ir Lenkiją. Bet štai ir pasimatyti su savo senu 
dabar atvyko iš sunkaus pažįstamu. Daug yra Ra- 
darbo, kurį turėjo rytuo- mygaliečių, Panevėžiečių, 
se; o per du metus sunkiai švėkšniečių, — kuriuos jis 
dirbo Californijoje. Cali- pakrikštijo, prirengė prie 
fornija gražus kraštas — pirmosios Komunijos, ir 
gamta, oras — teisingai nevieną palaimino einantį

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”.

APLANKE GARNYS 

Liepos 12 d. pp. J. 0. Roka- 
tenzus, gyv. Woburne, aplankė 
garnys, palikdamas jiems pui
kų 7 svarų sūnelį. Šis yra pir
mutinis ponų Rokatenzų sūnus, 
p. Rokatenzienė šiuo tarpu ran
dasi Memorial ligoninėje. Moti
na ir naujagimis jaučiasi pui
kiai. Ponia O. Rokatenzienė yra 
pp. Zaveckų dukrelė. Sveikina
me pp. Rokantenzus ir jų nau
jąjį šeimos narį.

Florencija Puidokaitė

Brocktono lietuviai gali pasi
girti ir pasididžiuoti, kad čia 
randasi nemažai lietuvių profe- 
sijonalų, kaip tai: gydytojų, 
dentistų, advokatų, mokytojų, 
slaugių ir tt.

Šiomis dienomis susilaukėme 
naujos profesijonalės, asmeny
je p-lės Florencijos Puidokai- 
tės, gyv. 218 Ames St., Montel- 
lo. Ji baigė slaugės
Šv. Elzbietos ligoninėje, Brigh
ton, Mass. P-lė Florencija yra 
baigusi St. Patriko parapijinę 
High School 1937 metais ir po 
to įstojo į Šv. Elzbietos ligoni
nę, kurią sėkmingai šįmet bai
gė.

P-lė Puidokaitė dar savo mok- 
slyą pagilinti — lankys ir vasa
rinius kursus.

Pp. Puidokai, graduantės tė-

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue

i Telephone COLumbut 6702 ,

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

sūnus Juozo Strazdausko.-rKrik- 
što tėvas buvo naujagimio dėdė 
Valerijonas Strazdauskas: kri-( 
kšto mamė giminaitė ponios I 
Strazdauskienės. Antanas Stra- 
zdauskas kitas naujagimio dė-

W JOS 
MAKE, 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

dė visus atvežė į krikštą. Anta- nė, Church Infirmary ligoni- 
{nėta tai dukrelė Antano Re- nėje.
kaus. Jos dėdė Simas Rėkus bu- Klebonas kun. Juozas Lietuv- 
vo krikšto tėvas, o mamės gimi- nikas vis dar negali atnašauti 
naitė buvo krikšto mamė. Tre- šv. mišių. Nėra tikros žinios, 
tysis tai buvo jaunuolis svetim- kuomet jo gydytojas dr. Mili- 
tautis. Jo mamytė laukdama nauskas leis jam lipti žemyn, 
savo sūnelio, lankėsi Šv. Alton- arba eiti į bažnyčią. Taip senu- 
so bažnyčion, kas savaitę pasi- kas linksmas. Sako, kad niekas 
melsti novenos pamaldose. Sū- jam neskauda, tik kojos nenori 
neliui gimus ji norėjo, kad jis tarnauti. Prašo visų parapijie-

praleidęs maa chicagiečiams lietuvis na-l^ krikžtytaa Baltimorės Ma- «, pasimelsti. Jis begalo trokš- 
rijos garsioj šventovėj. Sveiki- ta sulaukti auksinio jubiliejaus

Karys Jonas Kalinauskas, ku
ris birželio 28 d. susituokė su 
p-le Elena Baškytė,
pirmąsias vedybinio gyvenimo mų budavotojas, kuris dabar 
dienas, išvyko atgal į savo šta- gyvena savo dideliame ūkyj, 
bą į vakarinę Virginijos dalį. Dowagiac, Mich. Jaunas lietu- 
Linkime kariui J. Kalinauskui vis karininkas yra paskirtas į 
daug laimės. ; Harvard Universitetą, Cam-

------------- i bridge, Mass. mokyti kitus jū-
Sekmadienį, liepos 12 d. Cam- rininkns

bridge Moterų S-gos 22 kp. tu
rėjo pusmetinį susirinkimą.
Sąjungietės nutarė vietoj gegu
žinės rengti linksmus šokius.

, Laukiame, nes žinome, kad są- kia kad > pavyzdin-
moksIus jungietės visados ką nors gra- gai užsirekomendavo, kaipo lie- 

žaus surengia.

Albert C. Koplevcskas, 
sūnus pp. H. Koplewskų, žino-

name, kaip naujagimių tėvus savo kunigystės. Tik trūksta
taip krikšto tėvus ir linkime pusantrų metų. Begalo 
visiems sulaukti džiaugsmo ir būtų jam pasidžiaugti 
suraminimo iš naujųjų katali
kų.

malonu 
50 me

tais darbuotės Kristaus vynuo
gyne.

Makarauskų sūnus Petras ap
sivedė kariuomenėje, Colum- 

Rugsėjo mėn. ačiū Dievui iš ^)US’ Georgia. Jo sesutė Valeri- 
mūsų parapijos turėsim net ^a ^uvo nuvykusi pas jį, kad 
penkis kandidatus į kunigus, ibGti lydytoja savo broliuko 
Penki jaunuoliai grįš į Šv. Ka- nauj° Senimo sutarties. Svei- 

i tuvis ir išlaikė lietuvių kalbos rolio Kolegiją tęsti mokslus, i dūlame Petrą *r jo tėvelius. Lai 
' kvotimus. Po užbaigimo moks- kurie Dievui padedant, kurią Serasis ^as aimina jų nau- 
lo metų ceremonijų, išvyko į! dieną prives juos prie altoriaus. gy'enimą’

' paskirtą vietą. Jo mokslo už- Kun. dr. Mendelis pasiėmė antį Visi_ kalba apie Onos Mikala- 
' baigimo metu dalyvavo tėvai, savęs naštą apmokėti už tų jūnaitės ir Jono Grigaičio ves-

1 Albertas birželio 19 d. baigė 
U. S. Navai Academy, Annapo- 
lis, Md. su pažymėjimais. Rei-

VAJUS TIKRAI SEKASI

PIRKO KARO APSAUGOS 
BONŲ

MaZ'i^Z'^: ^ol^šsT^; jiTai: tųveh, kurios turi jvyiti sektna- 
Jis tikisi sugrįžti atostogoms kino J. M. Arkivyskupas Cur- dienį, liepos 19 d. Abu jaunieji 
pas tėvelius. Rugsėjo pabaigo- * ley moka po $200.00 už kiekvie- Yra plačiai žinomi Baltimorės 
je jis vyks į San Francisco ant! ną jaunuolį ,o kitus $200.00 per lietuvių tarpe.
jam skirto baigiamo budavoti' metus turi užmokėti parapija.1 Trečiadienį įvyko nuo saulė- 
laivo. į Reiškia kun. dr. Mendeliui rei- leidžio iki saulėtekio Blackout

kalinga surinkti $1,000.00. Pa-, visam Baltimorės mieste ir Ma- 
siekti tą tikslą per vasaros mė- ryland valstybėj. Vis daromi iš-

Nekaito Prasidėjimo Moterų 
draugija pirko draugijos vardu 
už $1,400.00 Karo bonų. Taip-gi 
Šv. Juozapo vyrų draugija, lie
pos 7 d. susirinkime nutarė
pirkti Karo bonų už $500.00. 

vėliai, yra ilgamečiai LDS ant- Girtinas jjų žygls>
ir nuoširdūs gaugį vieta draugijų pi-

rėmėjai
Linkime naujai profesijonalei 

daug laimės ir pasisekimo. Rap.

ros kp. nariai 
“Darbininko nigams.

Taipgi baigė mokslus ir Sta
sys Mantunas.

Sveikiname! J. A.M.

į moterystės luomą, o kiek 
jis davė pamokinimų, iš 
klausyklos arba sakyklos,! 
— tai nesuskaitytumėte.

Parodykime pagarbą se-| 
nam Kunigui, išreikškime 
padėką už jo darbą ir už tą 
ypatingai, kad tokioje se
natvėje tęsia tą darbą, ku-1 
rį pirm 51 m. prisiėmė.

Rap.l

NORWOOD, MASS.

A. D.
nesiūs 2-ra kolekta sekmadie- bandymai, kad priruošti gyven
tais per visas mišias yra ski- ^J“8 netikėtiems įvykiams, 
riama tam fondui. Jau penkios
savaitės, kaip eina šis vajus ir 
surinkta $400.00. Stambesnios 
aukos, girdėjau, gauta nuo Ka
zimiero ir Veronikos Pugevičių 
$50.00, Ieva Matulevičienė $5.- 
00, Ona Nageliūtė $5.00. Sve
timtaučiai, viena mergaitė pa
aukavo $50.00. Krautuvės savi
ninkas katalikas $20.00 ir tris 
kun. dr. Mendelio perkrikštės

Kaip laikraščiai 
nusisekė.

rašė Blackout

Totų Pranciškonu Rekolek
cijos Ir Misi jos 1942 m.

A. A. ROTA MARYTE 
SALDUKAITE

Po šešių mėnesių ar daugiau' 
I skausmų ir kentėjimų

giasi apsivesti be šv. mišių, pa
niekindami brangiausiąją dova
ną, kurią Katalikų Bažnyčia su-
teikia savo vaikeliams priimant 

sakramen-

Chicago, IU. — Dievo Apvaiz
dos par., šv. Onos novena, lie
pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš
kys.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo-
I po $5.00. Kun. dr. Mendelis turi toj0 JŽ2aU3 vienuolyne,
vilties iki rugsėjo mėn. surinkti liepos 26_29 d. T. Juvenalis 
reikalaujamą sumą $1,000.00. Liauba.
Dievo darbas be abejo turės Jo Newtowtlf Pa. _ gy. Razimie-

Pumadmnj, liepos,13 d. ““ki-I o ką Jg svarbųjį moterystės
kas Amcetas šlapelis, šv. Jur-Marytt tą, tai mūsų bažnyčioje svetim-

Saldukytė. Dar nebus dviejų-tau4iai P““»udoja tuo turtu, 

metų kaip Marytės tėvelis buvo Sekmadienį, liepos 12 d. net dvi 

pašauktas amžinybėn, tad Sal-; svetimtaučių poros priėmė mo 

dukaitienei nespėjo užgyti vie- terJ,stfe sakram«>tą šv. Alfon

są žaizda, kaip mirtis padarė 80 bažnyčioje

naują. Marytė mirė miesto ligo
ninėje. Palaidota šeštadienį lie- negalėj° gerėti nei bažny- 
pos 11 d. iš šv. Alfonso par. ičios &ražumu nei apeigų didin 
bažnyčios. Kun. dr. Mendelis Nėra abejonės ,kad die-

Pvt. Jonas Kulišauskas, cho- Į atnašavo šv. mišias ir tarė su-' nos įspūdžiai per ilgus metus 
ristas, perkeltas į Dilworth, N. Į raminimo žodį -liūdintiems. Pri-1 P^hieka jaunavedžių atminty

gio lietuvių parapijos vargoni
ninkas, išvyko į New Yorką, 
kur praleidžia atostogas ir ta 
proga, antradienį, liepos 14 d. 
dalyvavo ALRK Vargonininkų 
konferencijoje, įvykusioje
Brooklyn, N. Y. Prieš išvyk- 
siant žadėjo grįžti šios savaitės 
pabaigoje.

draugams irC. Jis džiaugiasi laikraščiu minė Marytės
Darbininku”, nes iš jo sužinąs draugėms, kad 

kas dedasi Norwoode ir kitose užtikrinimas nemirtingumo. Ti- 
lietuvių kolonijose. kras krikščionis turėtų džiaug

tis jei žmogus jaunas yra pa

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

palaimą. ro vienuolyne, rugpiūčio
6—15 d. T. Justinas Vaškys. 

Chicago, IU. — Šv. Kazimiero 
Gauta žinia, kad mūsų darbš- Seserų vienuolyne, rugpiūčio

tusis kun. Antanas Dubinskas 19—28 d., T. Justinas Vaškys.
ilsisi prie marių Atlantic City. Į Waterbury, Conn. — Šv. Juo-
Jis yra pilnai užsitarnavęs ato- zapo par., Šv. Pranciškaus no- 

SU ŠV. miŠlOmiS. . _ , - . ,. . .1 - n -tn j m t..„stogų, nes sunkiai dirba per vi- vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus-
Jaunųjų giminės ir prieteliai

NUOTRUPOS

se, ypač tie pamokinimai, ku-

sus metus. Linkime jam pilnai 
atsigriebti, kad sugrįžęs vėl 
galėtų energingai savo darbą 
dirbti.

Ligonės. Pazneikų mamytė 
daug geresnė. Radzevičių ma
mytė baisiai nupuolusi ant ko
jų. Deltuvienė grįžo namon iš 
ligoninės. Murauskienė Julijona 
vis dar tebevargsta Franklin 
Sąuare ligoninėje. Mickevičienė 
nuo President St., kuri sunkiai 
sirgo Sinai ligoninėje vaikščio
ja ir dirbinėja po namus. Senu
kei Gražulienei pereitą savaitę 
kunigas suteikė paskutinius sa
kramentus ; taipgi Dailydonie-

tinas Vaškys.
P,ioux City, Iowa — Šv. Kazi

miero par., rugsėjo 21 — 27 d., 
T. Justinas Vaškys.

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

Ansonia, Conn. — Šv. 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.

riuos kun. dr. Mendelis papras- 
itai suteikia per šias iškilmes, 
j Paskutinieji trys šliūbai mūsų 
1 bažnyčioje visi buvo svetimtau
čių. Dėlto, kad kaikurie savieji 
niekina savo, tad regimai Die
vas pasiunčia kitus ,kad Jo na-

jis išvengia tų pagundų, tų kol mai ir Jo turtai būtų
vų, kurias kiekvienas turime J>a“dojatni. Mūsų jaunimas pa-

jaunystė nėra1

Pp. Jonas ir Marijona «ube-, nes
tai, gyv. 9 St. John Ave., pra- nekakaSi jo girdis nėra sutepta 
leido porą dienų pas adv. ir p. nuod5me ir mintamas jaUnas 
B. Sykes, jųjų vasamamyj,
Pinehurst Beach, Wareham,
Mass. I sutikti gyvenime. Ir kadangi 

Marytė kentėjo skaudžiai ir il
gai, tad yra dar didesnė džiaug
smo priežastis, kad jąją Dievas 

į pašaukė pas save. Pamokslinin-

Jau kiek laiko kaip serga p.
Emilija Čeikiūtė, gyv. 11 Myr- 
tle St. Ji yra LRKSA kuopos fi
nansų raštininkė, Sodalietė ir
Sąąjungietė. Linkime, kad Die- Į neverkt, bet melstis
vulis ją stiprintų sveikatoje. Įu^ ve^on?’ kad Marytės vėlė 

sušelpta mūsų maldų kuovei-
Liepos 13 d. pas pp. Kneižius | kiaušiai įeitų į tą ramybę ir

linkęs prie ištautėjimo turėtų 
susimastyti ir savo bažnyčią, 
gražiausią Baltimorės mieste, 
nepalikti svetimtaučiams —nes 
šv. Alfonso bažnyčia buvo ir te
bėra vienintelė lietuvių bažny
čia Baltimorės - Washingtono 
arkivyskupijose.

NE DAŽNAI TAIP 
ATSITINKA

Pereitą sekmadienį, įvyko kas

lankėsi iš Westfield, Mass. p. Į Viešpaties džiaugsmą, kurių 
Vladas Sakalauskas, p. Knei- j Bažnyčia prašo savo maldose, 
žienės giminaitis. Jis atvyko at- Marytės mamytei jos liūdesio 
sisveikinti, nes liepos 15 d. iš- valandoje tariamo užuojautos' nePaPrasto- Net trys asmenys 
vyko į karo tarnybą Georgia žodį. Lai gerasis Dievas būva Į ^uvo atgabenti mūsų bažnyčion 
valstybėm jos Ramintojas ir Stiprintojas! Paimti Krikšto sakramentą, du

lietuviai ir vienas svetimtautis. 

Nauji lietuviai parapijiečiai,Pereitą savaitę p. O. Stonie

nė, Moterų Sąjungos 27 kp. na

rą, pasidavė operacijai Nonvoo
do ligoninėje. Linki greito pa
sveikimo. CSN.

DU ŠLIŪBAI

Kuomet kaikurie iš mūsų kure liko įrašyti į parapijas

jaunosios kartos lietuvių bėgio-1 knygas Ui buvo Juozas Autą
ją į svetimas bažnyčias ir sten-' nas Strazdauskas ir Antanėta

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
: Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington SL. Rosiindaie, 

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

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

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

110 H 8L, So. Bostoii. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStininkę.

»V. JONO EV. BL. PAtALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sbcth SL, So. Boston. Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. Sth SL, Be. Boston. Mass.

Martalka — Jonas Zaikis,

Driuglja laiko suBrinklmus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
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Vietinės žinios
ŽINUTES

Liepos 15 d., iškilmingai su 
trejomis šv. mišiomis palaido
tas Stanislovas Orvydas. Kun. 
Pr. Virmauskis giedojo šv. mi
šias. Tėvas Aukštikalnis skaitė 
antras šv. mišias; Tėvas Mešlis 
trečias.

Abu Tėvai misionieriai, vaka
re, grįžo, į Pamfret, Conn.

Kareivių išleistuvės ir pa- 
gerbtuvės prirengtos. Jos įvyks 
sekmadienį, liepos 19 d., 7:30 
vai. vakare, gražioje Municipal

DAKTARAI

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. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomia nuo 9 iki 6 vaL vak.

kėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
(pagal sutarti)

salėje. Išpintos patrijotingomis 
angliškomis ir lietuviškomis 
kalbomis, dabintos puikiomis 
dainomis ir žavingais judamais 
kareiviškais paveikslais. Ka
reiviai bei jų tėvai gaus atmin
ties dovanėlių. Visi kviečiami 
atsilankyti ir tuomi padaryti 
milžiniškas kareiviams išleistu
ves.

Vienas anglų kalbėtojų leite
nantas F. T. Donahue dar sykį, 
dabar telefonu, prašė rengimo 
komisijos, kad šiame parengi
me būtų kuoskaitlingiausiai su
sirinkę jaunimo. Tikimės, kad 
jo bus daugybės.

Rengimo komisija prašo, iš 
anksto, pranešti kiek kareivių 
atsilankys. Norime jiems vi
siems prirengti tinkamų dova
nėlių.

Įžangos nebus. Visi laukiami.
Sekmadienį, Šv. Petro par. 

bažnyčioje, už kareivius bus 
aukojamos šv. mišios sekamo
mis valandomis: 7, 8 ir 9.

Kaip jau žinoma, rug
piūčio - Aug. 11, 12 ir 13 
dd., So. Bostone, įvyks 
Lietuvos Vyčių organiza
cijos metinis seimas. Sei
mo Rengimo Komisiją su
daro gyviausias jaunimas. 
Laukia daug atstovų iš į- 
vairių lietuvių kolonijų.

Komisija atsišaukia ir 
prašo Gerb. Lietuvių šei
mininkų ir šeimininkių 
paskolinti savo kambarius 
Vyčių atstovams ir atsto
vėms — svečiams ir vieš
nioms, kad jie jūsų kam
bariuose galėtų pernakvo
ti seimo metu.

BOND DAY

Bamknask Kryžius 6»ve
14,000 Laiški) Iš Europos
Raudonojo Kryžiaus “In- 

quiry Service”, per kurį 
žinios perduotos nuo as
menų Europoje ir kitose
šalyse jų draugams ir gi- ----------------------------------
minėms Amerikoj, priėmė monių pirkimo ir pardavi- 
net 16,000 įvairių komuni- mo kontora Ostlande”.

Į kacijų dviejų savaičių lai-i _________
ke, baigiant gegužės mėn.
9 d. Raudonojo Kryžiaus Pirk Karo Bonus šian- 
viršininkai pranešė, kad dien. Jie tave ryt išlaikys, 
tai aukščiausias skaitlius
susinešimų, bet kuriam 
dviejų savaičių laikui nuo 
karo pradžios 1939 m.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LANKĖSI

Mes manome, kad jauni
mui bus daug maloniau 
apsistoti ir nakvoti pas
savuosius. Jie jausis, kaip . , n .
namuose. Džiugu ir malonu yra skelbti vardus “Darbinm-

Taigi visi kurie tik turi- ko” Pietelių ir rėmėjų, kurie taip nuoširdžiai nevien 
te kambarį’ ar kambarius savo darbuote, bet ir piniginėmis aukomis remia laik- 
kuriuose galėtų apsigy- į “Darbininką .
venti svečiai ir viešnios Šią savalt§ “Darbininko spaustuves parėmimui 
per tas dvi ar tris dienas, I Pasiuntė aukų sekantieji:
prašome pranešti Nakvy- F. Bendick, N. Shirley, Mass.................................$3.00
nei Parūpinti Komisijos AL Potembergas, Cambridge, Mass......................$2.00
pirmininkei p. Palmyrai Marcelė Lapelis, \ erona, N. J................................ $1.00
Antanėlytei. Tel. SOUth Mrs. M. Candes, Staten, Island, N. Y.......................$1.00
Boston 4453. Į John J. Roman, Allston, Mass................................$1.00

Raymond Paul, S. Boston, Mass........................... $1.00

REIKALINGAS kepėjas. Taip-
_ .. . .. « --igi. reikalingas pagelbininkas.Pranešimai buvo rašyti j uimokestis geras. ALslšauk,re:

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

(10-14-17)

olandų, danų, prancūzų, 
italų, vokiečių, vengrų, 
rumunų, serbų, kroatų, 
slovėnų, lenkų ir kitose 
kalbose. Savanoriai vertė
jai, prie Raudonojo Kry
žiaus, ir nariai svetimų 
pasiuntinybių ir atstovy
bių prisidėjo prie šio dar
bo.

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas, Ge- s 
nevoj, kuris yra Europinis 
centras priėmimui laiškų

Reikalingi Skalbėjai
Vyrai ir moterys. Gaus “Unios” 
algas. Atsišaukite: Morgan 
Linen Service, Ine. Rear 941 
Massachusetts Avenue, Boston, 
Mass. (7-31)

IŠSIRENDAVOJA “Darbi-
Broad-

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoj*as
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 lr 6—8.

• Antradienį, lankėsi kun. Jo
nas Balkūnas, Maspetho, N. Y. 
lietuvių parapijos klebonas ir 
visuomenininkas, kun. Pr. Ju
ras, LDS Centro vice-pirm. ir 
“Amerikos” redaktorius Juo
zas B. Laučka.

mašinistė, bet nuo jaunų dienų Villo Joseph Marie School, Newtown, Pa. —..... $2.00
darbuojasi su lietuviais. Lietu- J. Vaičwiulis, Westminster, Mass........................ $2.00
vių Prekybos Bendrovės klėstė- W. Andrunas, Dorchester, Mass........................... $2.00
jimo laikais dirbo jos ofise,

TeL Kirkiami 711#

Paine Luzadas,MD^
'(Lietuvė gydytoja)'

400 Broadway,;
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

Nuo 6 iki 8. 
pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

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

Trečiadienį, liepos 15, “Dar
bininke” lankėsi buvę seni LDS 
8-tos kp. nariai — pp. Aleksan
dras ir Eva Potembergai iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino LDS narystės 
mokestį, užsimokėdami už vi 
sus metus, pasipirko lietuviškų 
plokštelių ir Intertypos fondui 
suteikė S2.00 auką.

Pp. Potembergai turi vieną 
sūnų Juozą, kuris yra baigęs 
kolegiją ir dabar tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje inžinie
rių baralijone, kaipo Corporal. 
Linkime jaunam Corporalui ge
riausio pasisekimo.

Huoširdi Padėta

Bostone. Vėliau vadovybės buvo ramą ir nuoširdumą, 
išsiųsta Lietuvon ir ten apie 
metus laiko dirbo Lietuvos ■
Tarptautiniame Banke, Kaune. į 
Sugrįžus, po kiek laiko, tapo iš-I 
rinkta Lietuvos Dukterų d-jos 
finansų raštininke. Tas parei
gas iki šiolei eina. Laimingos a- ■ 
teities! Rap.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa-

Dvigubos Sidabrinės 
Vestuvės — jubiiie- 

jatams Surprizas

ĮVMRDS SKELBIMAI

Du South Bostono biznieriai 
j— fotografai George ir Alena 
; Stukai ir vyriškų drabužių
■ krautuvininkai pp, Povilas ir

■ Adelė Likai (§vfl«griai) mini 
|savo vedybinio grėbimo sida- 
, brinį jubiliejų. (P-nia Likienė
yra p. Stuko sesutė). Sužinoję 
apie tai jo geri draugai ir gi-

daugiausiai kredito priklauso 
pp. James ir Sofijai Strigimam.

Rao

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
DĖL V AKACIJŲ

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

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay Yiew Motor Service
STUOEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MAS8.

Joe. Kapočiūnae ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

Liepos 6 d. mirė Stanislovas 
Virbickas. Palaidotas iškilmin
gai liepos 9 d. š. m. iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Velionio nuliūdusi šeima nuo
širdžiai dėkoja Šv. Petro lietu
vių parapijos kunigams už dva
sinį patarnavimą; giminėms ir 
pažįstamiems už dvasinius ir 
gėlių bukietus, už pareikštas 
užuojautas ir dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. Lai Die
vulis visiems atlygina iš Savo 
gausių malonių, o velionio, mū
sų mylimo vyro ir tėvo vėlei lai 
suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdusi šeima — 
Jadvyga Virbickienė,

dukterys — Antanina Žido
nienė ir Bronė, sūnūs —

Stasys ir Liudvikas.

Išteka Lietuvos Dukte
rų

' ‘‘ .6 KAI. r. NIGl-.i

' 7:15 “ 7:05

Ilgametė ir gabi Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos Švč. 
D-jos finansų raštininkė, Mary
tė Morkūnaitė išteka rugpiūčio 
15 d. Tąja proga draugijos val
dybos narės suruošė netikėtą 
(surprize) pagerbimėlį p.p. A. 
D. Zaleckų puikioj rezidencijoj, 
savo tyliai darbščiai raštinin
kei. Pasakyta kalbelių - linkėji
mų ir įteikta dovanėli. Viscfcųs 
gražiaųfi^įąęaavo šaimgųnkė p. 
F. ZaJėcW©& 37 S8 Etrgl’B*.!.

-
P-lė Morkūnaitė nors čia au

gusi ir iš profesijos stenografė

Geriausia vieta dėl gavimo
Permanent Wave

CASPER’S
BEAUTY SALON

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

ūueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local A Long 

Dlstance 

Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON,MASS, f - 

■ Jęlephone South Boston 1761
“ Res. 120 Marine Road

SOUth Boston 2483< • n ir.* t 2v
COAL-COKE-OIL

...... . , .ninko” name, 366 W. --------
nuo civilinių zmomų_ karo way ofisas, tinkamas gydyto- 
užpultose šalyse sake, kad
kada Jung. Valstybės įsto
jo į karą persiuntimai be
veik sustojo, gal dėl per- Į 
traukimo transportacijos 
per Atlantiką. Bet praei
tais mėnesiais skaitlius 
susinešimų sparčiai padi-' 
dėjo. Nuo rugsėjo 1939 m. į 
Raudonasis Kryžius gavo 
iš viso 274,069 klausymus, 
pranešimus ir raportus a- 
pie draugus ir gimines a- 
merikiečių, kurie gyvena 
svetimose šalyse. F LIS

IŠ WONDERLAND
Šunų lenktynės tVonderland,

. _ ... . Revere jau tęsiasi septinta sa-mmes; pp. Strigimai, Aleknai, J 1
. T . vaite. Svečiai ir viešnios suva-Peciuliai, Kereisianr LapeiKiai,

liepos 12 d.. DdMlester Wo- tusieji turi tikrai daug sma-
i^t u ta . gumo ir malonumo, nes yramens Club saleje, Dorchester, s J

> duodama puiki programa, į- Mass. surengė vestuvininkams r °
...... , imant ir 7/16 milės lenktynes.iškilmingą surprize puotą, i J

tt.n^_ „„ Paėmus nuo pradedamo taško
iki užbaigos linijos sudaro net 
770 yardų tolį.

kurioje dalyvavo "jaunųjų; ar-į; 
timi giminės ir geri draugai, 
skaičiuje virš 100 asmenų.

Ponios Sofijos Strigūnienės 
i iniciatyva ir triūsu salė ir sta
lai buvo tikrai puikiai papuošti.

■ Čia buvo įdėta daug 
darbo.

Svečiai ir viešnios 
ankstokai, laukti

Taipgi čia yra programoje ir 
Revere Course lenktynės tik 95 
yardų.

šeštadienio vakare bus ypa-
meno ir • tingai graži programa, kurioje 

■ lenktyniuos Back Bay Gold Col- 
susirenka ^ar s^a^e race- Taigi, kas norite 

“jaunųjų” ' įdomumų, atvykite į Wonder- 
(Skelb.)kad juos tinkamai pagal lietu-i lan<t Revere.

ivišką paprotį sutikus. Štai, 6 i 
' vai. pasirodo ir jubiliejatai, 
j kuriuos susirinkusieji sutinka

Nejudotna Nuosavybė
Turint pinigų, nėra saugesnės 

Į šūkiu — “Valio”! vietos juos investuoti kaip per
kant nejudomą turtą. Pirkdami 

jaunuosius namą dabar, netik ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms 
kainoms yra proga padidinti

greitu laiku.

jui, dentistui 
Atsišaukite į 
ministraciją.

arba advokatui. 
‘Darbininko” ad-

•<F LIEPOM UEOŲ. MEMO KVOTIMO *

TULKAS BIČIŲ

MEDUS
\ (100% PURE HONEYt f

Maistui '
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
51 Battery St. K«. AMactaa. Maaa.

Šimtas dolerių dovanu, kuris įrodys. ,og Sis 
medus nėra tikras Učių medus

Šiomis dienomis karys Vincas 
Klimas išvyko karo veiksmams 
į kitą kraštą, kur jo reikalauja 
Dėdė Šamas. Jis buvo per daug 
metų Jung. Valstybių regulia- 
rinėje armijoje. Karys Vincas 
Klimas yra vedęs ir jo žmona 
gyvena Dorchesteryj. Linkime 
Vincui Klimui geriausių sėkmių 
svarbiose pareigose. Rap.

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.

“Svotai” — pp 
pp. Jenkevičiai 
apvainikuoja sidabrinėmis ka
rūnomis ir nuveda prie garbės 
stalo, kuris skęste skęsta gyvo
se gėlėse ir ant kurio padėtas'savo turto vertę 
vestuvių tortas, sveriąs 28 sva-,Dar turim pasirinkimui keletą; 
rus. Šį tortą iškepė ir padova- žemoms dipresijos kainoms.
nojo p. V. Kereišienė iš Bridge- 

į water, Mass.
Visiems pasisotinus ir trošku- 

j lį nuraminus, vyriausias šio 
; vakaro šeimininkas James Stri
gimas, paaiškina šios puotos 
tikslą ir pristato Dr. J. Repshj 
toastmasteriu, kuris sveikina 
visų vardu jubiliejatus ir įtei- 

į kia jiems po Gorham Sterling 
■ Silver Setą.

Jubiliejatų sūnus Kazys Ta-
mas ir marti Likai įteikia savo $3000.
tėveliams linkėjimus ir po bu
kietą gėlių.

Programai užsibaigus, visi 
svečiai ir. A’ieŠflidK 'JĮfctie geros 

į na>aįkos. • lir^iąmtiikioko.ikb Tfflu- 
įJOpas., pp’ujMl » Ttsri aiomi-į

Pavyzdžiui:
1. Vienos šeimynos 5-kių

kamb. namas, kieto medžio lia- 
keruotos grindys, garu apšyldo- 
mas, vonia ir kiti patogumai, 
arti pajūrio City Point’e, tik 
$2500. Geresnio nepabudavosi 
už $5000. '

2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam
barių su moderniškais patogu
mais, labai gražioj ir patogioj 
vietoj So. Bostone. Kaina

• Vokiečių teismas Rygo
je yra įregistravęs kelias 
naujas vokiečių verslo 
bendroves “Ostlande”? 
Tarp jų paminėtini žino
mosios .metalo dirbinių 
Kruppo bendrovės skyrius 
ir “Ostlando spaudos pla
tinimo bendrovė”. Iš šios 
paskutiniosios bendrovės 
statuto atrodo, kad ji pai
ma monopolį spaudai ir 
knygoms platinti per gele
žinkelių kioskus.

Berlyne įsisteigė trys 
bendrovės, kurių kiekvie
na pasistačiusi tikslu pre
kiauti su “Osfclandu”, Gu
dija ir Ukraina. Šių ben
drovių nariai yra vokiečių 
firmos. Kiekvienai tokiai 
firmai būsiąs nurodytas 
“aiškiai nubrėžtas plotas”, 
kuriame ji galėsianti vesti 
prekybą. “Ostlandui” nu
matytoji bendrovė vadina
si: “Vokiečių prekybos į-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasolinų pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ttgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay 8o. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Ave.
TeL COLumbla 2537

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- 

tik i vybių. Turim keletą namų mai
nymui. Taipgi gerą saliūną la-

3. Dorchestery 3-jų šeimynų, 
15 kamb. naujos mados įtaisai, 
prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $*136oO — parsiduos

j, _ . <60 At4. Moderniskąs mūrinis na- -cq l-r i
J’ Už šios psutos ; ;surengimą mas.6-ių šeimynų, visos ąžuoli-

bai geroj biznio vietoj So. Bos
tone tik už $6000. Platesnių in
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise.

Boston realty trUst
.&17 E StrfeeVČY

South Boston, Ma3s.

CASPER
FUNERAL HOMK

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

NE* BRITAIN, CONN. liukas, ir už kitų poros metų 
mirė tėvelis. Liko jaunutis naš- 

Viešas priminimas, kad šį laitis vargelį vargti. Bet vargas 
sekmadienį, liepos 19 d., antrą jo nepalaužė, jis išaugo į didelį 
valandą po pietų Šv. Andriejaus vyrą. Buvo specialiu policinin- 
parapijos salėje, įvyks nepapra- ku ir dirbo bankoje. Beabejo, 
sta pramogėlė, kurią rengia šv. kad jis atsieks ir kariuomenėje 
Rožančiaus draugija, tikslu pa- aukštą tikslą, mes jam to linki- 
remti Tėvelių Marijonų kilnius me-
pravestus sumanymus. Nuošir-1 --------------
džiai kviečia visus New Bri- GA\ O LAIŠKĄ IŠ LIETUVOS, 
tainiečius atsilankyti ir sma- j IS VILNIAUS KRAŠTO 
giai laiką praleisti. Užkandžiai šiomis dienomis pp. A. ir O. 
ir šalti gėrimai bus dykai. Sve- Vlinčiai gavo laišką iš Lietuvos 
tainė gana vėsi, tad nereikia bi- per Raudonąjį Kryžių. Laiške 
jotis šilumos. Savo gi atsilan- ^ik pažymėtas iš kur ir kam, ir 

kad keturios seserys ir tėvas 
yra gyvi. Laiškas vokiškai iš- 
drukuotas, tik vienos sesers

Klebono kun. M. Pankaus su- ranka pasirąžytas.
manymu, sekmadienį, liepos 19, _________
Šv. Andriejaus parapijiečiai tu- Naują lietuvišką valgomųjų 
rėš progą paremti valdžios dar- daiktų krautuvę atidarė P. J: 
bus, būtent, įeidami į bažnyčią Narijauskas, (Nirosky) vardu 
vietoj užsimokėti už sėdynes, P. J. Cash Market, randasi, 356 
galės nusipirkti War Stamps ir park St., lietuvių sąryšio name. 
palikti prie stalelių, kur sėdi Patartina savo tautietį parem- 
kolektoriai. Tokiu būdu bus pa- ti, atsilankant į jo krautuvę.

T. M.

kymu paremsite kilnų darbą.

DEDEI ŠAMUI PARAMA

WATERBURY, CONN.

rama šiuo kartu valdžiai, o a- 
teityje bažnyčiai auka. Stampių 
bus nuo 10c. iki 50c.; kas kiek 
norės, tiek galės gauti.

Tai, rodos, bus pirmas mūsų Uepog 12 įvyko Labdary.
mieste toks kilnus sumanymas. draugijos piknikas. Dalyva_ 
Garbė mūsų dvasios vadui, o Tokhl bMu
mums parapijiečiai lieka gra- piknikas buvo sekmirigas. Daug 
šiai pasirodyti ir aukštai iškel- valgomų daiktų ir gėrimų gera. 
ti lietuvių vardą svetimtaučių šjrdžjaj suaukav0 Jų_
^yse- įjų vardai buvo atspausdinti la-

peliuose. Tik dviejų asmenųTAI BENT KAREIVIS
šešių pėdų, šešių colių didžio, var(Iai buvo apleisti, būtent. K. 

jaunas lietuvis kareivėlis, 22 Besesparis aukojo 20 svarų 
metų amžiaus, Edvardas Pau- frankforts ir kitokių daiktų, ir 
ža pereitą savaitę išvyko į ka- P' Bendzevičius, ūkininkas, ku
ro tarnybą, Camp Devens, aukojo boiled ham .
Mass. Bet bėda tame, kad nega- i Klebonas ir Labdarybės drau- 
li jam pritaikyti drabužių, turi gįjos nuoširdžiai dėkoja vi- 
viską specialiai siųti “Edis” už- giems aukotojams, darbinin- 
augo našlaitis, nes jo brangi kams ir dalyviams. Taipgi dė- 
motinėlė mirė, kada jis buvo koja ir p. Krugeliui už vietą 
jaunutis. Kitas jo broliukas bu- piknikui savo ūkyj, kurią jis
vo jaunesnis. Tėvelis juodu au
klėjo. Už poros metų mirė bro-

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK AL.E. 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

Penktadienis. Liepos 17, ^942

i* SM

yprnrr
sidėli darbu įr aukomis dėl ge
resnio pasisekimo. Prašo visų

davė dykai.

Liepos 26 d. įvyks LDS 5 kp. 
ir Moterų Sąjungos 43 kp. ben
dras piknikas Petro Krugelio 
ūkyj, Highland Avė. Kviečia 
skaitlingai dalyvauti.

Liepos 17 d. prasideda Nove- 
na prie Šv. Onos Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje. Pa
mokslus sakys kun. Kidykis, 
S. J. Korespondentas.

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLAS. Šis paminklas visuomenės auko
mis pastatytas Marąuette parke, Chicagoje. Prie šio paminklo įvyko ke
turių metų sukakties nuo tragingo jų žuvimo minėjimas, liepos 17 d. 
1937 m. su turininga programa. Oficialiai dalyvavo Lietuvos atstovai, 
Seimo nariai, Lietuvos skautai, sportininkai ir lakūnai. Taipgi dalyva
vo Chicagos ir Illinois valstybės įžymūs valdininkai. Tą dieną Dariaus- 
Girėno Legionas ir kiti Chicagos Legiono postai sudarė paradą.

ŠIS BEI TAS lonumo, kad turiu tiek daug jos, Waterbury, Conn. P-nai
T. ., , .. , prietelių, kurie mane užjautė Romažauskai yra seni “Darbi-Liepos 11 d., šių metų 9 vai. , . _. J

nelaimėje. ninko’ skaitytojai ir rėmėjai.
Negaliu praleisti nepaminėjus P-nai Romažauskai yra labai 

mano gydytojų, ypatingai Dr. nuoširdūs ir svetingi. Jie pasi- 
M. J. Lawlor ir Dr. P. J. Bre- žadėjo kiek galės paraginti ir 
man; taipgi slaugėm — p. A. kitus ūkininkus, kad ir jie 
Colney, p. A Staseliūnaitei ir skaitytų ir užsirašytų “Darbi- 
p. O. Stulginskaitei. Tai tikros ninką”. V.S.
globėjos skausmo valandoje.
Kiekvieną minutę jos išnaudojo: 
kuo nors pagelbėti, kaip nors 
palengvinti — patarnauti. Gar-'

ryte, Šv. Juozapo parap. bažny 
čioje priėmė vedybinio gyveni
mo įžadus, p-lė Birutė Šilkaus- 
kaitė, LDS nario P. B. Šilkaus- 
ko dukrelė. Vestuvių pokylis į- 
vyko Šv. Juozapo parap. audito
rijoje. Jaunieji pp. Jonės išvyko 
į New Yorką praleisti “medaus 
mėn”. Jaunai porelei linkime 
laimingo vedybinio gyvenimo.

Ponia Zdanienė iš Oakville,
LDS narė .turėjo sunkią opera
ciją, Šv. Marijos ligoninėje. Lai . . . ...................
Dievulis suteikia jai kantrybės ™lems.lr vls?ms’ kun’i cla lr Einoriūtė, K. Petruškevičiūtė
skausmuose
sveikti.

ir galimybės pa-

pp. J. Zailskienė ir T. Brogie- 
nė, ačiū Dievui, jau sveiksta ir 
vaikščioja tyrame ore. Tyras 
oras ir saulutės spinduliai grei
čiau sustiprins sveikatą.

Liepos 26 d. po pietų P. Kru
gelio ūkyj įvyks LDS 5 kp. ir 
Moterų Sąjungos 43 kp. išva
žiavimas — piknikas.

p. Z. Karalius, LDS 5 kp. iždo 
globėjas, praleido vasarines va- 
kacijas Bostone. Sako, pasive- 
žęs iš kelionės gražių įspūdžių.

J. T.

NUOŠIRDI PADĖKA
Sunkiai susirgus ir patekus į 

Šv. Marijos ligoninę pavojingai 
operacijai, kaip buvau laimin
ga, kad susilaukiau tiek daug 
užuojautos ir suraminimo, nors 
jaučiau to viso neužsitamavusi.

Nuoširdžiai dėkoju parapijos 
klebonui kun. J. J. Valantiejui, 
kun. B. Gauronskiui, kun. A. 
Čebatoriui ir ligoninės kuni
gams už dvasinį patarnavimą, 
paraginimą kitų melstis ir su
raminimą; dėkoju Sesutėms 
Vienuolėms, savo giminėms ir 
pažįstamiems už maldas, gausų 
lankymą ir suraminimą. Mal
dos, užuojautos ir suraminimo 
žodžiai mane stiprino sveikato
je-

Taipgi dėkoju už dovanas 
Town Clerk, Mrs. M. Kilmartin, 
Lithuanian Democratic Club,
Plume & Atwood Dept. 15, Šv.
Onos ir Rūtos draugijom, pp.
U. Liaudinskienei, V. Barziliau- 
skienei, V. Žukauskienei, A. 
Petrauskaitei, E. Kevenienei,
O. Bakutienei, M. Karinauskie- 
nei, J. Pazvenskienei, mažam 
anūkui, seserim — O. Norbutie- 
nei ir M. Miknaitienei.

Dėkoju už užuojautas korte- 
es, atsiųstas jš ligoninės, 

avau labai ~3augT
Imas jas turėjau labai daug ma-į išvyko

BRIDGEPORT, CONN.

neįvardijau, už viską, ką man j. Ragauskiūtė, Ona Radviliūtė, 
esate gero padarę. Aš už Ui EI. Kareliūtė, sesutės Šilins- 
niekuomet negalėsiu atsilyginti, kaitės, sesutės Ruzgiūtės, p. 
Bet prašau Dievulio, kad Jis. Urbonavičienė, Šukienė, Vaznie- 
jums suteiktų reikalingų malo- nė, Mockevičienė, Šilinskienė, 
niU- M. Zailskienė. Šumskienė, Lučinskienė, Raiše-

I lienė, Klimaitis, Matulis, Tuska, 
: Lučinskas, Minalga, Steponai- 
' tis, Rudis, Mikuckis ir jo sūnus,

PIANTSVILIE, CONN.CJ- •
Plantsville, Conn. tai nedide- Stanišauskas, ir kleb. kun. J. V. 

lis miestukas, apsuptas ūkinin- Kazlauskas. Manau pelno para
ku, kurių tarpe randasi ir kelio- pijai liks. Taipgi teko sutikti 
lika lietuvių. Man netikėtai te- piknike svetį kleboną iš New
ko susipažinti ir užeiti pas Haven, Conn., kun. J. Gradeckį.• ūpe.
stambų ūkininką Vincą ir Oną! Visokių nelaimių mieste įvyk- 
Romažauskus, kurie turi pa- sta. Vienas Bridgeporto senas 
vyzdingą ūkį, susidedančią iš , biznierius užsimušė automobi- 
62 aktarų žemės. Jie jau ten ū-. lium, kaip angliški laikraščiai 
kininkauja per 18 metų. Pri- praneša, gal važiuodamas užmi- 
klauso prie Šv. Juozapo parapi- go. O.

Praeitą sekmadienį parapijos 
bė lietuvaitėms, kad tokios ga- metinis piknikas praėjo labai 
bios savo profesijoje. gražiai. Diena buvo graži. Daug

Baigdama nuoširdžiai dėkoju pasidarbavo šie asmenys: Al.

Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero Parapija 

Worcesterio Veikėjas
Adomas B. Kašėta paliko 

Lietuvą rugpiūčio 28 dieną,
1908 metais. Jisai atvažiavo į«
Scotland pas brolį amžinos at
minties Vincą Kašėtą rugsėjo 8 
dieną tais pačiais metais. Ten 
išbuvo du metu. 1910 metais, 8 
dieną rugpiūčio Adomas B. Ka
šėta pradėjo dirbti Norvegijos 
laive “Anziart”. Per du metu 
važinėjo į įvairias šalis. Ado
mas aplankė Ispaniją, Italiją, 
Norvegiją, Švediją, Prancūzi
ją, Icelandiją ir daugelį mažes
niųjų kraštų ir vietų.

Adomas B. Kašėta atvyko į
* -i m-.* * • goms, studentams ir geriemsAmeriką 1912 metais vasario ° .. '.......... , ,. _ ,x. , . krikščioniškiems darbams. Amenes;, Baltimore, pas liudvi-
ką Mizdeiką. Iš ten Adomas at
važiavo į Worcestery 8 dieną 
balandžio, 1912 metais, pas sa
vo švogerį amžinos atminties 
Viktorą Kibildą. čia gavo d<r-

atostogauti

1931 metais, gegužės 28-tą die
ną ir tais pačiais metais grįžo į 
Worcestery rugsėjo 8-tą dieną.

Sugrįžęs į W o re este r y Ado
mas vėl grįžo prie darbo, ir sa
vininkas labai džiaugėsi, kad 
vienas jo geriausių darbininkų 
grįžo. Padirbęs kelis metus, 
pasiilgęs Lietuvos ir savo gimi
nių, Adomas B. Kašėta vėl ap
lankė Lietuvą gegužės 29-tą 
dieną, 1938 metaais. Sugrįžęs 
vėl stoja į darbą. Adomas B 
Kašėta, gyvendamas Worceste- 
ry, prisidėjo ne tik darbu, bet 
ir gausiomis aukomis visuome
niniame veikime. Jisai gausiai 
šelpė našlaičius ir neturtingas 
šeimynas. Aukavo nemažas su
mas pinigų katalikiškoms įstai-

domas B. Kašėta yra daug pa 
sidarbavęs Švento Kazimiero 
parapijoj. Jisai ne tik darbais, 
bet ir aukomis rėmė ir remia 
parapiją, narys Sv. Kazi
miero parnįjos komiteto su- 

- V

Adonioo| ■ Adomas ft-Kašėta ‘rengiasi

j Lietuvą-šiais metais aplankyti vieną iš

kavb draugų Nt&raška ‘ valsty- 
bėje/ kurį jisai susitiko važiuo
damas į Ameriką.

Jis čia išdirbęs nuo 1912 me
tų tą patį darbą toje pačioje į- 
staigoje, būtent, virėju Den- 
holm McKay and Co. Jį tenai 
visi myli ir gerbia, nes jisai 
savo darbą gerai atlieka.

Adomas yra prisidėjęs auko
mis ir kitose lietuvių kolonijo
se. Taipgi gausiai aukavęs Ma
rianapolio kolegijai, Providen- 
ce, R. I. bažnyčiai ir kt. Rap.

Šv. Kazimiero parapijos, Mo
terų S-gos 9-tos kps. įdomus 
susirinkimas įvyko liepos 6 d., 
kuriame tapo apsvarstyta svąr- 
būs dalykai, kaip tai: prisiren
gimas prie Beano, rengiamo Se
selių Kazimieriečių naudai, 15 
d. liepos. Dauguma narių pasi
žadėjo prisidėti aukomis.

Prisirengimas prie parapijos 
metinio pikniko, kuris įvyks 2 
d. rugpiūčio, Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass. išrinkta 
tam tikslui darbuotojos.

Apsvarstyta Mot. Są-gos 
Mass., Me. ir N. H. apskričio 
išvažiavimas, kuris įvyks 30 d. 
rugpiūčio, Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass., vadovybėje 
69 ir 5 kuopų. Išrinkta delega
cija pasitarimui su 69 kp., bū
tent, M. Vaitekūnienė, O. Si
dabrienė, M. Dilionienė, O. Žiu- 
rinskienė ir O. Ridikienė.

Nutarta turėti susirinkimėlį 
22 d. liepos Aušros Vartų para
pijoj.

Po susirinkimo įvyko baliu
kas — “Surprize party”, pager
bimui dviejų veiklių narių, ku
rios yra daug pasidarbavusios 
organizacijos labui ir buvusios 
kuopos pirmininkės, būtent: 
p. Onos Bruožienės, kuri su
kaktuves minėjo birželio mėne
sį, ir p. Magdalenos Urmonie- 
nės sukaks 25 metai 17 d. lie
pos. Abi narės tapo apdovano
tos gėlių bukietais (corsage). 
Pavaišinta skaniais užkandžiais 
ir kavute, suteikta pluoštai ge
riausių linkėjimų ir sėkmingos 
darbuotės ateityj. Jubiliejatės 
pareiškė didelį dėkingumą už 
surengtą paminėjimą. Laikas 
praėjo labai sklandžiai. Po ba
liuko sekė Beano žaidimas. Už
sibaigus, visos skirstėsi gerame

Šv. Kazimiero parapijos So
cialis moterų klubas turėjo sa
vo susirinkimą 8 d. liepos. Iš 
raportų paaiškėjo, jog “Beano” 
parengimas Seselių naudai bu
vo sėkmingas, ir davė pelno 
$40.00. P. Bačinskienė, prane
šė iš pasidarbavimo 4 d. liepos 
Marianajolyj, Thompson, Conn. 
pasekmės buvo gražios. Sekė 
prisirengimas prie išvažiavimo, 
kuris įvyks 19 d. liepos, Mairo
nio parke, Shrewsbury, Mass.

Dauguma narių prisidėjo au
komis. Valdyba ir darbuotojos 
kviečia visus skaitlingai daly
vauti ir linksmai laiką praleisti 
tyrame ore prie gražaus ežero. 
Taipgi prisirengta prie parapi
jos pikniko. Nutarta turėti 
‘Beano’ žaidimą.

Šv. Kazimiero parapija jau 
pradeda ruoštis prie apvaikš- 
čiojimo savo auksinio jubilie
jaus, kuris įvyks 1944 metais. 
Bažnyčios vidus jau pradėtas 
remontuoti. Klebonas ir jo pa- 
gelbininkai prašo parapijiečių 
prisidėti aukomis, kad būtų ga
limybė, užbaigus bažnyčios at
naujinimą, įsigyti erdvę parapi
jos auditoriją su tinkamais į- 
rengimais, kur būtų galima 
jaunimui žaisti, parapijai ir 
dr-jom parengimus ruošti. Tam 
tikslui rengiamas metinis išva
žiavimas, (piknikas), 2 d. rug
piūčio, Maironio parke, Shrews- 
bury, Mass.

Klėboftaš kun.7-*31’/ Petraitis 
kniečia Tisas KaLalIklfikifiT dr^iK
gijas ir parapijiečius uoliai pri-

biznierių prisidėti aukomis. 
Parapijiečių ir draugijų, val

dybų susirinkimas įvyko 10 d., 
liepos, kuriame išrinkta valdy
ba ir paskirta aukų rinkėjai. 
Tolimesnė tvarka ir draugijų 
sąrašas bus paskelbtas vėliau. 
Sekantis susirinkimas nutarta 
turėti 27 d. liepos, bažnytinėje 
salėje. Sudavija.

Aušros Vartų Parapija
Parapijos Moterų ir Merginų 

socialis klubas sparčiai rengia
si prie savo pikniko, kuris į- 
vyks šį sekmadienį, liepos 19 d. 
parapijos kieme. Kada klūbie- 
tės ką rengia, tai visuomet ga
lima tikėtis ką tokio nepapras
to. Tat ir šį kartą užtiarmtas 
“good time”.

Rengimo komisija, susideda 
iš darbščių narių, būtent, pp. 
Pigagienė, Žydelienė, Volu.ngie- 
nė, Liberienė, vadovaujant e- 
nergingai p-nei Zakarienei, gal
voja kaip gražiausiai pavaišinti 
svečius, kurių tikimasi daug.

Klubo narės aukoja gražiau
sių dovanų “praizams”. Bus 
skanių valgių, gėrimų, žaidimų 
ir tt. Kadangi lietuviai yra su
sirūpinę savo giminių bei pa
žįstamų likimu Lietuvoje, šia
me piknike turėsim progos iš
girsti svečią kalbėtoją, kuris 
žada atpasakoti apie mūsų 
viengenčių dabartinę padėtį.

Kviečiami visi seni ir jauni. 
Savo atsilankymu į mūsų pikni
ką priduosite daugiau energi
jos klūbietėms, kurios visuomet 
darbuojasi parapijos bei tautos 
gerovei. Jai pikniko diena būtų 
lietus, viskas gus atkelta į sek
madienį, rugpiūčio - Aug. 2 d., 
toj pačioj vietoj. Klūbietė.

Vietinės Susivienymo 98 kuo
pos ilgamečio raštininko J. 
Skliuto dukrelė Natalia susi
žiedavo su Joseph A. Conlon. 
P-lė Natalia užbaigė Colby Ko- 
legijąą ir K. Gibbs sekretoriai 
mokyklą Providence, R. I. Jos 
sužieduotinis užbaigė Šv. Kry
žiaus kolegiją Worcesteryj ir 
dabar turi gerą darbą prie Te
lephone - Telegraph Co. Vestu
vių diena dar nenustatyta.

Žymi parapijos veikėja p. S. 
Žemaitaitienė po trijų operaci
jų dar tebeguli Šv. Vincento li
goninėje. Ligonė pamažu ėjo 
geryn, bet prisimetė plaučių už
degamas. Gydytojai visai buvo 
be vilties, kad p. Žemaitaitienė 
išliks gyva. Bet ačiū Dievui, po 
sunkios ligos sveiksta.

Dain. M. Čižauskienė po dvie
jų savaičių atostogų New York 
ir Nantasket Beach jau sugrį
žo pas savo Joną.

Muz. J. Čižauskas gavo žinių 
nuo savo choristų — Saržento 
J. Matačinsko iš Georgia vals
tybės, B. Boriso iš Floridos ir 
V. Buroko iš North Carolina, 
kad visi labai patenkinti savo 
paskyrimais Dėdės Šamo tar
nyboj.

Vladas Zakaras, S-tės Emili
jos ir Jono Zakarų sūnus, pri
siuntė tėvam kvietimą į Diplo
mų dalinimo iškilmes, 25 d. šio 
mėnesio. Mat Vladas Aviatorių 
mokykloj Lowry Field, Den
ver, Colorado šiomis dieno
mis užbaigė antro Leitenanto 
mokslą. Ponia Zakarienė, susi
jaudinus, apgailestauja, kad 
dėlei tolimos kelionės negalės 
dalyvauti.

Parapijiečių Vinco ir Izabelės 

Kriščiūnų sūnus Jurgis, stebuk

lingai išlikęs gyvas, kada prie

šai torpedavo. Amerikos ląiyąį 

kuriame jaunas Jurgis tajjiavo

kaipo jūrininkas. Jis dabar sve
čiuojasi pas tėvelius.




