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Maskva pripažįsta, kad
Rostovas ir Stalingradas
pavojuje. Naciams beliko VOL. XXVII
tik 20 mylių iki Rostovo,
kuris yra svarbus indus*
tri jos centras.
Berlynas pažymi, kad
nacių karo jėgos perėjo
Don upę ir užėmė platų
septyniosdešimt
mylių
frontą šiaurrytuose nuo
Rostovo.
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Washingtone Preziden
tas Rooseveltas konferavo
su sovietų ambasadorium
Maxim Litvinovu ir po to
su majoru gen. Follett
Bradley, kuris vyks į Ru
siją, kaipo militarės misi
jos narys. Spėjama, kad
kalbėta apie antrąjį fron
tą.

Egipte Britai pasivarė
pirmyn visame Alamein
fronte, šiaurėje užėmė
briauną, žymiai pažengė
pirmyn centraiinėje sekci
joje, ir kiek laimėjo pie
tuose, pagal pranešimų iš
Cairo.
Suvienytos Tautos avia
cija valdo ore, nesutikda
mi beveik jokios opozici
jos.
&•<&

Londonas skelbia, kad
trys šimtai bomberiu ata
kavo i n dustri ji n j miestą
Duisburg, Vokietijos Ruhr
ir kaimyninės upės ir ka
nalo uostą ties DuisburgRuhrort.
Maskvos radio s
kad sovietų bomberi
tradienį antrą kartą

ius Paskyrė Liepos 2 S d. Lietuvai
Tai Padaryta Sęryšyj Su 20 Mėty
Amerikos Pripažinimo Lietuvai
Nepriklausomybes Sukaktimi

Maskva Minėjo Pabaltijo
Prijungimą

»
Maskva, liepos 2Š5 cĮ- —
Vakar, Maskvos Kolumnų
svetainėje įvyko paminėji
mas sovietų valdžios įstei
gimo Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje dviejų metų su
kakties proga. Tačiau so
vietų raudonųjų valdžia,
metus išsilaikius, buvo
priversta trauktis iš Pa
baltijo.
- "s
Sakoma, kad tame minė
jime dalyvavo Pabaltijo ir
Lietuvos kariai, kurie ben
drai su raudonąja/armija
kariaują prieš nacius.
Lietuvos ir Pabaltijo
valstybių
prisijungimas
nedaro garbės sovietams.
Depiokratinės
valstybės
kovoja už išlaisvinimą ~
sų pavergtųjų taiitų, ne
žiūrint kas jų pavergėju

SPRINGFIELD/iLL. — liepos 22 — Illinois
valstybes gubernatorius Dwight H. Green pa
skyrė šeštadienį, liepos 25 d., kaipo “Lietuvos
Respublikos Diena“, ir ragina Illinois valsty
bės piliečius tą dieną minėti.
Gub. Green, proklamuodamas Lietuvos
Respublikos Dieną, tarp kitko sako:

»

PERGALEI GUMA — Įvairūs g
karo reikalų, prisideda prie nų

tinėje Prūsijoje ir padegė
šešiose vietose.

Rumunija Užginčija Didelius Kinija Reikalauja Daugiau
&•&
Lėktuvų
Nuostolius
Londone gauta žinių iš

Jugoslavijos, kad ten sa
vanorių armijos nužudė
arba paėmė į nelaisvę 10,000 Ašies kareivių trijų di
desnių
kautynių metu.
Taipgi yra žinių iš Norve
gijos, Olandijos ir Lenki
jos, kad ten taip pat gy
ventojai
priešinasi na
ciams okupantams.
<&•<&

Pažymėtina, kad kaikuriuose Amerikos miestuo
se, daugiausia Rytuose
jaučiamas mėsos trūku
mas. Sakoma, kad trūku
mas susidarė dėl “kainų
lubų”, pirkimo padidėjimo
ir didesnio pareikalavimo
mėsos
ginkluotoms jė
goms.

Berne, Šveicarija, liepos
23 — Rumunijos komuni
katas, užginčydamas ži
nias apie didelius Rumuni
jos nuostolius Sevastopo
lio kautynėse, sako, kad
tose kautynėse užmušta,
sužeista ir dingo 1,856 ka
rininkai ir kareiviai.

dalykai paaukoti dėl Dėdės Šamo
priešo ir tikrosios pergalės tainimą.
: *

Stalingradas Ir Rostovas Pavojuj

Chungking, Kinija, lie-' Maskva, liepos 23—Nau- mūsų tėvynei. Priešas vapos 23 — Kinijos vyriau ji vokiečių laimėjimai su- rosi į mūsų tėvynės gyvyrimta pavojų Stalin-įbės centrus”.
sybė ja?
reikalauja,
Ame- daro
riki
pristatytikad
'daugiau
gradui ir Rostovui.
j Rusams būtų
didelis

karo lėktuvų ir įvairių Sovietų Rusijos kariuomašinų. Japonams užgro- menės narsiai kovoja prieš
bus Burmą, teikimas pa- nacius, bet negali atšilaigalbos Kinijai tapo apsun- kyti, nes naciai turi daukintas.
igiau kareivių ir karo gin,klų.

®a.’ Jel
uzimvingra ą ir os ovą,
nes +tai. >7a /ndustrijos
miest^1 ir ar as» a
užgrobimas nukirstų so
vietų armijos susisiekimą,
tada sovietų šiaurės armija negalėtų susisiekti su
pįetų armija. Toliau, sovietai negalėtų gauti aliejaus įg Kaukazo, kuris taip
reikalingas kariuomenei ir
be kurio sovietai negalėtų

“The republic of Lithuania was one of the
vietinis of the wcr which has devasted Europe.
Although this brave little country is now under
the rule of a military dictatorship, hope lives
in the hearts of thousands of American citizens
of Lithuanian birth or ancestry that it will
eventually be restored to its former place
among the independent nations of the world.
“On July 25, in Chicago, the twentieth
anniversary of the recognition of Lithuania by
the United States will be celebrated. The occa
sion is to be featured bv a practical demonstra-

The Marquette Community Office of Civilian
Defense is cooperating in the plans.
“This worthy enterprise deserves the fullest recognition and publicity.
“Now ,therefore, L Dwight H. Green, Governor of the State of Illinois, do hereby proclaim Saturdav, July 25, of the present year, as
Republic of Lithuania Day, and commend the
observance of the occasion to all interested
grouos, oraanizations and individuals".

Gub. Green savo proklamacija suteikė di
delį džiaugsmą išeivijai, kad taip nuoširdžiai
užjaučia ir užtaria pavergtą ir nualintą Lietu
PASITARIMAI DEL ANTROJO Sovietų laikraštis, Rauvą.
Tai padaryta sąryšy j su dvidešimties metų
donoji Žvaigždė, sako, kad
FRONTO LONDONE
Amerikos pripažinimo Lietuvai nepriklausomyvokiečiai artinasi prie Stalingrado... Vokiečių kabės sukaktimi. Nors Lietuva išgavo Amerikos
Londonas, liepos 23. — vietų Rusijoje taip pasida- riuomenės varosi į Rostopripažinimo liepos 28 d., 1922 m., tačiau gub.
Ministras Winston Chur- rė pavojingas sovietams, vą nuo Millerovo ir VoroGreen tą istorini įvykį minėti pagreitino, nes
chill pareiškė karaliui Jur- kad anglai mano, jog Ja- šilovgrado. Pastaruosius karo ilgai tęsti.
Chicagos lietuviai mini Amerikos pripažinimą
giui apie Anglijos ir Ame- ponija ir Vokietija visa du miestus vokiečiai jau Iš Berlyno pranešama, Lietuvai nepriklausomybės ir Dariaus - Girėno
rikos pasitarimus antrojo darys, kad sutriuškinti
_
, užgrobė.
,
Rostovo apskrityje tragišką žuvimą Marąuette parke, liepos 25 d.
fronto reikalais ir suteiki- sovietų kariuomenę. Tada Raudonoji žvaigždė, sa- organizuotoji rusų kariuo- g jį
4
H
H
h
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mą didesnės pagalbos Ru- antrasis frontas būtų per ko: “Baisios dienos gręsia
Britų lakūnai bombar sijai.
' vėlu.
davo Duisburgą, Vokieti Amerikos ir Anglijos va-;
joj, dviejų-tonų bombo dai tariasi svarbiais karo Bet kadangi Hitleris turi
tik vieną trečdalį savo ka
mis, kurių numetę 50.
eigos reikalais, bet iki šiol nnes galybės sovietų Rū
jokio oficialaus Pališkidar nebuvo,
&
*
Sunaikino 1000 Sunkve mo....
... ' ruJ Jx.„..w,
fronte,
tai antrasis
Antrojo fronto reikalas frontas turf būtj
žimių Egipte
Washington, D. C., liepos
pasidarė dar svarbesnis
kad
riverstų
23 — Prezidentas Roose
Cairo, Egiptas, liepos 23, tuo, kad Japonai sutraukė kiežius ir treMaU ka.
pusę
savo
kariuomenės
— Anglijos lakūnai bom
riuomenės atitraukti iš veltas paskyrė admirolą
Wm. D. Leahy vyriausiu
bardavo vokiečių sunkve prie Rusijos Sibiro.
Rusijos.
Anglijos vyriausybė sa
komandieriu.
žimy stovyklą ir apie tūk
ko.
kad
Japonai
pasirengę
Vyriausybės
manymu,
1
Kaip žinoma, vyriausiu
stantį jų sunaikino.
pulti Rusiją ir tai padarys, antrasis frontas prieš vo- šalies ir visų ginkluotų jėkada jie panorės, o ne ka kiečius nebus galimas iki gų vadu yra pats Prezi
Lietuviu Katalikų Studentų da Hitleris jiems palieps, j didžioji Amerikos kariuo- dentas Rooseveltas. Ta
Vokiečių įsigalėjimas so- menė nepasieks Anglijos. čiau toji atsakominga pa
Ir Profesijonalų Seimas
reiga yra persunki vienam
A.L.R.K. Studentų ir
mūsų Prezidentui, tai jis
pasiskyrė padėjėja, kuris
Profesionalų organizacijos
seimas įvyks rugpiūčio
atliks dalį to darbo, kurį
liki šiol turėjo atlikti Pre(August) 1—2 dd. š. m.,
kad vokiečiai nesirūpina
Londonas,
liepos
23
—
Morrison viešbutyj, Chica■ zidentas.
Graikų atstovas Anglijai pristatyti maisto žmonių Admirolas Leahy yra 67
go’. UI.
pragyvenimui.
metų amžiaus, buvęs Ame
Valdyba kviečia skyrių pareiškė, kad Athens mie
atjovus dalyvauti.
ste kasdieną miršta 500 Pirk Defense Bonds ir Stavtpsf rikos ambasadorium Pran
P. Aikšnoras, pirm. žmonių iš bado. Jis sako, Remk Uos šalies -apsigynimą! cūzijai.

menė sunaikinta”

Prezidentas Paskyrė Leahy
Vyriausiu Karo Vadu

500 Graikų Miršta Kasdiena

Gubernatoriaus Green proklamacija yra
istorinis dokumentas, išeinąs iš tikros demo
kratijos. Tai didelės moralinės svarbos raštas
mūsų tautai ir pavergtai senajai tėvynei Lietu
vai.
Gub. Green savo proklamacija mus dar la
biau įpareigoja dirbti, kad demokratija —Juna.

Gandai Apie Hitierio-Stalino Valstybžs laimėtų peraalę- kuri ^tikrina ir

mūsų senajai tėvynei Lietuvai nepriklausomy
bę ir laisvę.
~ '
7.
I
Patartina visoms organizacijoms ir pavieooBerrJ»\?yeic.arija: !jepo? niams asmenims, kad pasiustu Illinois valstv23- Ųok‘ecll> >a'kra®- bės aubernatoriui Dwiabt H. Green padėka
CIO

ter” galima suprasti, kad u z Lietuvos Dienos paskelbimą. Adresuokite
naciai galvoja apie Rusi šiaip: His Excellency, Dwiaht H. Green, Goverjos taiką su Vokietija. Lai nor of Illinois, Sprinafield, III.
kraštis mano, kad vokie
čiams užgrobus Kaukazą,
gali būti sudaryta taika su
sovietų Rusija. Šitas ka
•*
šeštadienį, liepos 25 d. š. m., 2 vai. po pietų 13
ras, laikraštis sako, nėra
prieš bolševizmą, tik dėl WCOP stoties. Boston, Mass., vėl turėsime progą
nepakenčiamų rubežių ir' klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir prane
nesutarimų. Tačiau neį šimu.
manoma, kad rusai sutik
Prašome pasukti savo radio rodyklę ir , klausyt i s
tų-daryti taiką su Hitleriu. lietuviškos programos.
rr-’i-cN '

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Liepos 24,1942
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Sekmadienį, lieposv"26 šv. Ona yra gražiausias
dieną, Bažnyčia švejačia pavyzdys kiekvienai motiŠv. Onos , šventę. Iš senų nai. Motina turi būti tas
padavimų ir Bažnyčios Tė- skaistus žibintuvas, kuris
vų liudymų mes žinome,' skleistų tikėjimo ir dorykad Šv. Ona buvo ištekė- bių šviesą šeimoje. Ji turi
jusi už Šv. Joakimo ir tu- būti paslaptingoji druska,
Katalikų Parapijos Remia
rėjo dukterį Mariją, kuri kuri apsaugotų šeimą nuo
Karo Bonų Kampanijų
pagimdė Jėzų Kristų. Ši-į sugedimo. Motina yra pa
to jau vieno pasakymo už- grindas, švietėja ir namų
tenka Šv. Onos prakilnu- ' žinio palaikytoja. KiekvieRacine, Wis. — Šiomis
mui. Būti Dievo Gimdyto- na motina turi rūpintis
dienomis Amerikos Legio
jos motina reiškia dau-' sudaryti šeimą, kurioje
no vėliavų sargyba daly
giau, kai valdyti karalys klestėtų vienybą ir Dievo
vavo Šv. Vardo parapijos
palaima visa vainikuotų,
tes.
' šv. Vardo draugijos “Ser
vice” vėliavos ceremonijo
Sv. Ona buvo gimusi nes
yra šventa moti’
se. Tose ceremonijose bu
Betliejuje. Jos gimdytojai,“?*®8 P*™** ir Dievo
valia.
Motinos
yra
savo
vo kalbama apie Karo Bo
dar ją visai mažą atidavė
nų ir Štampų pardavimą
Jeruzalės bažnyčiai Die vaikų apaštalai, o namai
ir pirkimą.
vui tarnauti, kame ji su šventovė. Viešpats Dievas
—10% Bonams —
kitomis mergelėmis augo paveda motinoms auklėti
vaikučius.
Ji
turi
šviesti
Chelsea, Mass. — Šv. Ro
šventovėje ir pasižymėjo
jauną
protą
tikėjimo
tie

žančiaus draugija nutarė
uolumu maldoje, paklus
Trys amerikiečiai kareiviai Panamos krūmokšniuose atrado žemėlapy neužrekorduotą kai
somis;
lenkti
jo
valią
prie
reguliariai pirkti Jung.
numu, kuklumu, būdo ne
melį. Daug metų, kaip šis kaimelis buvo nežinomas civilizuotam pasauliui.
kaltumu ir šventų knygojPaklusnumo, tiesos pamyValstybių Karo Bonus ir
jau turi pirkusi už $200.
skaityme. Vėliau ji buvo
®r
Sunaikino 50 Vokiečių
—10% Bonams —
sužieduota su Joakimu. gerų motinų įtekmę ir
Dievo
palaimą
mūsų
šei

Lėktuvų
Joakimas buvo iš Dovido
D ave n po rt, Iowa — Alto
giminės, vyras dievotas, mos taps ramybės, meilės
riaus ir Šv. Rožančiaus
Cairo, Egiptas, liepos 23 ...
g
geradaris. Jis buvo savi ir dorybės židiniu. Lai
Anglijos
lakūnai
bom-i^^
’
toliku
ninkas gausingų gyvulių šventoji Ona, jums, moti
bardavo nacių tvirtoves [
a
P
bandų Nazarete. Tie šven nos, būna pavyzdžiu vaikų
prie Matruh, Egipte ir su’
Nuskandino
Du
Japonų
auklėjime.
T.
tieji sužiedotiniai gyveno
naikino 50 lėktuvų. Mūšiai &
moiL
pagal Dievo įsakymus ir
10%
Bonams Egipto fronte šiuo metu
pasižymėjo gailestingais United States Marine Corps
Salt Take City, Utah —
Maskva, liepos 23— Vo-J Amerikai turėjo pasikal-j Chungking, Kinija, lie- sumenkėjo; abi pusės ren
darbais. Šv. Jonas Damas
Pranešimas
kiečiai sutraukė daugybę bėjimą su Prezidentu Roo- pos 23 — Jung. Valstybių giasi ateities
susirėmi Our Lady of Lourdes Ka
kietis tvirtina, kad jie sa
talikų parapija, panaudo
vo turtą padalino į tris da Washington, D. C., liepos kariuomenės ir karo gink seveltu ir manoma, kad lakūnai bombardavo japo- mams.
dama palikimų dalį, pirko
lis, būtent, vieną dalį pas 23 — Kolegijos graduan- lų į Suomiją, ir iš čia visu jis maldavo. Prezidento vi- nų užgrobtą Kiukiang uosKaro Bonų už $1.000.
kyrė bažnyčiai aukoms tai, kurie dar neturi 30 smarkumu taikosi pulti sa daryti, kad būtų atida tą Yangtze upės pakraš
Mūšis Dėl Rostovo
Tos parapijos klebonas
daryti; antrą dalį varg metų amžiaus ir kolegijos sovietų uostą Murmanską. rytas koks nors antrasis čiuose ir nuskandino du
kun. Patrick A. Maguire
Prasidėjo
šams šelpti, o iš trečios studentai, kurie dar netu Hitleris nori, kad greitai frontas, taip, kad nors japonų laivus.
pareiškė,
kad “jeigu Jungdalies patys kukliai gyve rės 27 metų amžiaus už užimti Murmanską ir taip kiek sumažintų pavojų Japonai puolė Amerikos
23 —Rau- Įv
j tinės
Valstybės nelaimės
lėktuvus, bet nieko nelai- M askva, liepos
.
.
no. Viena tik gyvenimo a- baigdami kolegijos moks sulaikyti siuntimą ginklų Rusijai.
Rusijos atstovas Angli mėjo. Visi Amerikos laku- donieji praneša, kad šian-1 šio karo, tai pinigai netupystova temdė jų mote lus yra tinkami gauti lei iš Amerikos ir Anglijos.
nai sugrįžo laimingai į sa- dien prasidėjo kautynės, res jokios vertės. Taigi
rystės ryšį, kad jie netu tenanto laipsnį U. S. Ma Pačioje Rusijoje trūksta jai Maisky tokį pat prašy vo
bazes^
‘dėl Rostovo.
mes norime juos įdėti, kur
rėjo vaikų. Šv. Ona prašė rine Corps Reserve, pra medžiagos karo ginklams mą įteikė Anglijos vyriau
Sovietų Rusija susidūrė jie pagelbėtų mūsų šaliai
sybei.
ir trūksta maisto.
visuomet ir maldavo Die neša iš Marine centro.
su didžiausiu pavojumi, į pergalę”.
vą, kad jai leistų pasiekti “Kad tapti Marine viršiSovietų Rusijos vyriau
4,801 Amerikos Karys kokio nėra buvę per 13 So—10% Bonams —
motinystės stovį. Ir štai j ninku, tai per dešimt sa Litvinov Maldauja Antrojo sybė pareiškė, kad jei Ru
Užmuštas Šiame Kare
vietų Rusijos - Vokietijos St. Joseph, Mo. — “Jeisijos kariuomenė liktų vo
Dievas išklausė jos maldą. vaičių reikia gauti ins
Fronto
karo mėnesių.
jgu nacizmas valdys pa
kiečių sunaikinta, tada
Po dvidešimties metų mo trukcijas, žinoma kaipo
Washington, D. C., lie sakoma, kad Rusija nuo j šaulį, religija bus prarasSuvienytom Tautom būtų
terystės gyvenimo, ji pa Kandidatų klasė pirm pas
Washington, liepos 23 — pavojus ir karą pralaimė pos 23 — Pranešama, kad mongolų išvyjimo iš Pieti-' ta”, pareiškė Msgr. John
gimdė dukterį, kuri dėl kyrimą antruoju leitenan
Sovietų Rusijos atstovas tų, arba jei galutinai jos: nuo Pearl Harbor užpuoli- nės Rusijos niekad nėra J. O’Neill, St. Patrick’s
nepaprastų savo dorybių, tu. Būti tinkamu Kandi
. , .
mo iki šiol šiame kare už- buvus tokiame pavoju je,; Katalikų par. klebonas,
buvo verta tapti Jėzaus datų klasei jūs turite būti chelor of Arts, Bachelor of ir laimėtų, tai tik per i gus mušta 4 801 j
Vaistykokis dabar gręsia.
kada jis paskelbė, jog pa
karo
metus
ir
su
dideliais
Kristaus Motina. Kaip rū tarp 20 ir 30 metų amžiaus Science, Bachelor of Comtbių karys, jūreivis ir marapija iš patobulinimo
pestingai Šv. Ona auklėjo ir užbaigęs akredituotą mercial Science, Bachelor nuostoliais.
rininkas; sužeista 3,218 ir
fondo
pirko Karo Bonų už
savo dukterį Mariją! Ji kolegiją ar universitetą. of Journalism, Bachelor
, pateko į nelaisvę arba ne Japonai įsiveržė į Manjos $10,000.
švietė jos jauną protą am Jeigu tu dar nesi užbaigęs of Forestry, Bachelor of Britanija Draftuos Piliečius surasta 36,124 kariai.
Guinea'jos Pakraštį
—10% Bonams —
žinųjų tiesų pažinime, at kolegijos, bet ją užbaigsi Agriculture, Bachelor of
Kaip žinoma, dauguma
Gyvenančius
Kitose
Šalyse
sidėjus lenkė jos valią prie ir
KandiIš Australijos praneša, Chicago, III. — MundeAmerikos kareivių pateko
, taip
. ,,pat užbaigsi
. v
* i Industrial Arts, Bachelor
maldingumo, mokė nuo
«f Edueation, Bachelor of Londonas, liepos 23 — į Japonijos nelaisvę, kada kad japonai įsiveržė į Nau lein College Alumnae Aslankumo, skaistybės. Pri savo amžiaus, tai
*” gali gau Philosophy, Bachelor of Britai, gyvenanti Jung. japonai užėmė Pilipinų sa jos Guinea’jos pakraštį. sociation planuoja perves
rengusi ją atidavė į Jeru ti Marine viršininko laips Bussiness Administration, Valstybėse ir kitose šaly las.
Tačiau japonai turėjo di ti stipendijų fondą į J. V.
zalės bažnyčią, kai kad ir nį”, sako gen. Denig.
delius nuostolius. Suvieny Karo Bonus.
Bachelor of Law (jeigu se, kurie tebėra Britanijos
su ja buvo pasielgę jos Laike instrukcijų dešim pirm tai turėjo dviejų me piliečiai, bus šaukiami ka
—10% Bonams —
tų Tautų karo jėgos daug
Gąsdino
Sausra
Sumažino
gimdytojai, kad tenai aug ties savaičių periodo Ma tų akademiško mokslo) ir ro tarnybon. Jau yra įneš
japonų užmušė, nuskandi
tų ir stiprėtų išmintyje ir rine bazėj, Quantico, Va., turinti bile inžinieriaus tas bilius, ir jeigu bus pri
Trafiką 75 Nuošimčiais no didelį transporto ir nuDonahue Paskirtas Kampa
malonėje pas Dievą.
kolegijos vyrai gauna $54.- laipsnį.
imtas, bus vykdomas be
Bostone-lr-tpylinkėjej įleidimo valtį
Mirus Joakimui, šv. Ona 00 į mėnesį ir pirmos kla Norintieji įstoti į United atidėliojimo.
nijos Vedėju
trūksta gasolino. Dėl sto-'
visai pasišventė auklėji sės eilinio kareivio rangą States Marine Corps, gali
• Iš laikraščių atrodo,
mui savo dukters, puošda Marine Corps. Kaipo ant kreiptis dėl platesnių in Kiniečiai Atsiėmė Kienteh kos gasolino trafikas su kad žinomąjį Kauno vieš Springfieldo
(Mass.)
mažėjo 75 nuošimčiu. ■
ma jos jaunutę širdį dory rojo laipsnio leitenantai formacijų šiuo adresu: DiDaug reikalingų automo butį ir restoraną “Ver- mayoras Roger L. PutMiestą
bių žiedais. Didi garbė, pa Marine Corps gauna kas vision of Public Relations
bilių ir sunkvežimių dėl sal” yra perėmusi kažko nam, kandidatas Demo
galiau ir nuopelnas Šv. O- mėnuo su priedais $216.00. Headquarters, United Sta
kia bendrovė. Viešbutis kratų partijos nominaci
Chungking, Kinija, lie gasolino stokos negali
nos, kad ji taip gražiai iš
Užbaigusieji akredituo tes Marine Corps, - Wadabar pavadintas “Vikto- jai į guberantorius, pasky
pos 23 — Kiniečių karo jė veikti.
auklėjo savo dukterį Ma tas kolegijas ir universite shington, D. C.
ria”. Restorane atlieka rė savo rinkimų kampani
gos atsiėmė iš japonų
riją. Laiminga Marija, kad tus, kurie turi sekančius
ma meninė programa susi jos vedėju John J. Dona
Kienteh miestą, kuris ran Nacią Šnipo Tėvas Bandęs
turėjo tokią šventą moti laipsnius, gali būti priim
deda vien iš vokiečių nu hue, Somerville miesto iž
Reikalauja Amatininką dasi į pietvakarius nuo
ną.
ti į Kandidatų Klasę: Bamerių. ši bendrovė nese dininką.
Nusižudyti
Hangchow, po didelių mū
niai Kaune atidariusi nau p. Donahue yra baigęs
Jung. Valstybių Civilės šių, kurie tęsėsi per pen
ją restoraną, pavadintą Bostono Kolegiją, buvęs
Tarnybos komisija dažnai kias dienas. Taipgi smar Chicago, III., liepos 23—
DRAUGE DARBININKE,
“Viktoria-Bar”. šis baras atstovu valstybės legislas
prisiunčia paieškojimus a- kiai puolė Wenchow, Che- Kaip žinoma, Washingtoplatink du syk savaitinį laikraštį
vadinamas “vokiškai - lie tūroje ir yra žymus demo
matninkų ir darbininkų kiang provincijos uostą, ne dabar teisiami nacių
tuvišku”.
kratas.
prie įvairių valdžios darbų, kuris tris kartus ėjo iš vie šnipai. Vieno šnipo, bū
“Darbininką”
kaip tai: boilermaker, cop- nų į kitų kontrolę nuo lie tent, Hans Haupt tėvas,
Jis yra tikras tavo draugas
persmith, deckhand, elec- pos 11 d., skelbia kiniečių bandęs nusižudyti. Jis perUžsisakykite TonHn Pas Mus
kandęs sau gyslas. Tačiau
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
trician, engineman, fire- komunikatas.
Pristatom geriausį toniką Pikni
man, machinist, molder ir
Kienteh miestą, kuris sargai greit pastebėjo ir
jis
išliko
gyvas.
“
DARBININKĄ
”
kitų. Atlyginimas geras. randasi prie Tsientang uI
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
Kiekvienas amatninkas pės, japonai užėmė perei
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
ir darbininkas, jeigu nori tą gegužės mėnesį laike Rusijos Lakūnai Vėl Bomvisokiems Parengimams.
Pusei metų ...... ............... ... ........ $2.00
gauti valdžios įstaigose ofensyvos iš Hangchow,
Mradvo kvaHauay
Kainos prieinamos.
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
darbą, gali išpildyti apli kad užimti
HangchowPusei metų .... ......................~....... $1.00
Maskva, liepos 23 — So
kaciją, išlaikyti kvotimus. Nanchang geležinkelį.
Aplikacijų galima gauti Kiniečių žinios paduoda, vietų Rusijos lakūnai vėl
Čekius ar money orderius siųskite:
pašto skyriuose, Jung. kad 30,000 kiniečių karei bombardavo Karaliaučių,
Valstybių, Laivyno Darbo vių dar tebesimuša Bur- Rytų Prūsijoj* Rusai sako,
“DARBININKAS”
Grafton Ave„ Islington, Mass. Tel. Dedam1304 *
I
Tarybos ofisuose, Darbi moj. Jiėftismaia^ą prista- kad- daug nuostolių pada366 West Btoadway,
South Boston, Mass.
ninkų san^&^ft ^ofįauftjfe
Amerikos Uąnsportoi|^ą karo ūf, industrijos
PRANAS GERULSKIS, Namu -TeE Dedham -1304-R sri
Ąvietose. 2 370 S
ir kitose valdžios įstaigose^, lėktųvalę.
ros ei
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Knyga Apie Lietuvių
Literatūrą

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Lietuvių Kultūrinis Institu-' mokykloms ir šviesuomenei pa
tas neseniai išleido trečią kny-! siskaityti. Gerai tinka ir svegelę. Tai A. Vaičiulaičio “Out- timtauėiams supažindinti su
line History of Lithuanian Li- i lietuvių dvasine kūryba. Tad
terature”. Ši knygelė turi 54 L. K. Institutas kviečia gerbiaDomestic yearly ______________ $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
pusl. ir 18 paveikslų žymių mū-' mus klebonus ir visuomenės
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Foreign yearly
___ __________ $5.00 Užsieny metams ................ ............ $5.00
sų rašytojų. Pavienių egzem- veikėjus gausiau jos užsisakyti
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny i kart sa-tėj metams $2.50
pliorių kaina 50 centų, o gi už- ir tuomi palengvinti Institutui
sakantiems 50 ar daugiau eg- nelengvą jo darbą dirbti.
DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
zempliorių — vienas egz. kai
Už mėnesio išeis prof. A.
Telephone SOUth Boston 2680
nuoja tik 30 centų. Knygelė at- Senn’o knygelė ‘The Lithuanian
spausta ant geros knyginės P°- Language>, irgi nepaprastai p
I pieros. Prašome įsidėmėti į jos. domaus turinio. 3i gvUdens ,ie_
turinį.
|tuvių kalbos kilmę, jos gimiŠios rūšies bomberis pavadintas Boston. Jis skrieja virš Anglijos, ir
List of illustrations. Editor’s nystę su anglų ir kitomis kalbodažnai neša ašies karo frontui mirties botagą. Tai šios šalies produktas,
Rugpiūčio pradžioje įvyksta Studentų ir Profesiforword. I. Introduction. II. mis. Apie ją vėliau bus tiksliau
kurių yra nemažai ir visi turės savo užduotį atlikti.
jonalų seimas. Iki šiol jis būdavo Marianapoly, dabar
The Dainos — Lithuanian folk- pranešta.
i
įvairumo dūliai perkeltas į Chicagą. Ir ne vien dėl įŠis karas parodo, kad songs. III. First Books. IV. Institutas dar turi ir pirmos
vairumo. Yra ir kitų priežasčių. Pati svarbiausioji tai
laisvas
žmogus geriau Duonelaitis. V. First part of the naudingos knygelės: “Lithuadirba, negu vergas. Suv. nineteenth century. VI. Two , nian Situation’ kuri patiekia
sudominti didingą Chicagos koloniją mūsų būsimos
Tautų
gerai
šviesuomenės reikalais, nes dabartinei studentijai
,
..
.
------- -? o
------ - apmokamas,
--------------- , outstandms figures: Daukan- .platų Lietuvos kultūrinį vaizdą
and Valančius. VII. Roman- : ir paskutinių trijų metų ,
teks būti mūsų išeivijos vadais. Nuo ideologinės inte- . ^n?®n^°L?aIn??a.T.1?“8.- ajUS ęS1S patriotinis darbininkas panesustojančiai.
rodo ką laisvi vyrai gali tic Poets: Baranauskas. VIII. 'kius įr pergyvenimus. Ji gana
ligentijos krypties pareis Amerikos lietuvių likimas—
1 e£
P&padaryti produkcijos ko- The Struggle for National In- plačiai nušviečia Lietuvos tikar jiems aut, ar būt. Tad Chicagos lietuviai, sudarą kįns
išeivijos centrą ir židinį, turi gyvai susidomėti mūsų tinu gaminimu karo gink Gamybos linija... gami voje, kuomet botagais va- dependence. IX. Three priests: rug lairnėjimus ūkio ir kultūmoksleivijos klausimu. Gi seimas, kad ir būtų neper- lų, Liet. Gen. William S. nimas ginklų didžiajam o- romi darbininkai Ašies Maironis, Jakštas, Vaižgantas. rog srityse bei naujus vargus
kontroliuojamose šalyse x Other uiters. XI. Women in po svetima okupacija. Jos kaireikšmingiausias, vis dėlto visuomenės dėmesį kiek Knudsen pasakė grupei fensyvui prieš Ašį, padarė gamina
mažiau ir mažiau literature. XII. The new centu. 30 centų
egz Q gi
sužadina. Štai dėlko mūsų studentija su savo seimu karo pramonininkų Michi- didelią pažangą.
po žvėriškais vadais.
j r>’ and new objectives. XIII. į sakant 50 egz ar baugiau —
šiais metais nusikėlė į Chicagą.
gane po sekmadieninių Donald Nelson, Karinės Hitleriui trūksta vyrų Symbolism — Vydūnas. XIV. kainuoja tik 20 centų.
Gamybos Tarybos pirmi
Lietuvių jaunuomenė labai trokšta siekti ąukš- peržiūrėjimų įstaigų, ku ninkas, pasakė nariams pajėgų ir jo darbo jėgos Before World War I. Vincas Užsakymus ir čekius siųsti
sudarytos iŠ įpykusių žmo- Krėvė. XV. Other novelists and
tesniojo mokslo. Jei kiekviena lietuvių kolonija atsi rios dirbo pilną laiką.
I “Mes iš lėto pykstame, Automotive Council for nių. Jugoslavijoj 16 metų Boets. XVI. Under the Lithua- Prof. K. Pakšto vardu.
dėjus suskaičiuotų savo tautos moksleivius, tai nu ir tas kiek mus sulaikė, War Production, kad Jung.
*an FLg. XVII. New names. Užsakymai greičiau bus iš
stebtų, kad tiek jų yra: ne desėtkais, bet šimtais ten bet mes galutinai sutvar- j Valstybių fabrikai paga amžiaus vaikai priversti nPoets.
pildyti, jeigu jie ateis prieš lie
XVIII. Novelists.
. .
-i •
vi- stoti į Vokietijos armiją
ka skaitliuoti. Nėra abejonės, kad visoj Amerikoj depos mėnesio pabaigą, nes rugmins reik
*
l*w*ii
jokio
mcdik3.1inio
perĮ
Knygelė
apima
90
žymesnių
.q.jo 3 d. Instituto direkto
sėtkai tūkstančių jų atsirastų. Ir jie nėra kokie atsi- taįp,
kad nustebinsime jonų dolerių vertės šįmet.
ziurejimo. Gestapo agen- lietuvių rašytojų nuo 16-to amrius išvyks vienam mėnesiui
likėliai. Priešingai, didžiumoje jie atžymėti kaipo vie- Hitlerį ir tuos kitus”, Ar- Ir 1943 m. reikmenys
suima
vaikus
žiaus vidurio iki mūsų dienų,
75
bilijonų
tai
vakacijų į Massachusetts.
ni iš gabesniųjų. Yra net tokių ,kurie visu mokslo me- mijos Karinės Gamybos sieks 70 arba
nuo
15
iki
17
metų
milita.
Telpa keletas vertimų iš DuoDabar ir vakacijų metu Insti
tu priekyje išsilaiko. Apskritai imant, lietuvių moks- viršininkas pareiškė. “A- dolerių.
rinei tarnybai. Norvegijos nelaičio .Maironio ir Baltrušai- tuto korespondencijai adresas
leivija apibūdinama kaipo pasižyminti darbingumu, merikos
pramonininkai Kalbėdamas apie svar-1 vaikai lo metų ir senesni čio. Tinka mūsų parapinėms
bus:
rimtumu, daugiau negu vidutiniškais gabumais ir iš- mėgsta sau nustatyti “ne- bią rolę, kurią Amerikos stoja prie priverstino darProf. Kazys Pakštas.
tverme. Yra, žinoma ,išskirčių, bet eiliniai tipai škai- galimas” kvotas ir jas ne- milžiniška
automotyvių bo pareigų Vokietijoj bai karo gamybose padvi2334 South Oakley Avė.
tomi pageidaujamais Dėdės Šamo piliečiais. Nėra tik išpildyti, bet ir pervir- industrija lošia karo pas- Daugiau kaip 3,000 jaunų-1 gubinti pereitais septy
Chicago, III.

Entered as seeond-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
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PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:

Mūsų Studentija

Naminis Frontas

tangoj, Nelsonas
i .1 o sakė:
“Daugiau kaip 8 bilijonai dolerių dėl karo reikTačiau lietuviškumo žvilgsniu mūsų studentija
menų paskirta šiai indussudaro nemažą galvosūkį. Kai kam atrodo, kad lietutrijai iki pabaigos šių mevybei ji sveika dingus. Tačiau tokia nuomonė iš viso
tų; daugiau kaip penki binetiksli. Nepriklausomybės metu Amerikos lietuvių
lijonai prieš Perlų Uosto
jaunuoliai ir jaunuolės parodė daug lietuviško paki-j
užpuolimą. Tai tik pradžia,
lumo. Didžiumoje jie ir lietuvių kalbą gerai pažįsta. | Visą - tautą liečiantis “Kada industrija gamins
Juk nebereikalo turime daug parapijinių ir keletą vajus rinkti riebalus pra- tiek, kiek ji galės, pagal
aukštesniųjų mokyklų. Dabar tautinis pojūtis juose sidėjo liepos 13 d. Šeimi- dabartinį planą, karo reiktarsi užsičiaupė. Žinoma, ir jiems, ir bendrai visiems ninkės prašomos taupyti menys reprezentuos šeštą
lietuviams dabar daugiausiai parūpo karas — kaip visus riebalus nuo lašinu- dalį visos karinės garnygreičiau ir sėkmingiau jį laimėjus, kad demokratija kų, šteikų, kepsnių ir kito- bos Jung. Valstybių.
vėl aukštai iškeltų laisvės vėliavą. Tad suprantama, kios mėsos. Surinkus sva-' “Per gegužės mėnesį ši
kad šio sukrėtimo metu jų dėmėsis nepadalinamai
arba daugiau jį gali nu- industrija pagamino už 63
krypsta į ryžtingą ir sėkmingą kovą su demokratijos “J1 » b^ce™« !s.kVr P“- milijonus dolerių lėktų-

taip pat abejonės, kad jie labai patriotingi. Šis karas
suteikia daug gražių šiuo atžvilgiu pavyzdžių.

ir laisvės priešais. Bet tas faktas neprasilenkia su Lie
tuvos klausimu. Ir mūsų Tėvynė nori pasinaudoti
demokratijos laimėjimu. Nėra abejonės, kad mūsų
studentija tai atjaučia. Tą paslaptingą, bet gyvai jų
pasąmonėje glūdinčią mintį reikia aikštėn išvilkti ir
tinkamai išugdyti. Tai jau senesniųjų susipratėlių
pareiga.
K.

Bus ilga ir sunki kova,
mūsų darbas tik prasidėjo”, jis sakė. “Bet, tikrai,
mes kovosime iki laimėsime, nepaisant kaip ilgai
tas bus”.
________

renkamas ir pristatytas
karinių reikalų autoritetams dėl gaminimo karo
medžiagų ir kitų reikalingų daiktų, kaip muilo. Reikia riebalus persunkti ir įpilti į blešinukes, ne į bon-

jonus dolerių tankų. Su
šių metų pabaiga, inžinų
produkavimas turi pasiekti 150 milijonų dolerių per
mėnesį, ir tankų produkeija turi ketveriopai pasi
dauginti.

Kunigas Apie Pinigus Kalbėjo
DANIEL A. LORD, S. J.
Vertė Bastūnas

kaip katalikas gali tokią pagiežą lieti ant sa
vo klebono.

Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.

Aiškus dalykas, jau daug vandens prabė
go nuo tos pirmos man išgirstos kritikos, ir
žinoma, jau tūkstančius tokių kalbų, prie
kaištų esu girdėjęs, net ir gyvu kailiu esu
patyręs. Nevienas jūsų atsiminsite, kaip bol
ševikai surinko visokių bažnyčios dėžučių,
pintinių, aukų stovylėlių ir panašių indų kolektoms rinkti, ir kaip jie visus tuos indėlius
viešai, parodai išstatę, aiškino bažnyčios
gobšumą, žmonių išnaudojimą ir taip toliau.
Kiekvienas radikalas, kiekvienas mūsų cicilikėlis, kad ir nieko kito nežino apie bažnyčią,
kad ir nesuvokia kaip ir kuomi tą bažnyčią
pulti, visu savo puskeptu protu, it papirktas,
aiškina ir putoja būk bažnyčiai niekas kitas
neberūpi, kaip tik iščiulpti ar tiesiog plėšte
išplėšti pinigų, pinigų, ir dar daugiau pinigų.
Visi atsimenate, kaip Meksikoje bažnyčia
buvo puolama ir šmeižiama, kaip ją įtarinėjo
ir kaltino ir apvagino, būk ji netdrtingus, ne
mokytus apiplėšia, apvaginėja. O kaip tik

Tai kar laiškas!
Tai iš tikrųjų buvo kas skaityti. Nesiste
biu, kad jis mane taip nepaprastai ir paveikė.
Dar kartą perskaitęs ėmiau ir pats mąs
tyti apie tą visą bažnyčios ir pinigų rinkimą,
ar kaip čia sakoma “biznį”. Atsiminiau kai
pirmą kartą išgirdau vienam kunigui prie
kaištą ir kritiką, kada jis prašė pinigų. Tuo
met buvau tik pienburnis. Mes visi sėdėjome
pamarinio viešbučio prieangyje ir kepinomės
saulėje. Nors ir buvo keletą nekatalikų, vie
nok, dauguma buvo katalikai. Tenai, tarp
brangių cigarų dūmų ir iš užsienio pargaben
tų skanių gėrimų, vienas iš mūsų ratelio ėmė
savo kleboną .kritikuoti beveik tokiais pačiais
žodžiais, kaip ir šito bevardinio laiško rašy
tojas. Ta jo kalba, kritika mane labai pavei
kė, nes tai buvo pirmas kartas man girdėti,

jų iš Pabaltijos valstybių niais mėnesiais po Perlų
dirba Vokietijos fabrikuo-1 Uosto užpuolimo. Šiandien
se.
12,400,000 darbininkų prie Piety Amerikoje Kelionės
Norvegija, kur įvyko sti darbo — dirba kaipo laisvi
Įspūdžiai
prus pasipriešinimas na vyrai prezervuoti laisvą!
ciams, šaukė daug streikų, tautą. Jis tiki, kad kiti i Parašė Kun. J. Paškauskas.
protestuodami prieš Quis- 5,000,000 prisidės su sau- Knygutė labai įdomi ir verta,
įsigyti. Kaina tik
hngo sutartį issiųsti 50,- sio 1 d., 1943 m. Su mūsų į kiekvienam
u^akvmuSuskUe
‘T>ar:
000 norvegų į Reichą pri- gamybos
------- išsivystymu
—---- ------ ir
. ,. 25c.
Užsakymus siųskite. Dar
bininkas”, 366 W. Broadway,
verstinam darbui. Olandi- augančiu skaitlium darbi- '
Roston Mass
joj įvyko tiek daug sabo- ninku, mes taipgi išrišime
tažo veiksmų, kad Vokie- savo problemas. Darbinin
yiCTORY
tijos kareiviai suėmė daug kų trūkumas pasirodo įgarsių olandų, kaipo įkai- vairiuose produkcijos cen
tų. Visoj Europoj neapy- truose ir gal išsiplės seka
BUY
kantos sekios nacių pase- mais keliais mėnesiais.
UNITED
^sjau sydi. Visur pyks- Moterys, jaunuoliai dar
STATES
nesulaukę drafto amžiaus,
,WAR
atsisakymai
bendradar- ir seni darbininkai turės
biauti “Naujoje Tvarko- stoti darban — ne todėl,
BONDS
je
kad juos kas verčia taip
AND
daryti, bet todėl, kad jie
STAMPS
Karo Vyrų Pajėgų boar nori prezervuoti demokra
do pirmininkas Paul V. tiją ir jų pareiga yra dirb
W.P.B.
McNutt, praneša, kad dar- ti.

tuo pat laiku tie patys raudonskūriai bolše
vikai plėšė, vogė ir nešėsi, ką tik nustvėrė,
ką tik jų riesti nagai galėjo pasiekti.

Kunigai ir pinigai
Ispanijos kunigija buvo laikoma pasakiš
kai turtinga ir lobinga. Jėzuitai yra gerai ži
nomi (žmonių, kurie visai jų nepažįsta) kai
po turtingiausi žmonės visame pasaulyje.
(Gaila, kad man neteko užeiti į tokius Jėzui
tų namus, kur iždininkas nebūtų su baime
laukęs kiekvieno mėnesio pradžios, kada sko
lų jam kaip šieno priveždavo!)
Ir jeigu kas iš jūsų nėra girdėjęs nevieną
jo draugų zurzant: “Ach, tas klebonas vis apie pinigus zaunija ir zaunija”, ir jeigu jis
pats nekartą liūdnai nepakratė galvos ir ne
rimasčių iš kailio nesinėrė, kai jo klebonas
ėmė apie kolektas kalbėti, tai ne jam šis
straipsnelis rašytas. Tokiam žmogui visi šie
lakštai veltui, toks žmogus tik laiką gaišins
juos beskaitydamas. Toks žmogus jau gali
kreiptis stačiai prie Švento Tėvo ir rengtis
stoti į Šventųjų eiles, nes jis jau ir už šven
tuosius šventesnis.
Kieno tos bažnyčios?
Žinoma, pirm pradedant, norėčiau pripa

žinti ir prisipažinti, jog gudriausia, apsuk
riausia ir sėkmingiausia priemonė pinigams
surinkti, tai nieko nesakyti apie pinigus.
Jo parapijiečiai dar nei kartą nėra girdėję
bažnyčioje to nelemto, ir kaip sena mazgotė
sunešioto žodžio “pinigų”. O kai tik bažny
čiai bent ko prireikia, parapijiečiai be jokio
zaunijimo, be jokio raginimo, tiesiog bėgte
atbėga į pagelbą.
Bet tokie priekaištai, kaip skaitėme tame
bevardiniame laiške, ir abelnai visi panašūs
rūgojimai kįla iš nesusipratimo, stačiai iš
nesuvokimo ,nežinojimo, nesusipratimo kam
ir kodėl duodama, kam ir kodėl prašoma.
Nemaža katalikų, Dievas težino kodėl,
mano, ar bent elgiasi, kaip visos bažnyčios
būtų kunigų nuosavybės.
Jie, rodos, mano, jog kunigas prašo, kar
tais net elgetauja savo kišenei.
Paprasčiausias, kad ir atšalęs katalikas
turėtų gerai žinoti, jog bažnyčios, kokios jos
nebūtų, priklauso visiškai ir visados jiems
patiems. Kunigų permainos mums tą pirštoj
prikišamai prirodo. Klebonas ateina ir išeina/
. o bažnyčia ir parapijiečiai pasilieka. Ar darj
t aiškesnių prirodymų^reikėtų? .?
' ' '
(Bus’ daugiau)
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(Juozas)» 37, samdinys*"g. v.
Balbieriškis.

iliUeėaYūūJ
• Help!

4552. Kapčinskaitė, Magdale
na,
35, mokytoja, g. v. Balbie
Žemiau talpiname iš Lie 4421. Kairys, Aleksandras (Vincas), 10, mokinė.
riškis.
tuvos išvežtų gyventojų (Vincas), 29, muzikantas, g. v. 4453. Kalavinskas, Gintautas
4553. Kapčinskas,
Antanas
(Vincas), 7.
■
Sibiran sąrašą, kurį su Vilnius.
(Stasys), 3 metų amžiaus.
rinko ir sutvarkė Lietuvos 4422. Kairys, Alfonsas, 70, 4454. Kalėda, Antanas (Fe
4554. Kauliauskas, Karolis
Raudonasis Kryžius. Šis ūkininkas, g. v. Utenai, Smil liksas), 37, samdinys, g. v.
(Kostas), 38, ūkininkas, g. v.
Lazdijai.
sąrašas yra labai svarbus, giai.
Ringailiai,
Betygala.
nes iš jo Amerikoje gyve 4423. Kairienė, Emilija, 55, 4455. Kaledienė, Genovaitė,
4555.
Kapočius,
Viktoras
35, šeimininkė, g. v. Lazdijai.
nanti giminės ar pažįsta ūkininkė, g. v. Uteniai.
(Antanas), 44, ūkininkas, Miemi galės sužinoti apie sa- 4424. Kairys, Zenonas (Al- 4456. Kalėda, Algimantas
gučiai,
Šešuoliai.
(Antanas), 8 metų amžiaus.
VUOSIUS, nuo kurių dabar fonsas), 23, ūkininkas,
4556. Kaponaitytė,
Morta
4457. Kalibatas,
Alfonsas
negauna jokių žinių.
4425. Kairytė, Genovaitė (Al(Jonas), gimusi 1914, šeimi
(Jonas), 27, karininkas, g. v.
Sąrašas sunumeruotas ir fonsas), 19, ūkininkė.
ninkė, g. v. Kaunas.
alfabetiškai
sudarytas. 4426. Kairytė, Stasė (Alfon- Vilnius.
4557. Kapustavičius, Anta
4458. Kalinka, Mikas, 46, po
Pirmiausia paduoda išvež-sas), 18, ūkininkė
nas (Juozas), gimęs 1908, šo
tojo pavardę,' vardą, O Į 4427. Kairys, Vilius (Alfon- licininkas, g. v. Vilnius.
feris, g. v. Kaunas.
4459. Kalinkienė, Bronė, 45.
skliauteliuose tėvo vardą, sas), 12 metų amžiaus.
4596. Kareivienė, Janina, 30,
4558.
Karpuška,
Andrius
išvežtojo amžius ir gyve-* 4428. Kairys, Julius (Silves 4460. Kalinkaitė, Kristina
ūkininkė, g. v. Zinkaimė.
(Juozas), 44, ūkininkas, g. v.
namoji vieta Lietuvoje.
tras), 37, mokytojas, g. v. Rim (Mikas), 18.
4597. Kareivaitė, Janina (Ja
Einbriai, Alovė.
4461. Kalinka, Zdislovas (Mi
(Tąsa)
kiškiai, Šimonys.
4559. Karpuškienė - Turaus- roslavas), 12.
4429. Kairys, Bronius (Anta kas), 16.
4400. Kaibutas - Kazlauskas,
kaitė, Anastazija (Ignas), 34,
4598. Kareiva, Jaroslavas
4462. Kalinka, Česlovas (Mi
Jonas, gimęs 1906, mokytojas, nas), gimęs 1907, samdinys, g.
mokytoja.
(Jaroslavas),
3.
kas), 14.
v. Žagarė.
g. v. Alytus.
4560. Karablikovas, Aleksas
4463. Kalkovas, Ignas (Emi4401. Kaibutienė-Kazlauskie- 4430. Kairys, Jonas (Vincas),
4599. Kareiva, Vladas (Juo
(Zacharijas), gimęs 1899, dar
nė, Zofija, gimusi 1903, moky 67, ūkininkas, g. v. Trumbatiš lius), 55, dženitorius, g. vieta
zas), 42, ūkininkas, g. v. Karaibininkas, g. v. Kaunas.
Kaunas.
kis, Utena.
viniai, Onuškis, Trakai.
toja.
4561. Karablikovienė - Kova
4464.
Kalkovienė
Gorskaitė,
4431. Kairienė, Marija, 60,
4402. Kaikaris, Kazys (Do
4600. Kareivienė, Marija, 45,
liovaitė, Marija (Jonas), gimu
Felicija (Vladas), 40, ūkinin
ūkininkė,
g. v. Trumbatiškis.
mas), 80, ūkininkas, g. v. Dvisi
1911,
šeimininkė.
ūkininkė.
Surinktųjų dantų pastelių indeliai tikrai pasiekė
4432. Kairys, Antanas (Jo kė , g. v. Prienai, šmitiškiai.
laičiai, Skaisgiris.
4562. Karablikovaitė, Tania
4465. Kalkovaite, Marija (Ig netikėtinumo savo gausumu. Štai tik dalelė anų paste
4601. Kareiva, Petr;
4403. Kaikarienė - Lataitytė, nas), 24, ūkininkas.
(Aleksas), 9.
nas),
1
metų
amžiaus.
lių
dangstukų,
kurie
atskirti
New
Jersey
dirbtuvėje.
4433. Kairytė, Angelė (Jo
das), 11, mokinys.
Veronika (Domas), 56, šeimi
4563. Karablikovas, Dzimas
4466. Kalkovaite, Jadvyga
4602. Kareivaitė (V
nas), 17, mokinė.
ninkė.
(Jonas), 40, g. v. Kaunas.
zas), 32, g. v. Kaunas.
(Aleksas),
7.
(Ignas),
18,
samdinė,
g.
vieta
mėnesių amžiaus.
4404. Kaikaris, Vladas (Ka 4434. Kaiserling - Narbutaitė,
4496. Kaluževičienė, Elzbieta
4524. Kaminskienė, Eugeni
4564.
Karablikovaitė,
Sonia
Kaunas.
4603. Kareivaitė (Vladas/,
Elena (Ignas), 55, ūkininkė, g.
zys), 29, ūkininkas.
(Adolfas), 25, mokytoja.
ja (Petras), 31 g. v. Kaunas.
(Aleksas), 6.
4467.
Kalkovas,
Vladas
(Ig

I
mėnesių amžiaus.
; 4405. Kaikaris, Juozas (Ka v. Juršiškiai, Trakai.
4505. Karablikovas, (Alek
4497. Kaluževičiūtė, Veronika
4525. Kaminskas,
Adomas
nas),
12,
mokinys,
g.
v.
Kau

4604. Karevičius, Bronius
4435.
Kaizer,
Fritz,
40,
samzys), 20, ūkininkas.
(Juozas),
14,
mokinė.
į (Rapolas), 35, biznierius, Kau- sas), 4 mėnesių amžiaus.
nas.
(Juozas), 42, majoras, g. vieta
• 4406. Kairaitis, Kazys, 35, dinys, g. v. Švenčionėliai,
4566. Karablikovienė, Jadvy- Į Vywjlla
4498.
Kalvaitis,
Jeronimas
nas.
4468.
Kalkovaite,
Sofija
(Ig

ūkininkas, g. v. Tytuvėnai, Ra4436. Kaladė, Jonas (Kas
Kareckaitži Barbora
4526. Kaminskas, Vladas ga (Edmundas), 47, 4eimmin-į
aciniai.
tas), 59, samdinė, g. v. Kaunas. nas), 15, mokinys, g. v. Kau (Antanas), gimęs 1905, darbi
(Papolas), 24, samdinys, g. v kė, g. v. Eidenrkai, Tvertai.
(Mikag)
ūHiaiakė, g vieU
ninkas, g. v. Kaunas.
nas.
4407. Kairaitienė, Leokadija,! 4437. Kalakauskas, Kazys.
4499. Kalvaitis, Jonas (My- Kaunas,
4469. Kalnėnas, Jonas (Ka
4567. Karablevičiūtė, Jonė furgciigi
4438. Kalakauskienė, Magda
29, mokytoja.
(Fabijonas),
13, mokinė, g. v.|
Kareėkaitė, Anastazija
kolas),
22,
elektrotechnikas,
g.
4527.
Kaminskas,
Leonardas
zys) , 40, redaktorius, g. v. Kau
4408. Kairaitytė, Regina-Vi- lena.
(Jokūbas), gimęs 1905, knyg- Kaunas
v. Kaunas.
nas.
(Mikas)), 45, ūkininkė, g. v.
4439. Kalakauskas, Jonas.
da, 7.
4568.
Karalius.
Vladas
(AdoMielniškiSi
4470.
Kalnėnienė,
Emilija,
4500.
Kalvaitis,
Jurgis
(Jur

vedis,
g.
v.
Balbieriškis.
4440. Kalakauskas, Vincas.
4409. Kairaitis, Česlovas (Ka
gis)), 60, ūkininkas, g. v. Kiau4528. Kaminskienė, Eugeni mas), 41 mokytojas, g. v. Lmtw7 Karikovieuė,
Julija
4441. Kalakauskaitė, Magda 40, šeimininkė.
sys), 5.
lakiai,
Endrijevas.
4471.
Kalnėnaitė,
Giedrė
(Jo

ja,
36,
šeimininkė.
^
uva
(Motiejus),
58,
tarnaitė,
g. v.
4410. Kairiūkštis, Antanas lena.
4569.
Karalienė, Elena (VIa- Jgaunas
4501.
Kalvaitienė,
Marija
4529.
Kaminskaitė,.
Birutė
nas),
13
mokinė.
4442. Jalakauskaitė, Kastan
(Nikodemas), 55, ūkininkas, g.
das), 45, šeimininkė.
4472. Kalnietis, Vincas (Ma (Domininkas), 50, ūkininkė.
(Leonardas), 11, mokinys.
4608. Kari kovaitė ,Galia (Acija.
v. Miliūnai, Panemunis.
4570.
Karalius,
Gintukas] leksiejus), 24, studentė, g. v.
4530.
Kaminskas,
Romualdas
tas),
65,
advokatas,
g.
v.
De4502.
Kalvaitis,
Petras
(Jur

4443. Kalantas, Vytautas, 34,
4411. Kairiukštienė, Teklė
(Vladas), 14.
gis), 29, ūkininkas.
(Leonardas), 4 metų.
Kaunas.
(Povilas). 46, ūkininkė, g. v. samdinys, g. v. Šimuliai, Liud siutiškės, Kurkliai.
4571. Karaliūtė, Danutė (VIa-] 4609. Karinauskas, Bronius
4503.
Kalvelis,
Jonas
(Juo

4531.
Kaminskas,
Jonas
(Do

4473.
Kalnietienė,
Eugenija,
vinavas.
Miliūnai, Panemunis.
zas), gimęs 1889, g. v. Lukšiai, mas), 48, ūkininkas, g. v. Bi das), 11.
(Edmundas), 59, ūkininkas, g.
4412. Kairiūkštis, Antanas 4444. Kalantienė, Marija (Zig 43, šeimininkė.
4572. Karatajus, Petras (Ka v. Nocegala, Naumiestis.
liūnai,
Girkalnis.
4474.
Kalnietis,
Liudas
(An

Šakiai.
(Antanas), 26, ūkininkė, g. v. mas), 24, šeimininkė.
4532. Kaminskienė,
Elena, zys), gimęs 1898, samdinys, g.
4610. Karinauskienė - Augus4445. Kalantaitė, Dalia (Vy tanas), 36, advokatas ,buv. tei , 4504. Kalvelienė - Buzelytė,
Sipeliai, Panemunis.
v. Lazdijai.
35,
den44,
šeimininkė,
g.
v.
Biliūnai.
Monika
(
Martynas
),
sėjas,
g.
v.
Kaunas.
tinavičiūtė, Elzbieta, 60, ūki4413. Kairiukštienė, Veroni tautas), 3 metų amžiaus, g. v.
4573. Karatajienė, Adelė, 30,
! 4533. Kaminskas, Eugenijus
4475.
Kalpokas,
Juozas
(Pet

tistė,
g.
v.
Lukšiai.
Šimuliai, Liudvinavas.
ka, 21, ūkininkė.
4505. Kalvelytė, Vitutė (Jo (Jonas), 13, mokinys.
šeimininkė.
4611. Karinauskas, Povilas
4446. Kalasa, Povilas (Pra ras), 64, ūkininkas, g. v. Miš
4414. Kairiūkštytė, Liuda
4574. Karaujute, Aldona (Broniug) 29
4534.
Kaminskas,
Vytautas
nas),
8
metų.
kinė,
Panemunis.
nas), 31, mokytojas, g. v. Pa
(Antanas), 20, ūkininkė.
4506. Kalvelis, Petras, 35, ū- (Jonas), 12 metų.
4476.
Kalpokas,
Ramutis
(Petras), 11.
4612. Karinauskas, Bronius
neriai.
4415.
Kairiūkštis,
Stasys
4575. Karatajus, Petras (Pet- (Bronius)> 35> ūkininkas.
4535. Kaminskaitė, Bernade
(Juozas), 18.
kininkas, g. v. Stanikunai,
(Juozas), 51, mokytojas, g. v. 4447. Kalasiūnas, Juozas (Be
ras),
8.
ta
(Jonas),
4
metų.
4477. Kalpokas, * Drasutis Pandėlys.
4613. Karinauskienė - KarpaKaišedorys.
nediktas), gimęs 1911, karinin4576. Karčemorskas, Juozas
Ona
ūkininkė, g. v.
4536.
Kaminskis.
Vincas
4507. Kalvelienė, 35, ūkinin
(Juozas),
17.
4416. Kairiukštienė,
Genė įkas, g. v. Ukmergė.
(Vincas),
28,
ūkininkas,
g.
v.
Nocegala
.
4478. Kalpokienė,
Gailutė kė, Stanikunai, Pandėlys.
(Pranas), 40, policininkas, g.
(Tomas), 45, mokytoja, g. v. | 4448. Kalasunas,
Antanas
Stragiai, Švenečeris.
4614. Kareckaitė, Stasė (Mi4508. Kalvėnas - Kavaliaus v. Vilnius.
Paneriai, Vievis.
i (Vincas), gimęs 1911, mokyto- (Juozas), 15.
4577. Karčevska, Klementina, kas)>
ūkininkė, g. v. Turge4537. Kaminskienė, Kristina,
4479.
Kalpokas,
Jaunutis kas, Pijušas, 30, knygvedys, g.
4417. Kairiukštienė, Migaus- jas, g. v. Žukliai, Pabaiskas.
39 ir 3 vaikai — 12, 14 ir 16 70, pensininkė, g. v. Vilnius. |liai Vilnius.
4449. Kalasunienė - Zagrec- (Juozas), 13, g. v. Miškinė, v. Alytus.
kaitė Ona (Tomas), 48, šeimi
4578. Karčevska, Albina - So
4509. Kalvenienė - Selenytė, metų amžiaus.
(Bus daugiau)
kaitė, Valerija (Rapolas), 30, Panemunis.
ninkė, g. v. Kaišedorys.
fija,
gimusi
1905,
g.
v.
Vilnius.
4538. Kamorųnas,
Petras
4480. Kalpokienė, Sigutė Elena (Stasys), 25, šeimininkė,
4418. Kairiūkštytė, Elena- šeimininkė.
4579. Karčiauskas, Vladas. Į
(Juozas),
33
.dailidė, g. v. Sag.
v.
Alytus.
(Juozas),
11.
4450. Kalavinskas, Vincas
Regina (Stasys), 10.
21, darbininkas, g. v. Vilnius.
4481. Kalpokas, Laimutis
4510. Kalvėnas, Sigitas (Pi piegiškė, Veisėjai.
4419.
Kairiūkštytė, Irena (Jurgis), 35, ūkininkas, g. v.
4580. Karčiauskaitė, Marce-'
4539. Kamrovskaitė, Marija
jus), 3 metų amžiaus.
(Juozas), 4.
(Stasys), 8.
■ Gražiškiai, Vilkaviškis.
4511. Kalvėnaitė, Elvira (Pi (Jokūbas), gimusi 1914, vie lė, 19, siuvėja, Kaunas.
4451. Kalavinskienė, Teresė, 4482. Kalpokas, Pranas (Pra
. 4420. Kairiūkštytė, Antanina
4581. Kardelis, Pranas (Juo
nuolė, g. v. Vilnius.
nas), 56, ūkininkas, g. v. Ro- jus), 9 metų amžiaus.
(Vladas), 20, knygvedė, g v. 28, ūkininkė, g. v. Gražiškiai.
zas),
42, dailidė, g. v. Paviržė4512. Kamaitis, Antanas (Jo 4540. Kanapeckas, Juozas, 45,
4452. Kalavinskaitė,
Vilija viškėliai, Panemunėlis.
Šeduva.
4483. Kalpokienė, Ona (Fe- nas) ), 37, mokytojas, g. v. Sin- mokytojas, g. v. Daugailiai, U- nai.
4582. Kardienė, Amalija (Jo
tena.
liksas), 40, ūkininkė, g. vieta tautai.
Roviškėliai.
I 4513. Kamaitienė, Liuda, 27,
4541. Kanauka, Petras (Mo nas), 40, g. v. Medžiai, AstrauSMAGU MI
tiejus), 40, technikas, g. v. (skas.
4484. Kalpokas, Kazys (Pra- šeimininkė, g. v. Sintautai,
Iš Geros Maldaknygės
nas), 20, ūkininkas.
1 4514. Kamaitis, Ipolitas (An- Kaunas.
4583. Kardaitė, Stase, 16.
4584. Kardas, Vaitiekus, 16.
4542. Kania, Sofija (Juo
4485. Kalpokaitė, Birutė > tanas), 8 metų.
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
4585. Kardas, Henrikas, 14.
(Pranas), 16, ūkininkas.
Į 4515. Kamaitis ,Liudas (An- zas), 33, šeimininkė, g. v. Vil
už labai nupigintą kainą:
4586. Kardas, Leopoldas, 10.
nius.
4486. Kalpokienė, Ona, gimu tanas), 4 metų.
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėm* raidėmis, odes
apdarais, auksintais kraštais, 432 puslapiu.... $2.50
4587. Kardas, Juozas, 6.
4516. Kamantauskas, Alek 4543. Kanopka, Kostas (Juo
si 1885, šeimininkė, g. v. LaDIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro koienkoro virše
4588. Kardišauskas, Pranas,
sandras, 35, advokatas, g. v. zas), 57, darbininkas, g. v. Vil
piai, Kaunas.
liai, 192 pusi.___________________________________
35o.
33, samdinys, g. v. Kaišedorys.
nius.
4487. Kalpukevičius, Povilas Vilnius.
JĖZAU. PAS MANE ATEIKI. Juodi, tikros odos
4589. Kardišauskienė, Valeri
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai .... ........ ......$1.25
4517. Kamarauskas,
Kazys 4544. Kanopkienč, Aleksandra
(Antanas), 57, ūkininkas, g. v.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
$1.00
(Kazys), gimęs 1921 m., ūki (Kostas), 32, darbininkė, g. v. ja, 33.
Papečiai, Lazdijai.
MALOŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
4590. Kardonas, Juozas, 30.
4488. Kalpukevičienė,
Ona ninkas, g. v. Alviškė, Daugėliš Vilnius.
su kabUco
___ _________________________________ $1.50
4545. Kanopkaitė,
Marija mokytojas, g. v. Skiemonys,
(Vaitiekus), 46, ūkininkas.
kis.
PULKIM ANT KELIŲ. Juodi tikros odos apdarai,
Utena.
555 pusL ................................... ............................................. $2.75
4518. Kimičaitis, Petras (Mi (Kostas), 17, darbininkė.
4489. Kalpukevičius, Antanas
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro koienkoro viršeliai,
4591. Kardonienė, Marija, 40
4546. Kanopliauskas, Tadas,
kas), 35, eigulis, g. v. Klevinė,
, (Povilas), 26, ūkininkas.
I
raudoni k raitai, 384 pusi._____________________
65o.
šeimininkė.
49, ūkininkas, g .v. Vilnius.
4490. Kalpukevičius, Juozas Igliškėliai.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrama maldaknygi,
4592.
Kardonas,
Zenonas
4547. Kanopliaustkienė, Liu
parinktos gražiausios maldos, šilkini labai plo
4519.
Kaminskienė,
Ona
(Povilas), 18, ūkininkas.
na popierą, Juodi koienkoro viršeliai....................... $2.50
4491. Kalpukevičienė, Mika (Juozas), 89. ūkininkė, g. v. da, 42, ūkininkė, g. v. Vilnius. (Juozas), 7.
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS __ __________ 20c.
Barbora
4593. Kareckaitė,
4548. Kanopliauskytė, Mari
lina, 37, g. v. Papečiai, Lazdi- Dembuvka. Taujėnai.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
4520. Kaminskienė, Marija, ja, (Tadas), 18 m., ūkininkė. (Mikas), 46, g. v. Turgeliai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ....................... $1.50
i jai.
4549.
Kanovičius,
Juozas Vilnius.
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
4492. Kalpukeričius, Anta 45, šeimininkė, g. v. Dembuvka.
kraštai. 288 puslapiai. Kaina ................................. $1.50
BOMBSHELL TO BOMBEB—
4594. Karelis, Vladas (Sta
4521. Kaminskas,
Antanas (Mikas), 33, kareivis,, g. v
nas, 2 metų amžiaus.
Ina Ray Hutton, the blondg
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi ksicnkaro virieKpi,sys), 25, ūkininkas, g. v. Lai
4493. Kalpukevičius, Pranas (Jurgis), 50, samdinys, g. v. Vilnius.
bombshell of nriog, poses faR
328 puslapiai. Kaina ........................................... ................ . 65c.
4550. Kantrimas, Leonardas čiai, Alunta.
the lašt time in a rubber bathe
Tenenis, Tauragė.
(Antanas), 1 metų amžiaus.
ing sttit The pbpular orchess
“DARBININKAS“
4595.
Kareiva,
Jaroslavas
■ ,
(Petras),
37,
karininkas,
g.
v
4522.
Kaminskienė,
Teresė
4494. Kaltauskas, Jurgis (Jo,
p
.
tra
leader donated her suit
suit'ta
(Jaroslavas), 38. ūkininkas, g.
Vilnius.
36S W. Broadw<ry.
Sa. Bastai
4nas), 35. g.'V? Žarijai. Prienai. 40 metų amž.
the scrab-rubber pilė tų aiį
d;
4551. Kapčinskas.
Stasys v. Zinkaimė, Šiluva.
^fci
U. S. w«ž cSork
4495. Kaluievičius, Juo2as 4523. Kaminskas, Mikas (Juo-
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-r —
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DARBININKAS

Penktadienis, Liepos 24,1942
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I laidyti paploja*, tik rytais-4Ū

re were
was n<Ą
i ti tįdis po pietų. Tas sfuAm;
people
ma about
visą mokslo programą; daug in Lithuania and io means by
turi nukentėti jauni mokiniai, which they could be given aid.
ypatingai tie, kuriems reikia po Some 200,000 Lithuanians had
piet mokytis, nes jųjų pamokos been deported to the “slow
Ne paslaptis yra Mums faktas, kurį kartu su Ju
death” of the Soviet concentratęsiasi net arti 6-tos vai.
mis, Garbingieji Broliai, Mes didžiai apgailestaujame,
Vienas iš virš minėtos komi tion camps.
kad šiandieną maldavimo bei atgailos sąvoka ir var-!
“The great majority of the
sijos inžinierių pareiškė, kad
das pas daugelį labai daug neteko savo pirmykštės
nei valstybė ,nei kasyklų savi people are Catholic and under
galios, kuri kadaise kilnius jausmus žadino ir į dide
ninkai nėra atsakomingi už tą Russian persecution had grown
lius darbus stūmė, kuri giliai tikintiems žmonėms at
nelaimę, kad juos apsaugoja more fervent. During the Soviet
rodė šventuoju Kristaus ir Jo šventųjų ženklu pažen
tam tikri valstybės įstatymai. regime there was a semblance
klinta. Šiandien netrūksta žmonių, kurie laiko kūniš
Nuo tos kasyklų nelaimės of religious liberty, with churką atgailavimą pasenusiu dalyku, nekalbant jau apie
daug nukentėjo ir žymus skai ches permitted to remain open
čius lietuvių, nes toji dalis, kur and priests allowed to preach,
šių dienų laisvą, autonomišką, moderniu vadinamąjį
žemė įgriuvo, yra tirštai apgy būt a close watch was kept on
žmogų, kuris kiekvieną atgailavimą, kaip vergijos po
venta lietuvių, turinčių nuosa what they said. The schools
žymį, išdidžiai paneigia. Dėl to visai nenuostabu, kad
were taken over by the Reds
vus namus.
juo labiau silpnėja tikėjimas į Dievą, juo lengviau dy
and used as an avenue of athela ir nyksta pirmykštės nuodėmės bei pirmojo žmo
SAVAS PAS SAVUS
istic instruction. Communities
gaus prieš Dievą sukilimo idėja, tuo mažiau bejauDaugelis Shenandoah'rio lie of Sis terš were dispersed and
čiamas maldavimo bei atgailos būtinumas.
tuvių yra susipratę ir visados their convents confiscated. The
Bet Mes, Garbingieji Broliai ,savo ganytojiškas
profesonaliuose biznio reika nuns, however, doned secular
pareigas eidami, turime tuos vardus ir šventus daik
luose kreipiasi pas savo tautos garb and secretly continued to
biznierius arba profesionalus. teach when possible. Many
tus didžiausioje pagarboje laikyti ir rūpintis, kad
Militaris apjakimas priskaitomas japonams, kai jie bombardavo
Vienok yra daug tokių, kurie priest were seized and Infor
jie tokiais būtų laikomi, išlaikyti jiems jų tikrą pras
Darwln, Australijoj civilių žmonių gyvenamas vietas. Štai vaizdas vieno
greičiau kreipiasi prie svetimų mation exacted from
mę bei, kas dar svarbiau yra stengtis, kad jie būtų
them
iš sugriautų panašių namų.
jų, nei prie savųjų. Pažymėtina, about their parishioners. Un
praktikuojami krikščioniškame gyvenime. To iš mūsų
kad lenkai arba airiai tuomi der the Nazis their persecution
reikalauja pati kova už Dievą bei religiją, kurią mes
daug daugiau susipratę. Lenkas continued. In July it was reporvedame ,nes atgaila savo prigimtimi išpažįsta ir ats
pas lietuvį jokiais reikalais ne ted that the Most Rev. Justin
tato dorovinę tvarką, kuri remiasi amžinuoju įstaty
Kiekvienais metais mūsų vie druose pietuose, kurių metu! gregacijos reikalus ir visuomet sikreips. Ypač labai aiškiai Staugaitis, Bishop of Telšiai,
mu, taigi pačiu Dievu. Kas Dievui už nuodėmes daro nuolijos gyvenime esti įvairių tarsi lig ir artimiau su visais savo materialine ir medžiagine
matosi laidotuvių patarnavime; and three priests had been
a 5 Ją, tas išpažįsta doros dėsnius esant šventus ir iškilmių ir švenčių, tačiau pa brangiaisiais svečiais susipažin parama juos remdami.
kitatautis, arba kito tikėjimo, slain, and 350 priests arrested
;įsta jų privalumą bei teisę jų laužytojus su- našios kokia įvyko liepos 16 d., ta.
Minėtose iškilmėse dalyvavo niekad lietuvio nesamdo. Betgi and deported from Lithuania
• ir_ t»ti.
- ,
Besibaigiant pietams į visus sekantieji svečiai: Prelatas M. kaikurie lietuviai daro kaip tik
ne kas met mus aplankydavo.
and other Baltic States’’.
Tiesa, kiekvienais metais tuo svečius ir brolius vienuolius L. Krušas ir Prelatas Macie- atbulai. Tas jiems garbės ne
Dorovė Ir Religija
Raulas.
laiku būdavo daromos mažiau prabilo namo vyresnysis d. g. jauskas, kun. Ignas Albavičius, daro.
Pavojingiausias, be abejo, mūsų laikais paklydi
ar daugiau pritaikintos iškilmės Vive-Provincijolas Kun. J. Mar kun. Aleksandras Baltutis, kun
PHILADELPHIA, PA
mas — tai noras atskirti dorovę nuo religijos, kuo vi tai dienai, vienok toli gražu čiulionis, pasidžiaugdamas, kad Jurgis Paškauskas, kun. Mikas
IR DAR ŠIS-TAS
siškai atimama bet kuris pagrindas tvarkymui. Šita nuo to ,kas įvyko šiais metais, visi garbūs svečiai nepasidi Švarlis, kun. Viktoras černausAreštuota 2 Asmenys Už
(Iš Parapijos Jubiliejaus
galvojimo klaida galima buvo iki tam tikro laipsnio Liepos 16 d mūsų vienuolijos džiavo aplankyti šią Marijonų kas, kun. Boleslovas Urba ir
Neklausymą
Knygos)
palikti nepastebėta ir ji galėjo rodytis mažiau pavo- nariams
galo brangi die. įstaigą ir jaukiai su savaisiais kun. Deksnys. Be šių gerbia Šv. Jurgio parapija... 1891 m. Šiomis dienomis laike blackjinga, kai ja sirgo nedaugelis ir kai tikėjimas į Dievą na nes joje vienuoliai daro įža- dieną praleisti. Baigęs, pakvie mųjų svečių .nemažas skaičius kovo 30 d. Robbin salėje (da outo už neklausymą ir nesilai
dar visos žmonijos tebebuvo gerove taip, jog net ir dus, pasišvęsdami save aukštes- tė Prelatą M. Krušą tarti atsi buvo suvažiavę ir savųjų kuni bartinė Maher’io salė) įvyko kymą įsakymų buvo areštuota
tie, kurie Dievo viešai išpažinti nenorėjo, buvo tyliai nei Dievo tarnybai ir savęs to- lankymo proga kelius žodžius, gų Marijonų, k. t. kun. P. Jan- lietuvių parapijai steigti susi 32 asmenys. Daugiausia nusi
kuris ištikrųjų nepagailėjo pa čius, kun. P. Cinikas, kun. A. rinkimas. Dalyvavo per 1,500 kaltimų buvo už neužgesinimą
bulinimui.
betgi laikomi tikinčiais.
Bet šiandieną, kai ateizmas ir liaudies sluogsnius Visa seminarija jau šventės reikšti gražių minčių jaunųjų Sandys, kun. M. Jodka, kun. J. lietuvių... organizavimui vado šviesų. Teismas nubaudė pini
palietė, baisios tos klaidos pasėkos kasdieną jaučia išvakarėse liepos 15 d. buvo brolių vienuolių vardan. Jo žo Dambrauskas, ir kun. P. Aukš vavo kun. P. Abromaitis... Jis gine bausme nuo $10.00 iki
mos, jos visur pasireiškia. Vietoje doros įstatymų, užkrėsta iškilmių dvasia, kuo džiais tariant, jaunieji Kris takalnis. Gražu taip pat buvo dažnai atvykdavo iš Mahanoy $50.00. Viso pabaudomis su
kurie, panaikinus tikėjimą į Dievą, irgi neišvengia met tam tikromis apeigomis taus busimieji darbininkai, tu matyti didoką būrelį seselių City į Shenandoah lietuviams mokėjo $412.00.
mai turėjo netekti galios, įsiviešpatauja brutali jėga, buvo priimta į Tėvų Marijonų rės suvaidinti be galo svarbų Kazimieriečių su savo vyres pamaldų atlaikyti ir jų išpa Žmonės turi suprasti, kad esa
pamindama visų teises. Senovės pasitikėjimas, gar- kongregacijos novicijatą devyni vaidmenį Lietuvos dvasiniam niąja Motina Josefa, kurios čia žinčių išklausyti toje salėje... me kare. Todėl turi laikytis įatgimimui. seminarijoje užtruko ilgesnį lai Savo naujai parapijai steigti sakymų. jeigu nori išvengti ne
bingumas ir padorumas tarpusavio santykiuose, ką asmenys, kūne sėkmingai ištę- ir valstybiniam
net stabmeldžių rašytojai ir poetai taip gyrė, išnyko, ise-^ vienerius metus, bus leisti- “Mes difena po dienos retėjame ką gerėdamosios gražia aplin lietuviai rodė didelio duosnumo. malonumų.
užleisdamas dabar vietą biauriam pasipelnymo norui, ni darytl i^dus. Taigi didelis užleisdami jums vietas. Jums kuma ir jaukumu. Taip gi pa Iki 1891 m. balandžio 27 d. su Šiomis dienomis Šv. Kazimie
reikės tęsti mūsų pradėtas dar minėtina, jog kartu su seselė rinko 40.000 dolerių... 1891 m.
kuriuo daugelis begėdiškai vadovaujasi, tvarkydami džiaugsmas aplankė pirmiaus bas”, kalbėjo visu rimtumu mis Kazimierietėmis teikėsi at spalių 26 d. padėtas kertinis ro lietuvių parapijos bažnyčio
tuos kurie bando būti mūsų
savus ir kitų reikalus. Ir tikrai, kaip gali laikytis žmo Kongregacijos nariais vienuo Prelatas. Po jo, trumpai, bet vykti tolima viešnia iš Scran- akmuo bažnyčiai. Tai atlikta je buvo raginamos moterys ir
nių santykiai, kokią galią turėti jų sutartys, kai nėra liais ir tik sekančioji diena at daug pasakančiai prabilo Kun. ton. Pa., seselė Agnės iš Nekal- didelėmis iškilmėmis. Mieste į- merginos eiti ir mokytis teikti
jokios garantijos? Kokia gali būti sąžinės garantija nešė pačios iškilmės turinį, kuo I. Albavičius, Šv. Antano para-! čiausios Širdies Panelės Mari- vyko milžiniška eisena, kurioje pirmąjį patarnavimą “First
Aid” ir taip pat slaugės (nurse)
ten, kame nėra tikėjimo į Dievą, kame nėra Dievo bai- met dvidešimts trijų vienuolių pijos klebonas irgi paminėda-1 jos vienuolyno,
dalyvavo 55 draugijos ir net ke
mės? Šitam pagrindui pasitraukus, sugriūva kiekvie rankos Kristaus akyvaizdoje mas kokią svarbą Marijonų į-Į Vakarėjant ir dienai besibai- li benai... Bažnyčios statymo kursą. Neteko sužinoti kiek lie
tuvaičių įsirašė.
K. D.
nas dorovės įstatymas ir nėra priemonės, kuri galėtų prie Jo altoriaus, sulinko ant staigos turi šiais sunkiais, mū- giant brangieji svečiai skirstėsi darbus atliko beveik vieni para
sulaikyti palaipsninį, bet būtiną, tautų, šeimų, valsty Evangelijos knygos ir iškilmin sų kraštui ir Lietuvai, laikais. išsiveždami tikrojo vienuoliško pijiečiai. Vietoje mokėti meti
Service Vėliava Karių
Paskutinį žodį tarė pats Ma- ir lietuviško vaišingumo, kurio nius mokesčius ir duoti $21.25
gai pažadėjo savo gyvęnimą
Pagarbai
bių ir pačios kultūros žuvimą.
rijonų
Kongregacijos
Provinciniekuomet
nepagaili
Marijonai
statymo
rinkliavos,
atidirbdavo
tvarkyti pagal Marijonų Kon
Iš Šv. Kazimiero lietuvių pa
Išganinga Priemonė
jolas
Kun.
Dr.
K.
Rėklaitis
paDaug
darbo
ir
kruopštaus
17
dienų...
Naujoji
parapija
bu

rapijos jau išėjo į karo tarny
gregacijos konstituciją.
•Taigi atgaila yra toji išganinga priemonė, kuria Su pirmaisiais rytmečio spin reikšdamas visos kongregaci- , triūso įdėjo į iškilmių pasise- vo išlaikoma rinkliavomis baž bą 190 jaunuoliai lietuviai. Pa
energingai Kristaus kariai naudoja kovoje už bendrą duliais visame vienuolyne jau jos vardu širdingą ačiū už ma-, kimą d. g. Kun. J. Marčiulionis, nyčioje. Metinė mokestis buvo rapijos dvasiškiai rūpinasi su
dorovinę tvarką ir jos atstatymą. Tai yra priemonė, knibždėjo ankstyvus darbinin loniųjų svečių atsilankymą. Y-, kuris nuo pat paskirimo dienos $3.00, o (daugelis dar atsime daryti pilną kareivių sąrašą ir
kuri pasiekia pačią visų blogybių šaknį, būtent, že kai ruošdami tinkamai patikti pač gi reiškė dėkingumo gerbia- būti namo vyresniuoju, rūpino- na) po dešimtuką prie durų... pakabinti bažnyčios priešakyj
miškų gėrybių troškulį ir nepadoraus gyvenimo pa daug brangių Kongregacijai miems Klebonams už laikymą i si, kad kuo sėkmingiausiai be A. a. kun. Pautienius panaikino “Service” Vėliavą.
V.V. tą “dešimtukų” sistemą...
Visa parapija pasiryžusi pa
geidavimą. Laisvomis aukomis, nuo malonumų, kad svečių, kurie iš anksto buvo arti savo širdies Marijonų Kon-Į pos 16 d. praeitų.
(Bus
daugiau)
daryti
puikią “Service” Vėlia
ir su skausmu, atsisakymu, įvairiais atgailos darbais kviečiami šventėje dalyvauti.
vą ir dvi Amerikos žvaigždėtas
tikrai kilnus krikščionis nepadorias aistras suvaldo, Aplink seminariją visi gėlynai
APIE LIETUVĄ
vėliavas. Tam reikalui renka
kurios stumia doros dėsnius peržengti. Jei dieviškųjų ir sodas buvo kruopščiai pačių
Sekantį įdomų straipsnį ra
mos aukos. Liepos 26 d. baž
įstatymų ir artimo meilė jame yra tiek galinga, kaip klierikų išravėti ir mažiausias
dau neseniai spausdintoje kny
Centre gatvės.
kalnelis sulygintas, papuoštas,
SHENANDOAH, PA
j Miesto gyventojų skaičius per goje “The National Catholic nyčioje bus speciali kolekta
ji privalo būti, tada jis ne tik atgailauja už savo nuo
tokios vėliavos įtaisymui. Šv.
kad tik patraukus svečių akį,
Almanac for 1942”, kurį išleido
dėmes, bet pasiima atgaulauti ir už svetimus nusidė kad ir laukai keltų džiaugsmo.
pastaruosius
keliolika
metų
Vardo draugija jau aukavo
MIESTO NELAIMĖ
jimus, sekdamas šventųjų pavyzdžius, kurie, prisiim Pačios iškilmės prasidėjo
taipgi labai sumažėjo. Paskuti Saint Anthony’s Guild, Pater- $5.00. Tikimės, kad visi užjaus
dami bausmes už visas savo gyvenimo nuodėmes, sa 9:30 vai. Vienuolių gretos artė Kovo 4 d., 1940 m. Shenan- nieji sąrašų daviniai paduoda, son, N. J.
ir suaukos užtektinai pinigų to
ve dažnai permaldavimo aukomis padarydavo; dar jo prie Kristaus altoriaus, kad doah’rį palietė nelaimė. Žymi kad Shenandoah’ryje randasi “LITHUANIA
kių, vėliavų įtaisymui.
dalis miesto, po kuria anglys
daugiau, sekdamas čia dieviškojo Išganytojo pavyzdį, ten Kristaus ir savo aukštųjų
apie 17.000 gyventojų. Keli me
“A revolt against the Soviet
buvo išimtos, pradėjo grimsti
Iš Šv. Vardo Draugijos
in June, 1941, reestablished a
tapusio Dievo Avinėliu, “kuris naikina pasaulio nuo viršininkų akyvaizdoje padarius žemyn su namais; didesnieji tai atgal buvo apie 30,000.
Susirinkimo
dėmes”.
tris: skaistybės, neturto ir pa
Pereitą
savaitę Pennsylvani shortlived independent Lithua
namai iškrypo ar suskilo, gat
Liepos 19 d. įvyko Šv. Vardo
Ar neglūdi, Garbingieji Broliai, šitoje atgailos klusnumo įžadus. Į įsirikiavu vės sutruko. Toji nelaimė pa jos valstybės skirtoji Kasyklų nian Government, which was
draugijos pusmetinis susirinki
dvasioje taikos paslaptis? “Nėra taikos nedorėliams”, sius. ketinančius daryti įžadus darė miestui nuostolių už kelio Nelaimes ištyrti komisija tyri smothered by Nazi tyranny. mas Šv. Kazimiero lietuvių par.
sako Šventoji Dvasia, kurie gamtos ir jos Kūrėjo nu- vienuolius, prabilo pats Mari- lika šimtų tūkstančių dolerių. nėjo priežastis anos nelaimės With the seizure of Lithuania patalpose. Dėl nežinomos prie
in 1940 the Soviets had confis
statytajai tvarkai visada prieštarauja bei prieš ją koKongregacijos ProvmcijoNuosavybių vertė staiga kri mūsų mieste. Gyventojai, kurių
žasties pirmininkas nedalyvavo.
voja. Tik tada, kai bus atstatyta ši tvarka, kada visos las Kun* K Rėklaltls- pabrėz- to ,nes nieks nebenori netik to namai nukentėjo, deda pastan cated all forms larger than 70 Susirinkimą vedė vice - pirmi
tautos noriai ir ištikimai ją pripažins ir saugos, kai damas aukšt°j° vienuolio pa- se dalyse, kur paviršiui žemė gas ,kad gavus iš valstybės pa acres, the better buildings, ninkas A. Noreika: maldą at
tautų vidujinis gyvenimas bei jų tarpusaviai santy- šaukimo kllnam4 ir kokiais pradėjo slinkti, bet ir visur ki galbą namų atstatymui, taipgi printing presses. bank deposits kalbėjo dvasios vadas. p. S.
J
motyvais vedami atvykome j
apsaugojimui savo namų nuo and home fumishings, patriokai bus paremti šia tvarka, tik tada bus galima že vienuolyną. Po paties įžadų ak tur mieste: nieks nenori namų panašios kitos nelaimės ateity fcik books and liąuidated the in- Mažeika perskaitė pereito susipirkti, statyti, bet kaip galint
mėje pastovi taika.
telligentsia. In 19M the invad- rinkimo protokolą. kuris buvo
to. buvo atlaikytos iškilmingos bando parduoti. Yra* apskait- je
vienbalsiai priimtas. Skaitytas
Miesto dvi mokyklos viena ing Germans, making war on
šv. Mišios, kurias celebravo d. liuojama. kad iš tos priežasties
Russia, seized these properties, laiškas Seserų Kazimieriečių,
g. Kun. Rėklaitis. Kongregaci Shenandoah’ryje
nuosavybių High School, kita pradinė, jau
kuriame
nuoširdžiai dėkoja
jos Provincijolas; asistavo dia vertė nupuolė suvirs 2 milijonų antri metai kaip yra nenaudo and did not permit the return
draugijai
už
$5.00 auką.
1. Ką šiandien žmogus galvoja apie atgailos reikalin konu Kun. V. Andruška ir subof influential patriotics who
dolerių. Daugelis net ir biznio jamos iš priežasties to žemės
Draugija paskyrė $5.00 dėl
gumą?
diakonu Kun. M. Jodka. Bažny namų, kur pirmiaus mokėdavo paviršiaus grimadimo nelaimės. had fled the Russian,, terror.
S&fcce“ vėliavos įtaisynįo.
2. Ar atgaila yra būtinai reikalinga visiems daryti? tinėms iškilmėms, užsibaigus vi rendos po 160 dolerių į mėnesį, Todėl viešos mokyklos užsi The border was closed arid’ pęs “SvaxstxttAa»ie,«ki
si atvykęs svečiai buvo •,malo dabar yra tušti ir svarbesnėse kimšo tų dviejų mokyklų moki lai ant•^legritphic coAtflmunica- dėtas. Prisirašė naujas
3. Ar dorovė yra galima be Dievo,?, ;:ju
įp’/bia
K.D.
niai pakviesti dalyvauti ben- miesto gatvėse k. a. Main ir niais. Didesnė vaikų dalis gali tion with the outside world p. Puodžiūnas.
4. Kame yra tikros taikos pagrindas?

LDS Studijų Rateliams

Didžios Iškilmes Marijonų Vienuolijos Seminarijoje

Pennsylvanijos Žinios

Klausimai Apsvarstymui
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- GIRD&TI LIETUVIU
KOLONIJOSE ‘

NORWOOD,
Antradienio vakare, liepos 21
d., Šv. Jurgio lietuvių parapijos
svetainėje įvyko LRKSA kuo
pos susirinkimas. Pirmininkas
p. V. Kudirka atidarė susirin
kimą. Atstovas A. F. Kneižys
išdavė raportą iš LRKSA įvy
kusio seimo, Hartford, Conn.
Džiaugėsi nariai, kad kuopos
finansų raštininkė p. E. Ceikiūtė jau pasveiko ir galėjo daly
vauti susirinkime.

VALIO
Miesto policija per paskuti
nes
savaites pradėjo uoliai va
DARBAI
Remmington Arms kompani lyti visas gėrimų ir klubų vieja, kuri neseniai atsikraustė iš'1*3- Ištvirkimas pasiekė viršūBridgeport, Conn. pradėjo dau- nesks* nore darytL A‘
giau dirbti. Darbininkus kas- lūdžių s^vininkai ir klubų vaiL. Vyčių kuopos susirinkidieną samdo ir matosi, kad ne- dybos nariai buvo šaukiami pas mas neįvyko.
trukus dirbs pilną laiką, kad miesto komisijonierių. Juos ten
—----atlikus savo paskirtąją “De-kad miestas nePak^ to- Sekmadieni, liepos 26 d. įvyks
fense” užduotį Daugelis iš jau-?"* aplinkybių. Kuomet dalykų Sodaliečių Komunijos diena.
nimo džiaugiasi, kad pašaukė į slov^s prieina prie tokios nelai-j gy jurgjo lietuvių parapija
_ .
mės, kad iš įvairių
klubų išvel- .
. neruošia
.. jo.
darbą.
*
per ... metų
ka dvylikos metų mergaites , .
J
.
kių parengimų parapijos nauMIRĖ
girtutėles, kad ant kojų negali
kj£met atsiSau. |
Išsirgus net aštuonerius me- atsistoti, tai buvo laikas poli- , . .
.....
, . ..
Lt .
__ t.j
_ _x-j _ _• t •_ kia i parapijiečius, kad jie pa
tus, a. a. Ieva Karsokienė mirė.' ei jai ,kada nors atidaryti akis
aukotų savo dienos uždarbį pa
Paliko vyrą ir keturias duktė- ir parodyti ką jie gali.
rapijos skolai mažinti. Šįmet
ris. Lai Dievas jai suteikia am
parapijiečiai sudėjo $696.30.
Jaunimo Eilės Retėja
žiną laimę.
Pereitą savaitę teko girdėti, Garbė parapijiečiams už para-(
GARNYS NESNAUDŽIA
; kad netrukus į kariuomenę iš- PUOŠ rėmimą.
Pereitą
mėnesį Marijona eis Jonas Zunka, Viktoras RaClark susilaukė sūnelį, ir VIa- menckas, Hypolitas Valentinas,
HASHUA.N.H.
dė Jasinskienė susilaukė dūk- Petras Karsokps.
DARBAI
terš. Abi motinos sveikos, link
GERAI DIRBA
Darbai visose dirbtuvėse eina
smos.
Moores ir Southwell vilnų gerai. Dirbama ir viršlaikį,
Sveikina iš Australijos
plovimo kompanijos gerai dir- (Darbininkai laukia atostogų,
I
Jonas Kasinskas, mūsų para ba. Darbo yra užtektinai. Dir l kurios prasidės su rugpiūčio 9
pijos garsusis choro tenoras, ba net du shiftu”. Darbininkai (<£ Jackson Mfll ir Shoe (Batų)
kuris tarnauja Dėdei Šamui, gerai uždirba, Gauna ir * bo- dirbtuvėse. Darbininkai džiau
sveikina visus savo pažįsta nūs”.
giasi, kad atostogų metu gaus
mus net iš tolimos Australijos.
ir algas.
Jonas laiške išsireiškė, kad pa
Waterhead
Manufacturing
Kompanija turėjo sulaikyti keMūsų Šv. Kazimiero parapisiilgstąs namų ir pažįstamų.
letą “Shiftų”, kadangi pritrū- joj perdaug dažnai įvyksta kuNuo marių krantų
ko darbininkų.
j nigų permainos. Parapijiečiai
_________
labai apgailestauja, bet tik tuo
Albertas Dirsa, choro basas,
GASOLINO
TRŪKSTA
'
raminasi, kad vienas geras kuirgi visus savo pažįstamus
Daugelis iš gasolino stočių nigas išvyksta, o kitas taip pat
sveikina iš Maine marių kran
tų. Tarnauja prie Coast Guards. turėjo uždaryti savo pramonės geras atvyksta.
Pavyzdžiui tapo iškeltas kun.
Alberto pasiilgstame, nes jis vietą. Trūksta gasolino.
dr.
P. Liutkus ,kuris buvo visų
jaunimo tarpe buvo linksmybės
mylimas, jo vieton grįžo kun.
GAISRAS
spindulys.
Pereitą savaitę vidurnaktyje dr. A. Bružas, taip pat visų
NELAIME
sudegė miesto centre didelis mylimas klebonas. Šiomis die
Jonas Račkauskas šiomis die mūras. Laikraščiai
praneša, nomis tapo iškeltas vikaras
nomis ilsisi Šv. Jono ligoninėje. kad padaryta $100,000 nuosto kun. J. Bucevičius. Dabar lau
lių.
Vyžaitis. kiame atvykstant kun. dr. M.
Neteko kojos.

LOWH±, MASS.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
MALDAKNYGE

"MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

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

KAINA TIK $2.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,
5*80 rolzce
:T.

jOi ar

So. Boston, Mass.

-

V

**

Jono ir Monikos Vaičiuliu sū
nus, kurie yra pasižymėję lietu
vių katalikų draugijų ir visuo
meniniame veikime.
Ta proga visos Šv. Onos drjos narės dalyvavo parengime
ir įteikė savo narei p. Onai
gausias dovanas. Jaunieji gavo
daug sveikinimų, linkėjimų ir
dovanų.
Jaunosios p. Onos motinėlė p.
Antanina Savickienė ir dėdienė
p. Elzbieta Aguonienė
džiai dėkoja jaunųjų ir savo
vardu visiems giminėms ir pa
žįstamiems už dalyvavimą tame parengime, pareikštus sveikinimus, linkėjimus ir suteiktas dovanėles, o ypač dėkoja pp.
K. Dėdinam už leidimą panaudoti jų sodelį tam parengimui
visiškai dykai.

_

r

■ MA«E'
ETEBT
PAT DAY

BONO DAY

Tėvy Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.

Chicago, IU. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos novena, lie
pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaškys‘
Elmhurst, Pa. — Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vienuolyne,
liepos 26—29 d. T. Juvenalis
Liauba.
Po. _ šv. Kazimie.
„
.
,
....
ro Seserų vienuolyne, rugpiucio
Pp. K .Dėdinai yra LDS 113 6—15 d. T. Justinas Vaškys.
kp. nariai. Šio parengimo daly- Į Chicago, IU. — Šv. Kazimiero
viai su maža išimtimi yra lai- Seserų vienuolyne, rugpiūčio
kraščio “Darbininko” skaityto- 19_28 d., T. Justinas Vaškys.
jai ir rėmėjaij \Vaterbury, Conn. — Šv. JuoJaunuoliam pp. Įeit. Pranui ir; zap0 par>> gv. Pranciškaus noOnai (Savickaitei) Vaičiuliam vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Juslinkime Dievo palaimos jųjų tinas Vaškys.
vedybiniame gyvenime.
Sioux City, Iowa — Šv. Kazi
Dalyvis. miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
T. Justinas Vaškys.
S«. Boston, Mass. — Šv. Pet
CAMBRIDGE, MASS.
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
MIRĖ
tinas Vaškys ir T. Juvenalis
Moterys dim-out wardens užtraukia uždangą SeaLiepos 12 d. mirė Antanas Liauba.
side Heights, N. J. Toje vietoje yra du šimtai penkios
Ansonia, Conn. — Šv. Antano
Valeika. Velionis liepos 14 d. iš
dešimtys keturios uždangos, po dvylika pėdų aukščio.
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
N. P. par. bažnyčios, palaidotas
Jas užtraukia vakarais, kad priešo submarinai nega Šv. Mykolo kapuose. Velionis lis Liauba.
lėtų pastebėti šviesų nuo krašto.
New Britain, Conn. — Šv. An
paliko nuliūdime seserį ir vieną
driejaus par., spalių 18—20 d.,
brolį. Taip-gi liepos 14 d. mirė
Cibulskio, paskirto vikarauti.
Tėvas Justinas Vaškys.
SUNDARLAMD, MASS.
Mamertas Megavičius. Velionis
Mes Nashuaiečiai visus mylime
FRANCISCAN FATHERS,
liepos 16 d. iš N. P. bažnyčios
ir esame jiems dėkingi už jų
310 OrcLard St.,
Liepos 18 d., 9 vai. rytą, St.
palaidotas Šv. Benedikto ka
darbus.
Pittsburgh (10), Pa.
James airių par. bažnyčioje,
Kleb. kun. dr. A. Bružas pra So. Deerfield, Mass. priėmė puose. Velionis paliko nuliūdi
nešė, kad šį mėnesį sumažino Moterystės Sakramentą p. Ona me vieną brolį ir trys seseris.
Vartokite Medų
parapijos skolą vėl tūkstančiu K. Savickaitė su Įeit. Pranu Palikusioms nuliūdime velio
nių šeimoms reiškiame užuo
dolerių. Taigi šiais metais jau Vaičiuliu, kuris dabar yra karo
Senieji žmonės sako, kad ty
jautą.
atmokėta parapijos skolos trys tarnyboje, Camp. N. Y.
ras bičių medus, kuris yra bi
tūkstančiai dolerių ir visi nuo-į
telių atsargiai surinktas iš gė
KRIKŠTAS
šimčiai. Visa tai mažai parapi-' Jaun°ji
PPduk'
lių žiedų arba žydinčių pievų,
jai labai daug reiškia. Už tai relė’
Hoaley Rd > Sunder
Liepos 11 d. pakrikštytas p.p. yra tikras vaistas nuo šalčio,
priklauso didžiausia padėka landė, o jaunasis yra sūnus pp. Prano Kazimieros (Šimbelai- gerklės skaudėjimo ir užkimi
Dvasios Vadam ir geraširdžiam Vaičiuliu, gyv. Westminster, tės) Janiūnų sūnus, vardais — mo. Medus ne vien yra maistas,
Mass., 113 kp. narių ir nuošir
oarapijiečiam.
Vytautas - Kazimieras. Krikšto bet jis 100 nuošimčių pavaduodžių
“
Darbininko
”
rėmėjų.
Šįmet jau turėjome vieną pa
tėvais buvo p. F. Mažeika ir pa ja ir cukrų. Taigi, įsigykite
Liudininkais
buvo
p.
Edna
O.
rapijos išvažiavimą. Nors die
nelė P. Cingaitė.
kvortą medaus, kuri sveria 3
na pasitaikė lietinga ,bet para- Savickaitė ir p. Povilas Baro
svarus. Kaina tik 85c. Jo galite
>i jai liko virš pora šimtų dole- nas.
Liepos 21 d., esant paskutiniai gauti “Darbininko” administrarių pelno. Antras išvažiavimas
Vestuvių bankietas
įvyko dienai gavimui gasolino su se- ’ eijoje, 366 W. Broadway, So.
įvyks sekmadienį, liepos 26 d., Mansion House, Greenfielde.
nom kortelėm, gasolino stotys, Boston, Mass.
Pulaski parke, Pain Hill Rd.1 Jaunoji p. Vaičiulienė (Savic- kurios dar turėjo gasolino, pa- ----------------------------------Čia taip pat klebonas daug dir- kaitė) yra baigusi pradinę mo- vakaryj buvo kimšte užkimštos
ba, kad išvažiavimas pavyktų, kyklą Sunderlande ir aukštesnę automobilistais. Vietomis auto
Alberf R. Barter
-----------mokyklą Amherste. Leit. Pra- mobilistai išlaukė eilėje po va
Pirmiau—Pope Optical Co.
Liepos 19 d. Šv. Kazimiero nas Vaičiulis baigė Švč. Trejy- landą laiko, kol priėjo savo ei
par. choras turėjo išvažiavimą bes lietuvių parapijos pradinę
Kada Jums reikalingi akiniai
lę, rado jau tankus tuščius. Po
Kingston Garden prie ežero, mokyklą, Hartford, Conn. ir licijai irgi buvo darbo, tvarky leiskite mums išegzaminuoti aki
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Grįžo visi saulutės apdeginti.1 aukštesnę Greenfielde.
ti besiveržiančius prie gasoli me dirbtinas akis.
Sakosi ,turėję “good time ’.
j Jaunavedžiai apsigyvena 281 no. Atrodo, kad gasolino stoty
397 MAIN ST.
Tel. 9-1944
State St., Carthage, N. Y.
WORCESTER.
MASS.
se lig auksas būtų buvęs, visi
275 Main St,
Webster, Mass.
Liepos 26 d. Šv. Onos pašalSveikiname jaunavedžius pp. veržėsi jo gauti.
A.D. I.
pinė draugija minės savo dan leit. Praną ir Oną Vaičiulius ir
giškos globėjos šventę. Užpra linkime malonaus vedybinio
šė savo intencijai šv. mišias, gyvenimo ir geriausių sėkmių I
kuriose visos narės dalyvaus ir Dėdės Šamo tarnyboje.
priims šv. Komuniją. Sveikina
Koresp. — A. Dėdinas.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
9V. JONO EV. BL. PA9ALPINE9
me Šv. Onos draugiją.
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Draugijų Valdybų Adresai

GREENFIELD, MASS.
Klebono rūpesčiu vedama va
sarinė lietuvių kalbos mokyk
PAGERBĖ JAUNUOLIUS
la, kur mokytojos yra Seserys
Kazimierietės. Tą mokyklą lan Liepos 12 d., pp. Konstanto
ko apie 50 vaikučių. Turėtų bū- Dėdinų sodelyj įvyko “shower
ti kita tiek, bet nevisi tėveliai party” pagerbti jaunuolius —
supranta tokios mokyklos ver- p. Oną Savickaitę ir Įeit. Praną
tę. Patartina visiems siųBti Vaičiulį, kuris tarnauja Dėdei
vaikelius į tą lietuvių kalbos Šamui jau 18 mėnesių Pine
mokyklą. Lai vaikeliai išmoksta, Camp, N. Y.
lietuviškai kalbėti ir rašyti. Dalyvavo daug giminių ir pa
Tėvams bus džiaugsmas ir vai žįstamų, kurie pareiškė nuošir
kai turės didelį turtą.
džius sveikinimus ir linkėjimus,
Dzūkelis. ir apdovanojo jaunuolius p. O! ną Savickaitę ir Įeit. Praną
i Vaičiulį, kurie apsivedė liepos
118 d. š. m., brangiomis dovano
mis.
p. Ona Savickaitė - Vaičiulie
nė yra Šv. Onos draugijos veikli
narė. Josios mamytė Antanina
Savickienė ir dėdienė Elzbieta
Aguonienė yra taip pat veiklios
šv. Onos draugijos narės.
Leit. Pranas Vaičiulis yra pp.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298.
Vice-PirmininkS — B. Gailiunienė,
8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Prot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St. Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
943 E. Broadway, S. Boston, Mass.

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St, So. Boston, l
Prot Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston,
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra antradien} mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
492 E. 7th St, So. Boston. Mass.
pas protokolų raštininkę.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka,
nes
jie parduoda
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

»Vertins Martet
P. Bsltrušiūnas-p. Kftnga,

753 Br6fcrdway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

■*
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DARBININKAS

i-

“Smarkiai “Sužeistas

VIETINĖS ŽINIOS
2INUTES
Liepos 20 d., mirė, Carney li
goninėje, Jonas Tamulevičius,
5 metų, 366 Savin Hill avė.,
Dorchester, Mass. Paėjo Kauno
apskričio. Amerikoje pragyveno
65 metus. Paliko sūnų Praną.
Palaidotas iš Šv. Petro par.
bažnyčios, 9 vai. ryte, liepos 22
d., Šv. Mykolo kapuose.
Leitenantas F. T. Donahue
prašo visų jaunų lietuvių kreip
tis prie jo, 150 Causeway St.,
Boston, Mass., įsirašyti į Navai
Aviation Cadets. Leit. Donahue
prižada sudaryti lietuvišką vienatą.

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

Iš So. Bostono lietuvių jau Į
per 200 jaunuolių tarnauja Dė
dei Šamui. Apie 200 vardų yra
surašyti garbės lentelėje, Šv.
Petro par. bažnyčioje. Manau,
kad būtų gerai talpinti tų jau
nuolių vardus “Darbininke”.
Todėl kiekvienam “Darbininko”
numeriui pateiksime keliolika
vardų. Štai jie:
Majoras Povilas Jurkonis,
Kapitonai —Jurgis Giazauskas,
Antanas Gricius, Stepas Daunis, A. V. Petraitis, Leitenantas
— Antanas Barkauskas, Vikto
ras ir Juozas Žareikai.
Kareiviai — Juozapas Žuromskis, Jonas Siška, Bronius
Skrickus, (Corp.) Pranas Gri
galiūnas, J. Kybartas, Vaclovas
Žerniauskas ir Aleksandras
Vinčius.
(Bus daugiau)

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.
’-^is nuo 9 iki 12 vai. dieną
is nuo 9 iki 6 vaL vak.
r
n« is nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutartį)

.

wbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sų.
.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—t Ir

TeL Kirkiami 7119

Pauline brados, MD,

Pereitą antradienį, įvyko tre
MATAS NORBUTAS,
čias Seimo Rengimo Komiteto
didelis “Darbininko” prieteliuš
susirinkimas, kurį atidarė adv.
ir vienas seniausių LDS 8-tos
A. Young, Seimo Reng. Komi
kp. nar ių, liepos 21 d. dirbtuvė
teto pirm. Registracijos pirm.
je smarkiai sužeistas ir nuvežF. Grendelytė pranešė, kad
tas į Massachusetts General Ii- , . ..
. ... . .
*
| kvietimo laiškai jau yra įssiųsgoninę.
ti, ir kad jau gauta registraci
P-nas M. Norbutas yra vienas
jos iš tolimų kuopų.
iš įžymiausių labdarių, kuris1
Susipažinimo vakaro pirm. F.
savo kruvinu ir sunkiu prakaitu
uždirbtų pinigų yra labdariu- Petreikytė uoliai darbuojasi su
giems tikslams išaukojęs virš visa komisija, kad pavaišinti
dvidešimts penkių tūkstančių J delegatus ir svečius pirmadienio
vakare.
dolerių.
Linkime p. M. Norbutui greiAntradienio Vakaro PasilinkLiepos 22 d., Šv. Petro par.
tai įsveikti ir vėl darbuotis sy- sminimo Kom. pirm. Joana
moterų - merginų kareiviams
kiu su mumis.
I Lengvinaitė, taipgi rūpinasi,
remti skyrius laikė susirinki
|kad visi būtų patenkinti.
mą. Kun. Virmauskis ir pirmi
Aukojo Po $5.00
Trečiadienio Vakare — įvykninkė p. B. Cūnienė pareiškė
padėką visiems prisidėjusiems • Įžymus katalikiškoje dirvo-Įsta didelis bankietas Municipal
Boston’e,
prie kareivių vakaro, kurs įvy je darbuotojas, ilgametis LDS Svetainėje, South
Naujosios
Anglijos
protokolų
7:30
valandą
vakare.
Kviesta
ko liepos 19 d.
Parengimo proga kaikurios sekretorius, nuoširdus “Darbi- įžymūs žmonės, profesionalai
moterys rinko aukų Marianapo- ninko” prieteliuš ir skaitlingos ir biznieriai, taipgi svečiai kunilio kolegijai išrengt kun. J. Vo šeimos tėvas — Benediktas Ja- gai iš kitų kolonijų. Bankieto
sylių į U. S. N. tarnybą už ka kutis iš Cambridge, Mass. auko- Kom. pirm. Anelė Marksaitė su
pelioną. Tų aukų surinkta — jo “Darbininko” spaustuvės pa- savo komisija rūpinasi, kad šis
bankietas būtų vienas iš sek$185.05. Tie pinigai siunčiami laikymui $5.00.
Reikia
pažymėti,
kad
p.
Jamingiausių ir gražiausių. Jau
kolegijon.
kučio jau du sūnūs tarnauja tikietai platinami. Todėl South
j Bostoniečiai ir prieteliai, visi
Infliacija yra priešas, Dėdės Šamo kariuomenėje.
kurio tu negali matyti. • Juozapas Šarkis, buvęs se ruoškimės į bankietą.
Nugalėk ją Karo Bonų nas Brocktonietis, dabar gyve-| Ketvirtadienio vakare (pasvakaras), įvyks
sutaupomis.
nąs Berkley, Mass. prisiuntė Ikutinis
S5.00 "Darbininko" spaustuvėjmilžini4ki Sokiai Kenmore vieš.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

(Lietuvė gydytoja):

400 Broadway,

Queen Am Laundry

Cambridge, Mass.

7-11 ElIerySt,

Valandai: Nuo 2 iki 4
"
Nuo 6 iki 8.
nlals pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

So. Boston, Mass.
Td. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.

Re*. 8ou 3729

Šou 4618

Lithuaniaa Fumtture Co.

OFISO VALANDOS:—
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomls:—

Nuo • ryto iki 12 vai. diena.

Moving

Vyrai ir moterys. Gaus “Unios”
algas. Atsišaukite:
Morgan
Linen Service, Ine. Rear 941
Massachusetts Avenue, Boston,
(7-31)
Telephone
BO. BOSTON
1058

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kootrim
CONSTABLE
Real Estate S Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Bay View Motor Service

Telephone South Boston 1761

STUOEBAKCR

Tel. SOUth Boston 2483

Automobilių Ir Trokų Agentūra
Taisome visokių iidirbyačių auto
mobilius. Taisymo ir demonatravl

Seimo Rengimo Komitetas.
I kuriame yra apie 45 nariai, uoĮliai darbuojasi, kad 30-tas VyĮčių Seimas, kuris įvyks South
Boston’e, Liet. Vyčių 17-tos
Į Alg. kuopos globoje, pavyktų.
Seimas įvyks rugpiūčio 11, 12
ir 13 dd., Šv. Petro Liet. par.
Svetainėje, 7-tos gatvės, South
Boston, Massachusetts.

Re*. 120 Marine Road

COAL-COKE-OIL

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SL

R

SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnaa Ir Reter Trečioką*
SavtninkaL

ĮVAIROS SKELBIMAI

Geriausia vieta dėl gavimo

Permanent Wave
CfcSPElFS
BEAUTY SA1ON
83 L STREET, So. Boston. Mass.

SOV’IMftiVDČ

DSI
STAMPS
arti pajūrio City Point’e, tik
$2500. Geresnio nepabudavosi
už $5000.

2. 2-jų šeimynų — 5 ir 3 kam
barių su modemiškais patogu
mais, labai gražioj ir patogioj
vietoj So. Bostone. Kaina tik
$3000.
i 3. Dorchestery 3-jų šeimynų,
15 kamb. naujos mados įtaisai,
prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $13000 — parsiduos
i tik už $5100.
4. Moderniškas mūrinis na
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli
nės grindys, labai parankioj
vietoj. Parsiduos pusiau ver“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo- tės. Kaipo dalį įmokesčio, prilat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny- ims jūsų dabartinį namą, bile
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti- turit porą tūkstančių cash.
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
Pilniausias kataliogas Bankų
E. Balčiūnienė, Dorchester, Mass.......................... $10.00 ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosaStasys Mockus, Dorchester, Mass.......................... $5.00 vybių. Turim keletą namų maiJ. Klimas, Pottsville, Pa......................................... $1.00 nymui. Taipgi gerą saliūną la-

E. Drujetis, So. Boston, Mass................................... S1.00 bai Ser°j bizni° vfet°3 S®- Boe‘
tone tik už $6000. Platesnių in
P. Svilienė, So. Boston, Mass.................................. $2.00 formacijų klauskite advokato
F. Aukštikalnienė, Dorchester, Masss................. $2.00 Gailiaūs ofise.
P. Arlauskas, Webster, N. Y................................. $1.00 BOSTON REALTY TRUST
Wm. Smith, Chicopee, Mass................................... $1.00;
317 E Street
J. Šarkis, Berkley, Mass.......................................... $5.00;
South Boston, Mass.
M. Ilkevičiūtė, So. Boston, Mass........................... $5.00
E. Sosnoski, Dorchester, Mass.................................. $1.00
neroa tm>į. romo kvopimo'
,
TUtKAS B1CIV
P. Yoniliavičius, So. Boston, Mass...........................$2.00
C. Andrey, Roxbury, Mass...................................... $1.00
J. Skudris, So. Boston, Mass.................................. $2.00i
J. Bakunas, So. Boston, Mass.................................. $2.00
Maistui }
A. Rakauskas, Dorchester, Mass......................... $1.00
Vaistams
Saldumynas
V. Ramazas, Plantsville, Conn............................... $1.00 j
Sveikatai
Sveikatai
Mary Pechulis, So. Boston, Mass..................... $1.00 į
J. Keserauskas, E. St. Louis, III............................. $1.00
KONČIAUS BITININKYSTE
Mbm.
A. Zajauskienė, Quincy, Mass............................. $1.25
P. Kleponis, So. Boston, Mass....................... ;...... $1.00
Marcelė Galinienė, So. Boston, Mass................... $1.00
MEDAUS KAINA —
ir prašo prisiųsti kun. Pr. Juš- butW Boston'
Pirm S' Jonas Galinis, S. Boston, Mass............................. $2.00
Kvorta, stiklinė______ 85c.
karčio "Maldų Šaltinis”. Ponas Kontautas ir jo. .pagelbininkai Benediktas Jakutis, Cambridge, Mass................. $5.00 5 svarai ------ --- ------- $1.25
J. Šarkis yra senas LDS 2-ros užtikrina visians "Sooi time” J. Zenevičius, Boston, Mass....................... ............ $1.00
Galionas, 12 svarų----- $3.00
kp. narys, tretininkas ir kata- atsisveikinimo vakare. Gros ge- S. Satkienė, Paterson, N. J.....................................$1.00
Persiuntimą mes patys apmo
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J............................. $2.00 kame. Siunčiame irgi C.O.D.
likiškų darbų rėmėjas.
ra orkestra.
Nakvynių Aprūpinimo Komi- P. Bernatavičius, So. Boston, Mass..................... $2.00
Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,
P-lė Felicija Grendelytė, gyv. Į sijos pirm. Palmyra AntanėlyVisiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa-1
No.
Abington, Mass.
So. Bostone, Lietuvos Vyčių tė išvardino tuos tėvelius ir mo- ramą ir nuoširdumą.
tinas ir Vyčių prieteliuš, kurie
maloniai sutiko priimti Vyčių
delegatus ir svečius, kurie atvyksta į 30-tąjį Vyčių Seimą,
Tai graži pradžia, bet tikėdami,
kad daug bus atvažiavusių delegatų ir svečių iš toli pirm.
Palmyra Antanelytė prašo ne
vien South Bostoniečių, bet ir
Dorchesteriečių, jei galite pasRaporteris. | kolinti nakvynei kambarius lai
ke Seimo, tai prašome pranešti
L Vyčių 17 kuopos Seimo atvinlte arba tclefonu soUth
Rengimo komisija, kurios pir44M _ 28.A aory gfc_
mininku yra adv. Antanas J.
Mass
Young, yra labai “busy". RuoKuopos pjrm
švel.
šia šeimines pramogas, ir nori,
ir jojo pagelbininkai ir sekr
kad jos pavyktų. Laukia daug p Kuprajtis
skelbinlus
atstovų iš įvairių lietuvių kolo- programos knygai _ ApivaI.

Centro Finansų Sekretorė, pereitos savaitės pabaigą praleido Baltuose Kalnuose, New
Hampshire valstybėje. Ji praleido linksmai laiką su savo tėvėliai ir broliu Dr. Mykolu, kuris dabar yra Bostono Miesto
ligoninėje. Grįžo į namus gerai
saulės apdegusi. Skundėsi, kad
pirmadienį buvę sunku dirbti.

57 Baltery SU Xe. Abtactea.

šimtas dolerių dovanų, kuras įrodys, jog its
mvdus nėra tikras bičių medus.

Amerikos Legijonas pasiryžo
jiems nemokamai suteikti tą
Trečiadienį, liepos 22 d., š. m., malonumą. Suvirs du milijonai
lankėsi “Darbininke” p. Jonas i legijonierių po visą Ameriką
Galinis, gyv. Marine Rd., South ; paskelbb vajų‘tą tikįą atsiektb
Boston. Mass.
Atsilankymo Nuo Liepos 1? d jkj Rugp 2 d
proga paaukojo Intertypos fon-;jje prašo visų geraširdžių Ame.|
dan S2.00 ir pridavė savo
gyvcntojų paaukoti senas
nos Marcelės auką S1.00, tam jr net sudužusias pIokšteles.
pačiam fondui. Reikia pažymė- Tos plokitelfe bus parduotos ir
ti, kad pp. Galiniai yra LDS 1 gauUjs pinigajs bus perkamos
kuopos ilgamečiai nariai ir nuo-|naujos plok4tel5s ir gramafonai
širdis laikraščio “Darbininko” j masų karjams
rėmėjai. Tik prieš keletą sa-*
vaičių jie išleido savo sūnų Vik- • Stepono Dariaus Postas Nr.
torą į Dėdės Šamo tarnybą, į 317, lietuvių legijonierių remia
kuris šiomis dienomis lanko ka- j šį vajų ir prašo lietuvių paaurinę kolegiją ir siekia aukštes- koti senas plokšteles šiam tiksniojo karininko laipsnio.
' hh- Plokšteles prašome įduoti,
Mes linkime ponam Galiniam bet kuriam legijonieriui, atnešsveikatėlės. o jų sūneliui Vik-! ti į Postą, 265 C St., South
torui laimingai tęsti tarnybą ir Bostone, ar palikti “Darbiningrįžti pas tėvelius su pergale! j ko Administracijos ofise. Už
------ 1----] paaukuotas plokšteles bus Tamšeštadienį, liepos 18 d., ‘Dar
štai dėkingi Legijonieriai ir jų
bininke’ lankėsi Dr. A. G. Ra
J.J.R.
kauskas, Katalikų Susivieniji- draugai kariai,

LANKĖSI

gai 30 m. Vyčių egzistavimo.
Kaip žinoma, So. Bostone gy- Tai didelis darbas surtakti sM.
vena ir darbuojasi L. Vyčių
'
Centro
pirmininkas Pranas
Negalima visų išvardinti šiaRazvadauskas ir finansų sekre-1
numcryj kurje įeina j
tore p. Felicija Grendelytė, o Rengtao Komitet^
Worcestery yra L. Vyčių Cent- , portų iSrodo kad
Vyčjų
ro protokolų sekretorė p. T.
įvyks ir pavyks. nes go
Aukštikalnytė.
Boston’o kuopa turi apie 200 mo daktaras kvotėjas. Dabar
Taigi Bostonas turi pasiro- l
,r
vieningai
atostogauja pas kun. Pr. M. Ju-:
i dyti gražia tvarka, malonumui^ g^ reikalais.
rą. Lawrence, Mass.
Į ir nuoširdumu, kad neparemtaKiekvim, antradienio vaka- • Antradienį lankėsi Brolis
ti Centro Valdybos narių, kurie
Vyčių kambariuose, Emer_ Jonas Peldžius, Marijonas iš
čia taip uoliai darbuojasi orga-1
gL
Bos;cin, Mass j. Chicagos. Jis atvyko praleisti
nizacijos gerovei.
vyksta
Rengimo Komj. savaitę atostogų pas savo brolįj
Kaip jau minėjau. Seimo ren- tet0 susirinkimaI.
Į A. Peldžių, “Darbininko” admi
gimo komisija yra “busy”, bet
Pereitą
dalyvav0 nistratorių.
viena tos komisijos narė tai ti- masų Dvasios Vadas kunK
krai “busy” ir susirūpinus. Ats- Jenkus kuris daug
ir
Plokštelės Mūšy
pėkite kas?
gelbsti įvairioms komisijoms.
Bostone ir So. Bostone L. Vy- Kitame numeryj pranešime vičių Seimo atstovai, kurie dar sli vardus, kurie įeina į Seimo
nėra buvę arba jau seniai bu- Rengimo Komitetą,
vę turės progą pamatyti daug vy{i« Centr0 P™mtakas Pr.
įdomybių. Viena dalis So. Bos-1 Razvadauskas daug dącbuojasi
tono yra panaši 'į karo lauką. J Vyčių reikalais, ir prižiūri, kad
Namų griūvėstaofee stovi kaip Idelagwtus in svaHds graųola Šv. Petr^: lietuvių 4>arvL?
a F L
bažnyčia ir klebonija.
i-* . _
A.E.L.

BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasoliną pas mus.

Nuvalom purvinus karus k

ttgrysuojamo.

Tel. ŠOU 9530

Broadway

So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S-BarasevičiusIrSūnus
MOTERIS PAGELBININKS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL

ĮVAIROS SKELBIMAI

Nejudoma Nuosavybė

Turint pinigų, nėra saugesnės
vietos juos investuoti kaip per-!
kant nejudomą turtą. Pirkdami
namą dabar, netik, ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms
kainoms yra proga padidinti
Kariams
savo turto vertę greitu laiku.
Dar turim pasirinkimui keletą
Mūsų kareiviai ir jūreiviai,
žemoms
dipresijos ■ kainoms.
kurie dabar kariauja įvairiose
Pavyzdžiui:
pasaulio dalyse myli muziką.
1. Vienos
šeimynos 5-kių
Jie page|dauja gramafonų ir
pamarginti
jų
kamb.
namas,
kieto
medžio liaplokštelių kadJ ---------gyvenimą tolirh'ūbše kraštūoše * keruotos grindys, garu apsyldbntfl-j. vom«
įr stovyifose.
----- ai.
kiti
■* ’
"»a «o
raosoi

South Boston Gange

HOMS

187 Dorchester Street
South Boston, Mi

Joseph W. Ci
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktį
Koplyčia Sermen ima Dykai
8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Td.

ZALETSKAS
PUNERAL

HOMS

584 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. Ą. Zalotskas

F. E. Zaletskas
<Waborlal Ir Balsamuotojal

ir

Patarnavimas diena
naktį
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2000

Penktadienis. Liepos 24,1942

DARBININKAS

-r - •
V.l

rytiniu

$539

UH

tJK

U

ii ■ Į
t- bįęičj-fr
>

kasiju

VALSTYBIŲ ŽINIOS
NE* BRITAIN, CONN.

MIRĖ JAUNAS KAREIVĖLIS

Liepos 16 d. vakare, po trum
NUOŠIRDUS PARAPIJIEČIŲ
pos ligos, pasaulinio karo ligo
PRITARIMAS
nas. Kadangi pas mus liepos
GRIGAITIS - MIKALAJŪninėje mirė jaunas lietuvis ka
Pereitą* sekmadienį, liepos 19
NAITĖ
mėn. viešpatauja dideli karš
reivis Kazys Mingilas, 30 m.
d. Šv. Andriejaus lietuvių pa
amžiaus. Jaunuolis jau antri
Vienas iš gražiausių ir įspū čiai tad kitų pamaldų šv. Onai
rapijos parapijiečiai, eidami į
dingiausių šliūbų įvyko mūsų pagerbti neturėsim, šia proga
metai tarnavo kariuomenėje.
bažnyčią, turėjo progą atlikti
bažnyčioje sekmadienį, liepos norime pasveikinti visas BaltiParvyko pas savo motinėlę apatriotinę pareigą, būtent, pir
j 19 d., kuomet lietuvis jaunuolis morės Onas ir visoms palinkėti
tostogoms, ir čia susirgo šilti
kti Karo apsigynimo štampas.
Jonas Grigaitis paėmė sau už inksmų linksmiausių vardinių.
ne, kuri ir pakirto jo gyvybę.
Parapijiečiai gražiai pasirodė
gyvenimo draugę lietuvaitę p-lę
NUOTRUPOS
nupirkdami tų štampų už apie Paliko dideliame nuliūdime mo
I Oną Mikalajūnaitę. Pats tėvas
tinėlę,
tris
seseris
ir
tris
bro

$510.00.
Andriliūnienė randasi Mary’ Alekas Mikalajūnas atvedė savo
lius
,daug
giminių
ir pažįsta
Vienas parapijietis, būtent,
and General ligoninėje. Opera
dukrelę prie Dievo altoriaus ir
Jonas Balinskas nupirko už mų.
cija padaryta. Iš lengvo sveiks
įteikė ją jos būsiančiam vyrui,
Velionio tėvelis yra miręs du
$18.75. Šios stampos yra iškei,bet dar nėra tikros žinios,
j Kun. dr. Mendelis priėmė jau ta
čiamos į Karo bonus ir lieka meta*
kuomet galės grįžti namo.
nųjų ištikimybės įžadus, o Ka
A. a. Kazys Mingilas palaidoparapijos nuosavybė. Tai buvo
Biznierius Vladas Bladžiūnas
zys Viršula ir Adelė Mikalajūkleb. kun. M. Pankaus suma tas iškilmingai iš Šv. Andrie
pereitą savaitę buvo nugaben
naitė buvo pirmoji liudytojų po
nymas, ir jis ir parapijiečiai jaus lietuvių parapijos bažny
tas į Maryland Universiteto
ra. Profesorius kun. Jonas Linn
čios
Švč.
Marijos
kapuose.
Lai

džiaugiasi, kad vienu šūviu nu
(Green Street) ligoninę. Teko
iš Šv. Marijos Seminarijos pa
šovė du zuikiu. Klebonas dėko dotuvėse dalyvavo labai daug
nugirsti, kad gydytojai mano
gelbėjo kun. dr. Mendeliui. Al
žmonių. Kariškiai nešė velionio
Šis laivas pasižymi savo greitu patarnavimu, kai reikalinga jūrose gel
ja parapijiečiams už pritarimą
mk bus reikalinga nupjauti li
torius, dėka Sesučių Kazimiekarstą
ir
atidavė
paskutinę
pa

bėjimo valanda. Laive stovi jūrininkas, pasirengęs mesti gelbėjimo vir
ir paramą.
goniui koją. Prašo pasimelsti.
riečių meningumui, buvo sko
garbą keldami šautuvus.
vę. šios rūšies laivai labai aktyvūs tose zonose, kur veikia priešo sub
Juozas Keidošius ,kun. Keidoningai išpuoštas gėlėmis. AnteTĖVAMS MARIJONAMS
Velionis buvo aprengtas ka
marinai.
šiaus brolis, išeina į kariuome
pendium su vaizdu Paskutinės
PARAMA
rine uniforma. Jo karstą puošė
nę šeštadienį' liepos 25 d. Juo
Vakarienės (ir Sesučių KaziTą pačią dieną, "būtent, liepos žvaigždėta šios šalies vėliava ir
zas dirbo valdžios darbą, ta
WATERBURY, CONN.
NEWARK, N. J.
KEARNY. N. J.
mieriečių darbas) visiems puo
19 d. vakare, parapijos svetai- daugybė dvasinių ir gėlių bučiau tai nebuvo užtektina prie
nėje įvyko parengimas, kurį kietai.
L. Vyčių 29 kp. šokiai dėl Trečiadienio vakare, liepos 15 Į Liepos 26 d., po pietų įvyks lė į akis. Gerardas Kaprišiūnas žastis, kad paliuosuoti Juozą
surengė Šv. Rožančiaus draugiKarstą leidžiant į duobę, su- jaunuolių karo tarnyboj įvyko d. įvyko Amerikos Lietuvių linksmas piknikas, P. Krugelių su rinktais giesmininkais išpil nuo karo prievolių.
ja Tėvų Marijonų įkurtam a. a. dundėjo devyni šūviai ir grau- liepos 11 d. Šv. Jurgio draugi- Centralinės Tarnybos susirin- ūkyje, Highland Avė. Darbinin- dė lotiniškų ir lietuviškų gies Dr. Krizostomas Mendelis pe
kun. dr. Navicko fondo naudai, dus trimito balsas nuaidėjo to- jos svetainėje. Nežiūrint vasa- kūnas. Ši organizacija daug kai ir sąjungietės širdingai mių rinkinį. Bažnyčia buvo pil reitą savaitę atrašė savo žmo
Pelno gauta $100.
ii, toli. Po to velionio motinėlei ros karščio susirinko daug jau- darbuojasi šios šalies gerovei, kviečia visus atsilankyti ir pra- na žmonių .lietuvių ir svetim nai iš Australijos. Laiškas cen
Siame parengime dalyvavo ir įduota vėliava, kurią ji priėmė nimo. Visas pelnas paskirtas į Mes norime parodyti savo dė- leisti linksmai laiką tyrame taučių. Kun. dr. Mendelis pasa zūruotas. Rašo esąs sveikas ir
kė trumpus pamokslus lietuviš
kun. Šaulys iš Marianapolio. su ašaromis, tardama savo my- kareivių fondą, kuris bus pa- kingumą, kad ši šalis priglau- ore.
kad Australijoj gyvenimas pa
kai ir angliškai. Sveikino ponus
Jis dėkojo visiems rėmėjams ir limam sūneliui sudiev ir iki pa naudotas dėl mūsų narių Dė- dė mūsų tėvelius ateivius po
Pp. I. Rakauskai pereitą sa Mikalajūnus kaip tikrus lietu našus į J. V. gyvenimą. Jokių
dalyviams.
simatymo.
dės Šamo karo tarnyboje.
savo vėliava.
vaitę minėjo savo 27 metų ve vius ir ištikimus katalikus. Jų taip žymių keistumų nepaste
Šį parengimą ne tik aukomis,
Jaunuolis išsiskyrė, bet liko
Kuopa nuoširdžiai dėkoja viNutarta ruošti vakarą pamidybinio gyvenimo sukaktį. Lin visi vaikučiai lankė Šv. Alfonso bėjo. Prašė savo žmonos pa
bet ir darbu nuoširdžiai parė- jo gražūs darbai. Jo vėlė stojo siems nariams, kurie noriai nėjimui Jung. Valstybių pripakime laimingo gyvenimo ir to parapijinę mokyklą, kurie ap sveikinti dr. pažįstamus.
mė pp. P. S. Kavoliai, A. O. Va- prie Sutvėrėjo atsiimti atlygi- darbavosi, kad tik šokiai pa- žinimą Lietuvai nepriklausomyKun. dr. Mendelio tėveliai,
liaus.
J. T. sivedė tai priėmė moterystės
linčiai, A. B. Mičiūnai, O. Ra- nimą. Viešpatie, suteik jo vėlei vyktų. Ir pavyko. Taipgi dėko- bės šeštadienio vakare, liepos
kurie viešėjo kai kurį laiką pas
sakramentą lietuvių bažnyčioje,
dzevičienė ir M. Pavasarienė. I dangišką karalystę.
ja Jack’iui Stukui, Jr., Lietuvių 25 d., Lietuvių Piliečių klube,
savo
sūnų grįžo į Oakville, Ct.,
C. BROOKLYN, N. Y.
ir kuomet senukė Mikalajūnie
Rengėjai yra dėkingi klebo- į Reiškiame gilią užuojautą nu- Radio Valandos WBNX stotyj Schugler Avė. Programa susisekmadienį ,liepos 19 d. Mano
nui kun. M. Pankui ir kun. V. llūdusiai motinėlei ir visai jos vedėjui, laikraščiui “Darbiniu- dės iš kalbų ir kitokių pamar- KAIP PRALEISIM RUGP. 2 d. nė mirė tai buvo palaidota iš ma, kad ten šiek tiek vėsiau
Ražaičiui už pritarimą ir daly- šeimai.
kui” už leidimą nemažai vietos ginimų. Jeigu bus galima, paroJau visiems parapijiečiams y- mūsų bažnyčios. Sveikino pa negu Baltimorėje.
vavimą.
išgarsinimui, ir ypatingai dėko- dysime judamus paveikslus mū- ra žinoma, kad rugpiūčio 2 d. mokslininkas jaunuosius ir pra
Gerb. Klebonas kun. Lietuv
Taipgi dėkoja visiems daly GRAŽIAI REMIA VALDŽIĄ jame Petrui Lewis, Šv. Jurgio SU žuvusių lietuvių, būtent, Ka- įvyks metinis parapijos pikni- šė atsilankusiųjų ant iškilmių nikas vis dar nesveikuoja. Nėra
viams, ypatingai p. Jurgiui ZaV. Mičiulio laidotuves, nes kas Klaščiaus parke, Maspeth, pasimelsti už naujavedžius. blogiau, bet nėra nei geriau.
Šiomis dienomis p. Elzbieta svetainės vedėjui už jo laiką ir
rambai už atspausdinimą tikie- z^UauskienS
par5mS pastangas. Dar kartą dėkojame
Y1"3 pirmasis lietuvis jau- N. Y. Kasmet į šį pikniką su- Vestuvių puota įvyko pas Mika Antradienį, persikėlė į Mercy
tų dykai, šis jaunuolis yra pats Sios
va|džją pirkdama visiems atskirai ir bendrai vi- nuolis iš šios apylinkės, žuvęs važiuoja gana daug žmonių, lajūnus, Lodge Forest, Md. ligoninę. Gal ten greičiau ką
silpnos sveikatos, bet savo dar- R
Bonų
$76g 75 Sekti. siems, kurie dalyvavo šokiuo- šiame kare.
j kurie smagiai praleidžia laiką Puotai baigiantis pp. Grigai nors galės padaryti. Visų prašo
bą dažnai aukoja labdarybei.
se
j Kviečiame visus lietuvius ta- besivaišindami vieni su kitais. čiai išvyko į Atlantic City atsiminti maldose.
Taigi nepamirškime ir jo, duo nas pavyzdys.
Liepos 13 d. L. Vyčių 29 kuo- me parengime dalyvauti ir pa- j šiais metais irgi bus karališ- Sveikiname naujavedžius. Il
kime jam spaudos darbus.
giausių metų ir gausiausių ma
Šv. Onos draugija ruošiasi iš pa išrinko atstovus dalyvauti sirodyti, kad mes esame vienin- kos šeimos rinkimai, kas sudalonių jų naujam gyvenime.
Juozu Kasinskas
kilmingai švęsti savo globėjos 30-tame L. Vyčių Seime, kuris S* *r dėkingi Jung. Valstybėms ro savotišką dienos programą,
Phone 1181
Ine.
šventę, kuri įvyks liepos 26 d. įvyks rugpiūčio 11, 12 ir 13 dd., ir J08 naudai dirbame ir dirbsi- Išrinktiems bus įteiktos branA. A. PETRONĖ DAILY
Korespondentas,
gios
dovanos.
Bus
ir
kitų
įvai

Laidotuvių
Direktorius
Draugija užsiprašė šv. mišias, So. Boston, Mass. Atstovais yra meA. P. KARLONAS
DONIENĖ
Patarnavimas Dieną ir Naktį
rumų: tautiškų šokių, įvairių
kurios bus atnašaujamos Šv. išrinkti šie Vyčiai: Juozapina
Lietuvis Graborius
laimėjimų ir kitko. Tad renki
BRIDGEPORT, CONN
Andriejaus lietuvių parapijos Demskytė, Rūta Giraitytė, Pra
Pirmadienį, liepos 20 d. iš
60? Washinqton Blvd
mės visi dalyvauti šiame pikni
bažnyčioje 9:30 vai. rytą. Visos nas Vaškas ir Kazys Vaškas.
NOTARY PUBLIC
mūsų
bažnyčios
buvo
palaido

Praeitą
sekmadienį
kleb.
kun.
BALTIMORE, Md.
ke.
Po susirinkimo įvyko pirmo
narės laike šv .mišių bendrai
ta
visiems
senesnios
kartos
lie

J.
V.
Kazlauskas
pranešė
baž

280 Chestnut St.
Telephone Plaza 8596
priims Šv. Komuniją. Valdyba ir antro laipsnio narių instala
PUOŠNIOS VESTUVĖS
tuviams gerai žinoma a. a. Pet
nyčioje,
kad
metinis
parapijos
Llmosinal (MI visokių reikalų.
kviečia dalyvauti tos pamaldo cija. Pirmojo laipsnio nariai
New Britain, Conn.
Liepos 19 d. 1 vai. tapo surišti ronė Dailydonienė. Buvo našlė.
piknikas
,
kuris
įvyko
liepos
12,
se.
T. M. buvo: Adelė Šatkiūtė ir Kazys
ryšiu
Eugenija Sirgo tik trumpą laiką. Mirė
Strolis; antrojo laipsnio — An gryno pelno davė vienuolika moterystės
ir
Stasys
Tracks. Church Home Infirmary ligoni
tanas Adomaitis, Stasys Arbus, šimtų dol. Tai tikrai graži su- Gaudešytė
dėkojo visiems Viso buvo 6 poros. Pirmoji pa- nėje. Juozas Kačinskas rūpinosi
Emilija Budalytė, Pranas Ga- ma. Klebonas
pikniko darbuotojams.
j mergė buvo jaunojo sesuo Jen- laidotuvių tvarka. Palaidota
lauskas, Ričardas
Lelašius,
Garbė parapijiečiams už gra- n^e ir K. Kasinat. Svočia jauno- Loudon Park kapinėse. Velio
Stasys Mockus ir Juozas Remei
žų
kooperavimą parapijos rei- si°s sesuo Terese Swensky ir nės broliui, sesutei ir kitiems
ka.
kaluose.
;B. Taylor. Puota įvyko parapi- giminėms reiškiame gilią užuo
Liepos 20 d. vėl vienas Vytys
Kun. P. P. Karlonas yra išvy-’jos svetainėje. Pasitaikius la jautą, o už mirusios vėlę taria
— Vincas Kennis iš So. Hackenkęs atostogoms. Grįžęs vėl pra- bai karštai dienai, bet kadangi me dievobaimingą amžinąjį asack išvyko atlikti karo tarny
dės darbuotis jaunimo tarpe, svetainė vėsi, tai karščio kęsti tilsį.
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
bą. Kuopa linkime jam geriau
Manoma po visų atostogų pra- neprisėjo. Laike šliūbo solo giesių sėkmių.
FONDAS AUGA
dėti jaunimą traukti į draugi- dojo B. Brundzienė. Taipgi ji
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
Mums garbė, kad vienas mūsų
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
jas ir parapijos chorus.
į tvarkė jaunųjų sutikimo maršo Būsiančiųjų kunigų mokslo
narių, būtent, Vincas Paukštaiarba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Klebonas dar savo atostogų' apeigas. Išleisdami savo pasku- fondas auga. Pereitą savaitę
tis iš Nutley tapo pakeltas ant
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
šeima paaukavo
neturėjo, bet vikarui grįžus tinę dukrele Gaudišiai kėlė tik Maskevičiū
krikštynas ar paries, visuomet užsisakykite populiarų | ru leitenantu Jung. Valstybių mano, kur nors savaitei išvykti. rai iškilmingas vestuves. Lin $40.00, Magdalena LukošaičiūBROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
armijoj. Kuopa nuoširdžiai jį
Vienas iš Bridgeporto senųjų kėtina jauniesiems gražaus šei- tė $10.00, Ona Ivoškienė $5.00
labai patenkinti.
sveikina.
myniško gyvenimo.
R. ponia Sansoni $5.00. Sekmadie
Pasilinksminimo komitetas,parapijiečių ir net P^PU08
60 ELLSWORTH ST.,
Telefonas
nį 2-os kolektos surinkta $88.00
trustysų pirko Valstybės Bonų
smarkiai darbuojasi, ruošdami
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
Maldaknyge
Tik kelių dolerių trūksta iki
net už penkius tūkstančius do
programą veikimui tyrame ore
“Darbininke” galite gauti ką $600.00. Kun. dr. Mendelis turi
lerių, tai yra p. Jurgis Masaitis.
vasaros metu. Pirmiaus mes
Tikrai bus mažai tokių Bridge- tik išėjusią iš spaudos didelė vilties, kad iki Žolinės atlaidų
būdavo vykdavome kur nors
porte, kurie galėtų p. Masaitį mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio reikalinga suma $1,000 bus jau
toliau automobiliais, bet dabar
išleistą maldaknygę — "Maldų surinkta. Tikslas geras, tad
pasivyti.
komitetas planuoja ruošti eks
Ši vasara greitai prabėgs. Šaltinis?’. ši maldaknygė yra kas aukoja žino kur tie pinigai
kursijas autobusais. Už tai ko
Draugijos piknikų neturi, ir ne paranki kaip vyrams, taip ir bus padėti.
mitetas užsitarnauja kuopos
turi kada surengti. Susirinki moterims, nes ji yra nedidelio
pagyrimo.
ŠV. ONOS ATLAIDAI
NICE SHOOTIN’—H. Lutcher
mus laiko sekmadieniais, nes formato — 5 Vi x 3V4 colių.
Viena mūsų narė, Ona Nausė
Brown (above) of San Antonio,
pareitą
Buvo
Pagarsinta
seknariai tiek yra užsiėmę dar Storumo apie pusę colio, odos
Texas, with a perfect score of
daitė turėjo appendicitis opera
vai.
, , .. bais.
ei. apdarai, ant kurių įspaustas madiehį, kad Misi I
i | 175 out of 1?5, took top indiciją. Malonu pažymėti, kad ji ;
* Mdual hortors *4b the all-'K '
iepos.26 d. bus su-išstatymu
gražus auksinis simbolis — lie]
yra kelyj į sveikatą, ir neužilgo •
^.>.KsS4l«Vt*
onshiP
di
svč. fe#tf®Mento ir bus'atnaPirk Defefise Bonds ir Stamps! kryžius karūnoje. Kaina tik Švč.
gijai
GreU
Kwtąr
bus mūsų tarpe. To mes jai
šauj'amos uz~visas' parapijos 0K y į Remk Uos šalies apsigynimą! $2.50.
at LordshiD. Conn.
linkime.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

-

