
. DABARTIES
BILDESIUOS

ManOBS0KXSkf

Mirė Vyskupas J. Kukta
• Gauta žinių, kad Kau

ne .Savitarpinės Pagelbos 
ligoninėje, birželio 6 d. mi
rė Kaišiadorių vyskupas J. 
Kukta. Be to, mirė ats. 
pulk. Antanas Krikščiū
nas, buv. žemės ūkio mi
nisterio Dr. J. Krikščiūno 
brolis.

Apie a. a. Jono Vileišio 
mirtį rašo “Kauener Zei
tung” (VI. 4) — Laikraš
tis sako, kad gedulo iškil
mės buvo suruoštos Vy
tauto Didžiojo Muziejuje 
Kaune, kur velionies kars
tas buvo pašarvotas. Su 
ilgamečiu savo burmistru 
atsisveikinti atėjo didelės 
kauniečių minios. Atsi
sveikinimo kalbas Muzie
juje pasakė Kauno bur
mistras S. Kenstavičius ir 
buvęs Respublikos Prezi
dentas Dr. K. Grinius. Abu 
kalbėtojai pabrėžė velio-
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Nacių Šnipų Byla Eina Prie 
Užbaigos

Washington, D. C., lie 
pos 30 — Kaip žinoma, 
aštuoni nacių šnipai, kurie 
buvę atvežti submarinais 
į Jung. Valstybių Atlanto 
pakraščius, yra teisiami 
Prez. Roosevelto sudaryto 
karo teismo. Byla eina 
prie užbaigos.

Dabar eina kaltintojų ir 
gynėjų argumentai.

Nacių šnipų gynėjai 
šaukiasi Aukščiausiojo 
Teismo išspręsti karo teis
mo legalumo klausimą.! 
Jie teigia, kad Prez. Roo
sevelto karo teismas nėra 
legalus, nes kaltinamie
siems uždrausta civiliai 
teismai. Sakoma, kad toks

nies būdo taurumą ir jo, prezidento įsakymas prie- 
didelius nuopelnus. Jie ginasi Jung. Valstybių
taip pat prisiminė J. Vilei- konstitucijai. Valstybės
šio kančias, iškentėtas nuo prokuroras Biddle palaiko 
bolševikų, kurie išvežė Si- “karo” teismą, 
biran beveik visus velio
nies gimines.

Iš Karo Muziejaus velio
nies karstas buvo nuneš
tas į Kauno Arkikatedrą, 
kur atlaikytos bažnytinės 
apeigos. Iš čia velionies 
karstas išvežtas į Vilnių.

Apie prof. dr. Vlado Kuz
mos įnirtį “Kauener Zei
tung” rašo: Užvakar (VI. 
8) Kaune mirė, eidamas 50 
metus amžiaus, toli už 
Lietuvos ribų pagarsėjęs 
chirurgas prof. dr. Vladas

Aukščiausiojo Teismo 
septyni teisėjai išklauso 
kaltintojų ir kaltinamųjų 
advokatų argumentavimo. 
Šio teismo sprendimas bus 
galutinas.

Spėjama, kad teismo 
sprendimas bus paskelb-
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Timošenko Turįs Daug Atsargi- 
i nės Kariuomenės Arti Voronežo
tIt -------------- "-----
Pasiruošęs Pulti Nacius Iš Užnugario

Ankara, Turkija, liepos nulemti visą karą, jeigu
30 — Sakoma, kad aukš- kur nors Europoje atsida- 
tieji Turkijos pareigūnai rytų stipresnis frontas 
nesinervuoją dėl Vokieti- prieš ašį, ir tai tuo pačiu 
jos nacių laimėjimų Don momentu, kada jis pradė- 
fronte, Rusijoj. Turkai e- tų ant nacių puolimą nuo 
są gavę specialių žinių, Voronežo.
kad Juozas Stalinas iš --------------
Maskvos išvykęs į staiin- Jugoslavai Užėmė Dalmaty

■ KaimeliĮ Turkijos pareigūnai esą; noinivij
geriau informuoti apie . , 7
Vokietijos nacių ir rusų' on °nas’ ePos “ 
kara. kaip Jung. Valstybių J«*8°«kvijoS savanoriai

t-, .. ■■ ° n • - ■ patriotai, kurie energingaiir Britanijos pareigūnai, f ’ . . , xm , i , „ kovoja prieš okupantus,Taigi sakoma, kad Voro- ~ \ x . ...~ f , m uzeme Dalmatų kaimeli irnezo fronte maršalas Ti- ... / . . / .
mošenko turįs didelę rusų ^unatkino uostą, Įsteigt,
kariuomenę atsargoje ir DalmatDos 
... , , . . ° praneša gen. Draja Mik-tik laukiąs patogaus mo- r , • . ., , • • • v hailovitch, kuris dabar y-mento kirsti naciams į uz- Ji . m - , - ra istremime.nugarį. Toji kariuomene ,
jau seniai ten stovi ir kol Ašies okupantai masi-

Amerikos Lėktuvai Puolė kas nedalyvauja mūšiuo- niai žudo žmones, kaipo 
PrieŠO Bazes Crete se' i užstatą. Tačiau Jugosla-

Maršalas Timošenko vijos savanoriai nesustoja
... .. OA o , a- - -v. . - ~ . „ . , laukiąs kada Hitlerio karo veikią prieš okupantus.„U, Maskva, liepos 30-So-' žiaurus musiaj eina prie Ca.ro, Egiptas liepos 30 4 n toliau į Kau- Jugoslavai, užimdami kai

tas penktadienį, liepos 31 v*et« vynausybe oficialiai Tsimlyansko, pusiaukely- — Jung. Valstybių lėktų- į s kur nėra eeru keliu ' mėli Ugrugora užgrobė dienC Paskelbė, kad vokiečiai je tarp Rostovo.ir Staiin- vai antrų kart, puolė A- Ta7g ginTųTam^nic^
-------,------- .uzeme Rostovą, Bataisk, grado. Vokiečiai varosi sies pristatymo bazes Su- ,,'L „„„ = ir „’gT.ak 90 it,,,, viii.

Ašis Prarado 6,178,(81 
Tonų Laivyno

>. ~ 7: -."U , ' . 7“ nr’ n i ~ ~ šiaurės nuo Voronežo į ir nužudė 20 italų virsi-ir pasivarė apie 15 mylių , užimti SUlingradą. Timo- da Bay, Crete. Sakoma, ka(J nink ir nemažal j £.
£!e‘us nuo Rostovo Vo- senko kariuomene per- Karo veiksmai ant saus- V Timošenko’ ž is H mė j neiaisvę.

į kiečiai į sį karo frontą su- tvarkoma kovai prieš na- žemio Egipte nuo pereito _______________°_________________
traukė 10,000 tankų ir a-'cius. Hitlerio

. ---------- . . . į

diciną studijavęs Tartu, o 
doktoratą įgijęs Kaune, 
buvo plačiai išpopuliarė
jęs ne tik dėl savo didelio 
chirurginio sugebėjimo, 
bet ir dėl savo socialinio 
jausmo. Jo paskelbtų mok
slinių darbų skaičius yra 
gausus. Jo veikalas “Apie 
laisvą transplantaciją” vo
kiečių mokslo sluoksniuo
se susilaukė gyvo atgar
sio. o jo referatai tarptau
tiniuose kongresuose visa
da racaavo dideli užsienio 
sne< ialistų susidomėjimą. 
Mirtis prof. V. Kuzmą už
tiko jo veikimo vietoje, 
kai jis universiteto klini
kose lankė ligonių kamba
rius. Velionis palaidotas 
birželio 10 d. po pamaldų 
Jgulos bažnyčioje.

• Gauta žinių, kad arki
vyskupas M. Reinys per 
Vilniaus bombardavimą iš 
bolševikinių lėktuvų su
žeistas nesunkiai. Išbuvęs 
ligoninėje dvi savaites, 
arkivyskupas jau pasvei
ko ir dabar gyvena Vilniu
je.

Kiti Lietuvos vyskupai, 
jų tarpe vyskupas T. Ma
tulionis, nuo bolševikų 
persekiojimų tiesiogiai 
nėra nukentėję. Jie visi y- 
ra savo vietose. Tik pas
kutinėmis žiniomis Kauno 
ligoninėje mirė Kaišiado
rių vyskupas J. Kukta.

Kun. M. Krupavičius gy
vena Suvalkų Kalvarijoje, 
Marijampolės apskr.

• Kaune paskelbtas įsa
kymas. kuriuo, arkliai tarp 
3 ir; 15 metų.turi būti at 
vesti į paskyrimo vieptą 
rekvizicijos (Einciehųng) 
tikslams. Rekvįzuojajųv^įr 
vežimai.

radi
Londonas, liepos 30 _ *^e ^SįOOO naujų karei-J gręsia užimti Kattka- kaip praneša Britai iš Cai-

Bri tani jos laivyno vado- vių’ Rusijos vyriausybė zą, Stalingradą ir užvaldy- ro. 
vybė praneša, kad iki bir- skelbia, kad vokiečiai turi ti Volgos upę. Tie nacių 
želio 30 dienos Vokietija daug daugiau kareivių, laimėjimai nereiškia, kad 
ir Italija prarado daug lai- tank4 ir lėktuvų už rusus, sovietų Rusijos kariuo- 
vų, kurie sudaro 6,178,681 ir raudonoji armija neiš-
tonų. Į tą skaitlinę nėra į- pneso sulaikyti

įųomenė antradienio nepasikeitė, j

menė sunaikinta, tik kad 
naciai užgrobė svarbius

Hitleris Susirūpinęs 
Antru Frontu

Prezidentas Įsako Mobilizuoti 
Visus Karo Darbui

Washington, D. C., liepos
traukta 750 000 tonų ku-' Sovietų vyriausybė pa-, industrijos miestus, der- Berlynas, liepos 30 —,^0 Prezidentas Roose- 
riuos nuskandino rusai skelbė: “Mūsų kariuome- Tingus laukus, nukirto Ru- Kad Hitleris susirūpinęs i veltas yra įsakęs paruosti

Prašo Žmonių Pasitenkinti
nė pasitraukė į naujas vie
tas Bataisko provincijoje.

Trūkumais sų kareiviai narsiai kovo
ja. Viename karo fronte į

gali būti registruojamos 
visos moterys ir merginos, 
kurios taip pat skirstomos 
prie įvairių karo darbų, 
kur tik reikalinga.

sijos susisiekimą su Kau- alijantų grąsinamu antru Tautinės Karo Tarnybos 
kazu ir artinasi prie alie- frontu yra aišku iš to, jog Pa£al kurĮ būtysu-
jaus laukų... į generolas von Rundstedt mobilizuota apie 60,000,-

siunčiamas į Prancūziją ^00 darbininkų karo dar
bams visoje salyje. Pagal 
ta bilių būtų galima pas
kirstyti darbininkus svar-

Pranešama. kad sovietu
Washington, liepos 30 — vieną dieną buvo sunai 

Prezidentas Rooseveltas kinta 19 vokiečių tankų įrIDrie 
pareiškė, kad šios šalies nužudyta 1000 nacių ka- 
žmonės pajus dar didesnį reivių. Bet kada priešas 
trūkumą įvairių daiktų, atsiuntė daugiau kariuo- 
bet prašė pasitenkinti tuo, menės, mūsų armija turė- 
kas yra, nes visi turi prisi- jo pasitraukti į naujas ap
dėti prie karo laimėjimo, sigynimo vietas”.

i1 Rusiįos armija traukiasi, P8*1™* tvirtoves, 
i- •_ TT-.t  _ : J Vokiečiu radio pa?Kubano upės, anie Vokiečių radio paskelbė, 

kad kariuomenės iš Rusi-200 myliu i pietus nuo atšaukiam0's j Pran.: biems darbams įvairiose
Rostovo. Bet naciai ne
skelbia, kad būtų paėmę CU^1JĄ • ..Sovietu Rusijos vvnau-

dirbtuvėse, ūkyse, labora
torijose ir net jaunus vv-

daug sovietu kareiviu į ne-! rus miiitario amžiaus iš-
laisvę. Reiškia sovietu ar- sybe skelbia kad Hitleris k u ; j 
„lio Kiau- 1S Prancuz‘J°s atsiuntė moKsiimmui.mija nesunaikinta 
simas yra. kain ilsrai rusų, kariuomene į Rusija, gi Galimas dalykas, kad

Stalinas Karo Fronte

Ankara, Turkija, liepos 
30 — Diplomatiniai sluog- 
sniai sužinoję, kad sovie
tų Rusijos diktatorius 
Stalinas atvažiavęs į Sta
lingradą vadovauti miesto 
ir Volgos apgynimui.

Tolischus Japonų Kalėjime
Amerikos Žurnalistai Buvo Žiauriai 

Kankinami

New York, liepos 30 — gali buvo nuolatiniai dau- 
Lietuvis Otto D. Toli
schus, New York Times
raporteris buvęs Tokio, šiai elgėsi ir su kitais lai- 
Japonijoj, praneša, kad i kraštininkais. Pačiam To- 
septyni amerikiečiai žur-, lischui japonai grasino su- 
nalistai ir viena kanadietė
žurnalistė buvo japonų a- 
reštuoti Tokio ir Yokoha-
moj ir išlaikyti šešis mė
nesius kalėjime.

Tolischus sako, kad jie 
buvo kaltinami nesilaiky
mu Japonijos saugumo į-

“KSS£ Hamburgą vėl
5"^“= BOMBARDAVO

padėtis palengvės. ske bia‘
Neaišku yra tas, kad so

vietų vvriausvbė praneša, 
jog naciai turi daug dau
giau kareiviu karo fronte

žoma per veidą, kol veide už rusus. Galima suprasti, 
pasirodė žaizdos”. Pana- kad rusams truktų karo 

ginklų, bet kareivių...

Londonas, liepos 30 — 
Anglijos vvriausvbė pra
neša, kad Vokietijos indu
strijos miestą Hamburgą

----------- : antrą kartą šią savaitę
San Francisco, Cal., lie- smarkiai bombardavo.

J. V. Karo Teismas Teisia 
Leit. Aroff

kad nuostoliai dideli: iš 
Romos taip pat skelbia, 
kad Vokietijos miestas 
skaudžiai nukentėjo.

Anglijos vyriausybė pa
reiškė Vokietijos žmo
nėms, kad ju miestai vie-

Prie Leningrado fronto, 
sovietai sako, kad jų ka
riuomenė keliose vietose 
privertė priešą trauktis

šaudymu, jei jis neprisi
pažins. Vėliau japonai pri
vertė jį vaikščioti kelia- . , « • . • • , •
klupsčiais, kol jo keliai armil?s lal
tapo vienos žaizdos.

Visi areštuotieji laikraš-

kraštis “Raudonoji žvaig
ždė” rašo: “naciai pradeda 
[varytis į Kaukazo šiaurę

statymo. Jie siuntę savo mėnesių iki dviejų metų 
laikraščiams politines, e- kalėjimo, 
konomines ir diplomatines

tininkai buvo nuteisti ne- puse, jų kariuomenė daug 
va už šnipinėjimą nuo 18 sykių skaitlingesnė uži _

žinias, kurios buvo neleis
tinos

Kalėppie laikraštininkai 
Aiųvo^gį^i kąntihr-^ 
sako. Tolischus. “Miss

mūsų ir sudaro didelį pa- 
voju.<* Priešo veržimasis 
pasidaro kaskart sunkes- 

• Vokiečių komisaro įsa- nis ir sunkesnis sulaiky- 
kymu, visur ten, kur tatai ti”
įmanoma, Lietuvoje turi 
būti įvesta akordinis dar
bas. U/liš r,L

Iš Berlyno pranešama,, 
kad Rostovas paverstas 
griuvėsiais. .^!l i -l t J '

pos 30 — šiomis dienomis Daugiau kaip 600 lakūnų 
Jung. Valstybių karo teis- paleido bombas į miestą ir j nas paskui kitą, diena iš 
mas teisia Įeit. com. Mau- padarė didelius nuosto- dienos, bus bombarduoja- 
rice N. Aroff. Jis kaltina- liūs. mi iki patvs vokiečiai ne-
mas ėmime “dovanu” nuo iš Berlyno pranešama, ’ sukils prieš nacių rėžimą, 
naujokų už paskyrimus L
laivyno viršininkus. Kalti
namajam akte pažymėta, 
jog Įeit. Aroff priėmęs iš
kino ir radio dainininko _ _ ,. . 7”7”’3 Z , . . . ,
Tony Martin S950 vertes šeštadieni, rugp. 1 d. s. m. 2 vai. po pietų įvyks 
automobilių už Martino Darbininkų Radio programa.
paskvrimą į laivyną. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki-

Leit. Aroff gynėjas aiš- locykles ir klausytis lietuviškos programos iš WCOP
kiną, kad su tuo automo- stoties, Boston, Mass.
biliu tik buvus transakci-^ Draugijos skelbkite savo parengimus, biznieriai 
ja, ir kad Aroff turėjęs savo biznius Darbininku Radio programoje. Skelbi-*

Darbininkų Radio Programa

tikslą gražinti pinigus už mus priduokite arba prisiųskite adresu: Darbininkų 
automobiliu. , o, tik tai ne-'Kadio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. TeL- - i 
padaręs laiku. i$OUth Bųšton 2680 arba NORwood 1449. ■ ’ Jarfij

i
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Kunigų Vienybės Seimas
Naujas Pirmininkas — Kun. I. A Karalius. — 
Pasirašyta $4000 pasižadėjimas Lietuvos Pa
siuntinybei prie Šv. Sosto. — Sveikinimai Roo- 

seveltui ir Kardinolui Dougherty. —

ni, Detroito Arkiv. Moo- 
ney, Baltimorės Arkiv. 
Curley ir vietos vyskupui 
Hafey, kuris seimą svei
kino laišku.

Svarstant tolesnius klau
simus, buvo prieita išva
dos, jog kunigai kreipsis į

W ii kės - Barre,
Kunigų Vienybės seimas 
liepos 28 dieną Wilkes- 
Barre buvo pradėtas vie
tinėje Šv. Trejybės bažny
čioje Šv. Mišiomis, kurias 
laikė vietos klebonas kun. 
J. K. Miliauskas, asistavo 
kun. V. A. Šimkonis diako
nu ir kun. J. Savulis 
subdiakonu. Ceremonijų 
meisteriu buvo kun. J. 
Aruškevičius. Pamokslą 
pasakė kun. J. Kidykas, 
S. J.

P---- ’dų metu bažnyčia
/eik pilna žmonių, 
mišrus įvairių pa- 
horas ir apylinkės 
linkai, vadovauja
mo vargonininko, 
is prasidėjo 10:30 

'lington Hotel. Da- 
12 kunigai, 
to prezidiumą buvo

....L___ : Kun. Ig. Albavi-
čius — pirmininku, Kun. 
V. Šimkonis — vice-pirmi- 
ninku ir kun. Dr. J. Vaš
kas, MIC. — sekretorium. 
Į rezoliucijų komisiją įėjo: 
Kun. Dr. K. Rėklaitis,

n
• * l

Pa. - MIC, Kun. Dr. J. Končius pietos vyskupus su prašy- 
ir Kun. J. Andriuška. mu- kad leistų surengti 

Pirmas posėdis užtruko
ligi 1 vai. Tada visi seimo . x. . _ . * «
dalyviai turėjo bendrus siuntmybes pne Sv. Sosto 
pietus ir 2 vai. nusifoto- “ P^P“
grafavo.

Tuojau po to prasidėjo seimas buvo baigtas 5:30 
popietinis posėdis. Jame vai.
ilgiausiai buvo svarstytas Naujoji Kunigų Vieny- 
Lietuvos Pasiuntinybės bės valdyba yra tokia: — 
prie šv. Sosto išlaikymo Pirmininkas — Kun. Juo
kausimas. Dalyvaują ku- zas A. Karalius, Shenan- 
nigai čia pat posėdyje pa- doah, Pa.; Sekretorius — 
sirašė šiam tikslui pasiža- Kun. Dr. Juozas Vaškas, 
dėjimų už $4000. MIC.; Iždininkas — Kun.

Toliau buvo paliesti J. K. Miliauskas, Wilkes- 
spaudos, jaunimo, Kunigų Barre, Pa. Biuletenio re- 
Vienybės Biuletenio ir daktorium išrinktas Kun. 
metraščio klausimai. Biu- Jonas Balkūnas. 
letenis nutartas ir toliau ’ Pašalpos komisija palik- 
leisti, o Metraščio spaus- ta toji pati — į ją įeina 
dinimas užgirtas. į Kun. Dr. J. Končius, Kun.

Seimas sveikinimo ir J. Čepukaitis, Kun. J. Ka- 
padėkos telegramas nu- ralius, Kun. Dr. K. Rėklai- 
siuntė Prezidentui Roose- tis, MIC., Kun. J. Balkū- 
veltui, Kardinolui Dough- nas, o taip pat ir Kun. Dr. 
erty, Apaštališkajam De-jJ. Vaškas, kaip K. Vieny- 
legatui Arkiv. A. Cicogna- bės sekretorius.

rinkliavas lietuviškųjų 
reikalų — tremtinių, Pa-

Antras posėdis ir sykiu

O
MAKE 
EV EIT 

If PAYMY

BOND DAY

Kai nacių karo jėgos be paliovos veržiasi pirmyn Dono upės krantais 
ir sudarė pavojų Kaukazui ir Volgos upės perkirtimui, raudonieji, kaip 
paveikslas rodo, traukia savo karių rezervus, kad nacių veržimąsi at
laikius.

Keturi Milijonai Amerikos 
Kariuomenėje

Washington, liepos 30 — 
Prezidentas Rooseveltas 
laikraštininkams pareiš
kė, kad Jungtinių Ameri
kos valstybių kariuomenė
je jau yra keturi milijonai 
kareivių.

I 8000 Tremtinių Atvyko 
Amerikon

IVAIROS SKELBIMAI
Reikalingi Skalbėjai

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

20,000 Lietuvių Dalyvavo Lie
tuvos Respublikos Dienos

Minėjime t

* * *

i

Aliejaus Trūkumas Naujoje 
Anglijoje

Naujoje Anglijoje susi
darė rimta aliejaus trūku
mo krizė. Oficialis rapor
tas sako: “Naujoji Angli
ja, pagal vėliausių skaitli
nių, negauna proporciona- 
lio nuošimčio tankinių ka
rų”.

Štai statistinis įrody
mas:

Normaliai reikia —1750 
kar; į dieną.

Reikalinga (pagal racio- 
nalizavimą) — 1250 karų 
į dieną.

Kasdien atvyksta —900 
karų į dieną.

Kitais žodžiais, ne tik, 
kad sandėlių tankai yra

Nupirko Karo Bonų Už $1

Kalbėjo Jung. Valstybių Ministras 
Lietuvai

Amerikos Karo Ginklai
g— Ž-t*-fcypfc

Cairo, Egiptas, liepos 30, 
Laivai iš Amerikos at
plaukė į Egiptą ir atvežė 
daugybę karo ginklų An-

ma laisvė visoms paverg- kariuomenei. Iš
toms tautoms”. Londono pranešama, kad

Ministeris taip pat pažy- i Amerikos į Egiptą at- 
mėjo, jog tikrieji Ameri-' vežta daug karo tankų. 
kos lietuviai nuoširdžiai Į
prisideda prie Amerikos ■ 
laimėjimo pirkdami karo 
bonus ir siųsdami savo1 
sūnus į karą.
Dėkoja Amerikai

Lietuvos konsulas Dr. P.
Daužvardis pareikšdamas 
padėką Jungtinėms Vals
tybėms už Lietuvos ūžta-

Baltimore, Md., liepos 30 
— Portugalijos laivu “Ny- 
assa” atvyko i. Europos ir 
Vidurinių Rytų 8000 trem
tinių, tarp kurių yra 150 
lenkų technikų su šeimo
mis, kurie vyksta į Kana
dą; 38 tremtinių vaikai iš 
Prancūzijos, ir apie 160 
vaikų iš kitų įvairių šalių. 
Nėra nei vieno Amerikie
čio tarp atvykusių, 
svetimšąliai.

beveik sausi, 
neužtektinai

bet taip pat 
atveža kas

dien aliejaus, kiek yra rei
kalinga kasdieniniam su
vartojimui.

visi

Nuskandino Ašti 
Nacių Laivus

Maskva, liepos 30 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
skelbia, kad Suomijos į- 
lankoje buvo nuskandyti 
aštuoni nacių laivai.

1 j. ik

Geriausia vieta dėl gavimo
Permanent Wave

CASPER’S 
BEAUTY SALON

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

“Draugas” rašo, kad pe
reitą šeštadienį, liepos 25 
d. š. m., Chicago je, prie 
Dariaus - Girėno pamink
lo, Marąuette parke daly
vavo 20,000 lietuvių Illi
nois gubernatoriaus
Dwight H. Green ir mayo
ro Edward J. Kelly pa
skelbtosios “Lietuvos Re
spublikos Dienos” minėji
me.

Chicagos lietuviai, ku
riuose nuolatos dega lai
mėjimo troškimas, tą die
ną susirinko prie Dariaus-

Girėno paminklo, Marąue
tte Parke, kad paminėtų 
Amerikos pripažinimo 
Lietuvą “de jure” dvide
šimties metų sukaktį.

Virš 20,000 Chicagos lie
tuvių aiškiai pabrėžė, jog 
visos tautos tegali tikėtis 
laisvės tik Amerikai lai
mėjus ir tą savo įsitikini
mą pabrėžė išpirkdami 
karo bonų už 100,000 dole
rių.
Pinigai ir Sūnus

Tą dieną kiekvienas Chi
cagos lietuvis, stovėdamas 
prie savo garbingai žuvu
sių didvyrių Dariaus-Girė
no paminklo, šventai pasi-

Rusai Sutraukė Daugiau
Atsarginių Karo Jėgų
—

Smarkūs Mūšiai Stalingrado Fronte
Maskva, liepos 30 —Pra

neša, kad sovietų Rusijos 
karo vadovybė sutraukė 
daugiau atsarginių karei
vių į pietinį frontą ginti 
Stalingradą. Sakoma, kad 
per pastarąsias dvide
šimts keturias valandas 
naciai padarę mažą prog
resą.

Smarkūs mūšiai eina 
Tsimlyansko ir Bataisko 
apylinkėje ir taip pat Vo- 

Parko OCD viršininkas, ronežo fronte.
Assistant Corporation Sovietų komunikatas 

pirmą kartą praneša, kad

rimą, pabrėžė, jog “Ame
rikos ir jos sąjungininkų 
pastangomis Lietuva ir 
kitos okupuotos valstybės 
vėl bus laisvos ir nepri
klausomos”. Mes tuo visai 
neabejojame. Demokrati
jos šį karą laimės”.

Be to, kalbas pasakė tei
sėjas John T. Zuris, kuris 
atstovavo Majorą Kelly, 
Robert James, Marąuette

žadėjo dėti visas pastan-

Counsel Rudy Vassalle, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovė p. Daužvar- 
dienė, “Draugo” red. L. 
Šimutis, George Dono- 
ghue, Al. G. Kumskis, Da
riaus - Girėno Amerikos 
Legijono posto kom. An
thony Kasper ir adv. An
thony Olis.

gas, kad jo kraštas — A- 
merika — laimėtų ir kad 
tuo laimėjimu būtų išpirk
ta laisvė visoms tautoms 
ir jų tėvų kraštui — Lie
tuvai.

Tam jie aukojo savo 
turtą ir savo geriausius 
sūnus ir dukras, kurių 

■ tūkstančiai yra karo fron
tuose ir karo ligoninėse.
Pasitiki Prezidentą

Svarbiausiąją kalbą pa
sakė Jungtinių Valstybių 
ministeris Lietuvai Owen 
J. C. Norem, kuris pažy- 

i mėjo, jog “Lietuva nebus 
pamiršta, kai sąjunginin- 

I kės tautos laimės karą ir 
taiką. Visos tautos gali 

Ši Miss Ihez Ray, 35 m. amž., viešbučio laikytoja pasitikėti Prezidento Roo-j t'V J i > r *. L» • '■« z. • .** . , .. . 4,, •» > 7 •

Dienos paradas prasidė
jo prie 69-tos ir S. West- 
em Avenue, kurio prieky
je žygiavo Dariaus - Girė
no posto legionieriai su 
Amerikos vėliavomis, po

naciai puola pietvakarius 
nuo Kletskaja, 80 mylių į 
šiaurvakarus nuo Stalin
grado. (Iš to galima su
prasti, kad naciai bando 
pasukti savo šiaurines ka
ro jėgas per Don upę tie
siai į Stalingradą prie 
Volgos).

Sovietų kariuomenė su
laiko kiek galėdama nacių 
spaudimą su dideliais na
ciams nuostoliais, sako so
vietų komunikatas.

(Vokietijos aukštoji ko
manda praneša, kad jų ka
ro jėgos perėjo Manič ir

raštyj “Goeteborg Han- 
delstidningen” straipsnį, 
kuriame autorius sako, 
tad jeigu Švedija toliau 
nebegalėtų išlaikyti nei- 
ralumo, tai ji tikrai pasi

rinktų “tiesų kelią”.
Vokietijos nacių spokes- 

manas dėl tokio švedų lai
kraščio autoriaus pareiš
kimo įspėja Švediją, kad 
jį nepasiduotų įtraukti į 
politiką, kuri būtų nesude
rinama su neitralumu.

Švedų visuomenės opini
ja turi apsisaugoti tokios 
“Britų propagandos, jei
gu nenori išsistatyti į tokį 
pat pavojų, kaip kitos 
Skandinavijos tautos”, gal 
būti primenama Norvegi
ja.

Vokietijos naciams, ma
tyt, nepatinka Švedijos 
valdžios santykiai su so
vietų Rusija. Tačiau ne
manoma, kad šis nacių į- 
spėjimas duotų kokius 
nors rezultatus.

Japonai Įsigalėjo 
Aleutiany Salose

VVashington, liepos 30 — 
Ameri^ąs vyriausybės ži
niomis paaiškėjo, kad A- 
leutianų salose — Attu, 
Kiška, Agattu, Japonai 
laikinai įsigalėjo ir turi 
tarp 20,000 ir 25,000 jose 
kareivių. Amerikos lakū
nai keletą sykių bombar
davo Kišką salą, kad su
mažinti Japonų galybę.

z
Naciai Bombardavo 

Suezo Kanalą
Cairo, Egiptas, liepos 30 

— Nacių lakūnai bombar
davo Suezo kanalo vietas, 
užmušė 11 ir sužeidė 29 
žmones.

Nušovė 6 Ašies Lėktuvus 
Maltoj

Valletta, Malta, liepos 30 
— Per pastarąsias dvi die
nas sąjungininkų karo jė
gos nušovė 6 Ašies lėktu
vus.

• Vilniuje griaunama 50 
namų, nukentėjusių nuo
karo veiksmų.

jų kiti Amerikos Legijono, gaj upes jau toli už Rosto
vo ir kad rusai buvo pri 
versti trauktis tolyn ke
liuose punktuose šiaurva- 
karuose nuo Kalač, kuris 
yra į vakarus nuo Stalin
grado).

Naciai Įspėja Švediją
Stockholm, Švedija, lie 

pos 30 — Švedija sušilau 
kė netikėto ir griežto į 
spėjimo iš Vokietijoj, 

nfe

postai, lietuvių organiza
cijos, Lietuvių moterų 
Raudonojo Kryžiaus dali
niai, Šv. Kazimiero Aka
demijos studentės ir Ac- 
me Steel kompanijos 50 
asmenų benas.

Prie paminklo du chorai 
ir akademikės sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus", o kun. Baltutis sukal
bėjo invokaciją.

Bonų po $500 — $1,000

Stalinas įsakė Raudonajai
Armijai Nebesitraukti

Mas Ik va, liepos 30 — So- žvaigždė’ Stalino pareiš- 
vietų premieras Juozas kimą.
Stalinas šiandien įsakė! “Kiekvienas karininkas 
Raudonajai Armijai susi-, ir kareivis turi laikyti sa- 
laikytii ir nebesitraukti gi-)vo poziciją ir kovoti iki 
lyn į Kaukazą, bet kovoti i kartaus galo”, sako Stali- 
“už pergalę arba mirti”, i nas.
Taipgi oficialis armijos!
organas‘Raudonoji Žvaig- ^u<Jon°J‘ . ?vaIg.z?P
ždė’ sako, kad bile ateityj: Pnd“n?‘k^
pasitraukimas . išstatys 3™ ?dele'

__ ; . ■ armna neeali traukti to-

Grands Rapids, Mich., aiškindama teismui,, kaip josJsevėlto ir ministerio pir-
laikomam viešbiuy • ;\*Vko gi'hįli/dt^š susikirtimas, J alininko Churchillo paša- 4 ___ _____
apalpo. Jos elgimasis atkreipė policijos dėmesį. diis, kuriais ’ ’g&rantuojft- ntetaėrtiiliį&Vjos borų. !l°ąė^eflų deriiėsį į tilpusį laite- gal’

Laikė šp&tidos ko:vertės pirko apie 20-25 aš
menys ftHfpie 600'šh‘vfįšįcijos Vblfietijos
fcšrtiemr pirko mažetSriė^f^pokesiifena^ at

1------ pazymi
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LIETUVOS TREMTINIO SIBIRAN SĄRASAS
— »v •I

>rnf>' r, Mas.
\

1

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta-

I)

Parapijos Piknikasnas), 17, mokinė.
4866. Kemeža, Vytautas 

(Pranas), 15, mokinys.
4867. Kemeža, Gediminas 

(Pranas), 9, mokinys.
4868. Kemežaitė, Vida (Vy

tautas), 17, mokinė, g. v. Jo
niškis, Šiauliai.

4869. Kemėžys, Vincas (An
drius L 48, mūrininkas, g. v. 
Kunigiškiai, Pajevinys.

4870. Kemežienė, Ona (Jo
nas), 46, ūkininkė.

4871. Kemežytė, Ona (Vin
cas), 15, mokinė.

4872. Kemešys, Bronius (Vin
cas), 10, mokinys.

4873. Kemešys, Antanas 
(Vincas), 7.

4874. Kemzūra, Juozas (Pra
nas), 64, ūkininkas, g. v. Ilgiš- 
kiai, Betygala.

4875. Kemzurienė, Marija 
(Antanas), 27, ūkininkė, g. v. 
Pajūris, Kvedema.

4876. Kemzūraitė, Ona - Da
nutė, 7 mėnesių amžiaus.

4877. Kenstavičius, Antanas, 
30, darbininkas, g. v. Utena.

4878. Kenstavičienė, Domi
cėlė (Mikas), 68, ūkininkė, g. 
v. Budginai, Žarėnai.

4879. Kenstavičius, Stasys
(Domininkas), 23, ūkininkas,
g. v. Budginai.

4880. Kenstavičiūtė, Valerija, 
22, mokytoja, g. v. Malėtai.

4881. Kenstavičiūtė, Domice-
4851. Kelertas, Jonas, 40, ū- .'Domas)’ 2' Budginai’ TeI‘ 

šiai.

4836. Kazura, Elzbieta, 60, 
auklė, g. v. Vilnius.

4837. Každailevičius, Bronus 
(Kazys), 78, ūkininkas, g. v. 
Adolfinava, Grinkiškis.

4838. Každailevičius, Kazys, 
74, advokatas, g. v. Raseiniai.

4839. Kebleris, Jurgis (Jur-

Sv. Kazimiere Parapija čiai: pirm. T. B. Mažeikienė, 
pagelb. — O. Sidabrienė, antra 
pagelb. — M. Vaitekūnienė, 
rašt. — P. Pūrienė ,ižd. — M.

mi galės sužinoti apie sa- gįs > , 35 mokytojas, g. v. Skar- 
vuosius, nuo kurių dabar dupis> Sintautai, 
negauna jokių žinių. 4840. Keblerienė - Gylytė,

Sąrašas sunumeruotos ir Marceiė, 28, šeimininkė, 
alfabetiškai sudarytas. 4841. Kebleris, Leonidas (Ju- 
Pirmiausia paduoda išvež- venecijus - Jurgis), 4. 
tojo pavardę, vardą, o' 4842 KederiSj Petras 30> 
skliauteliuose  ̂tėvo vardą, samdjnyS> g. v. Bartininkai, Vil

kaviškis.
4843. Kederienė - Lunackaitė, 

Albina, 28, mokytoja, g. v. Bar-
4814. Kazlauskas, Vladas tininkai.

(Kazys), gimęs 1901, mokyto-i 4844. Kederis, Algimantas 
jas, g. v. Pošnia, Alytus. • (Petras), 3.

4815. Kazlauskienė, Sofija, j <845. Kedys, Juozas, 45, dar- 
45, šeimininkė, g. v. Pošnia. i bininkas, g. v. Skaudvilė.

Kazlauskienė, Sofija 4846. Kedienė, Magdalena 
j xs), 47, ūkininkė, g. vJ (Kazys), 42, mokytoja, g. v. 

1 Skaudvilė.
Kazlauskaitė, Lidija, g.! 4847. Kedytė, Milda (Juozas)

us. 115, mokinė.
Kazlauskaitė, Juzė. Į 4848. Kedytė, Laimė (Juo-

- . Kazlauskienė, Juzefą, zas), 19.

išvežtojo amžius ir gyve 
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)

ninkė (su uošve), g. v. 
lynai, Pabradė.

4849. Keina, Jonas (Jurgis), 
gimęs 1877, su šeima, ūkinin-

. Kazlauskas, Juozas gas, g. v. Maliokalnis, Dauge- 
/nas), 34, studentas, g.jliškis.

v. rvaunas. i 4850. Keldušis, Antanas (Pet-
4821. Kazlauskienė, Anastazas), gimęs 1904, mokytojas, 

zija (Juozas), 36, samdinė, g. g. v. Vilnius, 
v. Tirkšliai.

4822. Kazlauskas, Gintautas kininkas, g. v. Kalvarija, Vil-
(Antanas), 6. kaviškis.

4823. Kazlauskaitė, Laimutė 4852. Kelertienė, Ona, 30,I
(Antanas), 1. .samdinė, g. v. Kalvarija.

4824. Kazlauskas, Vladas 4853. Kelertaitė, Ramutė
(Kazys), 42, mokytojas, g. v. (Jonas), 10, mokinė, g. v. Kal- 
Pošnia, Miroslavas. . vari ja, Vilkaviškis.

4825. Kazlauskienė, Sofija 4854. Kelertas, Algimantas 
(Moaiejus), 43, šei/nininkė. į (Jonas), 8.

4826. Kazlauskas - Kai butą 4855. Kelertaitė, Dalia (Jo- 
(Jonas), gimęs 1905 ,mokyto- nas), 3.
jas, g. v. Miroslavas. • 4856. Kelmelis, Juozas, 60,

4827. Kazlauskienė, Sofija ūkininkas, g. v. Paliepiai, Kap- 
(Silva), gimusi 1903, mokyto- čiamiestis. 
ja-

4828. Kazlauskas. Viktoras
4857. Kelmelienė, Marija, 60, 

šeimininkė.
(Vincas), 32, samdinys, g. v.' 4858. Kelpšienė - Jankūnaitė,
Vyšpiniai, žvirgždaičiai. Elena (Ipolitas), 37, siuvėja,

4829. Kazmazinas, Mikas g- v. Baltakiai, Tauragė.
(Antanas), 42, samdinys, g. v. 
Vilnius.

4859. Kemerzunas, Petras 
(Jonas), gimęs 1895, ūkininkas,

4830. Kaznauskaitė, Aleksan- g. v. Virbalis.
dra (Jonas), 22 .artistė, g .v. 4860. Kemerzunienė, Marija
Panevėžys. į (Juozas), gimusi 1898, šeimi-

4831. Kaznauskaitė, Marija ninkė.
(Jonas), 18, darbininkė, g. v.’ 4861. Kemerzunaitė, Salome
Panevėžys. (Petras), gimusi 1925, mokinė.

4832. Kazmierčiukas, Vincas 4862. Kemerzunas, Romual- 
44, policininkas, g. v. Vilnius, i das (Petras), gimęs 1933.

4833. Kazmierčiukienė, Mari- 4863. Kemeža, Pranas (Jo
ja (Juozas), 38, šeimininkė. į nas), 41, ūkininkas, g. v. Uo-

4834. Kazmierčiukaitė, Elena' šiai, Alvitas, Vilkaviškis.
(Vincas), 16, mokinė. i 4864. Kemežienė, Marija

4835. Kazmierčiukas, Jonas , (Juozas)), 40, šeimininkė.
(Vincas), 16, mokinys. į 4865. Kemežaitė, Birutė (Pra-

4882. Kenstavičius, Balys 
(Juozas), 55, karys, g. v. Aly
tus, Veisėjai.

4883. Kenstavičienė (su 4 
vaikais), šeimininkė, g. v. Vei
sėjai.

4884. Kenstavičiūtė, Elena 
(Pranas), 35, darbininkas, g. 
v. Vilnius.

4885. Kenstavičienė, Ona 
(Jonas)), 67, gėlininkė, g. v. 
Vilnius.

4886. Kenstavičius, Stasys 
(Pranas), 18, darbininkas, g. 
v. Vilnius.

4887. Kentra, Jonas (Kazys), 
74, ūkininkas, g. v. Lukauskiai, 
Kretinga.

4888. Kepalas, Petras, 58, 
samdinys, g. v. Rozalimas, Pa
nevėžys.

4889. Kepalienė, Ona, 37, šei
mininkė.

4890. Kepalas, Albertas (Pet
ras), 16.

4891. Kepalaitė, Aldona (Pet
ras), 14.

4892. Kepalas, Vytautas (Pet
ras), 6.

4893. Kepalaitė, Izolina (Pet
ras), 4.

4894. Keraitis, Antanas (Vin
cas), 38, ūkininkas, g. v. Kū
renai, Deltuva.

4895. Keraitis, Jonas (Vin
cas), 35, ūkininkas, g. v. Pa- 
mamickai, Ukmergė.

4896. Keras, Juozas, g. vieta 
Vilnius.

4897. Kerienė, Veronika, g. 
v. Vilnius.

4898. Keraitė, Milda (Juo
zas).

4899. Keredžius, Vincas, 60, 
dailidė, g. v. Karčamai, Radvi
liškis.

4900. Kerpauskas, Anicetas 
(Augustinas), 65, aptiekorius, 
g. v. Kalvarija, Telšiai.

4901. Kerpauskienė, Marcelė 
(Petras), 33, aptiekorė.

4902. Kerpauskas, Alfredas 
(Anicetas), 7.

4903. Kerpauskas, Tomas 
(Anicetas), 6.

4904. Kersnovskienė, Alina 
(Juozas), 26. ūkininkė, g. vie
ta Mickūnai, Vilnius.

4905. Keršte. Vincas (Vin-
Sakoma. užklausta beždžionė šio vyroil^pie Ašies >ėas>, 40, mokytoja, g. v. Aly. 

politiką, ir-gi išsižiojusi visa gerkle su protesto to-tus.
nu. Tur būt ir gyvuliai jaučia žiaurią “ašies” vergiją. 4906. Keršienė, Petronėlė, 45,

“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
Jonas Karshok, S. Boston, Mass...........................$2.00
A. Žukauskienė, Suffield, Conn.............................$1.00
Mrs. S. White, Pautucket ,R. I...............................$2.00
Ant. ir Morta Sinkevičiai, Dorchester, Mass.........$1.00
H. Plekavičius, Cambridge, Mass;....................... $6.00
Pr. Lingys, S. Boston, Mass....... . ...........................$1.00
J. Trinka, S. Boston, Mass..... ..............................$1.00
O. Šarkaitė, Dayton Beach, Florida.......................$5.00
M. Mazgelis, Boston, Mass.....................................$1.00
P. Jocius, S. Boston, Mass..................................... $2.00
M. Waiginienė, S. Boston, Mass.............................. $1.00
L. Antanavičienė, S. Boston, Mass...........................$2.00
Mrs. A. Dargis, Pittsburgh, Pa............................. $5.00
R. Kandrotienė, Lewiston, Me.................................. $1.00
F. Steckis, Hyde Park, Mass...................................$1.00
K. Karčiauskas, Dorchester, Mass...........................$1.00
Mrs. A. Navickas, N. Adams, Mass....................... $1.25
Mrs. A. Baronas, Dorchester, Mass...................... $1.00
J. Zavadskas, Haverhill, Mass.................................. $1.00
M. Jodka, Lawrence, Mass.......................................$1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą ir nuoširdumą.

šeimininkė, g. v. Alytus. j 4928. Kibirkštienė - Urbonai-
4907. Keršytė, Aldona (Vin- tė, Ona (Juozas), 36, mokytoja.

cas), 15, mokinė.

Šauniai Paminėjo 25 Metų 
Vedybinio Gyvenimo Sukaktį.

Leonas ir Magdalena Urmo- Milės. Pasidalinta skirtingi 
nai, gyv. 53 Barclay St., lai- ’darbai prisirengimui. Nutarta 
mingai susilaukė Sidabrinio Ju- Įturėti įvairių dalykų, skanių 
biliejaus 17 d. liepos š. m. Gi 18 valgių ir gėrimų. Palikta kuo- 
d. liepos sesuo O. Sidabrienė, Pom apsvarstyti ir išrinkti dau
sų draugėms pagelbininkėms ir £lau darbininkių. Išvažiavimas 
Urmonų dukrelių pagalba su- bus įdomus ir įvairus.
rengė puikią puotą Maironio * v ~ ‘ ..o r r ; sv. Kazimiero parapijos me-
parko patalpose. Skaitlingai' . ..° tinis piknikas ruošiamas visu
publikai susirinkus, pribuvo ir , . , • , - •; , . ... , ,. . smarkumu. Aukų rinkėjos pp.
laukiamieji Jubdiejautai, dūk- Q Rldlklenė ir 0 ziurinskien5
relių lydimi. Jie buvo maloniai , .... . , . uoliai darbuojasi ir gavę daugsutikti ir apdovanoti gelių puo- , .... . .. ., . ., , . . aukų įvairiais daiktais nuo
kstemis, sidabrinių dolerių bu- , x - • i , , •, . . , . , • krautuvininkų lietuviu ir sve-kietu ir kitomis dovanomis. Or-' . x ~ . .. ,, timtaucių. Galima tikėtis, kad
kestrai grojant pradėjo stip-'o j c j t- panikas bus sėkmingas pilnoje 
nntis skaniais valgiais. Pasis- x - .... . , , . . to žodžio prasmepje.
tipnnę kalakutiena ir kitais .. , , ,. „ Šimto dolerių vertes dovanųskanumynais, O. Sidabrienė pa-!, ..knygeles yra gražinamos dėl sveikino Jubiliejantus ir sve- . , , .J sutvarkymo, kuriose eina pir-
cius, pareikšdama Sesutei ir TT o m i. mas prizas $25.00 U. S. War j
svogeriui ilgiausių metų ir ge- ,. . Bond. Seimininkes gamina vairiausios ateities. Po to iššaukė , ,gius, kad butų kuom pastiprin- 
visą eilę draugių, draugų ir .. „ ... -• *° ti alkstančius svečius tyrame
draugijų pirmininkių tarti ke-, Vyrai sUtiMg
lėtą žodžių, kurie supynė gra- ... . ... , ....° svečiai prasivėdintų šiltame o-
ziausių linkėjimų vainikus. ™ • u- -u •J ’ re. Plaukikai ir bėgikai ; •
Baigiant patys Juibiliejantai ... , , , . ...° J stma muskulus, kad gatė* ų
pareiškė didelį dėkingumą ren- rai lenktyniautis. Cho.
gėjoms ir atsilankiusiems gimi- i . . - • T rb i vadovybėje muziko J. B < -
nėms ir draugams. Dėkojo už ... ... .J maicio, rengiasi visus pal 
dalyvavimą, linkėjimus ir do- ... .. . .. ....„ . minti gražiomis patnjotiskomis
vanas. Po to visi linksminosi t

4908. Keršis, Vitas (Vincas), 
15, mokinys.

4909. Keršulis, Jonas (Juo
zas), gimęs 1897, kasierius, g. 
v. Lazdijai.

4910. Keršulis, Antanas, 40, 
mokytojas, g. v. Šventežeris, 
Seinai.

4911. Keršulienė, Anelė, 30.
4912. Keselytė, Regina, 21, 

slaugė, g. v. Mažeikiai.
4913. Kevalas, Antanas (Ma

tas), gimęs 1909, samdinys, g. 
v. Kaunas.

4914. Keželis, Karolis, 32, 
darbininkas, g. v. Kretinga.

4915. Keželienė, Liuda (Jo
nas), 23, šeimininkė.

4916. Keželytė, Irena - Laimu
tė (Karolis), 6.

4917. Kežunas, Stasys (Kleo- 
fas), 21, darbininkas, g. vieta 
Vaitkūnai, Pabradė.

4918. Kiaunienė, Ona, 75, ū- 
kininkė, g. v. Mairiškis, Kre
kenava.

4919. Kiaunytė, Julija (Anta
nas), gimusi 1929, mokinė.

4920. Kiaunė, Algimantas 
(Antanas), gimęs 1936.

4921. Kiaunė, Jonas (Anta
nas), gimęs 1940, g. v. Kreke
nava.

4922. Kiaunė, Juozas (Sta
sys), 37, samdinys, g. v. Vil
nius.

4923. Kiaupa, Adomas, 50, ū- 
kininkas, g. v. Kaišedorys.

4924. Kiaušas, Antanas, 62, 
ūkininkas, g. v. Plaušai, Vy
žuona.

4925. Kiaušicnė - Guzevičiū- 
tė, Stefa (Antanas), 56, šeimi
ninkė.

4926. Kiaušas. Jonas (Anta
nas), 19. ūkininkas.

4927. Kibirkštis, Juozas (An
tanas), 55. ūkininkas, g. vieta 
Dumblynė, Dusetos.

4929. Kibirkštytė, Eugenija 
(Juozas), 6.

4930. Kiečikaitis, Izidorius 
(Petras), gimęs 1889, vežikas, 
g. v. Vilnius.

4931. Kidolis, Feliksas (Juo
zas), 27, darbininkas, g. vieta 
Kazlų Rūda.

4932. Kiela, Jonas (Pranas), 
26, vežikas, g. v. Vilnius.

4933. Kiela, Pranas, 40, mo
kytojas, Kaunas.

4934. Kielius, Kostas (Vin
cas), 32, darbininkas, g. vieta 
Marijampolė.

4935. Kiernovskis, Zigmas, 
55, ūkininkas, g. v. Vaičiūnai, 
Rudamina.

4936. Kiemovskienė, Jadvy
ga, 52, gyv. v. Vaičiūnai, Ru
damina, Vilnius.

4937. Kiernovskytė, Ona 
(Zigmas), 20, g. v. Vaičiūnai.

4938. Kiernovskis, Stasys 
(Zigmas), 15.

4939. Kiernovska, Alina 
(Juozas), 25, ūkininkė, g. vie
ta Mickūnai, Vilnius.

4940. Kiša, Vladas (Juozas), 
gimęs 1904, darbininkas, g. v. 
Rudnia, Vilnius.

4941. Kiesilis, Izidorius (Pra
nas), 30, karys, g. v. Račiuke- 
nai, Kupiškis.

4942. Kigelis, Rudolfas (Kriš- 
tupas), gimęs 1906, ūkininkas, 
g. v. Eidžetoniai, Vaškai.

4943. Kigelienė, Milda (Jo
nas), 37, ūkininkė.

4944. Kilertas, Jonas, 40, 
samdinys, g. v. Suv. Kalvarija.

4945. Kilerienė, Ona, 26.
4946. Kilertas, Ramutis (Jo

nas), 9.
4947. Kilertas. Algirdas (Jo

nas), 6.
4948. Kirertaitė, Dalia (Jo-Ztl . 1 ; G

nas), 3. ,,
(Bus daugiau)

dainelėmis.
Klebonas kun. A. Petraitis,

vyriausias pikniko galva, su
pagelbininkais ir visais rengė-

, jais kviečia visus Worcesterio Mildą, plaukų dabmtoją (Hair- . , ....J ir apylinkes lietuvius skaitlin-dresser) ir Joaną, kuri šiais! . , ,j gai dalyvauti parapijos meti- 
metais sėkmingai baigė Classi- .... o , ..... niame piknike 2 d. rugpiucio, cal High School, ir pasirengusi , c, ,. , , JT ® , Maironio parke, Shrewsbury,tęsti toliau mokslą Bacuse Col- Mass.

Pikniko valdyba susideda se
kančiai: Garbės Pirm. — Kle
bonas Kun. A. Petraitis, Kun. 
Jonas Bakanas, Kun. Jonas 
Padvaiskas, pirm. — Petronėlė 
Bačinskienė, rašt. — Amilija

iki vėlumos.
Pp. L. ir M. Urmonai išaugi

no ir išmokslino šeimynėlę — 
tris dukteris — Aldoną, slaugę,

lege.
L. Urmonas priklauso prie 

Šv. Kazimiero parapijos ir SR- 
KA 41 kps.; M. Urmonienė pri
klauso prie daugelio dr-jų, bū
tent, Mot. S-gos 5-tos kps.J Milienė. Sekančios draugijos
mc t ___- darbuosis piknike: Šv. Onos,LDS 7-tos kps., Labdaringos šv VardQ Marijos gv. Petro: 
dr-jos, Tėvų Marijonų Rėmėjų, neles, Moterų Šą-gos 5-ta kp., 
Socialio Klubo ir Šv. Onos dr- Socialis Klubas, Parapijos Cho- 
jos. Ji visur darbuojasi kiek £,as,. Studentų kp.,
sveikata ir laikas pavėlina. To- gv Vardo jėzaus, LDS 7-ta kp., 
kiu būdu ir prietelių turi ne- Blaiv. 25-ta kp., Susiv. R. K.
mažai. Dalyvė.

Moterų Sąjungos 5-tos ir 69 
kuopų delegacijos susirinkimas 
įvyko 22 d. liepos pp. T. B. Ma
žeikų namuose. Apkalbėta pri-: 
sirengimas prie išvažiavimo; 
Mot. Są-gos Mass., Me. ir N. H. 
apskričio, kuris įvyks 30 d. 
rugpiūčio š. m., Maironio par
ke, Shrewsbury, Mass. Tame 
susirinkime pasiskirstyta dar-' 
bais, sudarant valdybą sekan-1

41 kp., Šv. Kazimiero ir Šv. 
Jurgio dr-jos. Koresp.

Phone 1181

A. P. RARLON AS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

i

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Moldakny9es

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odas
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi--------------------------------------------------------------- 35©.

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

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
su kablke --------------------------------------------------------------------  $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. ................................................................................... 52.75

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi._____________________ S5c.

VYRAI BROLIAI, speclalė vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai........................ $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ...................... .....  20c.

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 28S pusi. Kaina ....................... $1.50

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

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
328 puslapiai. Kaina .............................................................. . . 65c.

"DARBININKAS",
366 W. Breadwoy, So. Boston, Mosi.

i
I I
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7. TAIKOS PASLAPTIS

Šitos pageidaujamos stiprios taikos nesukurs nei 
taikos sutartys, nei iškilmingiausios konferencijos, 
nei garbingiausių valstybės vyrų patsangos, jei pirma 
nebus pripažinti šventi prigimties bei dieviškų įstaty
mų dėsniai. Jokis ekonomistas, jokis sugebėjimas val
dyti nepajėgs visuomenės sunkumų išlyginti, jei pir
ma pačioje ekonomijoje neįsiviešpataus doros įstaty
mai, Dievu ir sąžine pagrįsti. Čia tai glūdi svarbiau
sias nervas visų tautų politinio bei ekonominio pajė
gumo ,tai yra tikriausias “pinigas”, kuriuo pasirėmus, 
visa kita negali svyruoti, nes tada visa remiasi amži
nuoju nesikeičiančiu Dievo įstatymu, tai yra, stipriau
siu negalimu autoritetu.

Bet ir atskiriems žmonėms atgaila suteikia stip
rios ramybės, atitraukdama juos nuo žemiškų nepas
tovių gėrybių, keldama juos į amžinybės aukštybes; 
ji duoda jiems net rūpesčių ir vargų prispaudime tos 
ramybės, kurios pasaulis bet kuriais savo turtais bei 
geismų patenkinimu negali duoti. Ar ne linksmiausis 
visų šitoje ašarų pakalnėje girdėtų giesmių yra Šv 
Pranciškus, kuris giedojo Saulei? Bet jis buvo vienas 
griežčiausių Kristaus sekėjų; tai Asyžiaus pavargėlis, 
kuris čia žemėje nieko neturėjo ir kuris išvargusiame 
savo kūne nešiojo Nukryžiuotojo Viešpaties Jėzaus 
ženklus.

Taigi malda ir atgaila yra du galingi veiksniai, 
mums šiais laikais Dievo duoti tam, kad be vado klai
džiojančią žmoniją atvestumėme prie Dievo. Šios prie

nės turi padėti pašalinti vyriausią ir svarbiausią 
ipriešinimo bei revoliucijos, tai yra, sukilimo prieš 
,vą, priežastį. Bet pačios tautos turi galutinai pa- 
žti, ar, pasiduodamos šių veiksnių gerai ir išganin- 
įtakai, jos sugrįš nužemintos bei apgailestaujan

čios į gailestingumo Dievą, arba pasiduos prieš Dievą 
kovojančiam priešui, kitaip sakant, keršto bei pražū
ties dvasiai, pavesdamos jai save ir tą nedidelį čia že
mėje dar liekantį laimės likutį.

Tad nieko kito nelieka, kaip pakviesti šį nelaimin 
gą pasaulį, tiek daug kraujo praliejusį, tiek kapų su- 
pylusį, tiek gėrybių sunaikinusį ir tiek pagaliaus žmo
nių be duonos ir darbo palikusį, meilingais maldos žo
džiais: “Grįšk į Viešpatį, tavo Dievą”.

L. Vyčių organizacijos 30-tasis Seimas įvyks 
rugpiūčio 11, 12, 13 d.d., Šv. Petro parapijos ribose, 17 
Vyčių kuopos vadovybėje.

Šis Seimas yra svarbus todėl, kad šiuo karo laiku 
palaikytume organizaciją gerame stovyj ir. jaunimo 
tarpe palaikytume gerą, stiprią patrijotinę dvasią, 
kurios dabar tiek daug reikia!

Tikiuosi, kad visi suprasime jaunimą ir suprasi
me Lietuvos Vyčių organizacijos svarbą mūsų išeivi
joje, todėl reiškiu vilties, kad skaitlingai susir inksime 

Seimą ir apsvarstysime visus svarbiuosius organi
zacijos reikalus ir apsidrausime save nors iki baigsis] 
šis baisusis karas, kad organizacija per daug nenu
kentėtų.

Aišku, kad nė iš vienos lietuvių organizacijos tiek 
narių nepašauks į karo tarnybą kovoti už Amerikos, 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų laisvę, kaip iš L. Vyčių 
organizacijos. Jau dabar yra per penki šimtai vyčių 
narių karo tarnyboje, bet tas negali mums pastoti ke
lią, nes turime užpildyti tuščias vietas kitais, nes ka
talikiško jaunimo turime užtektinai.

Turint minty sunkesnes dienas karo laiku ir, tiek 
daug darbo, todėl visi vieningai petys į petį turime 
dirbti Amerikos gerovei, organizacijoms ir, ypač jau
nimui nuoširdžiai turėtume padėti, nes jaunimas tau
tos ateitis...

Stovint priešaky garbingos L. Vyčių organizaci
jos, laikau sau už didelę garbę, kad turiu progos visus 
kviesti dalyvauti 30-tame L. Vyčių Seime. Pirmiausia 
vyčių kuopos turėtų skaitlingai atstovauti, gi paskui 
ir mūsų garbingieji vadai turėtų skaitlingai su mumis 
dalyvauti, ypač garbinguosius kunigus nuoširdžiai 
kviečiu. Tad visi į L. Vyčių Seimą.

Pranas Razvadauskas,
L. Vyčių Centro Pirmininkas.

WAH BONDS
The mess kit is one the most 

important items in the Soldier'a 
eąuipment It consists generally ot 
a pan, a plastic canteen and cup. a 
fork, kmfe and spoon. all in a can- 
vas pack cover. The totai cost runs 
up to about $2.00.

Canteens and other items such at 
handles on knives and tarkš, former- 
ly made oi aluminum, are now plas
tic. Alloy has replaced stainlesa 
steel. You can buy many of these 
mess kits for our boys with your 
purchases of War Bonds and Stamps. 
Invest at least 10 percent of your 
income in War Bonds or Stamps ev
ery pay day and top the quota in 
your COUnty. y. Treasuty Dttarluunl

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija Irgi susižiedavo Marijona 

Masionytė su Juozu Matačins- 
ku. Ji pareina iš So. Bostono, 
kur priklauso prie Vyčių 17-tos 
kuopos. Tos kuopos veikime 
pasižymėjo savo darbštumu ir 

metas kaip eina 
valdyboje.

MALDOS I JĖZAUS ŠIRDĮ
Kurią geresnę progą galėtume jums, Garbingieji 

Broliai, nurodyti tam bendrajam maldos ir atgailos 
žygiui daryti, kaip artėjančias Šv. Jėzaus Širdies iš
kilmes? Tikroji tų iškilmių dvasia, kaip Mes tai pla 
čiai esame išdėstę pireš ketverius metus mūsų enci 
klikoje “Miserentissimus”, yra atgailaujančios meilės 
dvasia, ir dėl to norėjome, kad kasmet visados šią die 
ną visose pasaulio bažnyčiose viešai būtų daromi at
gailos aktai už tiek įžeidimų, tai dieviškajai Jėzaus 
Širdžiai daromų.

Taigi tikimės, kad šiais metais, Dieviškosios Šir
dies dienoje, visos Bažnyčios vaikai lenktyniaudami 
stengsis visomis išgalėmis atgailestauti už nusidėji
mus bei prašyti Dievo dovanų. Lai tą dieną žmonės 
skaitlingiausiai priima Šv. Komuniją ir, nužemintai 
prieš altorių nusilenkę, garbina žmonijos Išganytoją 
Šv. Sakramento pavidale paslėptą, kuris, Garbingieji 
Broliai, jūsų parėdymu turi tą dieną būti iškilmingai 
išstatytas visose bažnyčiose, ir lai išsipasakoja šitai 
gailestingiausiai Širdžiai, visus žmonių skausmus pa 
tyrusiai, visus vargus, kurie juos slegia. Reikšdami 
savo tvirtą tikėjimą, tikrą viltį, karštą meilę, lai, pasi 
prašę galingiausio Dievo Motinos, visų malonių Tar
pininkės, užtarimo, jie karštai meldžia šią Šv. Šird. 
už save bei saviškius, už tėvynę, už Bažnyčią, už Kris
taus Vietininką, Popiežių bei kitus ganytojus, kurie 
kartu su juo sielų valdymo darbą vykdo. Lai jie mal 
dauja Ją už savo brolius tikėjime, už klystančius, už 
netikinčius ir, pagaliau, už pačius Dievo ir Bažnyčios 
priešus, kad jie atsiverstų ir sugrįžtų prie Dievo.

Ši maldos ir atgailavimo dvasia lai būna visų pa 
laikoma per visą oktavą, kuria Mes norėjome padidin 
ti Šv. širdies šventės iškilmingumą. Šitomis dienomis 
visa širdimi bei siela siekiant to, apie ką anksčiau pla
čiai kalbėjome, lai būna atliekamos viešos maldos ir 
kitokios tikėjimo praktikos, kurias, žiūrint vietos są 
lygų, jūs, Garbingieji Broliai, teiksitės nurodyti ar nu 
statyti, “kad gautumėme pasigailėjimą ir rastumėme 
malonę reikalingoje pagalboje”.

"Tauta Be Savo Kalbos?"
Tokia antrašte tilpo. dės Šamo ginklus, rizikuo- 

“Vytyj” gegužės mėn. J. darni gyvybę, stojo ginti 
K. straipsnis. Į tą straips- šią šalį. Dar yra užsiliku- 
nį tokia pat antrašte atsi- šių iš Amerikos - Ispani- 
liepė kritikas J. E. birže-’ jos karo veteranų, kurie 
lio mėn. “Vytyje”. j yra geri Amerikos patrio-

Kadangi “Vytis” išeina tai, laikosi oficialios kal-
tik kartą mėnesyj, tai aš bos ir savos, ir ne tik jie
noriu pasiskubinti ir savo laikosi, bet ir jų vaikai ir 
žodį tarti tautinės kalbos, anūkai seka jų pėdomis 
reikalu laikraštyj “Darbi-į p. J. E. net nesidrovi 
ninke”, jeigu tik “Darbi-, barti ir kaip mažą vaikutį 
ninko” redakcija sutiks jį J mokyti, sakydamas —
talpinti.

Kritikas J. E., matyt, ge
rai vartoja lietuvių kalbą, 
bet ne tam, kad ją gerbti, 
kaipo tėvų palikimą, tik

“tai negražu”. Kam ne
gražu? J. E. ar J. K.? Ne
žinau kas yra tas J. K., 
bet iš spaudos pažįstu, 
kad jis yra lietuvių išeivi

ją net su bauginimais vyti j jos šviesiausias švyturys, 
iš lietuvių tarpo. i gabus mūsų rašytojas, tai

Nors trumpai paduosiu į kaip galima jį smerkti už 
ištraukas iš p. J. E. kriti-! jo pasišventimą lietu-

Klausimai Apsvarstymui

1. Kame yra tikrosios taikos pagrindas bei paslaptis9
2. Ką malda ir atgaila duoda žmonėms ?
3. Ar Dievo įstatymų pildymas duotų žmonijai pašto

vią taiką ?^ irnttlarAu
4. Prie kokios ypatingai maldos Paežius tegina žmo

niją?

kos.
“Tai visgi stebėtina iš

vada — už praradimą sa
vo kalbos Lietuvoje, lietu
viai Amerikoje būtinai da
bar turi vartoti lietuvių 
kalbą savo tarpe. Būtų 
gerai jeigu gražieji sapnai 
taptų tikrenybėje, o karti 
tikrenybė virstų sapnu — 
bet gaila, kad to nebus. 
Čia nėra Vilnius, nei Ma
žoji Lietuva, nei Klaipė
dos kraštas — čia yra U. 
S. A. O Amerikos oficiali 
kalba yra anglų kalba. 
Taigi pone J. K., jei Tams
ta esi Amerikos pilietis, ir 
laikais šios šalies nusista
tymo, tai gali pagirti čia- 
gimius lietuvius už mokė
jimą ir vartojimą lietuvių 
kalbos, bet negražu ir sta
čiai nepatriotiška peikti 
juos už vartojimą Ameri
kos oficialiosios kalbos”.

p. J. E. žemiau net prive
da lietuvių kalbą, kaipo 
svetimą; čia kaip būtų 
skyrimas vaikų nuo tėvų, 
tėvų nuo vaikų.

Kiek man teko susipa
žinti su lietuviais, jaunais 
ir seniais, davėsi patyrti, 
kad karščiausi šios šalies 
patriotai laikosi ir savo 
tėvų kalbos, net ir tokie, 
kurie savanoriai ėmė Dė-

viams ir jo patriotiškumą 
Amerikai.

p. J. E., kaip ir baugin
damas, primena, jog “čia 
nėra Vilnius,, nei Mažoji 
Lietuva, nei Klaipėdos 
kraštas, bet Amerika”.

aidoje iš Philadelphijos 
tilpo žinutė, kurioj pažy
mėta, kad J. E. Kardino- 
as Dougherty 4 lietuvius 

apdovanojo medaliais, iš 
kurių vienas gavo du auk
sinius medalius: vieną už 
vokiečių kalbą ir kitą už 
lietuvių kalbą, tai Pranas 
Statkus. Lai J. E. paklau
sia ar J. E. Kardinolas yra 
Amerikos pilietis?

Prisimenu vieno prele
gento referatą, skaitytą 
Federacijos Kongrese, 
Brooklyn, N. Y., 1939 m., 
jaunimo klausimu, kuris 
skambėjo Amerikos ir 
Lietuvos patriotiškumu, 
gi veikloje lietuvių ištau- 
tėjimu. Federacija tą re
feratą užgyrė. Rezultatas, 
jog Brooklyno Vyčiai jau 
pakrikdyti keturiais vė
jais.

Beje, Gerb. Referentas 
buvo atvykęs ir į Naująją 
Angliją ir kalbėjo jauni
mui apie CYA. Užklaustas 
kaikurių Vyčių 17 kuopos, 
kodėl neglausti jaunimo 
po viena Vyčių vėliava? 
Atsakė: “Pas Vyčius būti
nai turi vartoti lietuvių 
kalbą, o CYA. ne”.

Prisiminus ir skaitant 
apie Lietuvos knygnešius 
iš spaudos draudimo lai
kų, randame, kad ir Lietu
voje buvo tokių elementų, 
kurie laikėsi “rusų oficia
lios kalbos” ir net slaptai 
vadžiojo žandarus po kai
mus, kad netikėtai už
kluptų lietuvių mokyklė
les. .

p. J. E., jei turi tėvelius, 
tai ar pildai ketvirtąjį Die
vo įsakymą; jei mirę, kuo 
puoši jųjų kapus? Kaip 
vadini tą paukštuką, kuris

SUŽIEDUOTUVES 
Susipratę lietuviai jau seniai 

pastebėjo mūsų išeivijos jauni
mo puolantįjį tautiškumą. Gali
ma sakyti, kad mūsų jaunimas Jau kelintas
yra nutautimo dulkėmis apneš- ypatingas pareigas 

Į tas. Retas atsitikimas, kad čia į Kad 116-ta kuopa taip gyvai 
j gimęs jaunuolis ar jaunuolė už-1 darbavosi, tai vienas iš Juozo 
J tektinai žinotų savo tėvų kalbą, nuopelnų. Kuopos gerotei nuo- 
] kad galėtų išreikšti savo mintis' ^aT dirbo ir sunaudojo savo y- 
lietuviškai be jokių angliškųĮ patingus gabumus, kuriais bu- 
maišymų ar kitų žargonų. Jau-,vo Uievo apdovanotas. Dabar 
nimas pamažėliu atsitraukia j randasi oficierių mokykloje 
nuo visos mūsų išeivijos švieti- j Georgia valstybėje. Linkime 
mo ir kultūrinimo. ; pasisekimo Įgyti lieutenanto

Daugiausia nuostolio tauta ‘ laipsnį, 
turi nukęsti nuo šliūbų su sve- Birželio mėnesyje įvyko su- 
timtaučiais. Kada lietuvis su žiedotuvės Bronės Dalelytės su 
svetimtaute arba lietuvaitė su j Pranu Reiniu. Bronė yra labai 
svetimtaučiu apsiveda, didelė gerai žinoma Vytė Šv. Jurgio

Bet reikia žinoti, kad čia 
nėra nei Rusija, kuri lie- savo lizdą teršia? Nori pa-
tuviams buvo uždraudus 
spaudą, kalbą. Tuomet, p. 
J. E. ir Lietuvoje buvo ofi
ciali rusų kalba. Čia Ame
rika, kur šalę oficialiosios 
kalbos galima vartoti ir 
net mokyklose mokytis 
lietuvių kalbos ir daugelį 
kitų tautų kalbų. Iš Tams
tos kritikos, matyt, kad 
vartojate taisyklingai lie
tuvių kalbą, o duodasi su
prasti, jog esate jos di
džiausias nevidonas, ir 
jeigu Amerikos valdžia 
būtų panaši į Rusijos, ne
reikia abejoti, jog imtu- 
mčte žandaro uniformą, 
kad tą kalbą kogreičiausia 
iššluoti.

Bet dėka Amerikos tei
sėms, jog čia ne tik ne
draudžiama svetimos kal
bos (Tamsta ir savo tėve
lių kalbą vadini svetima), 
bet už gražų kalbų varto
jimą net gauna pagyri
mus. čč

Štai “Garso” liepos 2 d.

skriauda yra padaryta Lietu
vių tautai, ypač šio krašto iš
eivijai. Ko daugiau tas atsitiks, 
to greičiau lietuviškumas Ame
rikoje žus.

Kad jaunimas visai nenu
smuktų tautiškuose dalykuose, 
kad geriau pažintų, įvertintų ir 
arčiau prieitų prie to viso kas 
tik Lietuvių visuomenei bran
gu buvo įsteigta Vyčių organi
zacija. Todėl skaitome Vyčių 
konstitucijoje sekančius punk
tus: “Lietuvos Vyčiai žadina 
jaunuomenėje prisirišimą į sa
vo tėvų žemę — Lietuvą ir mei
lę savo gimtosios kalbos bei 
mūsų tautos papročių. Lietuvos 
Vyčiai rūpinasi kaip savo orga
nizacijos narių, taip ir visos 
mūsų išeivijos švietimu ir kul
tūrinimu”.

sirodyti ugnišku Ameri
kos patriotu, bet užmiršti, 
jog Amerikos patriotai 
gerbia ir kitas tautas. A- 
merikos patriotai yra ne 
vien indijonai, bet pasau
lio tautų kolekcija, ir vi
soms tautoms nedraudžia
ma laikytis tėvų palikimo. 
Per virš 40 metų teko da
lyvauti įvairiuose Seimuo
se ir Kongresuose, ku
riuos sveikino vyskupai, 
miesto mayorai, teisėjai, 
gubernatoriai ir kiti parei
gūnai. Visi linkėjo būti 
gerais Amerikos piliečiais 
ir taip pat laikytis savo 
tėvų palikimo — savo gra
žios kalbos.

“Vyties” redaktorius į- 
talpino p. J. E. straipsnį, 
matyt, norėdamas save 
apginti, bet veltui. Jis 
tuo straipsniu tik sukėlė 
daugiau nesusipratimų ir 
neramumo, kokio gal dar 
nėra buvę. Pasiteisinimas, 
parašyk lietuviškai, lietu-

parapijoje, Norvvoode. Pranas 
yra dabartinis kuopos pirmi
ninkas. Vyčių darbas galima 
rakyti yra svarbiausias jo už
siėmimas.

Vietiniuose laikraščiuose bu
vo pranešta, kad Izabelė Baliu- 
konytė susižiedavo su Antanu 
Stankumi. Izabelės energingu
mas ir pasišventimas įskiepijo 
kituose norą aktyviai dalyv .uti 
parapijos ir Vyčių veikime. An
tanas yra rimtas Lietuvis Šv. 
Kazimiero parapijos.

Irgi paskleista žinia, kad vy
tė Rita Kubertavičiūtė tapo su- 
žiedota su vyčiu Pranu Kuda- 
rausku. Šie du interesuoti Vy
čių dalykuose ir nuoširdžiai 
prisideda savo darbu kuopos 
veikime.

Štai pasekmės Vyčių bičiulia-
Vyčių organizacija nėra vien į vimo su Vylėmis. Štai kokį pa- 

kuopos Vyčiai 
lietuviškam jau-

tik jaunuolių ar vien tik mer- ■ vyzdį 116-tos 
ginų, bet yra abiejų, nes kons- duoda visam
titucija aiškiai sako: “Lietuvos > nimui.
Vyčių organizacijos nariais ga- Brangusis jaunime, ar mano- 
li būti abiejų lyčių praktikuo- te, kad jūsų gyvenimas mote- 
janti katalikai, lietuvių kilmės rystėje bus geresnis su svetim-
asmenys”. Vyčiai ruošia šuva- Į taučiais 
žiavimus, susirinkimus, eks
kursijas ir seimus. Rengia 
koncertus, teatrėlius, šokius iri

legu su lietuviais? 
Ar manote, kad lietuvių tauta 
galės gyvuoti, jei ieškosite sau 
moterystėje draugą ar draugę

kitus dorus ir blaivius pasi-, tarpe ne mūsų tautos žmonių? 
linksminimus. To viso tikslas,• Kitų taip padarančių gyveni- 
kad jaunuoliai galėtų geriau' mas atsako neigiamai į šiuos 
pažinti savo tautos jaunuoles, atsakymus. Būkite lietuviais, 
kad duotų jaunuoliui progą iš-. veskite tik savo tautos asme- 
sirinkti sau lietuvaitę, kaipo! nius, sekite mūsų kuopos pa
gyvenimo draugę ir taip su-1 vyzdį- Taip turėsite viltį lai-
kurti ŠPimvniška židinį Tas vi- i minSesnio ir pasekmingesnio kurti šeimynišką židinį. Tas vi- -enimo Taip kelsite tautos 
sas daromas, kad jaunimas ne- ■ vardą ir kultūrą aukštyn. Taip 
darytų skriaudos tautai pasi- Į būsite ištikimais Vyčiais ir pil- 
duodami svetimtaučiams, bet nais patrijotizmo tautos vai- 
pasiliktų lietuvių eilėse, kad kais' “Auksas ir Sidabras” 
apsivesdami su savo tautos as
menimis, jie užaugytų tikrai 
lietuvišką šeimyną. Tik tokiu 
būdu lietuviškumo užlaikymas 
čia Amerikoje gali įvykti.

Aušros Vartų parapijos 116 
kuopos Vyčiai tą gana gerai 
supranta. Štai birželio pradžio
je apsivedė Vytė Aldona Dir- 
saitė su Antanu Šeškevičiumi. I
Aldona buvo gražaus būdo Vy
tė, kuri visuomet brangino lie
tuvaitės vardą. Antanas yra 
Šv. Kazimiero parapijos narys.
Pastarais laikais tapo miesto 
mayoro paskirtas policijantu.
Linkime abiem gražaus gyveni
mo.

Kiek mėnesių atgal, Lilijona 
Rakickaitė susižiedavo su Ado
mu Kudarausku. Abudu buvo 
veiklūs kuopos veikime. Lilijo
na per kelius metus sąžiningai 
pildė finansų raštininkės parei
gas. Adomas yra saržentas J.
V. kariuomenėje Fort Mon- 
mouth, N .J.

viškai ir tilps, jo nepatei 
sina. Čia gi laimė, susiti
ko vienmintį J. E. Saugok 
Dieve, kad nebūtume pri
glausti Šliupo, kuris suar
dė lietuvių vienybę Ameri
koje. J. S.

The 50-caliber Browning machino 
gun is one of the most efficient short 
range weapons uscd by U. S. Fight
ing forces. It is effective at range* 
up to 2.000 yards and firęs about 
600 forty-five caliber buūets per 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma« 
chine gun costs approsimately $600. 
Our fighting forces need thousand* 
of these rapid-fire guns. Even • 
small tom or community can 
many of them by uniting in the pur- 
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in Was 
Bonds every pay day will do the 
trick. u. S Tr'isury Ccfiartment
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KOLONIJOSE

pasišventusių gailestingiems 
■ darbams iš įvairių parapijų, 
■susigrupavę, ęjf> prie Komuni
jos.

Po mišių įvyko jų bertaini- 
nis susirinkimas parapijos sve
tainėje. Ten mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras sveikino pa-

kurie nors sau^on^us apaštalus, ir nurodė

ATHOL, MASS.
A.

GARONER, MASS.
MIR£ MAGDALENA (PET- 

RUKEVIČIŪTE) MILAŠIENE

Liepos 9 dieną, mirė Magda
lena Milašienė, žmona velionio 
Vinco Milašiaus, išgyvenusi 
virš 74-rius metus amžiaus. 
Velionė visados buvo labai ty
kaus būdo, gera katalikė ir ge
ra duktė savo tautos.

Liepos 11-tą airių par. bažny
čioj su Šv. Mišiomis tapo palai
dota Šv. Jono kapinėse, šeimos 
nuosavam kampeiyj. Apart 
daug gėlių, patarnavimų, Šv. 
mišių aukų kapelionas kun. 

iš Camp Niantic, Conn., 
js ankstį rytą, atvyko į 
s šermenis ir dalyvavo 
iniais kunigais. Nors lie- 
ai lyjo, bet jis atidavė 
Nuojautą broliui oficie- 
nelaimės valandoje. Šei- 
dėkavonės žodžiai ne 
gali išreikšti savo jaus-

tus
.'■C V

Aliam J. CMshohn
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums U«gwninuotl aid 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akla.

897 MAIN ST. Tel. 9-1944 
WORCESTER, MASS.

275 Main SU Webater, M

mus visiems tiems, 
kaip prisidėjo prie palengvini- kaiP didel»- nors mažai kam 
mo Seimai, jos nuliūdimo va- ga‘lesUDgą
landoje. darbą.

Velionė gimė Kalvarijos mie
ste, Suvalkų apskr. 1901 me
tais atvyko iš Lietuvos į Ply-
mouth, Penn. Išgyvenus tenai . .

, , . Memorial ligoninę. Serga labaipora metų, gyveno trumpą lai- °
k, New York valstybėj, bet PaTOj‘“8al- palaikoma

. .» tik kraujo transfūzijapastaruosius 24 metus išgyveno J J
šiame miestelyj,

Mūsų vargonininko Povilo 
Sako žmona Ona, liepos 20 d., 
tapo išvežta į Bostoną, Baker’s

■ * <z

¥ •
išauklėdama 

pavyzdingai savo šeimynėlę. Leitenantas Petras J. Gumau- 
skas parašė laišką mūsų klebo- 

Velionė paliko labai didelia- nui iš New Caledonia. Plačiai 
me nuliūdime dvi dukteris —1 apibūdino tropiškojo krašto 
Magdaleną Aukštikalnienę, ži- būdą ir gyvenimą. Šis uolus 
nomo lietuvybei veikėjo P. jaunikaitis, narsus karys, grei- 
Aukštikalnio žmoną, ir Oną tu laiku tikisi kapitono rangą 
Jasinskienę. Tris sūnus: Felik-
są, Antaną ir Stasį. Stasys bu- Parapijiečiai nelaukia rudens.
vo valstybės policininku Atho- Gausiai aukoja parapijos skolų 
lio barakuose pirm įstojimo į mažinimui dienos uždarbį. Sek- 
karo tarnybą. Dabarties yra madienį, liepos 26 d., mūsų 
pirmu leitenantu Camp Nian- klebonas, kun. P. M. Juras 
tie, militariškos policijos šeš- kvietė parapijiečius į susirin- 
tame skyriuje. , kimą po mišių, 8 vai. ryte. iš-

Seneliai - senelės vienas po sprendimui klausimo ar šiais 
kitam - kitai mus apleidžia, tie metais turėsime parapijos pik- 
tikri lietuvių tautos darbinin- niką Palangoje, ar ne? Žmonės 
kai išeivių kolonijose, aukso gerai dirba ir reiškė pag^-i^v4- 
spinduliai tautiškos kultūros mą turėti nors vieną visame 
auginime, palengva skiriasi su metu išvažiavimą Palangoje, 
mumis. O mes tik linkime vi- i Susirinkimo pat-
siems, kad ši nors svetima že- šysiu vėliau. AisareM.
mele būtų lengva paskutinei
prieglaudai... P.G.A. DAYTOM, OHIO

LAfMMCE, MASS.

ANTANAS ANDRILIUNAS 
(Andrews)

tas langas/ Valiau buvo įsteig
ta “Athol Lietuvių Kooperaci
ja”, kur iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos buvo direkto
rių narys. Laike laidotuvių 
krautuvė buvo uždaryta per 
kelias valandas jo atminčiai.

A. a. Antanas Andriliūnas 
dirbo per visą savo gyvenimą. 
Jis dirbti mylėjo netik dėl sa
vo pragyvenimo, bet ir visuo
menės darbus nepamiršo ir ne
apleido. Visuomet dalyvavo vi
suose susirinkimuose. Diena 
prieš mirtį dalyvavo “Aušros 
Vartų” susirinkime, jautėsi 
sveikas ir tvirtas. Pirmadienio 
rytą, vienuoliktą valandą aukš
tas kraujas jį staiga suparali- 
žavo. Nuvestas į ligoninę, kur 
pasikankinęs penkias valandas, 
neatgavęs žado, pasimirė.

z

Bet Kailiniai Yra Reikalingi-

AUGDST 
SALE!

persiskyrė su šiuo pasauliu lie-' Velionis mylėjo skaityti lie
pos 6 dieną, 1942, sulaukęs 75 tuviškus laikraščius ir knygas, 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, būdamas pirmutiniu skaityto- 
Jevaniškių kaime, Vabalninku ' ju “Darbininko”. Nors neturė- 
parapi joje. Panevėžio apskr.' damas laimės įsigyti mokslo

Šv. Kryžiaus parapijos meti
nis bazaras įvyks liepos 31. 

Šv. Vincento de Paulio drau- rugpiūčio 1, 2, 7, 8 ir 9 d.d.. 
gijos Lawrence apskričio pa- ant parapijos žemės, Leo 4 
maldos ir susirinkimas įvyko Rita Sts. Daytono ir apylinkės 
šv. Pranciškaus parapijos baž- lietuviai kviečiami dalyvauti 
nyčioje liepos 19 d., 8 vai. ryte. Kadangi šįmet iš priežasties 
Mišias atnašavo ir pritaikintą dabartinių aplinkybių, pikni- 
pamokslą pasakė kun. J. Pau- kų - išvažiavimų neturėsime, 
liukonis ,MIC. Gražų įspūdį da- tai prašome gausiai dalyvauti 
rė, kada keletą desėtkų vyrų bazare. Komitetas

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

KAINA TIK 02.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

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

’SC rtolarė 2 9T““•T“

Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime

žmoną Marijoną. sūnus Joną 
(Dės Moines- Iowa), Dr. An
taną. dukteris Magdaleną ir 
Mar.joną (Detroit, Mich.), An
taniną. žentą Povilą Šatą, Pet
rą Kučinską ir Marčią Julę 
(Detroit. MknJ ir daug kitų 

jr naitstamų.
Veboms ąrtkiausė prie Auš

ros Vartą irangijos, Šv. Pran- 
eššksus drang. jos, Lietuvių Pi- 
Lecsii kldnc Atholio Lietuvių 

ir šv. Pranciš
kai* panęžjos.

Sizas* toro pašarvotas na- 
maoBe fflrint -gos laidotuvės 
Įvyk: depas 10 dieną, 9 vai. 
ryte. št Pranciškaus bažnyčio
je. fcnr nrr: atlaikyta trejos 
zn_k<s. ar rruLai giedojo kvar
tetas per nnkas. Vietinis kle
bonas ful Pius Juraitis pasa
kė grąžą ur jausmingą pamoks
lą. prrtnkšrta velionio gyveni
mui. nevienam ištraukė ašaras.

Bažnyčioje ir kapinėse daly
vavo šimtai žmonių, kurie su
teikė paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Negaliu pralei
sti neparašęs apie a. a. Anta
no Andriliūno pavyzdingą gy
venimą. Atkeliavo į Athol, 
1888 metais (Athol lietuvių 
pionierius) dar tais laikais, 
kuomet mūsų lietuvių brolių ir 
seserių labai mažai atkeliauda
vo iš Lietuvos. Teko daug sun 
•kių laikų ir vargo pergyventi, 
nes tais laikais buvo tik keturi 
lietuviai Atholyj. Vienas iš jų 
buvo a. a. Antanas Andriliūnas. 
Kuomet anglų kalbos nemokė
jo ir nesuprato, prisėjo sun
kius darbus dirbti, kitos išei
ties nebuvo. Po dienos sunkaus 
darbo suėję visi keturi, broliš
kai vienas kitą ramino savo 
varguose. 1897 metais vedė 
Marijoną Bendinskaitę ir pra 
dėjo šeimyninį gyvenimą. Dau
giau pradėjo atvykti iš Lietu
vos, tie kurie jo antrašą kur 
gavę iš gimtinio kaimo ir apy
linkių kaimų. Atvažiavę, apsi
stojo pas a. a. Antaną ir jo 
žmoną. Būdami geros širdies, 
priėmė ir globojo pakol susira
do sau darbelį. Buvo daug ir 
tokių, kurie dirbo miškuose, 
plytinyčiose, o netekę vėl grįž
davo pas a. a. Antaną ir jo žmo
ną sau prieglaudos susirasti, 
dalinosi su nelaimingais tuo, ką 
turėjo.

A. a. Antanas Andriliūnas 
suprato draugijinį reikalą. Lai
kams kiek pagerėjus, pasikal
bėjęs su savo draugais lietu
viais, 1903 metais suorganiza
vo pirmutinę Atholyje lietuvių 
draugiją vardu Šv. Motinos 
“Aušros Vartų”. Buvo vienas 
iš pirmųjų steigėjų lietuvių pa
rapijos ir daug aukavo dėl 
bažnyčios; viena auka liudija 
bažnyčioje ,tai įdėtas spalvuo-

dėl savęs, gerai suprato kiek 
mokslas reikalingas. Stengėsi 
savo vaikus išmokslinti, duoti 
kokią mokslo šaką. Sūnų Joną 
išleido Business Administra- 
tion Boston University. Sūnų 
Antaną dentisterijos profesi- 
jon, University of Detroit. Duk
terims Magdalenai, Marijonai 
ir Antaninai komercijos kursą, 
kurios iki šių dienų užima ge
ras vietas.

Sulaukęs 75 metų, gražiai su
gyvenęs su vietos lietuviais ir 
net su svetimtaučiais, būdamas 
linksmas ir geros širdies žmo
gus, susilaukė daugybę draugų 
ir pažįstamų. Tai liudija desėt- 
kai vainikų, mišių kortelės ir 
žmonių paskutinis patarnavi
mas laike pašarvojimo. Velio
nio pavyzdingas gyvenimas pa
siliks atminčiai ant visados. 
Lai būna lengva šios šalies že
melė, o likusiai šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

Senas Pažįstamas.

KORVOOD, MASS.
pp. Jonas ir Julė (Kaziulytė) 
Perekšliai, gyv. 558 Pleasant 
St., liepos 21 d. š. m. susilaukė 
dvinukių — dukrelių. P-nia Ju
lė Perekšlienė yra p. Naujokai- 
tienės dukrelė. Sveikiname pp. 
Perekšlius ir linkime Dievo pa
laimos.

Moterų Sąjungos 27 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, rugp. 3 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje, 
St. James St.

Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Sąjungietės savo sergančiai 
narei p. B. Cofskienei (Čyžie- 
nei) reiškia užuojautą ir linki 
greito pasveikimo.

Daugeliui gali atrodyti juokinga, kada yra vasaros karš
čiuose siūlomi pirkti kailiniai. Tas tiesa, bet kada pažvelgi 
į keletą mėnesių pirmyn, pamatysi, kad kailiniai ne vien 
yra reikalingi, bet ir labai malonūs...

I. J. FOX krautuvės patyrę vedėjai pereitais metais nu
pirko didelį kiekį ir visokios rūšies kailių, iš kurių specia
listai siuvėjai pasiuvo Hollywood vėlausios mados moteriš
kus kailinius. Taigi, I. J. FOX krautuvė su pirma diena 
Rugpiūčio - August skelbia DIDELĮ KAILINIŲ IŠPARDA
VIMĄ. Šiame išpardavime gausite labai platų pasirinkimą 
ir prieinamomis kainomis.

Kailinius galite įsigyti lengvais išsimokėjimais, pritai
kintais Jūsų parankumui. Senus kailinius išmainome į nau
jus ir už juos duodame gerą nuolaidą ant naują.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernardas Ko- 
raitis. Naudokitės siūloma proga!

411 WA$H1NGTON STREET.
Boston, Mass.

PASTABA: Nepamirškite, kad Augusto 30 dieną, Keistučio 
Parke, E. Dedham, Mass. įvyks puiki I. J. F0X kailinių pa
roda, Bernardo Koraičio vadovybėje.

-UL

rapijoj.
teities.

Linkime laimingos a- klausytis iš WMEX stoties, 
Boston, Mass.

Liepos 21 d. pp. Didikai, gyv. 
Atwood Avė., susilaukė dukre
lės. Sveikiname. CSN.

Avė Maria Valanda

Sekmadienį, rugpiūčio 2 d., 
6:30 vai. vakare turėsime progą 
klausytis dramatizuotos prog
ramos apie šv. Mortą.

Avė Maria Valandos klausy
tojai per visą vasarą be per
traukos turės progą klausyti 
gražios programos apie šven
tuosius sekmadieniais, 6:30 v. 
vakare iš tinklinių stočių. Bos
tono ir apylinkės žmonės gali

Redakcijos Atsakymas

Šiomis dienomis “Darbinin
ko” redakcija gavo laišką su 
iškarpa iš “Darbininko” — 
“Ragina Taupyti Skardą”. Ra
šytojas, nors laiškas be para
šo, prašo paaiškinti ką reiškia 
žodis “skarda”? Atsakome: 
žodis skarda reiškia angliškai 
“tm”.

forVictory ••• 
Bsy
tt L DEFENSE
BONDS
STAMPS

Draugijų Valdybų Adresai
Sekmadienį, liepos 26 d. pas 

pp. J. Versiackus, gyv. 564 
Pleasant St., lankėsi pp. Stasys 
ir Anelė Sims iš Providence, R. 
I. Ponia Sims yra pp. Versiac 
kų dukrelė. Pp. Sims praleido 
linksmai laiką pas savo tėve
lius.

Dr. Jurgis Warren (Versiac
kas) dabar atostogauja Maine 
valstybėje. Nuo rugsėjo pra
džios Dr. Warren pradės prak
tikuoti Bostono miesto ligoni
nėje.

Šiomis dienomis pašauktas 
karo tarnybon p. B. Mečys, šv. 
Cecilijos choro šv. Jurgio pa
rapijoj pirmininkas. Jis dabar 
praleidžia atostogas prieš išvy
kimą tarnybon. Linkime choro 
pirmininkui geriausių sėkmių.

Taipgi išvyko tarnybon į 
Jung. Valstybių laivyną p. F. 
Babilas ,gyv. Folan Avė. Jis y- 
ra buvęs choristas lietuvių pa-

Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Masa.
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Roslindale,
Tel. Parkvvay 2352-W.

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONOEV. BL.PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

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 Pertlns Markei
48 Ciescent Avenue p. Sbtfru&unas. p. Slinka, soo.
Telephone COLumbus 6702 ;

29 Savin Hill Avenue ' 753 Brtadway A/
Dorchester, Mass. COL 1981 Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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Liepos 28 d., apsivedė Jurgis 
Paryžius su Alena Urbonavi
čiūte.

Liepos 29 d. apsivedė Pran
ciškus Shanghnessy su Stanis 
lava Baublyte.

DAKTARAI

TeL Kirkiaad TU#

Pauline Lundas, MU
'(Lietuvė gydytoja)’

.400 Broad*ay,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

" Nuo 6 iki 8.

Aukštikalnių gausios iškil
mės. Liepos 26 d., ponia Ona 
Aukštikalnienę šventė savo! 
gimtadienį ir vardadienį. Ji ga
vo daug sveikinimų ir dovanų, 
įimant ir jos sūnaus — Tėvo 
Aukštikalnio, S. J.

Rugp. 2 d., jos vyras, p. Pran
ciškus Aukštikalnis minės 70 
metų savo amžiaus sukaktį. Jo 
skaitlinga šeima rengia jam 
malonų surprizą. Bet tai sekre
tai.

Mėnuo atgal jų dukters duk
tė ištekėjo už jaunikaičio Pra
no Poškaus.

Būta šios šeimos ir daugiau 
iškilmių, bet šį kartą užtylėsi
me apie jas.

Vardu Sv. Petro par.-Moterų 
ir Merginų grupės narių tariu 
viešą padėkos žodį klebonui 
kun. Pr. Virmauskiui už nuo
širdžią paramą; Stepono Da
riaus Posto #317 Komendo- 
riui p. J .Kanuskiui už paskoli
nimą vėliavų; Adv. A. Young 
už gavimą salės; Leit. Donahue 
ir Ensign Glynn už parodymą 
judamų paveikslų ir kalbas; 
kalbėtojams — kun. J. Švagž- 
džiui, Antanui Kneižiui, kun. 
Kuprevičiui ir visiems aukoto
jams, kurie savo aukomis parė
mė tą kilnų darbą, kuris įvyko 
liepos 19, Municipal svetainėj, 
kun. J. Vosyliaus išleistuves į 
Dėdės Šamo tarnybą, ir taipgi 
visiems atsilankusiems ir vi
siems kitiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie to parengi
mo. B. Cūnienė, pirm.

L. VYČIŲ 30-JO SEIMO PARENGIMAI
*

1

Nuoširdžiai Visus Kviečiame Juose Dalyvauti
August 10, Pirmadienis—REGISTRACIJA, 137 Emerson St., So. Boston.

AUGUST 11, Antradienis-

I Norumbegą Purk IŠVAŽIAVIMAS
GATVEKAMAI punktualiai 7 v. v. delegatus ir SVE
ČIUS paims nuo VYČIŲ SVETAINES. 137 Emerson SU
So. Boston, Mass. NEPAVeLUOKIT! Maloni kelionė, 
puikūs užkandžiai, žavinti gamta ir linksma draugys- 

J tė — visa tik 75c. O, kokia proga atsigaivinti!
VISI SU MUMIS — MES SU JUMIS!

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakanb
OPTOMETRISTAS

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

Nia • ryto Iki 7 vai. vakaro

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

Šv. Petro parapijos vasarinė 
mokykla baigiasi su įvairia 
programa, liepos 31 d., 7:30 v. 
vak., Bigeloic School patalpose, 
4th ir E. gatvės. Išsimokslinę 
vaikučiai parodys daug ko gra
žaus, ypatingai lietuviškumo. 
Šiais laikais mums reikia kuo- 
daugiausiai lietuviškumo. Tai
gi, šiuomi visi esate maloniai 
kviečiami atsilankyti į lietuviš
kos mokyklos užbaigimą.

Šiomis dienomis p. Petronėj 
Vervečkaitė, gyv. 205 E. Cot- 
tage St., Dorchester, išvykoj 
praleisti savaitės atostogas į Į 
Waterbury, Conn. pas savo se
serį p. Oną Sevartienę. Linkime j 
malonių atostogų.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtli Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Dideli Porcijunkulės atlaidai 
gaunami nuo šeštadienio pietų 
iki vidurnakčiui sekmadienio.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je šių atlaidų gavimui pamal
dos bus laikomos šeštadienį ir 
sekmadienį, 7:30 v. v.

Anelė Marksaitė šią savaitę: 
išvyko pas pp. Koroser (Stoč- j | 
kiūtę), Worcester, Mass., pra
leisti atostogas. Panelė Mark
saitė yra Vyčių darbšti narė ir j 
Seimo Rengimo Komiteto ban- 
kieto komisijos narė. Bankietas | 
įvyks rugpiūčio 12 d., Munici-1 
pal Bldg. Rap. j

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TROyvbrMge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
27* HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—< ir 6—8.

Sekmadienį, vakare, po Por
cijunkulės atlaidų pamaldų, į- 
vyks, po bažnyčia, svarbus su
sirinkimas įrengti Seselėms 
mokytojoms apsigyventi naują 
namelį, kurį Šv. Petro parapija 
nupirko šį pavasarį.

Šiomis dienomis pas savuo
sius lankėsi šie karo tarnyboje 
esanti lietuviai kareiviai: Vy
tautas Santackas, K. Rybokas, 
J. Preskinis ir J. Mačiukas. 
Motinos, ir saviškiai džiaugėsi 
pamatę uniformuotus jaunuo
lius.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BRIDGEWATER,

MASS.
Tuojau turi būti parduota, 

nauja stuba, susidedanti iš pen
kių kambarių su maudine. Visi 
kambariai ant vieno floro. Flo
rai kieto medžio. Apšildoma su 
šteamu, balta sin-ka, sienoje į- 
budavota prosinimui lenta, e- 
lektros mekanizmu varomas 
vanduo, cemenuotas skiepas. 
Labai gera barnia ir vištinin- 
kai. Nepaprastai geras arklys, 
45 akeriai žemės. Puiki vieta 
dėl žuvavimo ir medžiojimo. 
Kreipkitės po numeriu 319 
Cross Street. Cross Street pra
sideda nuo South Street, apie 
3 M; milios nuo Bridgewatero 
Centro. * (30-3-7-11)

PARSIDUODA So. Bostone 7 
kamb. medinis namas (cot- 
tage), karštu vandeniu šildo
mas, bath ir visi parankumai. 
Extra toiletas, fireproof sto
gas. Kaina $3,800. arba pagal 
susitarimo. Atsišaukite 110 M 
St., nuo 10 vai. ryte iki 2 vai. 
po pietų, arba nuo 7 vai. iki 8 
vai. vakare. (28-31-4)

Dar vienas kareivis daugiau. 
Mamytė praneša, kad jos myli
mas sūnus Jonas .Krinaitis pa
sidavė į U. S. N. ir apleido na 
mus, liepos 28 d. Ji pasakė, 
kad ir antras sūnelis tuoj išva
žiuos į U. S. A. Širdinga moti
na užprašė šv. mišių ir maldų 
savo šeimai.

Štai daugiau vardų Bostonie
čių, tarnaujančių Dėdei Šamui:

Jonas Ančiukaitis, Albertas 
Stanaitis, Jonas Aleksandravi
čius, Srgt. Juozapas Žilinskas, 
Jurgis Žilinskas, Antanas Žilin
skas, Kazimieras Petkus, Anta
nas Čelkonis, Antanas Četkau- 
skas, Juozapas Martinaitis, 
Corp. Bronius Lipskas, Jonas 
Sakalauskas, Juozapas Žemai
tis, Antanas Graferis, Povilas 
T. Adamavičius ir Alfonsas 
Žurauskas.

(Bus daugiau)

Liepos 26 d. mūsų veikėjui, 
LDS 8 kp. nariui ir “Darbinin
ko” nuoširdžiam bendradarbiui 
p. A. Daukantui atsitiko nelai
mė su automobiliu. Reiškiame 
užuojautą.

p. M. Norbutas, filantropis- 
tas, kuris buvo sunkiai sužeis
tas, jau grįžo iš ligoninės ir su 
Dievo pagalba sveiksta. Linki
me kogreičiausia pasveikti.

A pgailest autojas.

Marianapolio kolegijos rasti 
ninkas kun. Jonas Vosylius, 
MIC., išsiuntinėjo kolegijos ka
talogą. Gavo katalogą ir kaiku
rie southbostoniečiai. Graži ši 
knygelė sumini kolegijos asme
nis, mokslą ir veiklą.

Patartina Bostono lietuviams 
vaikinams perskaityti kolegijos 
katalogą, susipažinti su lietu
vių kolegija ir ją lankyti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

(Įueen Am Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

j fr.AiiS 'HhV

7.15 •- 7:05

ATSIDARO
Ūkininkų Turgai Atvirame Ore

Ketvirtadieni, Rugpiūčio-August 6, Thomas Park,
- SO. BOSTON, MASS.

šeštadienį, Aug.-Rugp^l, Wintrop Sq., Chariesteivn, Mass. 
Antradienį. Rugp.?AūgL Marcelis St, Roxbūi*y, Mass. 

turgai bus atidaryti nuo T- vai. ryto iki 1:30 Vai. p. p.
š'jjlminkų šviežių p/i^lukti|.J

AUGUST 12, Trečiadienis —

Municipal Salėje
E. BROADWAY, SO. BOSTON, Mass.

Pradžia 7s3l v. v. įžanga tik $1.75
BENDROS VAIŠĖS PRIPILDO GYVENIMĄ ENERGIJA.
Šis bankietas bus vienas iš gražiausių jaunimo ban- 
kietų. Dalyvaujantieji tikrai pajaunėsite. Jus dalyvau
ti kviečiame nuoširdžiausiai visur, bet BANKIETO 
neapleiskit!

BANKIETAS

AUGUST 13, Ketvirtadienis—

Hotel Kenmore,
&£> BOSTON, MASS. ĮŽANGA —85c.
?V^M1CKEY HABEREK orkestras. PRADŽIA 8

ŠOKIAI
1 v.r.

Linksmintis Sveika, Todėl Pasilinksminkime Bent 
' y 7 Vieną Kartą Su Vyčiais!

Šie Vyčių 30-jo Seimo parengimai yra svarbūs ir remtini. 
Neapleisk jų. Jei negali dalyvauti visuose, pasirink nors vieną.
Į visus parengimus nuoširdžiai kviečia 30-jo L. Vyčių Seimo

X' RENGIMO KOMISIJA.
*• * *

TIKĖKITE, AR NE.

• Tikėkite, ar ne... Bet yra 
žmonių, kurie dabartiniame ka-

tTikėkite'ar ne... bet dėl mė
sos jautienos trūkimo kalti tik 
du centai. Tyrinėjimas parodo, j re mato tik vieną arba geriau 
kad gyvoji jautiena viduriniuo- pasakius pirmą frontą. Ir jie 
se vakaruose pašoko du centu j sudėję savo viltis tame pirma- 
ant svaro, o čia Rytuose kainos' me fronte, kai po dienos įvykių 
įšaldytos ir tie du centai savo laimėjimas nusisuka nuo jų 
kepurės negali uždėti. Todėl vilčių rėkia, kad reikia atida- 
mėsos pristatytojai neveža dėl ryti antras frontas, kad palen- 
kainų nenormalumo. Bet reikia gvinus pirmam. Ir kaip naiviai 
tikėtis, kad tas nenormalumas teigia, kad tik tame antrame
bus greit prašalintas. (fronte yra vienintelis laimėji

mas. Jeigu mes pažvelgsime į
' dalykų stovį su pilnu nuoširdų- , 
mu, tai pamatysime, kad pavyz-į 

' džiui šios šalies karo mašina i 
kariauja ne viename fronte, 
bet keliuose, dešimtyje ir gal ; 
net 25-kiuose ir pilna pasitikę-Į 
jimo laimėti pergalę. Jeigu kam j 
neaišku kur tie yra šios šalies 
frontai, tai galima juos pami
nėti nors dalinai: Pacifiko van- 

• Tikėkite, ar ne... Bet įvai- denyne — Pearl Harbor, Mid- 
rios karo žinios reikia skaityti ’ way, Bonin salos, Australija, 
su visu atsargumu, nes ten jos Nauja Gvinėja, Nauja Zelandi- 
dažnai esti ir persūdytos ir per- ja, Alaska. Aleutian salos, Bur- 
saldytos. Tūkstantinės ir mili- mos krantai. Indija, Kinija, At- 
joninės skaitlinės užmuštų bei lanto vandenyne eilė salų, Ang- 
į frontą pasiųstų vienatų daž- jįja> Egiptas, Pietų Rusija,

Tikėkite, ar ne... bet darbo 
industrija pasiekė savo viršū 
nės ir dabartiniu laiku ragina-* 
ma dirbti į savaitę tik 48 va-Į 
landas. Tai yra šešias dienas po •
astuonias valandas. Pirmiaus, 
ar gal kai kur ir dabar dirbtu
vės dirbdavo ir sekmadieniais. ,

nai neatatinka mažiausios rea
lybės. Tą pastebi dalykų žino
vai ir kritiškai įvertina. Pavyz
džiui, vėliausia žinia iš Mas
kvos paskelbta, kad naciai vėl 
10,000 naujų tankų metė į rusų 
frontą. Tai lengva pasakyti, bet 
dešimt tūkstančių tankų pasta
tyti fronte ne taip lengva. Pa
našiai yra ir su kitomis žinio
mis iš nacių šaltinių.

Šiaurės Rusija ir daugybė į- 
vairių karo bazių nuo Pietų A- 
merikos ligi šiaurinės Kanados. 
Visur plaukia kariškos jėgos, 
vyrų, mašinų, ginklų, maisto ir 
tt. Kiek tai frontų, kiek tai rū
pesnio ir kiek tai reikia visuo
met pasitiprinimo toms bazėms 
ir tiems frontams. Ir tikrai tie 

į antrojo fronto rėksniai, tai yra 
“color-blind”. Jie tur būt mato 
tik vieną spalvą, kuri jiems ne
duoda ramybės. Jeigu jau už- 
numeruoti tą pageidaujamą 
frontą, 'tai tik ne antru nume
riu bet-jau mažiausiai kokiu

• Tikėkite, ar ne... šiandiena 
karo skolos šioje šalyje pasiekė 
dėl kiekvieno asmens — didelio 
ar-mažo,. vyriškio ir moteriškių
po $1516 ‘fino galvas..- BeAdga>i '25 ar 26. ar dar-ehdesniu-;
Klėtybinl skola pakilo api^ 441 j____________

Remtigi*'$80DOO^O^OOO)'f,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

turit porą tūkstančių cash.
Pilniausias kat aŽpfcs Bankų 

ir HJ3.UC. forkliųai^otų nuosa
vybių. Turim keletą namų mai
nymui-'Taipgi gerą saliūną la
bai geroj biznio vietoj So. Bos
tone tik už $6000. Platesnių in
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street 

South Boston, Mass.

NAUJOSE RANKOSE
Buvusi pp. Vilkų krautuvė, 

276 Athens St., So. Bostone pe
rėjo į kitas rankas, būtent atpir
ko BRONĖ KIŠKYTĖ. Dabar 
krautuvė yra kur kas pagerin- 

' ta, pripirkta daugiau stako. 
Savininkė sako: — Turiu daug
lietuviškų valgomų daiktų. Tai- 

! gi, kas norite ką nors pirkti iš 
■ valgomų daiktų pas mus viso 
gausite ir labai prieinamomis 
kainomis. Kviečiu visus pas
mus — BRONĖ KIŠKYTĖ.

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lSdirbysčlų auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Nejudoma Nuosavybė
Turint pinigų, nėra saugesnės 

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

1. Vienos šeimynos 5-kiųj 
kamb. namas, kieto medžio lia- 
keruotos grindys, garu apšyldo-' 
mas, vonia ir kiti patogumai, 
arti pajūrio City Point’e, tik 
$2500. Geresnio nepabudavosi • 
už $5000. I

2. 2-jų šeimynų — 5 ir 3 kam- į 
barių su moderniškais patogu
mais, labai gražioj ir patogioj 
vietoj So. Bostone. Kaina tik 
$3000.

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

4. Moderniškas mūrinis na
mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoli
nės grindys, labai parankioj 
vietoj. Parsiduos pusiau ver-

Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
Res. Šou 3729

MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local A Long 

Dlatanoe 

Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ttgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

UEPOS UEDV. MMMO KCOP1MO •

TIKSAS Kini'

-» <1009t PURE HONEY)

Maistui J
Vaistams
Sveikatai

Gamtos ; 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. Na. Abėacto*.

šimtas dolerių dovanų. kuris įrodys, joę £«s 
medus nėra tikras bičių medus.

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

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevidus h* Sūnus
MOTERIS PAGELBINTNKS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537 J

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorium Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr N akt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

504 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Ząletskas F. E. Zaletskas i 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr naktj 
Koplyčia iermenims dykai

-------- -NOTARY- PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tei. šou Bcsnm 2609
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VALSTYBIŲ ZIMBSt
Kun. ]. Žįdanaviciaus Padėkos Žodis

Papildant savo ankščiau Vladui; Dr. A. Morey su žmo- 
spaudoje tartą padėkos žodį na; J .A. Oconner; Rev. P. 
mano Auksinio Kunigystės Ju- Pročko; Seselei Marijai Caris- 
biliejaus iškilmių programo simai; Motinai Josephai, Šv. 
dalyviams .noriu dar padėkoti Kazimiero Vienuolyno; Sės. A- 
visiems didžiai gerbiamiems gotai; Sės. Marthai; Sės. Feli- 
svečiams, suteikusiems man cijonkoms; Seselėms Šv. Juoza- 
sveikinimus asmeniškai, laike po, St. Mary’s Hospital; Sės. 
iškilmingos puotos Eikš Club’e. Mary Casimir; Sės. M. Liudvi-

Širdingai dėkoju: Lietuvos nai; Emilijai ir Pranui Kum- 
Respublikos Prezidentui Anta- parskams; S. Shadis su žmona; 
nui Smetonai; garbingam Prel. M. Stučkai; O. Jankūnienė; J. 
J. Ambotui; garb. Prel. J. Ma- Tamašauskui; Jonui ir Marijo- 
ciejauskui; Kun. Dr. A. Bružui; nai Varnams; H. Buchinskui; 
Kun. A. Deksniui; Kun. B. Mo- D. Rovui su šeima; V. Sierze- 
leikaičiui; Kun. J. Bakšiui; gai; P. Sargeliui su šeima; M. 
Kun. A. Orvidui; Kun. K. Stri- Stankevičiui su žmona; J. Ma- 

; Kun. A. Petraičiui; cejūnui su šeima; N. Jankū- 
. Valantiejui; Kun. J. nui; N. Žilinskui su šeima; S. 
i; Miesto Majorui Ar- Gaškai su žmona ir Antosei 
irter; Kun. S. Gospoda- Rimkis; ir Gyvojo Rož. D-jai 
Cun. M. Martyniuk; J. šv. Jurgio parap. Albany, N.Y. 
i, “Amerikos” Red.; Dr. Taigi dar kartą tariu visiems, 
deriui; Dr. M. Striko- suteikusiems man tiek garbės, 
f. Tysliavai, ‘Vienybės’ širdingą ačiū; man-gi, atsidė- 
Er. J. M. Donnelly ir M. kojant jums .lieka prašyti Auk- 
ui.

dėkoju

tfc

A. 
■i u.

į ščiausiojo palaimos visuose jū- 
sveikinu- sų darbuose.

Kun. J. Židanavičius,
Šv. Kazimiero parap. klebonas, 

Amsterdam, N. Y.

HEW BRITAIN. CONN.
TRILYPE GEGUŽINE

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d. 
š. m. šioje kolonijoje, gražia
me Scheutzen parke įvyks 
LDS., SLRKA ir Moterų Sąjun
gos kuopų, gyvuojančių Con- 
necticut valstybėje, šauni GE
GUŽINĖ. Kviečiame visus da
lyvauti.

Primename visiems skelbimų

ngai
siems telegramomis: Broniui 
Balučiui, Lietuvos Ministrui 
Londone; P. Žadeikiui, Lietu
vos Ministrui Washingtone; J.
Budriui, Gen. Konsului New 
York’e; Ukrainų Vyskupui 
Constantine; Kun. I. Albavi- 
čiui; Kun. P. Jurui; L. Šimu
čiui .“Draugo” red.; Mr, Sta- 
dalninkui; Dr. A. Rakauskui;
Kun. J. Karaliui; Kun. M. Pan
kui; Kun. J .šeštokui; Kun. K.
Bičkauskui; Kun. J. Venciui;
Rev. F. Ren; Rev. A. Pinčiu- 
rek; Rev. Bojanowski; Dr. J.
Valukui su žmona ir dukrele.
Victorija; A. Vanagaičiui su!
“Margučiu”; Dr. B. Vanciui su rinkėjams, kad visus skelbi- 
žmona; A .Aleksiui, Vargon. mus, kuriuos esate gavę savo 
S-gos Pirmininkui; Dr. Pr. Ga- kolonijose, prisiųstumėte GE- 
liniui; P. Ziuriui; Pp. Žilevi- GŪŽINĖS raštininkei p. J. Je- 
čiams; Dr. J. Siurbiui su žmo- nušonytei, 10 Kelsey St., New 
na: J. Ambraziejui su šeima; Britain, Conn. prieš arba rug- 
V. Ambrazevičiui; Adv. A. O- piūčio 3 d. 
liui; Dr. S .Biežiui; J. Bachiū-j Nepamirškite platinti savo 
nui; K. Karpiui; J. Valaičiui; kolonijose dovanų tikietėlius. 
J. Kruzei; D. Klingai; Matui ir Dovana — Karo Bonas. Pri- 
Onai Šimoniams; A. Peldžiui duokite stubs rengimo komisi- 
su žmona; A. S. Juraszek; Lili jai GEGUŽINĖS dienoje.
& Wladyslaw Szuwalscy; J. Ku-j Chorai, kurie yra pasiruošę 
čiui su šeima; Juozui ir Pauli- dalyvauti GEGUŽINĖJE, ma
nai Adomaičiams. lonėkite pranešti raštininkei p.

Taip pat širdingas ačiū vi- J. Jenušonytei paduotu adresu, 
siems, sveikinusiems laiškais: Kadangi šio karo metu daug 
Gerb. Prel. M. Krušui; Kun. J. darbininkų dirba ir sekmadie- 
Inčiurai; Kun. M. Kazėnui; niais, tai iš New Britainiečių 

Kun. S. gali neužtekti darbininkų. 
Kidykui; Kviečiame iš kitų kolonijų vei-

Kun. Ph. Tarnovskiui; Dr. A. kėjus pasiruošti į pagalbą. 
Račkui su žmona; Mr. Howard šiais metais sueina 10 metų, 
L. Shutteworth, Mohawk Car- kaip buvo iškeltas sumanymas 
pet Mills; Dr. C. Spence; Mr. ruošti GEGUŽINĘ bendrai tri- 
& Mrs. Raymund Gilson; Mr. jų katalikiškų organizacijų. Tą 
Richard Donohue, Knights of sukaktį minėdami, padarykime 
Columbus; Ukrainų parapijos šių metų GEGUŽINĘ gausiau- 
komitetui: M. Melnyczuk, N. šią ir sėkmingiausią. Pasiro- 
Wilczynsky, W. Czuczman; K. dykime, kad skaičius metų mū- 
Žalnieraičiui; K. Vidikauskui; sų dar nepalenkė į apsileidimą 
J. Rickiui su šeima; p. Žukaus- ir nepaisymą. Pasirodykime 
kams; W. Stanley - Slabados pilni energijos dirbti idėjos

Kun. K. Paulioniui; 
Struckui; Kun. J.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.

Sakoma, tinkamoj vietoj pasodinti Hirohito, Mussolini ir Hitleris, ku
rie tinkamu laiku susilauks savo užmokesnio. Tai Field Artillery band, 
at Fort Bragg, N. C. bubnininkai.

darbą. Panaudokime seną lie
tuvišką patarlę: “Vienas žodis 
ne šneka, vienas vyras ne tal
ka, kai du stos, visados darbą 
pirmyn varys”.

Taigi į darbą .pasiprašę Die
vulio pagalbos, kad Jis mus

Pennsylvanijos Žinios
NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

PAGERBĖ PARAPIJOS ONAS 
Pereitą sekmadienį per Mi

šias 8:30 vai. kun. dr. Mende- 
lis pagerbė mūsų parapijos O- 
nas atnašaudamas šv. Mišias 
už jųjų intencijas. Mišios buvo 
su išstatymu Švč. Sakramento.
Po evangelijos celebrantas pa
sakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą. Jis priminė visiems,

1 kad Katalikų Bažnyčia gerbia 
Šv. Oną ne dėlto, kad ji buvo 
Marijos motina, bet dėlto, kad 
ji buvo dievobaiminga žmona 

, ir motin?; dėlto, kad ji mokino 
savo dukrelę Dievo meilės ir 
Dievo baimės. Šv. Ona liko 
šventa pildydama ištikimai 
priedermes, kurias uždeda mo
terystės luomas. Kad šv. Ona 

į buvo Marijos motina, o Jėzaus 
močiutė tai nebuvo jos nuopel- 

Įnas, bet Aukščiausiojo dovana. 
Ragino visus melstis už mūsų 
laikų šeimas, ypač už motinas, 
kad tos kantriai auklėtų savo 
vaikelius Dievo baimėje ir Jo 
meilėje.

SHENANDOAH, PA. — Mū- Kunigo Gečio pažįstamos šei 
stiprintų sveikatoje ir duotų parapijoje atsilankęs svečias' mos: Dubauskų, Vabalų ir 

štašių su mažais vaikais bolše-
tadienį, liepos 24 d., gavo iš 
Vilniaus nuo sesers laišką. Iš

gražų orą sekmadienį, rugpiū-įkun Dr R Gečys penk.
čio 16 d. Rengimo Komisija.'

ŠV. ALFONSO — GLOBĖJO 
ATLAIDAI

Sekmadienį, rugpiūčio 2 d. 
pripuola mūsų parapijos Globė- 

Vgj, jo diena. Kun. dr. Mendelis 
pranešė, kad šv. Mišios 8:30 v. 
bus su išstatymu Švč. Sakra-
mento ir jis jas atnašaus už

WATERBURY, CONN.

vikų išvežtos į Sibirą. Taigi, 
vietinių lietuvių komunistų 'vis>K mOs'' parapijos gerada-

antradienį. Šv. Valandos laiko
mos kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 5:30 v. iki 6:30 už jaunuo
lius, kurie tarnauja Dėdei Ša
mui susirenka po 500 ir 600 
asmenų. Jei atsilankysi dienos 
metu, kuomet nėra laikomos 
pamaldos, tai rasi visuomet 30 
arba 40 žmonių, kurie lanko 
Jėzų Švč. Sakramente, kalba 
rožančių arba vaikščioja Staci
jas. Visi kalba, kad mūsų baž
nyčia žmogų traukte traukia 
jrie Dievo. Viskas taip švaru, 
dėka rūpestingai priežiūrai za- 
iristijono Antano Ivoškos ir jo 
žmonos. Altoriai visuomet sko
ningai papuošti, dėka Sesučių 
Kazimieriečių darbštumui. 
Kiekvienas kurs tik įeina jau
čiasi, kad jis esąs Dievo name, 
maldos name. Kun. dr. Mende- 
is visą tai įvertina ir parapi-

; os Globėjo dienoje per io tar- 
lininkystę jis šv. Mišiose sudės 
savo padėką Dievui už Jo gau
sias malones suteiktas parapi
ni, o žmonėms už jų paramą 
ar tai medžiaginę arba dvasinę.

ŠIS — TAS
Dėja naujienos kas link mūsų 

gerb. Klebono nepergeriausios. 
Jau antra savaitė ligoninėje, o 
dar nėra tikros žinios, kaip 
greitai galės grįžti namo. Se
nelio kojos viena diena jau bū
tų geresnės, bet štai, žiūrėk, 
rytojaus ir vėl kaip buvo. Prašo 
visų savo numylėtų žmonių at
minti jį šv. mišiose. Begalo 
skaudu mūsų mylimajam pa
triarchai, kad jis negali atna
šauti šv. mišių, kad po 48 metų 
ištikimo tarnavimo jis dar ne
gali nueiti į savo klausyklą 
klausyti išpažihčių. Tas viskas 
sudaro sunkų kryžių, kurį Kle
bonas kenčia su didele kantry
be. Duok Dieve jam veikiai 
grįžti prie savo kunigiškų pa
reigų.

Girdėjau, kad trečiadienį, 
rugpiūčio 5 d., jai ne lis, tai 
mūsų ištikimieji altoriaus tar
nai turės išvažiavimą į Druid 
Hill Parką. Tai bus mūsų kuni
gų “trytas” vaikučiams, kurie 
atostogų metu taip ištikimai 
anksti ir vėlai atėjo tarnauti 
pamaldose. Geros Sesutės rūpi
nasi vaikučių būsiančiąja puo
ta.

Kun. dr. Mendelis džiaugiasi, 
kad Studentų Fondas jau išau
go iki $700.00. Pereitą savaitę 
P-lė Marijona Bruzgiūtė tam 
tikslui paaukavo $50.00, kita 
lietuvė mamytė $10.00. Nėra a- 
bėjonės, kad reikalaujama su
ma bus surinkta iki P-lės Švč. 
Dangun Ėmimo dienos.

Liepos 25 d. išvyko kariuome
nėn Juozas Keidošius, Pranas 
Vasiliauskas ir J. Klimas. Die
ve padėk mūsų jaunuoliams 
sveikiems grįžti pas savuosius.

Per visą liepos mėn. mūsų 
bažnyčioje buvo kaip Lietuvoje 
didesniose parapijose. Kas rytą 
buvo atnašaujamos net ketve- 
rios mišios, 7 v. dvejos, 7:30 v. 
ir 8 v. Trys kunigai iš Šv. Ma
rijos Seminarijos pagelbėjo

nus-es. Kun. dr. jaučiasi sko
lingas šv. Alfonsui už jo galin
gą užtarimą pas Dievą. Per di-

turinio laiško sužinojau, kad šmeižtui įrodyti, kad niekas 
garsioji Vilniaus endekiška nebuvo prievarta iš Lietuvos
lenkų kapitula liko Vokiečių išgabentas į Sibirą, galime, . ...

Liepos 26 d. įvyko LDS 5 kp. prašalinta ir sudaryta visai jiems panorėjus, prisiųsti šio ^^uos’us hepos men. ius,
laiško fotostatą.

PAVYKO

ir Sąjungiečių 43 kp. bendras nauja. Kaikurie lenkai profeso- 
piknikas, p. Krugelio ūkyje. 0- riai ir lenkai kunigai irgi liko 
ras buvo gražus. Atsilankiusieji pašalinti. Buvęs Vilniaus arki-!

kuomet saulė kepina ir žmogus 
maudaisi prakaite, mūsų bažny- 

Suprantama, kad nacių oku- čion į novenos pamaldas su-
, ., . .. , . . , , d pacija Lietuvoje yra taip pat plaukia, virš 6,000 Marijos gar-praleido popu*, Imksma, tyra- vyskupas metropoj.tas Romu- sunki apie Lietuvos £ irmadienį ir

me ore. aidas Jalbrzykowski šių metų, negajį rašyti *
kovo 22 d., liko iš Vilniaus pa

Pereitą šeštadienio naktį šalintas. Dabar didžiulę Vil- 
Juozas Kairys, 60 metų am- niaus arkidieceziją valdo arki- 
žiaus, gyvenęs p. Miklinevi- vyskupas Mečys Reinys,
čiaus namuose 147 Allen St., žinomo Vilniaus krašto vei- 
miegodamas lovoje sudegė,

Ugnies priežastis, manoma, tragiška mirtimi, Vilniaus Jurgl° parapijos metinis pikni- 
buvo rūkymas lovoje.

PARAPIJOS PIKNIKAS 

Šventos Onos dienoje, liepos 
'kūjo kunigo Kristupo Čibiro 26 iv>’ko Cufr° ParkeS’.

kurie kokiu nors būdu paauka
vo pikniko labui.

IR DAR ŠIS TAS 
(Iš Parapijos Jubiliejaus 

knygos).
...Kalbant apie Šv. Jurgio pa 

krašto lietuviai labai nuliūdę kas" ^mon^’ kaip *r praėju- rapijos praeitį, verti paminėji-
ir tąją nelaimę negreit užmirš. siais metais, prisirinko labai mo šie pirmieji faktai iš para-

Tikėkite, ar ne, kad kaikurie Pranešama, kad komunistų ^auS- Žavėtasi dienos gražiu istorijos: pirmos vestuvės
lietuviai yra labai plačios šir- okupacija buvo itin sunki ir vi- oru vakar4 biakuti buvo 1891 m. balandžio 19 d.,—
dies. Štai tūlas lietuvių komite- siems iki gyvo kaulo įkyrėjo— Sardžiais užkandžiais ir šaltais Jurgio Slaviško ir Onos Pače- 
tas, kaip rašo “Waterbury Eve- “baisiai privargome ir daug iš- gėrimais. Visur nuotaika buvo saįtgg. pirmas kūdikis pakrikš-
ning Democrat” liepos 16 d. kentėjome prie bolševikų”.
laidoje, nutarė ruošti pikniką -------------------------------------------
Rusijos ir Kinijos gelbėjimo pi jos išvažiavimas. Taigi jį tu-

pakilusi, linksmintasi ir dai
nuota, daug lietuviškų dainų.

tytas — Juozas Jančaitis, 1891 
balandžio 12 d.; pirmos laido- 

Gerosios moterėlės tą dieną tuvės — Jono Dzencevičiaus 
gan gerai pasidarbavo. Pridera 1892 m. sausio 11 d... Parapijosfondui. Apie tai minimas laik- retų remti visi parapijiečiai 

raštis šiaip rašo: Bus programa ir šiaip įvairūs pagirti ir vyrus, kurie savo ge- pradžioje labai gyva buvo orga-
“A picnic for the benefit of laimėjimai; svarbiausios, tai pu noru nemažai pasidarbavo nizacinė ir kultūrinė veikla, 

the Russia and China relief karališkos šeimos rinkimas, prie parengimo šios pramogos. Buvo apie 18 draugijų... Dabar 
funds was planned by the Lith- Pradžia 2 vai. d. ligi vėlumos. Kun. klebonas ir visi parapijie- randasi 16... 1888 m .įsisteigu 
uanian Committee for the De- Dalyvaukim patys ir savo pa- čiai esą dėkingi už darbą mi- si Šv. Petro ir Povilo draugija 
fense of America at a meeting žįstamus atsiveskim. nėtiems asmenims ir tiems, turėjo apie 400 narių... Raulas.
lašt night at Venta hall... : --------------

Members of the committee GAVO LAIŠKĄ IŠ LIETUVOS
on arrangements were named .... . .- „ o , i Retas tai dalykas, bet visgias follows: Saturday Wedzu- ... . . ........... . .. , tiesioginė žinia atėjo. Ši laiškąnas, chairman, Mr. and Mrs. ___ _ m t _ .___
Joseph Svinkunas, Bolius Pet
rauskas ,and Stanley Meison”.

Įdomu žinoti, kiek tas komi-

gavo p. Teklė Jakubčionienė, 
gyvenanti 234 Front Str., 
Brooklyn, N. Y. Laišką rašo

Lietuvių Diena, Rugpjūčio 15
Lakewood Park, Pa.

tetas yra surinkęs irdavęs lie- į06 bro 18 T ■VykS LakeWOod Parke-><

tuvių tremtinių ir nuo kar. nn-|Rumsa' kur,s 1939 la"k<J‘ A netoli Mahanojaus miesto, 
kentėjusių šelpimui? Kiek yra mer,k°J' LaiSkas tlk 25 Pa- ™gpiūclo 15 dieną.
davęs Amerikos 
reikalams?

džių, vokiečių kalboje, rašoma 
mašinėle rašytas. Pažymėta tik

Lietums Pilietis. kad vki ir «yvena to* Pa' 
čioje vietoje Rumšiškėj, Kauno

apsigynimo

C. BROOKLYN. N. Y.

i

28-ta Lietuvių Diena į- žvelgiant į karą pasaulyje 
Bus įdomi ir pamokinanti 

Pelnas L .Dienos skiria

Diena nebus mainoma dė
lei lietaus.

L. Dienos rengimo komi
sija praneša, kad kaip pa- 

apskr. Laiškas rašytas vasario Į prastai Šv. Mišios bus at-
26 d., taigi ėjo 5 mėnesius. Šių- našaujamos 11 vai. rytą; 
stas per Raudonąjį Kryžių. At- programa prasidės 3 vai. 
gal taipgi galima siųsti tik 25 po pietų; vakare bus ŠO- 

Rugpiūčio 2 d., Klasčiaus žodžių ilgumo, anglų kalboje, kiai, kurių vigas pelnas eis 
Lietuvių Dienos tikslams, 
j Šįmet manoma padaryti

nebus laivų ekskursijos, tai šis labai malonu nors trumpiausia!programą daugiau patrio- 
iknikas bus vienintelis para- žinutė gauta nuo savųjų. įtišką, negu praeityje atsi-

PARAPIJOS PIKNIKAS

f affan Ava Idinfltnil Mace TaI Itaftiam 1^4 W ? Parke Maapethe, įvyksta meti- Mielai patarpininkauja Raudo- oranon AVe., ISHIHJTOn, nass. letveoram IJUVff j nis parapijos piknikas. šjmetą nasis Kryžius. Saviesiems visgi

amų TeL Dedham 1304-R ?

mas šįmet dėlei Seserų 
vienuolynų, būtent: Kazi
mieriečių, Pranciškiečių ir 
Jėzaus Nukryžiuotų.

Toliau bus nuosekliau 
pranešta apie visos die
nos tvarką ir programą.

Kviečiame visus lietu 
vius iš toli ir arti dabar 
prariji rengtis atvykti 
lietįvių didžiausį įOTįžii 
vta&mSikoje.

II

kun. dr. Mendeliui.
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