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• Lietuvoje ,kaip matyti
iš laikraščių, įvyksta daug
nelaimių su ginklais, ku VOL. XXVII — No. 58.
TEL. SOUth Boston 2680
riuos vaikai ar šiaip neat
sargūs žmonės bando ar
dyti.
J. V. Aukščiausias Teismas
Netoli Trakų vaikai su Atmetė Nacių Sabotažninrado granatą ir bandė ją
kų Prašymų
išardyti. Granatai spro
gus trys vaikai buvo už
Washington, D. C., rug.
mušti vietoje, ketvirtas piūčio 3 — Pereitos savai
mirė pakeliui į ligoninę, o tės pabaigoje J. V. aukš
trys vaikai nuvežti į ligo čiausias teismas svarstė
ninę.
septynių nacių sabotažMolėtiškiuose užmuštas ninkų prašymą, kad jų
ūkininkas
Andriuškevi bylą leistų perkelti į civilį
čius, bandęs išardyti su teismą.
rastą artilerijos sviedinį.
Aukščiausias Teismas
Petkeliškiuose ūkinin vienbalsiai atmetė nacių
kas Vrublevskis nunešęs sabotažninkų
prašymą.
kalviui Simaneeui grana Taip pat pareiškė, kad
tą, kurios dalis šis turėjęs Prezidentas Rooseveltas,
pritaikinti kažkokiam pa paskirdamas
militarinį
dargui. Granatai sprogus, teismą sabotažninkų by
abu vyrai buvę sunkiai su lai svarstyti, neprasižen
žeisti; kalvis ligoninėje gė Jung. Valstybių kons
jau miręs.
titucijai.
n
.
Prašymą buvo įteikę
Kauener Zeitung įsi- septyni naciai sabotažnindėjo kažkokio vokiečių po kai. Aštuntasis prisipaži
eto eilėraštį, pavadintą nęs kaltu ir buvęs valdžios
‘Panemunė’. Jis apdainuo liudininku.
ja savo išgyvenimus po Toji nacių sabotažninkų
pasivaikščiojimo Panemu byla vėl grąžinta militanės miške, bet jis jautęsis riam teismui, kuri yra
vienišas “svetimame kraš baigta svarstyti. Laukia
te”...
ma sprendimo.
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Raudonieji Susilpnino Nacių
Žygiavimų Į Kaukazu
Šnipai Apnyko Stalingrada
Sušaudė 45 Šnipus

New Yorko miesto mayoras La Gpardia (dešinėj) nuardant Second
Avenue Elevated geležinkelį, iškelia pirmą pabėgį. Visas plienas ir gele
žis bus siunčiama karo reikmenims gaminti.

Vienas Užmuštas, 9 Sužeis

Planuoja Sudaryti AnglijosAmerikos Vyriausių Karo
Vadovybę

Maskva, rugp. 3 — So- bar eina prie Salsk, 100
vietų žinios praneša, kad mylių į pietrytus nuo Rosšiaurvakaruose nuo Sta- tov, arba prie Kuševka,
lingrado raudonieji su- 50 į pietus nuo Rostov. Amušo Vokietijos nacių bu miestai stovi ant svartankų divizijas,
kurios baus geležinkelio,
veržėsi artyn prie Stalin-j Raudonieji sako, kad
grado, ir tuo pačiu laiku Kuševka apylinkėje nasusilpnino nacių veržimą- ciai prarado 8 tankus, 11
sį į vakarinį Kaukazą, kanuolių, 23 lėktuvus, 17
Kuševka - Salsk apylin- motorinių vežimų ir 800
kėje.
kareivių.
Tačiau
apie
Viena bėda, tai ne bėda, kautynes Salsk apylinkėbet kai susideda jų dau- je nepaduoda žinių,
giau... Taip ir Rusijoje.) Sakoma, kad pere,ų £aKaip praneša Sovietų zi..
, ...
., .
mos, kad raudonųjų armi- DQ 286 ie&o į*
So
jos uznugaryj prie Don
£
iaiku
upes atsiradę penktosios racĮ0 201
; kolonos agentų. Tai esą r\£vietų kar0 vadovybž
nacių šnipai. Kas jie, ru- ir
. valdžia įspėjo visus rusai ar naciai? Sovietų ži-

nios nepaduoda. o tik s»-

dabotojais'' prieš nacių

Komunistai gerai žino,
ko,
kad
• .
Jpenktakolomstus
14. 1 1 „4.
v
. susektas
.
. . ®gausus
. smpus.
Nori
CIO
-ADF
Vienybes
ti
Paryžiaus
Maisto
šnipu lankas (nng),. vei- . r
, .
...
kad prieš karą Lietuva
,k.ąs
. - pne ~
v
,
ir
parašiutais
nuleistus
Don upes. Ketubuvo nepriklausoma. Lie
Riaušėse
Pittsburg,
Pa.,
rugp.
3,
nosdesimt
penkis jų su-, galsk
juje Va.
tuvių tauta, išskyrus ko
Phillip
Murray,
CIO
prezi

šaudė, sako rusai, tik v,e- karjnė
jau
Vichy, Prancūzija, rugp.
munistus, nenori vergauti
dentas,
pasiuntė
laišką
svetimiems. Taigi ar gali
3 — Valdžia praneša, kad
noje sekcijoje.
esą atkirsta nuo susisieWilliam
Green,
Amerikos
ma mūsų tautą už tai
Paryžiuje įvyko riaušės,
Kletskaja ..apylinkėje,'^ su Maskva.
smerkti. Ar gynimas Lie Darbo Federacijos prezi dėl maisto. Moterys vado_____ _____
80 mylių į siaurvakarus,
______
tuvos ir lietuvių tautos dentui, kuriame pagei- vavo, o vyrai kovėsi su po-' Pranešamą. J^VYashingŽalios medžiagos trūku- nuo
Stalingrado, kaip( 1AAAA lanflOll AlMlflI
kad būtų atnaujin T’licija. Vienas žmogusj už- tono, kad" rūmai svarsto- mas sudaro rimtą proble- praneša Sovietai, raudo- —AKUmĮ
laisvės yra Sovietų Sąjun
ti pasitarimai
įsteigimui mugįas įr devyni sužeisti, ma sudaryti Anglijos - A- mą. Dėl žaliavos trūkumo noji armija “atmušė prieSdlo$6
gos atakavimas? Ar rūpi nroromclzAG
vinvurhoo tom1
organiškos
vienybės
tarp
nimąsi nukentėjusiais nuo
Tarpe sužeistų yra du merikos vyriausią karo gali susitrukdyti Prezi- šo puolimus, padarydami
tų
dviejų
organizacijų
Akaro lietuviais yra blogas
prancūzai
policininkai, vadovybę.
Esą būtinas dento Roosevelto progra- priešui didelius nuosto- Washington, D. C., rugp.
merikos
karo
programos
13 — Amerikos laivynas
dalykas? Aišku, kad ne.
vienas vokiečių kareivis. į reikalas drastiškai per- ma, kurioj jis yra numa- .lius
Kiekviena tauta nori gy naudai.
/organizuoti visą karo apa- tęs 1942 metais pastatyti
Sakoma, kad tik viena- praneša, kad Aleutų saloPhilip Murray paskyrė šės^uvcT gerai’ suphnuo- ratą’ nes žaliavos trūku- 185,000 lėktuvų, 120,000 me punkte per vieną die- j se japonai turi apie 10.000
venti.
tris
asmenis iš CIO pasi
anti-lėktu- ną raudonieji nužudę 1300 į savo karių, kurių 5,000
Lietuviai yra pasmerkę
tos ir prie jų gerai esą pri- n??s
sutrukdyti
tarimui
su
ADF
atstovais,
{kareivių yra salose, o kiti
Vokietijos nacius už Klai
siruošta J &
iZidento
Roosevelto pa- vinių kanuolių ir 18,000,-j vokiečių.
kuriuos
prašo,
kad
Wilpėdos atplėšimą nuo Lie
Kituose Prancūzijos o- delbtą produkcijos planą 000 prekybinių laivų tonų. I Smarkiausi mūšiai da- 5,000 plaukioja laivais.
liam
Green
paskirtų.
tuvos; lietuviai smerkė ir.
kupuotuose
miestuose!
m*
smerkia nacius už Lietu Darbininkai tikrai džiaug taip pat įvyksta riaušės
Toks
. Planas suJdar<tl
vos okupavimą, lietuvių tųsi, jeigu jų organizaci dėl maisto. Badaujanti vyriausią karo vadovybę
Priešo Sub Nuskadino
jų vadai susitaikytų ir
persekiojimą.
nereiškia, kad tai būtųi
Sovietų Laivą
Lietuviai ir bendrai visi pradėtų bendradarbiauti. žmones nerimsta.
paskirtas vienas vadas, į
katalikai nesiskundžia dėl
bet tai būtų sudaryta Vy
religijos laisvės šioje šaly
riausia Karo Vadovybė iš Praneša, kad Ašies subje. Todėl visi lietuviai, ka
Anglijos ir Amerikos Ka- marinas Meksikos įlankoj
Londonas, rugp. 3 — sąjungininkų antrą fronda ši šalis buvo užpulta,
ro Štabo viršininkų.
j nuskandino pirmą Rusi- šeštadienio naktį Britų tą Europoje.
stojo vieningai vyriausy
Wellington, Naujoji Ze- (Vokietijos miesto) sritys. Tačiau, kol kas neįma- jos prekybinį laivą. Dvi motoriniai laiveliai per- Taipgi bus iškeltas klau
bei į pagalbą. Tūkstančiai landija, rugp. 3 — Vienos pavertė į griuvėsius. Tūk-' noma, kad tas planas taip moteris — įgulos nares ir plaukė kanalą ir, nepaisy- simas apie indorsavimą
lietuvių jaunuolių yra ka savaitės laiku čia įvyko: stančiai žmonių žuvo.
Į greit bus įvykintas, nes šešius jūreivius užmušė. Į darni vokiečių pakraščių gub. Saltonstall kitam
ro frontuose, Lietuviai smarkus žemės drėbėji-Į Vienas jūreivis pareis-! sutinkama pasipriešinimų Išgelbėta dvi įgulos mote- apsigynimo jėgų, nuskan- terminui, apie indorsaviperka Karo Bonus ir mas, kuris sukrėtė Šiau-, kęs, kad jis manęs, “jog abiejose valstybėse. Bet ris. du Britų kanuolinin- dino du vokiečių torpedi- mą ir kitų kandidatų į
Štampas, kad Jung. Vals rėš Salos pietinę dalį. Pa-; tai buvęs žemės drėbėji- jeigu būtų pralaimėtas kai ir 32 kiti jūreiviai, nius laivelius ties Cher- valdžios vietas,
tybės laimėtų pergale
darė daug medžiaginių mas”. Toks buvęs smar- karas Viduriniuose Ry- Tarpe išsigelbėjusių yra bourg.
1
Komunistai turėtų žino nuostolių, bet nėra žinių,' kus
bombardavimas tuose arba Rusija nebe- ir Dr. Ona Vorotnikova, Šis Britų užpuolimas
Naciai Bombardavo
ti, kad jie skirstydami lie kad nors vienas žmogus Hamburgo miesto ir jo a- galėtų atsilaikyti, tai tuo- 22 metų amžiaus, rusė gy- taip sumaišė vokiečius
Nonvich
l »
.
— A.
A
-I Iru
I.. laivyno
Z ______ _ —viene-i
tuvius į “pro-nacius” ir būtų užmuštas.
met
turėtų ką -mnors Atokio
’ dytoja,
kuri slaugė sužei- 1kadJnacių
pylinkių
pnesmasi
“anti-nacius’
stuosius jūreivius.
I daryti.
tos pradėjo į viena kitą
Londonas, rugp. 3 —Na
šios šalies politikai. Jie
į šaudyti.
ciai, matyt keršydami an
netiesioginiai pasitarnau Amerikos Bomberiai Nu Sąjungininkai Nušovė 6 Ja
Berlyno radio skelbia, glams, sekmadienio rytą
ja naciams.
skandino Ašies Laivą
ponų Lėktuvus
kad būk nacių stovintieji bombardavo
Nonvich
laiveliai,
pastebėję
Britų
miestą,
kur
užmušė
du
• Vokietijos generalinis
Cairo, Egiptas, rugp. 3,
greituosius laivelius, pa- suaugusius žmones ir vieBaisios Skerdynės
Londonas, rugp. 3 — Vikomisaras Lietuvoje von — Jung. Valstybių armiAustralijos praneša
leido į juos šūvius ir būk na naujagimį vaikuti ir
Renteln skelbia užuojau jos bomberiai nuskandino kad Sąjungininkų karo soje Europoje radio skelJugoslavijoje
‘du iš jų sunaikino, ir pa- keletą asmenų sužeidė.
tą dviejų vokiečių — Hans Ašies prekybinį laivą ties' jėgos nušovė 6 japonų lėk- j bia, kad Anglijos premieLondonas, rugp. 3 — Dr. leido šūvius į kitus
Seemann ir Wilhelm Zan- Libijos pakraščiais arti,tuvus Kokodagona srity-j ras Wmston Churchill iš
I Tuo naciu laiku, kada
Į je į pietrytus nuo Naujos lėkė lėktuvu
---- - į Rusiją pasi’  Hiho Krek, Jugoslavijos
ke — giminėms. Minėti Dępna
naciu lėktuvai bombarda
vokiečiai esą užmušti ‘nuo
ADF Seimas
Tuo pačiu laiku Britų ,Guinėjos. Kautynėse žuvo tarti su Stalinu antrojo vice - premieras ištrėmi
vo Norwich. tai Britu lame, skelbia, kad naciai ir
priešo lėktuvų bombų’. karo jėgos susprogdino trYs Sąjungininkų lėktu- fronto klausimu.
Springfield. Mass.. rug- kūnatperlėke kanala bnKur ir kada jie žuvo, nie kelius Ašies pastatytus va^- Kautynės dabar eina Apie Churchill’io lėkimą italai Jugoslavijoje nužu r.ūčio 3 - Pirmadieni T0 Prancūzijos nakrasdžunglėse. Sąjungininkų pas Staliną paskleista į- dė 1,474 įkaitus, sudegino piucio
ko nepasakvta. Skelbimas tiltus.
bomberiai be sustojimo gairių žinių, Bet charak- 58 kaimus ir šešiolikoje prasidėjo Amerikos Dar-C1UOS<;-Du Brlt4 lektuval
įdėtas gegužės 29 d.
bombarduoja japonų po- i teringiausia tai Romos miestukų nužudė visus bo Federacijos Massachu- ne?rIzo
Visos
Hamburgo
Sritys
Liepos mėnesyj, kaio
setts valstybės seimas.
versija, kur sakoma, kad gyventojus.
• Vokietijos generalinis
zicijas.
Sunaikintos
Stalinas kaltinąs Chur- Iš Slovėnijos naciai iš Dienotvarkėje svarbiausi sužinota. Ašis prarado
komisaras Lietuvoje išlei
• “Kauener Zeitung” ko- chill’į už neatidarymą an vežė 169,000 vyrų, kurių klausimai yra šie: Darbi 424 lėktuvus; Britai pra
do įsakymą, kuriuo žemė
tarpe buvo daug profesi- ninkų užduotis karo pro rado 432.
Stockholm, Švedija, —'respondentas, atsilankęs trojo fronto.
negali būti išnuomota be
Sakoma, kad naciai dejo, komisaro, sutikimo. Rugp. 3 — Atvykusieji Rokiškyje, pripažįsta, kad Kaip žinoma. Rusija pa jonalų ir mokslininkų. I- dukcijoj; ADF pasiūlymo
Kol komisaras sutarties Švedijos laivų jūreiviai į šiame “mažame mieste” ti labai plačiai kalba apie talai taip pat išvežė iš įsteigti darbininkų kom- ga kerštu prieš sąjunginepatvirtino ji negali įsi Goeteborgą pasakoja, kad užtikęs “aukštą kultūros antrąjį frontą ir jo reika-'Slovėnijos 130,000 vyrų. pensacijos fondą stovis, irįninkus už Britų bombarI Tai šiurpios žinios.
atidaryti davimą Vokietijos miestų.
kogreičiausia
lauja.
Britų lakūnai Hamburgo lygį”.
galioti.

Britai Laimėjo Laivyno
Užpuolimą Ties Cherbourg

Žemės Drebėjimas N. Zelandijoj

Churchill Lekiąs Pas Staliną

Antradienis, Rugpiūčio 4,1942

SI&8S&

ĮVAIRIOS žinios
Prezidento Roosevelto Praneši
mas Prieš Ateivių Diskriminaciją
Washington — Pabrėž-; zidento Roosevelto speciadamas nusistatymą, kuris lis pranešimas įsakė užinpadės užbaigti neteisingą teresuotiems departamendiskriminaciją samdymo tams “ypatingai ir greitai
ateivių, prezidentas Roo- apsvarstyti”
prašymus
seveltas liepos 12 d., pa-• Suv. - Tautų tautiečių ir
reiškė, kad dabar žmogui draugingų Amerikos resdarbas nebus atsakytas publikų tautiečių, ir visus
tik dėlto, kad jis yra sve- kitus sekamų klasių ateitimos kilmės.
į vius, kad ir jie būtų ateiPrezidentas Rooseveltas v*a* " Pr^e®a^
sakė, kad diskriminacija į “A. Ateiviai, kurie tarprieš kurią grupę arba navo ginkluotose jėgose
klasę asmenų buvo netei- Jung. Valstybių ir kurie
Singa ir pavojinga karo garbingai paliuosuotį.
pastangai.
j «B Ateiviai, kurių šei-

Prezidentas Rooseveltas mos "turi arba turėjo nanurodė, kad nėra jokių rius Jung. Valstybių milivaržymų kaslink samdy- tarinėj tarnyboje,
mo ateivių, tik kad jie turi ..c Ateiviai, kurie pasgauti leidimą nuo Karo ar- toviai gyveno Jung. Valsba Laivyno Departmento, tybese nuo 1916 m. ir kujeigu nori dirbti karo ga-rie negryžo j kitą šąli per
mybose su valdžios kon- paskutinius 10 metų. "
traktais, kurios klasifi-:
kuojamos slaptos, konfi- * D. Ateiviai, kurie susidencialinės arba aprybo- tuokė su asmenims, kurie
tos
;tuom laiku buvo Jung.
“Federaliai. įstatymai Valstybių piliečiai ir kunedraudžia privačius as- r^e pastoviai gyveno Jung.
menius samdyti ateivius Valstybėse nuo 1924 m.
tautinėse karo pramonė negrįždami į kitą šalį per
se”, prezidentas pabrėžė. pereitus 10 metų.
Federaliai įstatymai ne “E. Ateiviai, kurie pa
draudžia samdymą sve- reiškė norą tapti piliečiais
turgimusių piliečių, bet Jung. Valstybių ir, kurie
kurios tautinės kilmės”. padavė natūralizacijos pe
Prezidentas Rooseveltas ticijas prieš gruodžio 7 d.,
FLIS.
paaiškino, kad ateivip,
m*
ris nori dirbti prie slapto i
arba apryboto darbo turi
gauti aplikacijos blanką iš \
United
States Employment Service, kuri įstaiga Nuo Pearl Uosto užpuopadės jam išpildyti vieną lim0 iki
iūiio <d
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Sužeidė Amerikos Rašytoją
Argentinoje
Buenos Aires, Argenti
na, rugp. 3 — šeši nežino
mi asmenys, kurie persi
statė policininkais, įsiver
žė į Waldo Frank, Jung.
Valstybių rašytojo kam
barį ir jį sumušė. Mušei
kos pabėgo, ir iki šiol,
kaip sako, policijai nepa
vyko užpuolikų suimti.
Waldo Frank nuvežtas į
ligoninę. Tikimasi, kad už
savaitės galės grįžti į na
mus.
Vokiečių laikraštis smar
kiai kritikavo Mr. Frank
už pareikštą nuomonę apie Argentinos neitralumą. šeštadienį, rugp. 1 d.
Argentinos valdžia pa
skelbė jį, kaipo nepagei
daujamą asmenį už tą
patį.
Taigi kai kas spėlioja,
kad ji galėjo užpulti ir su
mušti naciai arba jų simpatizatoriai.

Grand Rapids, Michigan
— Grand Rapids Court of
Catholic Daughters of America pirko $2,100 vertės
Karo Bonų birželio mėne
sį, ir dabar jau turi pirku
si vertės $4,225. t
—10% Bonams —
Milvvąukee, Wis. — Vi
sos aukos ir pasižadėjimai
St. Matthews parapijos
mokyklos fondui buvo per
vestos į Jung. Valstybių
Karo Bonus ir Štampas.
—10% Bonams —
Syracuse, N. Y. — Kata
likų Bažnyčios šiame mie
ste ir Onondaga apskrityj
bendrai su kitomis r
nėmis institucijomis
tdėjo Karo Bonų kan
|ją— 10% Bonams —

Naujas Imigracijos
Komisijonierius

Pirk Defense Bonds ir Štampe-'

Remk šios šalies apsigynimą!

Earl G. Harrison, buvęs
Tik Nacių Parsidavėliai kiečių “darbo tarnybą”,
Ateivių
Užregistravimo
Turėsią Privilegiją
turėsią vėliau privilegijų,
Direktorius, liepos 20 d.,
į eidami aukštąjį mokslą.
1942 m. tapo nauju Teisin
mažesnių. Didžiausia yra • “Deutsche Zeitung im!
Iš Marijampolės
gumo Departamento Imi
Pabaigų valstybinė plyti Ostland” (V. 9) plačiai atVilniuje skelbiama, kad
gracijos ir Natūralizacijos
Gyvenimo
nė, kuri ateinantį sezoną pasakoja kalbą, kurią Vo-1 valstybinė spirito varykla
Tarnybos
Komisijonierium.
• Apie Marijampolės gy pagamins po 400,000 plytų kietijos generalinis komi- ligšiol surinkusi 620.000
Beveik visos organizaci venimą randame tokių ži ir 70.000 čerpių per mėne sąrąs Latvijoje Drechsler senų degtinės bonkų. Žmojos, kurios veikia naudai nių: Miestų* ir kaimų sta sį. Antra sayo, didumu pasakė-latvių universitete, nės bonkas nešė į varyklą,
svetimšalių šioje šalyje tybai jau pereitais metais Strielčių valstybinė, plyti- j ši kalba atskleidžia vokie- nes už 10 tuščių bonkų buentuziastiškai pritarė šitą buvo jaučiamas didelis nė, esanti Balbieriškio vai-, čių tikslus aukštojo moks- vo duodama ketvirtdalis
prezidento Roosevelto pa plytų pareikalavimas. Ka sčiuje, mėnesinę produk- jo srityje. Vokiečių komi- litro degtinės.
skyrimą.
ro viesului sunaikinus ne ei ją padidins iki 350.000' sąrąs išsitarė, kad dabar,
Trumpoj
ceremonijoj mažą trobesių; Marijam plytų. Vienintelė apskrity-į “kai vokiečių studentas ir * Kauener Zeitung (V.
aprašinėja, kaip iš Viigeneralinio prokuroro ofi polės apskr. miestuose bei je Tabarauskų (Kalvari- vokiečių profesorius stovi
jos valse.) koklių dirbtuvė fronte, nėra tinkamas mo- niaus išvažiavęs į Vokietiblankos pusę. Kitą pusę kai praneša>
sub_ se, Ugo Carusi, generali kaimuose šiais metais nu
per mėnesį pagamins iki mentas čia spręsti aukštų- & aštuntas darbininkų
darbdavys turi išpildyti ir marinai nuskandtao g,.- nio prokuroro egzekutyvis matoma plati statyba. Ka 6.000 koklių.
Tikimasi, jų mokyklų klausimus”. I transportas, kuriame dapasiųsti pašto tinkamam j„ngįn;nkų įr neitralių ša- padėdėjas, prisiekdino p. dangi dauguma trobesių kad apskrityje esančios Pasak komisaro, esą “sa- lyvavę aPie 400 žmonių,
Harrisoną. Gen. Prok. Bi statytojų nori visus pas
departamentui, kuris pa- u 40g laivus
plytinės šią vasarą ne tik j vaime suprantama, kad Darbininkai dirbsią Frank
ddle, priimdamas p. Har
prastai duoda nusprendi- Naciai sako, kad jų sub- risoną į Teisingumo De tatus statyti mūrinius, tai pajėgs išpildyti savo aps- naujosios Vokietijos idėja' turte ties Mainu,
savaime aktualus reikalas
mą j 48 valandas, nuspren marinai, pradėję veikti
partamentą,
įteikė
jam
jo
padidinti plytų gamybą. krities plytų pareikalavi- įr aukštųjų mokyklų sridimą vėliau galima per sausio 24 d. š
m., Amen- komįsįją prezidento ir jo | Marijampolės apskr. esan- mą, bet dar galės ir kitoms tyje atneš toli einančių pa- Streikas Sutrukdė Vaisią Ir
svarstyti.
kos vandenynuose
įuose nu- patįes pasirašytą.
čįos plytinės besiartinan apskritims dalį savo ga- keitimų”, bet visa tai bū
Daržovių Iškrovimą
Ateivių skundus, arba skandino 467 laivus.
mybos
atleisti.
sią
įvykdyta
tiktai
po
ka

Priimdamas
naujas
paciam sezonui jau ruošiasi
kitus neprisilaikymus prie
reikas,
p.
Harrison
pabrė

ir
žada plytų gamybą iš Vasarą manoma užbaig ro. Filosofinio, juridinio ir
Pirmadienį, rugp. 3 d.,
šios procedūros, galima!
pasiųsti į ”Committee on Priverstina Karo Tarnyba žė, kad “Imigracijos ir plėsti. Apskrityje yra 7 di ti jau pradėtą ir įpusėtą ekonominio fakultetų stu- go Bostone, sustreikavo
Natūralizacijos Tarnybos delės plytinės ir čerpių bei miesto
hidroelektrinės dentams esą surengti vie- j iškrovėjai vaisių ir dąržoFair Emplayment PractiMeksikoje
veikimai karo metu glau koklių dirbtuvės ir keletas stoties ant Šešupės staty nerių metų kursai, kad jie vių į§ laivų darbininkai,
ces, Washington, D. C.”
bą. Darbai prie šios sto galėtų užbaigti studijas. Sustreikavo apie 300 darMexico City, rugp. 3 — džiai surišti su mūsų tau
buvo pranešta.
Harrison
ves
visus
imigra

tos
vidujine
apsauga.
Kai

ties statybos vyko iki pat Tuo tarpu istoriniai moks- bininkų. Vaisiai ir daržoŠi sistema buvo prireng Pereitą savaitę įėjo galion
ta pagal prezidento Roo militarinės konskripcijos po Komisijonierius, aš at- cijos ir natūralizacijos didžiųjų šalčių pradžios, o lai visai nedėstomi, nes vės laivuose, jeigu nebus
savo pareigas tei reikalus Jung. Valstybėse. išnešus ledus, jie vėl bus “kaip sykis istorija dauge- iškrauti, supus. Tikimasi,
sevelto įsakymą generali- įstatymas. Manoma, kad i
liu atžvilgių
reikalauja kad šis streikas greit bus
niui prokurorui Biddle, visi vyrai nuo 18 iki 46 m. singai, bet su visu reika- Prie Imigracijos Tarny pradėti.
naujų
pažiūrų
įvedimo”, užbaigtas.
bos
priklauso
keli
šimtai
lingu
tvirtumu
Karo Sekretoriui Stimson, amžiaus bus imami į ar
Istorijos
srityje
reikėsią |-----------------------------------p. Hąrrisonas
ragino, pietinių ofisų ir Immigra- • Vokiečių reicho komi
Laivyno Sekretoriui Knox miją. Meksika gali suda
‘
★
ir Malcolm MacLean, pir ryti apie pusantro milijo kad didžiuma nepiliečių, tion Border Patrol ir A- saras “Ostlande” išleido “iš praeities ir didžiosios! į*
dabarties
sukurti
naują
lien
Registration
Division.
kurie
yra
lojalūs
Ameriįsakymą, pagal kurį drau
Wkai
Wiih
mininkui “Committee on no armiją. Kadangi Mek
šios
erdvės
istorijos
vaizĮ
Naujas
Komisijonierius
džiama vokiečių kariams
Fair Employment Practi- sika yra paskelbusi Ašiai ka*i *r jos tikslams, ir ku
parodė
administratoriaus
Irie
nori
prisidėti
prie
karo
YVĄ H BONUS
suteikti nakvynę ar išnuo- dą, kurio europiniai vokiš-I
karą, tai ji negali būti be
ces”.
ka
forma
niekuomet
ne-j
gabumus
1940
m.,
kada
jis
pastangos
privalo
apturėti
muoti kambarius bei bu
Kaslink aplikacijų, pre- armijos.
It’s not a pleasant pieture to contaip puikiai suorganizavo tus, jeigu jie neturi spe reiškė sveikų nacionalinių
tą progą.
template, būt War calls for “blood
Tarp kitko, jis sakė — visą tautą - apimančią cialaus vokiečių karo in ir individualinių jėgų siau-1 and sweat and tears.” And the Army
Corps, with its efflcient
užregistruoti tendantūros liudijimo. A- rinimo, o priešingai — tas ] Medical
“Pirma, neabejokime, ne programą
DRAUGE DARBININKE,
nurses and its volunteer Red Cross
“Angels of Mercy,” needs thousands
darykime bandymų; ant suvirš 5,000,000 nepiliečių. pie visus kariams išnuo- jėgas skatino ir net iš viso
platink du syk savaitinį laikraštį
of surgical beds for field and base
ra nepasiduokime nepasi- Šių metų sausio mėnesy motus ‘kambarius bei bu- įgalino pasireikšti”. Filohospitals on every front.
sotiniam fakultete vokie-1
•
tikėjimui
nelojalų
mažujis
vėl
buvo
šauktas
vesti
tus
reikia
pranešti
iki
š.
m.
‘‘Darbininkę’
čių kalbos išmokymas e-|
išdavimui Ta liepos m. 15 d.
į • mų kokiu nors būdu, kuris programą
sąs “ypatingai svarbus’
Jis yra tikras tavo draugas
Į j įžeistų milijonų žmonių lo patybės Certifikatų net
Toliau komisaras taip aTrokšti laimės ir teisybės — skaityk
1,000,000 ateivių vokiškos, • Lietuvos evangelikų
jalumą ir ištikimumą.
konsistorija pibūdino gyventojų laiky-1
“Galutinai, neturime už- itališkos ir japoniškos kil liuteronų
“DARBININKĄ”
! miršti prisidėjimą svetur- mės. Tas darbas buvo už skelbia, kad mirė ilgame seną: “Kas tiktai prisitai-j
! gimusių piliečių, ar šian- baigtas vasario mėnesy. tis Tauragės evang. liute ko — nesudaro svarbos;
These beds cost approximately $2z
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
idien ar rytoj, netik prie Už jo puikų ir taktišką ronų parapijos klebonas ir kas tiktai eina sykiu —I each.
Taey are the latest thing in
Pusei metų ............................. .
$2.00
būti pripažintas
modom hospital beds, with elevating
i mūsų ekonomijos, bet ir darbą p. Harrisonas užsi- ev. liut. garbės šenjoras i negali
springs. In some instances surgi
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
pelnijo visų pagyrimą.
kunigas Augustas Vyme kaipo pilnavertis. Tiktai
mūsų moralės”.
cal cots are used in temporary field
Pusei metų ........ .......................... $1.00
tas, kad gyvenamą laiką
hospitals and there is a folding bed
Į p. Harrisono ofisas bus Jis pilnai tiki į ištikimu ris.
which may be used in ambulances.
sąmoningai
išgyvena
jo
j
! Philadelphijoj, kur dabar mą ir lojalumą didžiumos
Your purchase of War Bonds and
Čekius ar money orderius siųskite:
Stamps can buy many ot these
: randasi Imigracijos ir Na nepiliečių Jung. Valstybė • Hitleris paskyrė Leo reikšmėje ir sunkumuose,
beds for the Army. You’U sleep
“DARBININKAS”
tūralizacijos
Tarnybos se. Jo visas darbas su atei Jennes Vokietijos minis tas yra šio laiko vertas”.
better if you know oor boys have
•very hospital comfort. Buy War
—
k
;? c
*'
Pagaliau,
komisaras
pa-1
terijos
okupuotiems
Rytų
tautinis ofisas. Kaip Ko viais buvo vedamas su pil
Bonds every pay day. Invest ten
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
personalinio stebėjo, kad tie latvių jau
percent of your income.
misijonierius šios fėdera- nu supratimu ir simpati kraštams
V. S. 1 reasvry Otpartnunt
nuoliai,
kurie
išvyko
į
voFLIS. skyriaus direktoriumi.
lės valdžios įstaigos, p ja.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
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Isejo-“Be Tėvynės Brangios”

n DARBININKAS

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Tha.n įregi ving and Christmas
-------- by----------
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Šios savaitės pabaigoje iš rikos’
administracija paėmė
, spaudos išėjo lietuvių poeto J. 200 egz.; 2. Kun. J. Prunskis,
Aisčio - J. Kossu Aleksandra Chicagoje — 50 egz., Lietuvos
vičiaus eilių knyga “Be Tėvy- Pasiuntinybė Vašingtone —25;
nes Brangios”. Toje knygoje Kun. Dr. J. Starkus, Elizabethe
sudėti daugiausia patriotiniai — 20, Kun. J. Vaitekūnas, Pro
šio poeto eilėraščiai, parašyti vidence — 15; Kun. J. Švagž
i Lietuvai patekus į priešo ran- dys, Brocktone -— 10.
: kas.
Bet čia minėtieji užsakymai
Malonu pranešti, kad knyga dar nepadengia spaudos išlaidų.
žmonės gyvai susidomėję. Jau Gi leidėjų noras yra sudaryti
yra gauta keletas didesnių
pačiam autoriui, kū
sakymų. Štai dalis jų
jų. 1. Ameppjgg savaitę buvo
pranešta iš Prancūzijos, yra pa
daiktų. Kada reikės, tai be silikęs be pragyvenimo išteklių.
jų apsieisime. Tą darome Todėl visuomenę ir jos vadus
laimėti karą.
nuoširdžiai prašytume paremti
Po Perlų Uosto užpuoli- Šią;nvg, 'ira'utonų, užsisa
mo mes turėjome suma-' kant "Be Tėvynės Brangios”

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:

3

DARBININKAS

Antradienis, Rugpiūčio 4,1942

PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly..... ......... ............ >4.00 Amerikoje metams .......................
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams....
Foreign yearly ____ .......... .............$5.00 Užsieny metams ..............................
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00
$2.00
$5 00
$2.50

DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Pakvipusi Žąsis Pati Save Giria
Bolševikai primygtinai kartoja (tarsi kokie straz
dai, vieną dainelę teišmokę), kad “Draugas” ir “Dar
bininkas” esą nacių propagandistai. Jau jie ir šnipi
nėjo, ir ochranos pareigas ėjo, ir donosus ant mūsų
darė, o vis nieko nepešė. Ir toliau tebeskalina. Už to
kius dalykus rimtą oponentą atsakomybėn traukia
ma, bet j šmeižtų ir melagyščių “specus” tik nusispiaunama. Ir ko jie nori? Kad užsiimtume komunis
tine propaganda? Šiais laikais tai saugiausias ir pelningiausias kai kuriems avantunstams biznis. Dėja,
prie tos rūšies “karjeristų” mes nepriklausome. 0 kad
ir būtų galima prie komunistinio lovio pritilpti, tai
vis vien komunistų propagandą vesti būt'ų bergždžias
darbas,
.
. , nes komunistai patys save tiek giria, kad nėra
kas ir bepndeti.
Čia prisimintina štai koks iš šeimyninio gyveni-

žinti mūsų cukraus varto- leidinį
jimą, todėl, kad laivai bu-1 Knyga gražiai išleista ir turi
vo vartojami vežimui ka 64 pusi. Kaina 40 centų. Išlei
Eugene Horton, I pasaulinio karo veteranas Cleveland, O., užkvietęs
ro reikmenų, ne maisto do Marianapolio Kolegija. Su
Dėdės Šamo karių į savo naktinį res toraną, fundija dykai užkandžius.
produktų.
visais užsakymais kreiptis ir
stangą ir gauti “V” certi- Bet nepaisant ašies sub- pinigus siųsti šiuo adresu: Mafikatą, iškabinti languose. marinų ir trūkumą iaivų, rianapolis College, Thompson,
Gauti “V” certifikatą na gegužės ir birželio mėne Conn.
siais, parsigabeno 200,000 •. Primenam, kad visi, kurie ymų savininkas turi —
Šis karas yra plieno—] statėm padauginti protonų daugiau cukraus, ne- ra gjeme^ sumokėję prenumera-

Naminis Frontas

plienas šaudo priešą iš dukciją’
plieninių šautuvų, plieni■§nįaį tankai neša mirtį Ir tas padauginimas laifemfe ir "pilė- mes
nebus gaįės k"arą-"be°t
karą — bet nebus
ganiniai karo
laivai
skan'
i
Įima
įvykdinti,
jeigu
ne....
TO.
i.
, v.
r
dina priešą jurose. Plieno bus geležies ir plieno suctpIažias
geriausia supran-, maišyti su lietos geležies

1. Prirodyti vietiniam apsigynimo ofisui, kad jo
paskirstymo oficialai tą už “Studentų žodžio” žurnanamas užlaiko visus ap-:tikėjo turėti. Kainų Admi- lą 2 dolerius (adresas: Maria^aTkoJius'’ ‘^UpTemdy-.
i&taUnd
Cgau7'
mus), kad turi slėptuvę cukrų tarpe ligoninų, vieš- Brangios” dykai kaip priedą,
(shelter) ir reįkalineus i- bučių saldainių gaminto&
jų įr šeimininkių.
rengjmus kovoti gaisrą.

Galite Gauti
Rožančių

mo įvykis. Viena seimininke nusipirko seniai jau pakurie
Firšija čiams.
.
į 2. Duoti zodj vietiniams
Plautą žąsį svečiams pavaisinti. Žąsis faktinai jau |avQ rekordus kurie ^k. j Kiekvienas asmuo Ame- apsigynimo
oficialams, Ašies jėgų tironams ne“Darbininke” galite dabar
buvo apipuvusi ir skleidė nevisai kultūringą perfūmą. do
vieną ’produkcijos> rįkoj turi atsiminti, kad kad -į° įei™a talpina mai- j rQ . ar - teisingai ar ne
gauti kūkavinių, stipriai pada
vn
in rarokra
Nelaimei šeimininkė tą dieną buvo susislogavusi ir to triumfą ™
po vi+n
kitu.
yra jo
pareiga surinkti
surinkti kn
ko st..^» drabužius
.
x,transportą- teisingai elgiasi su savo
rytų rožančių po $1.00. Jų kie
mažiausią dalelę metalo ir clM lr sveikatą; kad ji
žąsies ypatumo nepastebėjo. Iškepė žąsį pagal pasku
Beveik kasdien Karines ją pristatyti “džunkma- renka Jelka >”8* niiedz‘a- žmonėmis, jie tik išlei kis yra nedidelis, todėliai, no
čiausius kulinarinio meno reikalavimus ir dovanotidžia įsakymą, kuris jiems rintieji įsigyti rožančių, tuojau
.: Gamybos Vajaus vyriaugą,
kad
neskleidžia
keistų
nu artistės išdidumu laukdama komplimentų, taip į
us w„ci,iBitAno
kuris atgal pasiun~
ų duoda ko nori ar reikalau užsisakykite,
“Darbininkas”,
svečius prabilo: “o kaip gi mano žąsis?” Čia natūra- ša
Sn Sill
vvril nallifl
bonų ir ženklelių regulia- ja. Demokratinės Valdžios 366 W. Broadway, So. Boston,
šių vyrų
naują atsieki čia į fabrikus.
taip neveikia. Jos gerbia
liai turėjo pasipilti komplimentai. Bet svečiai, užuot
Darbo - administravi-§i riai.
ką atsakyti, kažkaip keistai prunkštė ir čiaudėjo į sa- mo komitetai įstaigose Kovodama
★
★
aukštesnes
Lango ženklelis skelbs visų žmonių teises.
,
,
v.
,,
i
Geras
pavyzdis
yra,
kaip
vo nosines. Ar gi ir jie būtų susislogavę? — gailestin- siunčia vyriausybei rapor- gyvenimo kainas visuose
'bUludtyou.&tuflJilk
...»
«-:«
J„;«v.,.
i
'
Kaln
'»
Administracijos
Ogai pamanė šeimininkė. Bet vienas drąsuolis (tur būt tus, jie pasiųsti iš didžiu-: frontuose, Valdžia tėmija mas”. Kiti certifikatai
YVUI BONOS
koks medicinos daktaras - skrodėjas), nugalėjęs na- lio rytų plieno centro iš nuomas visoje šalyje — ir bus duodami biznio įstai- fisas vykdo savo patvar
kymus,
kurie
įsteigia
kur reikalinga. gOms strategiškose vieto-;
turalų uoslės pojūtį, linksmai atreportavo: ‘'Ponia! Naujos Anglijos, iš Penn-; veikia,
in the equipment of ev
Į
sylvanijos
ir
Kentucky,
OKainų
Administratoriaus
se, kurios tinkamai apsi- maksimumo kainas, ku-! eryEssential
tamstos žąsis pati save giria!”
Sailor. Marine or Flyer
rios sulaiko gyvenimo is a Soldier,
first aid kit. consisting of bandTaip. Komunistinė propaganda pati save giria —' hio ir Illinois, Indiana ir iš Ofisas pirmame teismui saugoja nuo oro užpuoli-!"^.
ages and antisepties for instantaneiki tokio laipsnio, kad ir bepridėti nieko negalima, ir j Pacifiko pakraščio. .
pavestame^ atsitikime ga- mų.
*
jvisos taisyk,gs kuriog val. ous ūse. These materials are packed
into a compact box and cost about
Viena įstaiga turi dau- vo įsakymą sulaikyti neprisiartinti nepatogu.
do maksimumo kainas,' $1.50 each.
Bet, antra vertus, kad ir atsirastų koks komunis giau kaip 1,000 naujų pro- Jaunamo turto firmą ENuo karo pradžios civi-’nustato, kad reikmenų!
dukcijos
rekordų
po
Per
lų
ne,
Pennsylvamjoj,
nuo
tinės propagandos mėgėjas nekomunistas, tai jis iš
pratę pasiau negalima
parduoti
už
Uosto
užpuolimo
ir
ji
tiki
Pakėlimo
nuomų
virs
jkoti, bet nuo jų daug dau aukštesnes kainas, negu
pat pradžių būtų pastatytas “v tupik“, t. y. susidurtų
1941 m. padvigubinti pro- steigtų lubų .
giau
bus reikalaujama. pardavėjas gavo kovo mė
su galvosūkiu: kuria linija propagandą varyti? Tik
dukcijos
rekordus.
Siųs-į
-§Žmonės liuosnoriai atsiža- nesį.
žiūrėkite, ką pats komunizmo voždius Stalinas išdari
damas
šias
geras
žinias
Office
of
Civilian
Dedėjo taikos laiku luksusų Atsirado keli krautuvi
nėja. (Ryšiumi su prapaganda jo vardas, rodos, valia
Karinės Gamybos Vajaus fense skelbia visą - tautą įr patogumų kad tik mū- ninkai ir gamintojai, ku
minėti). Šiuo sunkiojo krizio metu atsišaukdamas į
We need millions oi these first aid
vyriausybei darbininkų ir. liečiantį mobilizavimą A- Sų ginkluotos jėgos turėtų rių kainos kovo mėnesį
sovietijos liaudį, jis įsakyte įsako, raginte ragina ir administratorių komitetas (merikos namų, kurie gali
kits for emergency treatment. They
reikalingų karo reikmenų. buvo per žemos — dėl spe are also used by Red Cross worknet prašyte prašo, kad rusai, prisiminę savo praeities pranešė — “mes patys nu- sekamai remti karo pain field hospitals and wherever
Bet vištiek Amerikos cialių nupirkimų arba dėl ers,
needed until hospital treatment may
didvyrių žygdarbius, sektų jų pėdomis. Ir štai kokie
žmonės daug geriau, negu laikino kainų numušimo, be obtained. Even a child could buy
tie Stalino išvardyti didvyriai: Minin, Požarskij, Su- koj). Štai kur nusiyrė komunistinė propaganda. Net jos priešams — ir taip to- Taigi OPA pataisė patvar one or more of these kits through
of War Stamps. Buy War
vorov, Kutuzov ir Dimitrij Donskoj. Vadinasi, mies mums atrodo, kad komunizmo atžvilgiu čia jau gero liau bus. Turime pakan komus, kad padarius spe purchase
Bonds and Stamps every pay day
invest at least ten percent of
telėnas - buržujus, dvarponis, du caro generolai ir — kai sugriešyta. Bet — voždius uždūdavo, tai ir stupai- kamai maisto, drabužių ir cialius parūpinimus tuose and
your income in these govemment
pravoslavų cerkvės šventasis! (Tai Dimitrij Dons- kos pagal jo dūdelę turi šokti.
K. dar daug
x Irtanr, Department
nereikalingų atsitikimuose.
WPB. Securities.

Kunigas Apie Pinigus Kalbėjo
DANIEL A. LORD, S. J.
Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.
Mes Visa Tai Padarėme
Visa tai buvo pastatydinta kunigų ir vie
nuolių pasiaukojimu, mūsų katalikų žmonių
nuoširdžiu duosnumu. Mūsų žmonės aukojo
ne iš savo pertekliaus, bet iš “neturtingos
našlės smulkių pinigėlių, skatikų”, iš pra
kaitu uždirbtų pinigų.
Gal ateinančios kartos to nežinos, kaip ir
šiandien daug kas nežino, ar nenori žinoti.
Bet mes žinome, ir žinodami, didžiuojamės.
Mes, katalikai, kurie esame bažnyčia, mes
visa tai padarėme. Mūsų prakaitas parūpino
ir paliko ateinančiom kartom gražią ir tobu
lą gražiosios architektūros istoriją Ameri
koje. Tai mūsų darbas, tai mūsų nuopelnas.
Mes, katalikai, pastatėme katalikiškasias
mokyklas, išvystėme katalikiškųjų mokyk
lų tvarką, nes nenorėjome, kad Kristus būtų
iš mokslo suolo išguitas.
Mes, katalikai, geraširdyste ir artimo
meile degdami, pastatėme ir išplėtėme savo

labdarybės veiklą. Ir ta mūsų labdarybė nie
kados nežiūrėjo ir nežiūrės nei į luomą, nei į
tikėjimą. Mūsų labdarybė, iš tikrųjų katali
kiška, tikrąja to žodžio prasme, nes ji yra
skirta visur ir visiems.
Mes, katalikai, visa tai padrėme už tai,
kad kuris ten kunigas, klebonas drįso prašy
ti pinigų, drįso raginti žmones duoti kiek iš
gali, ir už tai, kad mūsų katalikai, mūsų pa
rapijiečiai paklausė savo kunigų, savo klebo
nų ir pasirodė duosnūs, be galo duosnūs ir
davė kiek tik galėjo ir dažnai daugiau, negu
galėjo.

Ir Džiaugiamės
Kiek pirmiau sakiau, jog būtų labai pa
geidautina ir gera, jeigu nebūtų reikalo apie
pinigus mūsų bažnyčiose kalbėti.
Bet dabar, rodos, norėtųsi kaip čia atsi
prašyti, kaip čia pasiaiškinti.
Beveik būtų galima sakyti, jog džiau
giuos, kad mums reikia apie tuos pinigus, apie tas kolektas, rinkliavas kalbėti. Džiau
giuos, kad mums nereikia prašyti pagalbos
iš valdžios, kuri, mažu pamažu, ima pagony
bės raugalu atsirūgti. Džiaugiuos, kad mums

į talką stoja mūsų mylimieji ir mus mylintie
ji. Džiaugiuos, kad mūsų darbams padeda ir
pritaria tikrai krikščioniškos, Dievo meile
degančios širdys, kurios myli Dievą ir ku
rioms patarnauja bažnyčia. Džiaugiuos, kad
kiekvienas katalikas turi gerą progą išoriniu
savo veiklumu, laisvu aukojimu ir pasiauko
jimu išreikšti ir įgyvendinti tą savo meilę
Bažnyčiai. Džiaugiuos, kad kiekvienas kata
likas gali aiškiai ir ryškiai parodyti, kad jis
nori savo Dievui čia, ant žemės buveinę pa
statyti ir užlaikyti. Džiaugiuos, kad katalikai
aiškiai savo aukomis parodo, jog jie nori, kad
jų bažnyčia tęstų savo darbą, varytų savo
prakirstą vagą ir krizės metu, kada kiekvie
nam ne tik trumpa, bet ir trūksta. Džiau
giuos, kad katalikai nori ir reikalauja, kad
jų vaikai pažintų savo tėvų tikėjimą, kad jie,
taip sakant, susipažintų su Kristumi, ir su
sipažinę pamiltų, kad jie užaugtų ne tik mo
kyti, bet ir dievoti. Džiaugiuos, kad mums
katalikams negana troškimų ir svajonių.
Džiaugiuos, kad mūsų katalikai ne tik nori,
ne tik trokšta, bet stačiai reikalaute reika
lauja, ir kad jie savo įsitikinimus įgyvendina
ir pirštu prikišamai prirodo savo karštą uo
lumą ir pasirįžimą savo aukomis, savo pasi
aukojimais, savo kolektomis.

Pinigai ir Mišios
Pirmų pirmiausia, reikia nepamiršti jog
piniginė auka yra glaudžiai susijusi su Mi
šių auka. Visai neatsitiktinai kolekta, rink
liava yra renkama, kai kunigas Dangiškąjam Tėvui aukoja duoną ir vyną, kurie taps
Kristaus Kūnu ir Krauju.
Pirmuose krikščionybės amžiuose, kai
kunigas aukodavo duoną ir vyną, žmonės
prisiartindavo prie altoriaus ir suteikdavo
savo dovanas. Tie pirmieji krikščionys auko
davo vyno Pakėlimui ar duodavo duonos, kad
kunigas paaukotų dėl jųjų komunijos. Kuni
gas priimdavo tas aukas iš jų rankų, kaipo
įrodymą jų noro dalyvauti Šventose Mišiose
ir kaipo jų širdžių ir sielų pasiaukojimą sa
vo Sutvėrėjui.
Aiškus dalykas, jeigu takias vyno ir duo
nos aukas mes šiandien atneštume kunigui,
kiltų tikra betvarkė mūsų bažnyčiose. Įsi
vaizdinkite, ką gi šių dienų kunigas bedary
tų, jeigu kurioje didžioje, sausai žmonių prisikimšusioje bažnyčioje per bet kurias sek
madienio Mišias, visi žmonės prisiartintų
prie grotelių ir visi, it vienas, aukotų mažą
vyno ąsotėlį ir duonos kepalėlį. Nereikia ko
kios lakios vaizduotės įsivaizdinti, kaip išrū
dytų altorius ir visa bažnyčia kai keletą tūk
stančių žmonių tas savo aukas sudėtų. B. d.
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie Paparčiai.
tuvos išvežtų gyventojų 4971. Kindoravičius, VytauSibiran sąrašą, kurį su- į tas (Stasys), 14, mokinys.
rinko ir sutvarkė Lietuvos ■ 4972. Kindoravičius, Jonas
Raudonasis Kryžius. Sis (stasysh 10, mokinys.
sąrašas yra labai svarbus, 4973 Kindoravičius, Albinas
• nes is 30 Amerikoje gyve?
nanti gimines ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa-j 49 ‘Kinduias, Jonas (Vlavuosius, nuo kurių dabar;das 1 * simęs 1901, samdinys- Snegauna jokių žinių.
v* Vyksmai.
Sąrašas sunumeruotas ir t 49 ‘ 5‘ Kindulienė,
Brone
alfabetiškai
sudarytas. |(Juozas)’°imusi .1900’ raokyPirmiausia paduoda išvež- toja’
v’ Vieksni^
4976.
Kindulaitė, Danute —
tojo pavardę, vardą, o
skliauteliuose tėvo vardą, Birutė (Jonas)’ S1™1131 1924>
išvežtojo amžius ir gyve- mokl“enamoji vieta Lietuvoje.
Į 49~7- Kinstleris,
Albertas

nas), gimęs 1906, advokatas,
g. v. Raseiniai.
5001. Kisielienė - Butrimaitė,
Teofilė, gimusi 1907, mokyto
ja, g. v. Raseiniai.
5002. Kisolovaitė, Elena (Ko
stas ), 15, g. v. Padubysis, Šiau
liai.
5003. Kiškis, Vytautas (Juo
zas), 27, vargonininkas, g. v.
Inturkė.
5004. Riškienė - Petkevičiūtė,
Juzė, 27, siuvėja, g. v. Inturkė,
Utena.
5005. Kiškis, Petras, 24, veži
kas, g. v. Ukmergė.
5006. Kiškis, Benediktas, 27f
mokytojas, g. v. Panoteriai,
Ukmergė.
5007. Riškienė,
Sofija, 22,
šeimininkė, g. v. Panoteriai.
5008. Kišunas, Julius (Pet
ras), 41, mokytojas, g. v. Duo-{
kiškis, Rokiškis.
5009. Kišūnienė,
Eugenija,•
25, mokytoja, g. v. Duokiškis.
5010. Kišunas,
Skirmuntas ’

5097. Koninas,
Romualdas 00, darbininkas, g. v, Vilnius.
(Jonas), 12.
į 5129. Kondrattenė, Elena, 33,
5098. Kokinas, Zenonas (Jo-šeimininkė, g. v. Vilnius,
nas), 10.
•
Kondratas, Antanas

nius), gimęs 1902, ūkininkas, 5131.
Kondrataitė,
Lilija
g. v. Širvintai.
j (Antanas), 11.
5100. Koliša, Marekas, (Ma- 5132. Kundrotienė, Birutė, g.
rekas), 23, darbininkas, g. v. v. Kaunas, mokytoja.
Vilnius.
! 5133. Kondratas, Gediminas
5101. Kolešius, Antanas, 40, (Petras), 14, g. v. Kaunas.
g. v. Veršiai, Leipalingis.
j 5134. Konkolas, Kazys (Vla5102. Kolešienė, Janina, 24, das), 57, mokytojas, g. v. Vilmokytoja, g. v. Laščiuniškis, nius.
Leipalingis.
i 5135. Konovičius, Stasys ,gi5103. Kolešytė, Danutė (An- męs 1923, mokinys, g. v. Viltanas), 3.
nius.
5104. Kolešius, Kostas, mo5136. Konovičienė, Antanina
kytojas, g. v. Kašoniai, Jeznas. (Juozas), gimusi 1890, šeimi5105. Kolešienė - Lukaitytė, ninkė, g. v. Vilnius.
Zosė, šeimininkė, g. v. Kaso-, 5137. Konovičiūtė, Vanda, gi„
I (Teodoras), 40, Klykoniai, Akniai.
muši 1927, mokinė.
(Tąsa)
\ -r z
mene.
5106.
Kolodzinskis,
Zdislo'
5138. Konovičiūtė, Eleonora,
4949. Kilius, Juozas (Jonas),
4978_ Kirdeikis, Stepas. 31,
vas, 20, studentas, g. v. Vilnius, gimusi 1931, mokinė.
gimęs 1910, karys, g. v. Vilnius. agronoffias, g ,v. Marijampolė.
5107. Kolos, Marija (Motie5139. Konstintinovskytė, Eu4950. Rimantas, Juozas (A4979.
Kiraeikienė,
Anelė
jus), gimusi 1914, vienuolė, genija (Aleksis), 61, mokytolenksandras), 24, karys, g. v. (Vladas), gimusi 1918, šeimig. v. Vilnius.
‘ja, g .v. Vilnius.
Kaunas.
ninkė.
5108. Kolubeinskaitė,
Ona
5140. Kontautas,
Zigmas
4951. Kimbaris, Pranas, gi4980. Kiriliauskas,
Stasys
(Justinas), 18, darbininkė, g. (Antanas), 69, ūkininkas, g. v.
męs 1856 (su 4 sūnais ir 2 dūk- (Stepas), 6 mėn. amž., gyv. v.
v. Vilkaviškis.
Paupiai, Raguva.
terim), ūkininkas, g. v. Trakai. Raudėnai.
(Julius), 6.
Švedų karaliaus Gustavo dukrelės - Princesės žai- 5109. Komarauskienė, (Jo- 5141. Kontautienė, Marija
4952. Kimbarienė, Pranė, ūki4981. Kiriliauskienė,
Joana
5011. Kišunas, Gediminas
bole. Jos yra sosto įpėdinės. Ar jos apie tai pama- nas), ūkininkė, su 2 vaikais, (Juozas), gimusi 1897, ūkininninkė, g. v. Trakai, Burbiškiai. (Izidorius), 19, šeimininkė, g. (Julius), l.
no, ar joms kas nors panašaus ateina į galvą, kad tu- g. v. Ratkūnai, Rokiškis.
J kė, g. v. Panevėžys.
4953. Kimbris, Jonas (Juo- v. Raudėnai.
5012. Kizinis, Liudas (Anta- r£S rūpintis aukštais valstybės reikalais,
5110. Komaravičienė, Stefa; 5142.
Kontautaitė,
zas), 28, samdinys, g. v. Šiau4982. Kiriliauskis,
Stepas nas), 40, dailidė, g. v. Biržai.
(Kazys), 50, g. v. Ignaiinas. , (Zigmas), gimusi 1923,
liai.
(Antanas), 20, darbininkas.
5069. Klongevičiūtė,
Dalia
5013.
Kizlaitienė,
Marija 5041. Klimašauskas, Vacius
5111. Komaravičius, Henri-. 5143. Kontautaitė,
i.
4954. Kimerienė, Zofija (Jo4983. Kirsnytė, Janina (Jur- (Juozas), 37, ūkininkė, g. v. (Ipolitas), 71, ūkininkas, g. v. (Mikas), 5.
i (Zigmas), gimusi 1925
kas, 30, g. v. Ignaiinas.
j Dukštelės, Riešė.
Į 5070. Klopatauskas, Vincas
nas), 49, siuvėja, g. v. Šiauliai, gis), gimusi 1912, darbininkė, Tylučiai, Kuršėnai.
5112. Komaravičius, Vladas, nė.
4955. Kimberis, Vytautas g- v. Kaunas.
5014.
Kizlaitis, Vytautas i 5042. Klimašauskienė, Sofija, (Albertas), 56, ūkininkas, g. v. 18 metų.
5144. Kontautas, Kazy.
(Antanas), gimęs 1923, studen4984. Kiršinąs, Jurgis, 35, g. (Viktoras), 16, mokinys, g. v. 69, ūkininkė.
Morkūnai, Šėta.
5113. Komaravičiūtė, Stefa, nas), 40, darbininkas, g. vieta
tas, g. v. Šiauliai.
v. Šiauliai.
5043. Klimaševska,
Elena
5071. Klopotauskienė,
Ona 14 metų.
Tylučiai.
Šiauliai.
4956. Kimberytė, Sofija - Bi4985. Kiršinienė, 30, šeiminin5015. Kizlaitis,
Algimantas (Kazys), 24, darbininkė, g. v. (Bronius), 45, g. v. Morkūnai.
5145. Kontautas, Mečys, (An5114. Komaravičiūtė, Lilė,
rutė (Antanas), gimusi 1925, kė.
5072. Klopatauskas, Vladas 9 metų.
(Viktoras), 9, mokinys.
Vilnius.
: tanas), 54, ūkininkas, g. vieta
studentė, g. v. Šiauliai.
į 4986. Kiršinytė (Jurgis), 12.
5016.
Kizlauskas,
Domas
5044.
Klimauskas, Kazys' (Klimas), 25, kalvis, g. v. Ilg5115. Komaravičius, Danie Skauradai, Raguva.
4957. Kimerytė, Ona (Vin-' 4987. Kiršinytė (Jurgis), 9. (Juozas), 48, gydytojas, g. v. (Matas), 37, inžinierius, g. v. viečiai, Klažiai.
5146. Kontovskis,
Bronius
lius, 3.
cas), 14, mokinė, g. v. Kuni4988. Kirvelaitis, Salemonas Vilnius.
Vilnius.
' 5073. Klovaitė, Ona (Anta5116. Komendzinskis, Zig-: (Eugenijus), gimęs 1922, veži
giškiai, Pajavonys.
' (Jonas), gimęs 1905, darbinin5045. Klimauskienė, Apoloni- nas), gimęs 1907, samdinė, g. mas, 50, direktorius, g. v. Vii- kas, g. v. Vilnius,
5017. Kybartienė, Liuda, gi
4958. Rimantas,
Porfirijus kas, g. v. Šiauliai.
musi 1871, šeimininkė, g. vieta ja, 32, šeimininkė, g. v. Vilnius, v. Kaunas.
nius.
; 5147. Kontrimas, Leonardas
(Juozas), 68, ūkininkas, g. v.
4989. Kiselevas, Mikas (Po- Pavenčiai.
5046. Klimauskaitė, Daina
5074. Klumbys, Jonas (Pra5117. Komendzinskienė, Ele-. (Petras), 37, karys, g. v. Vil
Riukšeliai, Šiluva.
vilas), 34, gėlininkas, g. vieta
;nas), 30, samdinys, g. v. Kau- na, 45, šeimininkė.
5018. Klajūnas, Jonas (Jo (Kazys), 7.
'nii&‘"/?
4959. Kimontienė, Teklė, 60, Vilnius.
nas), gimęs 1910, vežigas, g.
5047. Klimauskas,
Stasys nas.
5118. Komendzinskytė, Alek-' 5148. Kontrimas, Viktoras
(Juozas), gimęs 1914, darbi-J 5075. Klumbienė, Anelė, 30, sandra (Zigmas), 18.
ūkininkė, g. v. Riukšeliai.
j 4990. Kisieliauskas,
Juozas v. Šiauliai.
į (Pranas), 54, ūkininkas, g. v.
4960.
Kimantaitė,
Elena (Mikas), 28, eigulis, g. v. Šal5019. Klavcenienė, Vincė, 68, ninkas, g. v. Vilnius.
‘šeimininkė.
5119. Komendzinskis (Zig- ‘ Birbeliškės, Viekšniai.
(Porfirijus), 30, ūkininkė, g. v. čininkai, Vilnius.
5048. Klimašauskienė, Olga 5076. Klumbys, Alfonsas (Jo mas), 16.
šeimininkė, g. v. Daugeliškiai.
5149. Kontrimienė, Marija
Riukšeliai.
i 4991. Kisieliauskienė, Stefa
5020. Klavcenas, Jonas (An (Pranas), gimusi 1889, šeimi-' nas), 7.
5120. Komoriunas,
Petras (Apolonas), 55, ūkininkė, g. v.
4961. Rimantas, Motiejus (Karolis), 28, darbininkė.
drius), gimęs 1896, ūkininkas, ninkė, g. v. Antoniškės, Šiluva. • 5076. Klumbys, Alfonsas (Jo- (Juozas), 34, ūkininkas, g. v. I Skarditiškės, Šiluva.
(Porfirijus), 28, ūkininkas.
4992. Kisieliauskas, Antanas g. v. Daugeliškiai.
5049. Klimavičius, Mikas (Jo- nas), 7.
5150. Kontrimaitė,
Sofija
Veisėjai, Alytus.
4962. Rimantas,
Izidorius (Jonas), ūkininkas, g. v. Šalči5021. Klavcenienė, 45, ūki nas), gimęs 1901, ūkininkas’, g.
5077.
Klumbys,
Antanas
5121. Komkaitis, Jonas (Vin (Pranas), 27, ūkininkė, g. vie
(Porfirijus), 24, ūkininkas.
‘ninkai.
v. Mišiškiai, Birštonas.
(Juozas), 40, mokytojas, g. v. cas), 34, samdinys, g. v. Kau ta Skairaitiškės.
ninkė.
4963. Kimantaitė, Irena (Por 4993. Kisielienė - Budzelytė,
5022. Klacevičius, Juozas (Al
5050. Klimavičienė, Rozalija Vandžiogala.
5151. Kopilovas,
'Andrius
nas.
Teofilė (Benediktas), 60„ ūki fonsas), 23, ūkininkas, g. vieta (Juozas). 31, šeimininkė, g. v.
5078. Klumbienė - Butkutė,
firijus), 19, ūkininkė.
1522. Komza, Juozas, 40, dai (Andrius)), 63, g. v. JuodšiOna, 32, mokytoja, g. v. Van lidė, g. v. Pabradė.
4964. Kinčinas, Liudas .mo ninkė, g. v. Čedasai.
Vilnius, Šalčininkai.
Marijampolė.
kiai.
4994. Kisielytė, Apolinija (Jo
5023. Kleckis, Aleksandras,
kytojas, g. v. Radviliškis.
5051. Klimavičiūtė, Danutė džiogala.
5152. Kopilovienė, Nina, 52,
5123. Kongimas, Juozas (A45, technikas, g. v. Vilnius.
4965. Kinčinienė - Žygelytė, nas), 29, ūkininkė.
(Vladas), 10, g. v. Marijampo 5079. Klumbytė, Danutė (An domas), gimęs 1903, ūkininkas, šeimininkė.
4995. Kisielius, Aleksandras
tanas), 13, mokinė.
5024. Klečkauskienė, Zafija, lė.
Ona (Vincas), 34, mokytoja,
5153. Kopilovaitė, Nina, 25.
g. v. Taujėnai, Šėta.
(Jonas)),
37,
mokytojas,
g.
v.
5080. Klumbys, Vytautas
82, g. v. Vilnius.
g. v. Radviliškis.
5052. ’ Klimačickas, Vytautas,
5124. Kondratavičius, Vy 5154. Kopilovas, Andrijanas
Čedasai.
5025.
Kleckienė,
Marija,
40,
(Antanas),
8.
4966. Kinčinas, Vitas (Liu
(Kostas), 61, agronomas, g. v.
tautas (Vladas), 68, ūkininkas, (Andrijanas), 31, gydytojas,
4996. Kisielienė, Galina, 23, šeimininkė.
5082. Klumbokaitė, g. v. Vil g. v. Mečkeliai, Viekšniai.
das), 9.
Dobužiai, Kovarskas.
g. v. Vilnius.
5026. Kleckis,
Aleksandras
4967. Kinčinaitė, Ina (Liu mokytoja.
5053. Klipčius, Antanas (A- kaviškis.
5155. Kopliauskas, Karolis,
5125. Kondratavičienė - Šaky
4997. Kisielius, Petras (Pet (Aleksandras), 15.
5083.
Knaibikas,
Povilas tė, Rozalija, 53, ūkininkė, g. v. ūkininkas, g. v. Betygala, Rim
domas), gimęs 1901, samdinys.
das), 5.
5027. Klečkauskytė, Irena
5054. Kliševičius, Juozas (A- (Juozas), gimęs 1917, darbi Viekšniai, Meškeliai.
4968. Kindla, Vytautas, 50. ras, 32, mokytojas, g. v. Kau
gailai.
nas.
(Stasys), 20, g. v. Vilnius.
leksandras), 25, ūkininkas, g. ninkas, g. v. Kruopiai, Viekš
pramonininkas, g. v. Vilnius.
5156. Kopliauskienė, Jadvy
5126. Kondratavičienė, (Vo
4998. Kisielius, Kostas, teisi
5028. Klečkauskis, Stasys, 55, v. Medžiauniai, Adutiškis.
niai.
4969. Kindoravičius, Stasys
ga,
ūkininkė, g. v. Rimgailai.
sylius), 32, šeimininkė, g. v.
ninkas,
g.
v.
Vilnius.
5084.
Kneita,
Antanas
(An

agronomas,
g.
v.
Vilnius.
5055.
Kliučininkas,
Jonas
(Nikodemas), 56, g. v. Papar
Vilnius.
5157. Kopliauskas, Edvardas
4999. Kisielienė,
Benedikta,
5029. Klečkauskis,
Jurgis (Mikas), gimęs 1907, samdinys tanas), ^8, karininkas, g. v.
čiai, Žasliai.
5127. Kondratavičiūtė, Alina, (Karolis), 10.
Varėna.
(Stasys), 14.
g. v. Sintautai, Šakiai.
4970. Kindoravičienė, Marija šeimininkė.
(Bus daugiau)
7, g. v. Vilnius.
5000. Kisielis, Ignas (Anta5085. Knyva, Teofilis (Ka5030. Kleiza, Zigmas, 32,
5056. Kliučininkienė,
Juzė,
(Juozas), 38, ūkininkė, g. v.
35. šeimininkė, g. v. Sintautai, zys), gimęs 1901, samdinys, g.
samdinys, g. v. Kaunas.
5031. Kleizienė, Sofija - Mari
5057. Kliučininkas, Algirdas,! v. Kaunas.
SMAGU MELSTIS
ja (Kirilas), 22, samdinys, g. v. (Jonas), 3 metų amž., g. vieta j 5086. Knunklys, Benediktas,
Iš Geros Maldaknygės
Sintautai, Šakiai.
70, batsiuvys, g. v. Panevėžys.
Kaunas.
"Darbininkas" siūlo šias malddknyges
5087. Knunklienė, Ona (Be
5032. Kleizaitė, Ona - Ilona
5958. Klivickas,
ūkininkas,
už labai nupigintą kainą:
nediktas), 70, g. v. Panevėžys.
(Zigmas), 2 metų amžiaus.
g. v. Kiludžiai, Viensunkiai.
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
5088. Kobelienė, Bronė (Bro
5033. Klemas,
Edmundas
5059. Klevickienė, ūkininkė.
apdarais, auksiniais kraitais, 432 puslapių.... $2.50
5060. Klivickas, 5 metų amž. nius), gimusi 1918, darbinin
(Germanas), 35, technikas, g.
DIEVAS ŠU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virie
v. Kaunas.
5061. Klivis, Edmundas, gi kė, g. v. Vilnius.
liai, 192 pusi-------- .-------------------------------------------------$5e.
5089.
Kocenas,
Juozas,
50,
5034. Klemerauskas, Jonas, męs 1906, ūkininkas, g. v. RinJĖZAU, PAS MANE Ateiki, Juodi, tikros odos
ir lankstūs virieliai; apvalūs kampai —..... — $1.25
samdinys, g. v. Ttytuvėnai.
40, mokytojas, g. v. Subačius, gaudiškiai, N. Radviliškis.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniąi virieliai
$1.00
5090. Kocenienė, Vanda, 36,
5062. Klivienė, Liucija, 25, ūPanevėžys.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniąi virieliai
chemikė, g. v. Tytuvėnai.
5035. Klemerauskienė, Adelė kininkė.
su kablke ------------------------------------------------------------------- $1.50
5091.
Kocenas,
Juozas
(Juo

5063. Klivis, Laimutis (Ed
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
27, šeimininkė, g. v. Subačius.
555 pusi...................................
$2.75
zas), 5 metų amžiaus, g. v.
5036. Klemerauskaitė. Regina mundas). 2 metų amžiaus.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai,
5064. Kloncevičiūtė,
Jonas • Tytuvėnai.
(Jonas), 3 mėnesių amž.
raudoni kraštai, 384 puti. -............
05c.
5092.
Kojenas,
Marijona
5037. Klevečka, Bronius, (Mi (Mikas), 43, ūkininkas, g. v.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė,
parinktos grąžiusios maldos. Silkinė labai plo
(Juozas), 3.
kas), 23, karininkas, g. v. Tra Naujapamiškis, Pasvalys.
na popiera, juodi kolenkoro virieliai....................... $2.50
5093. Kochanauskienė - Čer5065. Kloncevičiūtė, Juzė
kai.
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................ 20c.
kasienė, Bronė, gimusi 1903,
5038. Klibas, Adolfas (Motie (Mikas), 44. ūkininkė.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
♦
auksuoti kraitai, 288 pusi. Kaina ............ _........ $1.50
mokytoja,
g.
v.
Vilnius.
Mikas
5066. Klongevičius,
jus), gimęs 1881. kapitonas, g.
ANIOLAS SARGAS, juodi odas apdarai, auksuoti
5094. Kočorauskas, Roma
(Mikas).
37. agronomas, g. v.
v. Kretinga.
kraštai, 238 puslapiai. Kaina ............. .................. $1.50
nas (Stepas), 29, studentai, g.
5039. Klifhas. Mykolas (Bo Mineikiškis, Pasvalys.
MALDŲ RINKlNSLIS, juodi kolenkaro virieiiai,
5»)67. Klongevičienė,
Ona ▼. Vilnius.
328 puslapiai. Kaina ................................ ....... ................ ........ 65c.
naventūras), 34, ūkininkas, g.
5095.
Kokinas.
Jonas
(And

(Mikas),
35.
ūkininkė,
g.
v.
v. Betygala. Raseiniai.
"DARBININKAS"
rius),
50,
ūkininkas,
g.
v.
ZeMiaeikiškis.
5040.
Klimas.
Bronius
(Jo

Paveikslas parodo, kad Dėdės Šamo, Maryland val
W. Broadvvay,
So, Boston, Mcss«
stybėj, Aberdeen Proving Ground, moterys darbinin nas), gimęs 1916, vežikas, g. v. 5068. Kloageučius, Rimvidas lenka, Imbradas.
5096. Kokinienė - Vaitonytė,
(Mikas), £ metj amž.
Kaunas.
kės moka operuoti prieš-lėktuvinę kanuolę.
p
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Kun. A. Tamoliūnas.

For Victorj •••

Andriejus Bobola, S. J.,
Kankinys

Buy

0. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

gingai stoja į kovą prieš
visokių priešų pasikėsini
1591-1657
mus sugriauti Kristaus
Bažnyčią, tikėdamiesi, kad
Nuo pat krikšto 1386 saugus, kuomet lenkų va
pergalė
bus krikščionių
m., Lietuva likosi katali dų ir politikų ergeliai ir
pusėje, nes “jos nenugalės
kiška šalis ir buvo ištiki vaidai lėmė suįrutę ir pra
pragaro vartai”. Nors des
ma Bažnyčios tarnaitė. gaištį pačiai Lenkijai. Papotai Ateistų Sovietų val
Kaip Airija, katalikiškoji galiau, pats Mykolas Bodovai buvo okupavę ir pa
Lietuva dėl tikėjimo daug bola tur būt troško savo
vergę katalikiškąją Lietu
kentė žiaurių persekioji-] sūnų Andriejų su savim
vą, bet ne ilgam! Nūngi,
mų, ir nusipelnė vadintis imtis į Lietuvą, kad jo sūkatalikiškoji Lietuva po
kankinių tėvynė. Tie mū- nūs pamiltų tikrąją tėvyžiaurių nevidonų krauge
sų kankiniai, praliejusieji nę ir ten baigtų aukštuorių nacių jungu, bet tik
kraują ir guldžiusieji gy- sius mokslus.
aikinai! Gal Visagalis Die
vybę dėl Kristaus, lyg žy-[ Kai jaunikaičiui Andrievas
leido taip įvykti, kad
dinčios kvapios rožes, die-sukako 15 m > matoištirti pačių lietuvių išti
vingo įkvėpimo ir šventu- me, ka(^ ^jykoias Bobola
kimybę Bažnyčiai ir uolu
mo kvapu ilgais1 amžiais su savo sūnumi jau Vil
mą tikėjime, o gal kad
gaivino kilnias tikinčiųjų niuje, gražioje Lietuvos
brangioje mūsų Tėvynėje
širdis, dvasią kėlė prie to sostinėje. Jau 1606 metų
pagausėtų šventieji kanki
bulybės, ir sielas artino rudenį, jaunasai Andriejus
niai. Dėl garbingųjų Tėvo
prie Amžinojo Gėrio.
pradėjo mokytis garsioje
Andriejaus Bobolos kanki
Vienas iš tokių katali- Į Jėzuitų kolegijoje tame
nystės nuopelnų, ir dėl
kiškosios Lietuvos kanki- pačiame mieste. Neabejovisų kankinių, kurie jau
nių yra Andriejus Bobola, jama, kad jaunasai Anžuvo arba ateityje žus už
S. J., kurį balandžio 17 d., driejus turėjęs pašaukitvirtą tikėjimą į Dievą, už
metais, Popiežius Pi- < mą į religinį gyvenimą,
Bažnyčios teises ir Lietu
Amerikos kariai demonstruoja sprogstamąsias puolimo ir apsigynimo medžiagas, Edgewood
II priskaitė į šven- nes liepos 31 dieną, 1611
vos laisvę, Gerasai Dievas
Arsenai, Maryland.
tų j- arpą.
-metais, jis atsisakė tušnegali leisti numylėtai
*•: .s lietuviams įdomu čiosios pasaulio garbės ir
mūsų Tėvynei Lietuvai
inti su herojinga įstojo į Jėzaus Draugijos kių ir schizmatikų į kata-, ralius Zigmantas ryžosi kur bandė pasislėpti. Ta- jo gabumų ir pagarsėjimo pražūti.
likų tikėjimą, tuo pačiuI schizmatikus suvienyti su čiau, aidėjo gandas, kad kaip nusipelnusio pamoksmusų Šventojo gyvenimo naujokyną Vilniuje,
istorija. Kai kurie jo bio- Po trylikos metų, An- sutaikinant schizmatikus Roma, o ma^oliai kazokai ] kazokai žino jo slėptuvės lininko. Tikrovėje, jie iš- Tėvų Pranciškonų Rekolek
grafai nurodo, kad An- driejus Bobola buvo įšven- su katalikais, kad sugy-[ pietinėje Lietuvoje ir j vietą. Kai jis ryžosi sėsti niekino visa tai, kas jėzu
driejus Bobola gimė lap- tintas jėzuitu kunigu, ir ventų krikščioniškoje ra Transilvanijoje tiesiog pa- į vežimą, kad slapta pasie- itui kankiniui būta be ga- cijos Ir Misijos 1942 m.
šėlo, dažnai sukildami ir kus saugesnę vietą, kazo- lo brangu ir šventa. Kai Newtown, Pa. — Šv. Kazimie
kričio 30 dieną, 1591 me- tuojau pradėjo išganingą mybėje ir taikoje.
tais. Jo gimtinė buvus apaštalavimą kaip pamok- Po metų ar kitų Tėvas puldami ant nekaltųjų ka- kai staiga užpuolė ir su- jis meldėsi už juos, ir jų ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio
Sandomiras, arba apylin- slininkas Šv. Kazimiero Andriejus Bobola tapo į- talikų krašto gyventojų, gavo pagarsėjusi jėzuitą pačių maldavo, kad atgai- 6—15 d. T. Justinas Vaškys.
kė, kur ten netoliese Kra- bažnyčioje, Vilniuje. Kaip pareiguotas misijonieriau- Vienas iš tų žymėtinų su- ir apaštalą, kurį paskui lotų už savo kaltes, o jie Chicago, III. — Sv. Kazimiero
kuvos miesto. Jis turėjęs Lenkijoje Tėvas Petras ti Lietuvoje ir rytinėje kilimų įvykęs 1619 metais, kankino kaip pikčiausią atgalion smarkiu smogiu Seserų vienuolyne, rugpiūčio
ir dėdę tuo pačiu vardu, Skarga, taip Lietuvoje Tė- Lenkijoje. Jis nenuilstan kai Transilvanijos kuni- nusižengėlį ir piktadarį, išmušė jo dantis.
19—28 d., T. Justinas Vaškys.
v•
uolumu
darbavosi Saikštis Juršis Rakočas' Romos Rotos tribūna paKad išjuokti jo tonsūrą
būtent, Andriejų Bobolą,[vas Andriejus Bobola ne C1U
AVaterbury, Conn. — Šv. Juo
Kristaus
vynyne,
laikyda“
ž
P
uoU
?
asa
'
0
.
“
ies
^
į
eižkė
:
kad
Priemonės
tarnavusį karališkame pa- trukus pagarsėjo kaip nekazokai nulupo jo galvos zapo par., šv. Pranciškaus no
loeiuje Lenkijos sostinėje. paprastas iškalbusis Die mas skaitlingas misijas i- kur .^pažabota jo kazokų buvusios vartojamos jo odą Kadangi šventais a- vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. JusDel to, jaunasai Andriejus vo žodžio skelbėjas.
vainose parapijose, visur gauja nukankino pa! Ste- kankinimui, imamos kaip ,jejais buv0 konsekruotos tinas Vaikys,
moderniais jo rankos> kuriomis tikin. 1 Sioux City,
J Iowa — šv. Kazi
išganingus poną Pongracą ir Melchio- žiauriausios
Bobola turėjęs gražiosios Tuo metu Vilnius buvęs skelbdamas
dėstydamas Į f*. Grudzieckį. Gi
me" j' Kaip Tėvas Simo-; tjesįems dalino Kristaus miero par.. rugsėjo 21 — 27 d.,
progos lenkų sostinėje kosmopolitinė
Lietuvos pamokslus,
siekti aukštųjų mokslų ir sostinė, kur gyveno kitų katechizaciją ir ilgomis tais’ kunigaiRscio Rakoco nas Maffon jis buvo įsvil- KQną jie nudraskė nagus T. Justinas Vaškys.
iškilti pasaulinėje garbė- tautų diplomatai ir pilie- valandomis klausydamas sūnūs jau pasenęs, bet ktas, brutaliai daužytas ir nuQ j irštų ir nuplėšė So. Boston, Mass. — šv. Pet
surambėjęs kraugens-zu- ; ir negailestingai plaktas. m-gą nuQ rankų Ant kan. ro par., spalių 5—18 d., T. Jusje.
čiai, kur veikė Seimas, va- išpažinčių
Qs jie išraižė tinas Vaškys ir T. Juvenalis
Tačiau, Andriejaus tėvas rėsi tardymai ir teismai,
Kaip jaunas jėzuitas,^“- uz>uolž, Kernių Po to, barbarai kazokai, Į
1
sekdami
Kristaus
vaimka1
J
Mykolas Babola, patrijo- ėjo tarybos tarp schizma- Tėvas Andriejus Bobola! krasta . . Uansi vanųoje
subiaurotą arnotą. —
Kai jis * Liauba.
ąžuolo kartojo Jėzaus ir Marijos Ansonia, Conn. — šv. Antano
tingas lietuvis ir uolusis tiku ir katalikų tikėjimo buvo dažnai kritikuoja-Ikur P1®8? ,r zade katalikus vimą ,
apverze
vardus, jie smogė skau- par., spalių 5—11 d. T. Juvenakatalikas, be galo ilgėjosi dalykuose. O Tėvas An- mas, kad su penitentais gyventojus, tų pačių me- sakomi
kad
supasirodydavęs
kietas
ir
tų
gegužes
menesi,
jis
su
kankinio
galvą,
desnius smūgius. Kad jė- lis Liauba.
driejus
Bobola
gana
daug
numylėtos Lietuvos ir pla
2,000
kazokų
atsivarė
į
i
varžė
pačią
kaukuolę.
zuįtas kankinys daugiau New Britain, Conn. — šv. Annavo grįžti į savo tėvų nusipelnė išganingais savo aštrus, kad buvo užsispydrieJaus Par-’ sPali9 18—20 d.,
kraštą. Tada gyvenimas pamokslais, ypatingai at ręs savo nuomonių nusi Pinsko apylinkę, kur Tė- Nūngi, kraugerio budelio nebekartotu tu šventųjų [Tėvas
Justinas Vaškys.
Andriejus
Bobola
bu- rūpestis
buvo, ,kad
kankivar(jų negailestinga krauLietuvoje buvo ramus ir versdamas daugelį kitati- statyme, o kartais iškil- vas
.
A
.
....
,
.
,.
.
FRANCISCAN
FATHERS,
nn«istnipcs
au misiinmis
•ių ’ gauja
•» »
i ,•
damas į puikybę ir atsi- vn
™ .aP?>
8Ws»
misijoms, nv<5
nys klinikas
kunigas skubiai
skubiai neneišužpaka
iioi
310 Orchard St.,
duodavęs
patogumams.' įalme’ kad £lr k!to Jev0 Paaurt^ del to lalkinai, at’ I pervėrė jo kaklą, ir taip
Pittsburgh (10), Pa.
Dėl jo karščiavimosi ir Sunono Maffon tą dieną leido skausmingą galvos išvSrž jo liežuvį Po tų vi.
1 sų baisėtinų kankinimų ir
ugningumo, kiti sakyda nebūta Pinsko mieste, nes suveržimą.
Lietuvių Katalikų Studentu
vo, kad Tėvas Andriejus jiedu laikė šv. mišias kito- • yame momente kacapai karčios agonijos, vienas
Bobola netinkąs būti vy-:se misijų stotyse. Tai bu- kazokaį nusprendė grįžti j iš brutalių kazokų savo Ir ProfesijonalŲ Seimas
resniuoju Jėzuitų Ordine. i Y® ketvirtadienis, gegužes - janaVą, kur buvo apsis-, kardą smogė į šventojo
Studentų ir
Visgi, kai kurių nurodoma,!i. dieną kurią buvo sven- tojęg
komandantas. Tė- kankinio šoną, ir Tėvas p__k*;
organizacijos
kad Bubriškėje jis buvęs ‘ ^ama Kristaus į angų vag Andriejus Bobola buvo Andriejus Bobola, pasida- .
.
seimas
įvyks
rugpiūčio
Jėzuitų Namų vyresnysis. įžengimo š > entė.
priveržtas tarp dviejų žir- binęs raudonuoju savo
Savo laiku Tėvas Andrie- Tų maskolių kazokų dau- gų, ir taip vilktas plentu į krauju arnotu, atnašavo ir Į {rnr^„nn v‘
t • Pb‘m ’
jus Bobola, lyginant kaip guma buvo schizmatikai. ] Janavą, kur iš naujo pra-!aukojo paskutinę savo au-i
—
ies u
lca“
ir Šv. Pranciškus Salietis, Nenuostabu. kad jie degė sidė jo žiauresni kankini- ką čia, žemėje, kad nu-, valdvhn
n k i
nugalėjo ugningą savo bū- pagieža ir griežė neapy-' mai. Kai jėzuitas kankinys skaitstinta ir angeliškoji aĮSįovlįs dalyvauti S
dą pasninkais, apsimarini- kanta prieš Tėvą Andriejų! maldavo, kad jie atpildau- jo siela apturėtų garbinp Aik§^r^<.
P. Aikšnoras, pirm.
ir Bobolą, nes jis ypatingai tų ,ir grįžtų į katalikų ti- gąjį kankinystės vainiką.
mais, drausmingumu
_
pamaldumu. Jis vėliau ta- daug darbavosi schizmati- kėjimą, žiaurusis budelis Danguje. Tai buvo pirma-1
po be galo nuolankus ir kus atversti į katalikų ti- kardu pradėjo jį kapoti, ir sis antradienis po Viešpakuklus, labai kantrus su kėjimą. Kazokų gauja tuo- jis suklupo. Apiplūdęs ties į Dangų Įžengimo
visais, net su paprasčiau jau išsisklaidė po apylin krauju, kai gulėjo žemėje, šventės, būtent, gegužės]
YVUI BONDS
siais, ir visa širdimi atsi kę sugauti jį ir kitą jėzui vienas iš brutalių kazokų 16 dieną, 1657 metais,
davęs žmonių gerovei. Uo- tą. Tavas Simonas Maffon pribėgo ir kardo galūne iš- j Taip brutaliai kankintas I
When the Marines get their Serv
lumas ir pasiaukojimas pirmasis buvo suimtas]vėrė kairiąją kankinio akį. dėl Kristaus ir Jo įkurto- ice pack, there is included therein a
shiny new shovel cased in a
sielų ganytojavime, ir jas Herodeko parapijos baž-'Gi kitas kazokas subadė sios Bažnyčios, Tėvas An- bright
muslin carrier. The shovel costs 88
driejus Bobola guldė bran cents and the carrier 39 cents, OE
laimėjant Jėzui Kristui, jį nyčioje, kur jis vietoje iš- Šventojo uoslę ir lūpas.
81.07 for the ensemble.
iškėlė į tobulybės ir šven- vilktas ir prikaltas prie Dabar pašėlę maskolių gią savo gyvybę, kad būtų]
tumo viršūnes ,nes galėjo suolo. Po to, raiščiu taip kazokai sumanė paniekin vienas Ganytojas ir viena
prabilti: “Gyvenu jau ne tvirtai suvaržė jo galvą, ti katalikų tikėjimą, pra Avidė. Katalikų pasaulis
be aš, bet gyvena manyje kad jo akys net išsiveržė tęsdami nusipelnusio ir didžiuojasi tuo nepapras
Kristus”. Todėl, Tėvas An- iš įdubių. Mėsa buvo be garsaus jėzuitų pamoks tu mūsų Šventojo kanki
driejus Bobola tuo uoliau pasigailėjimo plėšta nuo lininko kankinimus Jana- nio herojizmu, kad išken
darbavosi Dievo Karalys jo krūtinės ir nugaros, o vos turgavietėje, į kur jį tėjo tokius žiauriausius'
These intrenching shovels am
used by the Marines around camp,
tės plitimui čia, žemėje, ir atidaros žaizdos buvo šu vilko ir pristatė mėsinyčio kankinimus ir baisėtiną adigging trenches, setting up barbed
aukojosi savo gyvybę gul tinamos verdančiu vande je. Čia jie permetė kankinį i goni ją. Nenuostabu, kad vvire entanglements and in many
other ways. Your purchase o{ War
dyti dė! Kristaus meilės, nim. Pagaliau, budelio pei ant stalo ir liepsnuojan- tokių kankinių kraujas
Bonds and Stamps every pay day caa
nes pramatė, kad išganin- liu durta į gerklę, ir taip čiais deglais degino suža-^buvo ir yra nuopelningas | readily eąuip our forces vrith these
implements for varfare.
lotą jo kūną. Jie pašiepė • krikščionybės
plitimui. | necessary
gasai jo misijonieriavimas nužudytas kankinys.
Invest at least ten percent of your
ir apaštalavimas žada kan Tuo tarpu Tėvas Andrie tvirtą, jo tikėjimą, tyčio Šiandien, herojingi Kovo-] Income every pay day. Buy Wai
Bonds and Stamps from your bank,
jus Bobola pabėgo į Jana- josi iš religinės jo profe jančios Bažnyčios nariai
Dvi kiniečių dvynukės gražuoles, kurios dalyvavo
kinystę.
your postoffice and at retail Stores.
Tuo metu Lenkijos ka- vą, o paskui į Parėdlių, sijos, iš jo kunigystės, iš plačiame pasauly karžy-i
U. S. Trttnri Detvimnt
dvynukų 11-tame seime South Bend, Ind.
t
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DARBININKAS

8. “Muzikos Žinias” stengtis
išleisti reguliariai, bet jeigu to
nebūtų galima įvykdyti, tai
leisti taip dažnai, kaip aplinky
bės leis.
9. Pareikalauti iš buvusio iž
dininko p. Radzevičiaus, kad
neatidėliojant grąžintų “V. S.”
užsilikusią finansinę nuosavy
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos Pirmosios bę.
Čia pat konferencijos daly
Konferencijos Protokolas
viai “Muzikos Žinių” ateities
Konferencija įvyko Liepos zikos Žinių’ išlaidos įžymiai pa- išleidimui aukavo: Komp. A. J.
14 d., savaitraščio ‘Amerikos’ didėjo, todėl nutarta prašyti Aleksis, $10.00, Kun. J. Simopatalpose, Brooklyn, N. Y. Po- visų “V. S.” narių tam tikslui naitis, $5.00, Muz. J. Balsis,
sėdį atidarė centro Pirm. A. J.' skubiai paaukoti extra po $5.00. $5.00, Muz. J. Brundza, $5.00,
Aleksis, 1:30 vai. po pietų, j Taip pat vėliaus, tuo pačiu rei- Muz. P. Dulkė, $5.00, Muz. A.
Maldą atkalbėjo b. sąjungos 'kalu kreiptis į mūsų išeivijos Šlapelis ,$5.00, ir Muz. S. Sokodvasios vadas Kun. J. Simonai- Didžiai Gerb. Dvasios Vadus, dolskis, $5.00. Viso $40.00.
tis. Neatvykus centro rast., jo Šį klausimą sutvarkyti pavesta i Baigiant konferenciją centro
vietą užimti išrinktas muz. A.' dabartiniai centro valdybai.
, pirmininkas nuoširdžiai dėkoja
Visminas.
Į 2. Kadangi iš centro iždininko dalyviams už atsilankymą ir
Konferencijoje dalyvavo: — pranešimo paaiškėjo, kad kele- nuoširdų “V. S.” nepaprastų
Kun. J. Simonaitis, iš Eliza- j ta “V. S.” narių metinių duok-' reikalų apsvarstymą. Taip pat
beth, N. J., Kun. K. Paulonis, lių nėra užsimokėję, todėl kon- padėkos žodis tarta redaktoriui
iš Brooklyn, N. Y., Centro Pirm. ferencijos dalyviai įsakė cent- J. Lauckai ir visai “Amerikos”
Komp. A. J. Aleksos, iš Water- ro valdybai iki Spalių 1 d. šias • vadovybei už svetingos
patalbury, Conn., art. J. Olšauskas, mokestis iškolektuoti
ir neuž- pos konferencijai suteikimą.
A. J. Aleksis, Pirmininkas
iš Amsterdam, N. Y., Centro simokėjusiu vardus būsiančiaA. Visminas, Raštininkas.
Vice-Pirm., muz. P. Dulkė, iš me seime paskelbti išbrauktųjų
Brooklyn, N. Y., Centro ižd., narių sąraše.
muz. J. Šaučiūnas, iš Kingston,
3. Visiems pilnai užsimokėjuHE* HAVDI, COHH.
Pa., muz. J. Balsis, iš Hartford, siems “V. S.” nariams, perkant
Conn., muz. J. Brundza, iš įš “M. Ž.” knygyno bent dvyli- Kun. Dr. M. Cibulskas Paskir
tas Į INashua, N. H.
Brooklyn, N. Y., muz. A. Sta- įą kopijų (vienodų bei skirnišauskas, iš Bridgeport, Conn., tingų) dainų kūrinių, bus tei- Sekmadienį, liepos 26 d., Įtie
muz. A. Visminas, iš Maspeth, kiama 25%.
; bonas kun. E. Gradeckas. iš saN. Y., Mrs. I. Jankus, iš Brook4. Choristams metinė “Muzi- kyklos pranešė, kad visų mylilyn, N. Y., muz. A. Šlapelis, iš įos žinių” prenumerata padi- mas ir gerbiamas kun. dr. MyNorwood, Mass., ir muz. J. Glo- dinta iki $1.25.
kolas Cibulskas, kuris per
bys, iš Newark, N. J.
5. Būsiančiame “V. S.” seime daug metų mūsų parapijoj graKadangi centro sekretorius svarstyti “Sočiai Security” į- žiai darbavosi ir sėkmingai ėjo
bei “Muzikos Žinių” adminis- Į vykdymo klausimą. Šiam tiks- vikaro pareigas, tapo paskirtas
tratorius raporto neprisiuntė,. įuį informacijas pasižadėjo su- užimti vikaro vietą lietuvių pa
tai apie abelną finansinę pade- rinkti muz. J. Šaučiūnas.
rapijoj Nashua, N. H., kur kie
tį šiek - tiek painformavo cen- j 6. Pageidauta, kad “M. Ž.” bonauja kun. dr. A. Bružas,
'

Žmonijos Papročiai
NOSINES ISTORIJA

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE '

Pirmieji mūsų žemės ru- Tačiau tie medžiagos gatulio gyventojai valė savo balai tarnavo ne nosiai vanosis taip, kaip daro ir lyti, bet savo jausmams
dabar tie, kurie nosinės cirkuose, teatruose ir ponevartoja. Bet spėjama, litiniuose susirinkimuose
kad tam reikalui jie ne išreikšti: jais būdavo movisada vartodavo tris pir- suojama lygiai taip pat,
štus, kaip tai daro dabar- kaip šiandien daro elegantiniai nosinės priešininkai tiškas europietis, palydė— jie turėjo pakankamai damas ar atsisveikindalapų čia pat aplink save, mas savo širdies damą.
nes tada žemės rutulio Nosis gi romėnai — ir tai
augmenija
buvo labai viešoose vietose — valėsi
gausi ir įvairi. Tat yra pa- arba savo rūbų padelkogrindo spėti, kad pirmų- mis arba rankovėmis. Yjų mūsų tėvų, Adomo ir pač taip iškilmingai net
Ievos ,nosinė buvo augalo darydavo Neronas. Impelapas. Manoma, kad tokią ratorius Aurelijus, norėpat nosinę vartojo anų damas pasigerinti Romos
laikų žydai, chaldiečiai ir liaudžiai, liepė veltui išdaasyrai.
( linti po medžiagos gabalą,
Daugelis Azijos tautelių kuriuo žmonės galėtų vair šiandien tvarko savo lyti savo nosis ir prakaitą,
nosies reikalus tokiu pat Nuo to laiko jau ir liaudis
būdu. Tačiau pas visas jas atpranta valytis nosis palapus pakeičia arba jų ii- delkomis. Tačiau dar ilgai
gų rūbų padelkos arba ir tas medžiagos gabaliukas
turtingai išsiuvinėtas me- negauna dabartinės nosidžiagos gabalas. Tačiau nes paskirties. Tik laikui
ir lapas nėra praradęs sa- slenkant iš romėnų tas pavo teisių.
protys persikraustė į daKai lapus pradėjo pa- kartinę Europą ir įgavo
keisti medžiaga, tai pir- savo dabartinę formą,
miausia tie nosinės prote-. Dabar vedyboms Lietu
viai buvo naudojami pra- voje svarbiausios reikšVidurinių Rytų karys kariškame pratime atlieka I kaitui nuo veido nusišluo-1 mės turi moters kraitis, o
savo uždavinį kuogeriausiai. Tikrai kariai turi mokė- styti. Graikai Hipokrato senovėje pirmiausia, būk
ti netik taktingai vaikščioti, bet ir rekordiniai šokti į laikais nešiojo net du me- tai, vyrai pasiteiraudavo,
aukštį ir tolį.
| džiagos gabaliukus: vieną ar moters nosis labai bėprie rankos, kitą prie dir- ga; jei taip, tai jau būdavo
damas visiems klebonams, ku pažįstami surengė jaunuoliui ŽO, kuris buvo gausiai SU- trūkumas, kuris galėdavo
rie buvo šioj parapijoj, taipgi išleistuves liepos 24 d., p-nų vilgomas kvepalais.
turėti įtakos ir šeimos lai
tro ižd. muz. J. Šaučiūnas. Cen- būtų įvesta “Jaunimo Skyrius”, Kadangi kun. dr. M. Cibuls- buvo rimto ir tykaus būdo, ir
Daujotu užeigoje. Visi linkėjo
Romėnai pasisavino tą mei.
“L-s”
tro Pirm. A. Aleksis raportavo su lengvesnio turinio dainomis kas neturėjo progos pats atsi- niekuomet nesigailėjo suramin Pranui sėkmingai
atlikti savo paprotį iš graikų ir tą noir apie dabartinio “Muzikos Ži- įr (lietuvių bei anglų kalbomis) sveikinti su parapijiečiais, taigi ti parapijiečius vargeliuose bei tarnybos pareigas
ir laimingai sįnę pavadino sudarium.
nių’ redaktoriaus nepaprastai t įvairiais raštais.
per kun. E. Gradecką, pasakė
uolų darbštumą ir jo rezignaci- j 7. Prašyti mūs
dabartinio visiems parapijiečiams Su Diev
jos nepriėmimo priežasties dė- “M. ž.” redaktoriaus, Nikode- ir kvietė visus bendrai dirbti
liai.
mo Kulio, kad iki būsiančiam su klebonu.
SVARBESNIEJI NUTARIMAI “V. S.” seimui (arba bent lai- j Neapsakomai yra gaila nete
1. Kadangi dabartiniu nepa kinai) sutiktų “M. Ž.” reda- kus kun. dr. M. Cibulsko, kuris
prastu karo laikotarpiu, popie guoti ir administracijos reika- daug širdies ir darbo įdėjo dė
gerovės mūsų parapijos, gelbėra labai pabrango ir kitos ‘Mu- lūs tvarkyti.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5Vi x 3Vi colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 IV. Broadvay,

So. Boston, Mass.

*
*
sugrįžti pas savo tėvelius. Taip- Į
gi įteiktps gražios. 4ovaųt^> at- j M. Stonis, Ona Urbonas, T.J
minčiai. Sveikinu ir aš Praną, Wittkamp, p. Jotautas, J. Jakš- J
linkėdamas sveikatos ir Dievo tis, P. Azaraitienė, p. Kundropalaimos kelionėje ir tarnyboje. Į tienė, R. Grebliauskaitė, M. Į
When the American Ezpeditionary
Groblienė, I. Mačiulienė, A. AForce landed in Ireland recently
oevspapers reported the citizenry
New Haven’o lietuviai bei lie- Į gentas, O. Kareivienė, M. Borremarked at the similarity of the
tuvaitės, šiuom tarpu eina va- kus, G. Patrukonis, J. Norkus,
■teel helmets vora by our boys with
those wom by Gennan troops. These
jus platinimo Karo Bonų. Taigi J. Bernotas, P. Kisielius, Z.
Steel hats are protection from shrapnel fragments and other light misvisi pagal savo išgalės prisidė- Janušauskienė, M. Baldas, T.
siles. We need thousands af them
kitę prie šios šalies apgynimo Gomis ir p. Shizeepi.
for they are a regular issue to every
American soldier.
įsigydami Boną.
ZM. Į Kiti aukojo smulkesnes au
kas. Dauguma prisidėjo pagal
PHILADELPHIA, PA.
Į išgalę “Service” vėliavos įtaisy
mui. Bet buvo ir tokių, kurie
Šiomis dienomis
Federalės | kraipė galvas — neprisidėjo,
valdžios agentai padarė kratą Tai nesupratimas.
vokiečių užeigoje — Seamens
Dar kartą primename, kad
Home. Rado daug literatūros, priduotų savo sūnų ar brolių
A smart stra p fastens under the
chin and they are padded for comkamerų, vokiškų vėliavukių, vardus, kurie yra Dėdės Šamo
forL One Steel helmet costs $5 so
filmų, Hitlerio paveikslą ir ki- karo tarnyboje, Klebonijai, —
every time you fili a $5 stamp book
you are buying protection for an
tokių
daiktų.
Areštavo
10
as324
Wharton
St.
Jau
turime
ašv. Onos moterų draugija iš
American soldier. Invest at least
ten percent of your income in War
kilmingai paminėjo savo globė menų. Bet po išklausinėjimo pie 200 jaunuolių, išėjusių kaBonds every pay day. Help your
jos šventę. Sekmadienio rytą, paleido devynius, tik vienas su- ro tarnybon, kurių vardai pri
community reach its War Bond
laikytas
ir
nuvežtas
į
kalėjimą,
Į
duoti.
Priduokite
ir
kitų.
K. D.
Ouota.
u. S. Trnntry Dtfartamt
10:00 valandą visos bendroj
kur
jis
smulkmeniškiau
apklau

eisenoj atėjo į bažnyčią, kur
Balandėlis. I
draugijos intencija buvo atna sinėjamas.
šaujamos Šv. Mišios. Apie Šv.
Pranešama, kad Pepsi-Cola
Onos gyvenimą ir jos nuopel gėrimų išdirbėjai per pirmą
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS
nus taipgi žmonijai suteiktas pusmetį padarė $2,610,727 pel
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
malones turiningą pamokslą no. Pereitais metais padarė Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
pasakė klebonas kun. E. Gra $2,755,792. Tai nepaprastai di
Tel. So. Boston 1298.
601 6th SL, So. Boston, Mass.
— B. Gailiūnlenė,
deckas .Narės “m corpore” pri delis pelnas. Kaip žinoma, toji Vice-Pirmininkė
Vice-Pirmininkas
— Pranas TuleUds
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
702 E. Sth SL, So. Boston, Mass.
siartino prie Dievo Stalo. Alto kompanija labai daug skelbiasi. Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
riai buvo gražiai išpuošti gėlė
Lietuviai biznieriai turėtų la Fin. RaSL — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
mis, kurias užaugino Ona Ža biau įvertinti skelbimąsį laik- 4115 Washington SL, Roslindale,
Fin.
RaSL — Aleksandras IvaSka,
TeL Parkway 2352-W.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
kienė ir paaukavo Šv. Onos gar raščiuose ir per radio, gal ir iie 1 Iždininkė — Ona staniuliūtė,
,
, ,• 7
,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas.
bei.
padarytų nors dalį to pelno, Į Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
P-lė Onutė Dubinskaitė jaus kurį padaro svetimtaučių kor- I
E- Broadway, S. Boston, Mass.
MarSalka — Jonas Zaikis,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
mingai giedojo “Avė Maria”. poracijos.
501 E. Sth St., So. Boston, Mass.
Balandėlis.
110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
Negalima praleisti nepaminė
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
RINKLIAVA
DEL
TARNY

jus, kad kiekvieną dieną galima
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
BOS VĖLIAVOS
pastebėti jaunos dainininkės
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
pas protokolų raStinlnkę.
Sekmadienį, liepos 26 d. Šv.
balso stiprumą ir gražumą ir
didelę pažangą. Mes parapijie Kazimiero lietuvių par. bažny
Valgomų Daiktų Krautuvės
čiai džiaugiamės, kad p-lė Du čioje padaryta rinkliava dėl įbinskaitė, savo gražiomis gies taisymo tarnybos (service) vėKAU pa., biznierius
vaisius, daržoves ir kitokius dalk.
melėmis sekmadieniais vaini liavos. Sekanti parapijiečiai au, .
j , • * * ,
i
t tus, kurie skelbiasi “Darbininke apsimoka,
nes jie parduoda
kuoja mūsų pamaldas. Linkini kojo po dolerj: A. Arlauskas, J.
produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
sveikatos ir geriausių sėkmių Bagočius, S. Mažeika, N. Pado- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”,
rius, Mrs. Balilionienė, Marijo- Į
—
"
ateityj.
Perkins Market
na Kavaliauskienė, Adelė KazePovilas Bushmanas
Pranas Bakaitis,
sūnus Au lytė, Sof. Bagočienė, K. Baltru48 Crescent Avenue P. Baltruiiūnas - p. Klinga, Sav.
Telephone COLumbus 6702
gusto ir
Domicėlės
Bakaičių, konis, K. Dryža. p. Verpačinstapo pašauktas į Dėdės
Šamo kienė, A. Švedienė,
753 Broadway
p. Ramoš- 29 Savin Hill Avenue
COL 1981
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
tarnybą.
Giminės,
draugai ir kienė, J. Balčiūnas, p. Valaitis, Dorchester, Mass.

nelaimėse.
Kun. dr. M Cibulskas yra
geras pamokslininkas ir nevie
ną abejojantį yra sustiprinęs
tikėjime ir sugrąžinęs ant tie
sos kelio, ypatingai svetimtau
čiai negalėdavo atsigerėti kun.
Cibulskio turiningais ir pamo
kinančiais pamokslais.
Atsisveikinti su mylimu vi
karu yra skaudu ,bet ką gi da
ryti, kad jau taip yra skirta.
Taigi visi parapijiečiai pažįsta
mi ir draugai sveikina kun. dr.
M. Cibulską, dėkoja už suteik
tas malones per daug metelių
būnant mūsų parapijoj, linki
Aukščiausiojo palaimos, svei
katos ir energijos sėkmingai
dirbti naujoj parapijoj.

WAH bonds

Draugijų Valdybų Adresai
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Keli žmonės pasižadėjo at
nešti reikalingų aukų.
Kun. Pr. Virmauskis dėkojo
visiems už gausų susirinkimą
ir aukas.

ŽINUTES
Liepos 29 d., Pranciškonų
Brolija laikė susirinkimą. Dar
buotojai raportavo iš savo vei
klos “Darbininko” ir Kolegijos
išvažiavimuose. Kalbėta apie
Tretininkų metinį parengimą,
Porcijunkulės atlaidus ir naujo
namelio seselėms šventinimą,
rūgs. 7 d.
Liepos 31 d., 7:30 vai. vaka
re, Bigelow mokyklos jaukioje
salėje, tapo baigta vasarinė
vaikų mokykla su labai puikia
programa.
Vaikų žiūrėtojų atsilankė apie 260. Antra tiek suėjo su
augusių žmonių.
Programoje
buvo apie 50 vaikų. Visiems la
bai patiko salė, estrada, kos
tiumai ir programa, kuriai vai
kai buvo Seselių labai priruoš
ti.
Štai programos dalys: 1. Vi
sų vaikų dainos — “Už Giru
žės Teka Upė” ir “Avižėlė”. 2.
“Svajonių Šokis”. 3. Bernaičių

DAKTARAI
Ljetuvis Dantistas
l, L. Kapočius
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Negiliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

Kodėl Nešaukia Dėl
Kvotimo?

EVERY
>> PfiYDAV

Klausimas— Aš pada
tt
viau prašymą dėl antrų
popierų New Yorke balan
BOh’D DAY
džio mėn. 1941 m. Mane
dar nešaukė dėl kvotimo.
Kodėl? Gal mano aplikaci dien jos yra įvairių rūšių.
ja nusimetė?
Kaikurios turi tris piršt us,
Tiek
kitus tik du .Jos pagaminAtsakymas — Ne.
daug žmonių prašo pilie- tos įvairiems tikslams, iš
tybės nuo 1940 m., kada vilnos ir odos.
FLIS.
visi ateiviai buvo užregisivnarc cvcibilmi
truoti, kad NaturalizaciĮVAIRUS jKlLoiMAi
jos Biuras neturi užtekti- i
nai darbininkų greitai ap- Reikalingas Janitorius,
siveikti su visoms aplika- kuris žiemą kūrentų boicijoms. Miestuose, kur yra lerj ir apžiūrėtų dalykus
labai daug ateivių — New apie namą. Atsišaukite:—
Yorke, Chicagoje, Bosto-j "Darbininkas”, 366 West
ne, San Francisco, ir pan. Broadvvay, South Boston,
vietose — aplikantai turi Mass.
laukti ilgą laiką. New Yorko žmonės, kurie prašė NAUJOSE RANKOSE
antrų popierų kovo mėn.! Buvusi pp Vilkų krautUvė,
arba net ir ankščiau 1940 276 Athens St., So. Bostone pe
ni., kaip tik dabar šaukia-j rėjo į jjįtag rankaS; būtent atpirmi dėl išklausymo. FLIS. ko BRONĖ KIšKYTė. Dabar

drilius. 4. “Naktinukai”. 5.
Aukojo Po $5.00
Kun. Pr. Virmauskio kalba. 6.
Radio grupė. 7. Mergaičių dri
lius. 8. “Strukum bukum”. 9. • Juozas V kasai a, BlinVeikalėlis — “Marijos Gloga”. ker Cafe, Ames ir Montel10. Eilė — Tėvynė. 11. Mergai lo St., savininkas, senas
čių drilius. 12. Visų vaikų dai LDS 2-ros kp. narys ir
“Darbininko”
nos — “Sudiev Sesutės”, “Leis nuoširdus
kit į Tėvynę”, Lietuvos Him rėmėjas, pereitą penkta
dienį Intertypos fondui
nas.
Neužmiršamai puikioji prog- į aukojo $5.00.
rama tęsėsi virš porą smagių • S. Deveikienė iš Gardvalandų.
įner, Mass. ilgametę “Dar

bininko” skaitytoja ir rė
mėja
aukojo $5.25.
Dėdės Šamo Aviacijon įsira
šė Juozapas Bernatonis, 241 L • Antanas Bagdonas iš
St.
Lawrence, Mass. taipgi il
Kas nori priklausyti prie Na- gametis
“Darbininko”
vai Aviation Cadets lietuvių skaitytojas ir rėmėjas au
skyriaus tesikreipia prie Lt. kojo
Intertypos fondui
F. T. Danohue, 150 Causeway $5.00.
St., Boston.
Visiems aukotojams dė
Štai daugiau mūsų kareivių kojame už paramą ir nuotarnyboje: Juozapas Šmitas, širdumą.

Vincas Šmitas, Antanas Butin-'
krautuvė yra kur kas pagerinskas, A. F. Rapolas, Antanas!
Jokavičiai Aukojo
Kareiviu Garderobas
ta
- prif>irkta dausiau stakovm.mviuuuj
Savininkė sako: — Turiu daug
Žardeckas, Kazimieras Janevi-j
$5.00
čius, Jonas Žibutis, (buvęs!
ii
...
lietuviškų valgomų daiktų. TaiPer tą laiką kareiviškuose gį, kas norįte ką nors pirkti iš
sunkiai susižeidęs), Alfonsas j šeštadienį, “Darbininke” lanišvaikščioja apie 475 my- valgomų daiktų pas mus viso
Markevičius, Juozas Pašakar-; kėši PP- Jakavičiai - Jakai iš
lįa3
! gausite ir labai prieinamomis
nis, Mykolas Marksas, Vincas ‘ Cambridge, Mass. Atsilankymo
i Potoo-ūc;
vra damr
' Kviečiu
visus_ . pas
ratogus batai
natai yra
aau& kainomis
mus _ BRO
yE kiškyte
Talandževičius, Stepas Visoc- Pr°ga PP Jakavičiai “Darbi
svarbesni kareiviui, negu
ninko” spaustuvei paremti au
kis, Alfonsas Šidlauskas.
civiliam žmogui. Štai kaip
kojo $5.00; nusipirko gražių
(Bus daugiau)
Seuth Bssfon Garsge
jie yra jiems pritaikomi.
lietuviškų plokštelių ir atnauKareivis užsistoja ant ko- Į BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Rugp. 1 d., iškilmingai apsi- jįno p. Raulinaičio prenumera-,
Malkų
malūnas,
kuris
nešamas
vandens
srove.
Dajoms matuojamos maši- į Automobilistai! Jei jūs norite,
vedė Juozapas Parčiauskas sui^ą Dėkojame pp. Jakavičiams
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
bartiniu laiku Haugybė reikalingų malkų parvežama nos> laikydamas viedrą su
Marijona McCarthy. Liudijo už auką ir kitokią paramą.
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
iš
Kanados.
Pirmiaus
buvo
gabenama
iš
Norvegijos.
sm
eliu
abiejose
rankose,
gasoliną pas mus.
Vladas Libikas ir Amelija LiPp. Jakavičiai yra ilgamečiai
Nuvalom
purvinus karus Ir
kiekvienas viedras sveria
bikienė.
LDS 8-tos kp. nariai, ir nuolati
Ugrysuojame.
40 svarų. Su vienos kojos
niai “Darbininko” rėmėjai. Po
Rugp. 2 d., Jonas Žukauskas
Tel. ŠOU 9530
pakėlimu visas svoris yra
nas VI. Jakavičius turėdamas
apsivedė su Ona Antanavičiū
metamas ant kitos kojos. 541 Broadvvay So. Boston, Mass.
liuošo laiko renka “Darbinin
te. Liudijo Motiejus D’ Andrea
kui” prenumeratas.
ir Petronėlė Dilytė.
Kaip Galima Gauti Kopiją syti Amerikos pilietybės, Tą pakartoja su kita koja.

Klausimai Ir Atsakymai

todėl, kad Jung. Valstybės; Svoris viedro kojas išpleVyro
NaturaBzaci
jos
dabar stojo į karą prieš čia- ir batai yra pritaikinti .
J. Repshia/MrD. Rugp. 2 d., tris savaites pa Dėkoja Už Knygutę
Italiją. Mano vyras prieš nešioti prie aplinKybių kasirgusi, miesto ligoninėje, mirė
Certffikdfo
(REPŠYS)
Ką tik iš spaudos išėjo labai
kiek laiko išsiėmė Ameri- da jis neša sunkų paką ant
Ona Gallivan
(Strekauskainaudinga,
pamokinanti
ir
įdo

Lietuvis Gydytojas
Klausimas
—
Ištekėjau kos pilietybės popieras. pečių.
tė), 32 metų, gyv. 287 W. 5th
mi knygutė — “švenčiausios Už Amerikos gimusio vyro Mano'vai’kai čia Amerikoj
Šiam karui armijos ba-!
278 HARVARD STREET
St. Paliko vyrą, dukterį, tris
Jėzaus Širdies Garbinimas 1921 m., aš tapau Ameri- gįmė. Ką aš turiu daryti? tai turi būti madni kaip ir j
Kampas Inman arti Central Sq.
sūnus, tėvus, brolį ir dvi seseCAMBRIDGE, MASS.
ris. Laidojama, rugp. 4 d., iš šią knygutę visi skaito su di- kos piliete. Dabar man piAtsakymas — Netiesa, uniforma. Nevykęs batas,
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
italė, kuri ištekėio
ištekėjo už
uz A- praeito karo jau dalykas
šv. Petro parapijos bažnyčios, dėlių susidomėjimu, štai p. D. Hetybės popieros yra rei- italė
iš
Peabody, kalingos. Kaip aš galiu jas merikos piliečio prieš karo praeities.
Civanavičienė
Dvejos poros
9 vai. ryte, Šv. Mykolo kapuo
Mass. prisiuntė $5.00 auką ir gauti?
,1Lj‘
paskelbimą (gruodžio 8 d. aukštų rudos spalvos kas-j
se.
ĮVAIROS SKELBIMAI
rašo:
Atsakymas — Tamsta 194i m>) ir kuri čionai iš- dieninių batų, kurios duo“Dear Širs:
Rugp. 2 d., Šv. Petro parapi
turi gauti “certifikate of gyveno tris metus _ tai damos kareiviams yra len- j
BR1DGEWATER(
I can’t find the right words derivative
jos bažnyčioje, kunigai skelbė
citizenship”. aukščiausias rezidencijos gvesnės nebu praeity. PoMASS.
Vyčių Seimą, įvyksiantį, kitą to put into writing the happe- Vartok
specialę blanką rpikalavim^5? žmonoms A- ra žemų batų, kuriuos jis
Tuojau turi būti parduota,
savaitę, Jie ypatingai kvietė vi- ness the reading of your book- tam tikslui - form N600. brikos pUiečių - gali gauna, turi paprastus ganauja stuba, susidedanti iš pen
Iet brought my mother.
sus į seimo pamaldas.
Gali gauti tą formą iš ar- prašyti antrą popierų ir Ius. gerus stiprus padus ir
kių kambarių su maudine. Visi
Rugp. 11 d., 9 v. r., iškilmin
So in appreciation of your čiausio natūralizacijos o- jeigu ji prisilaiko prie pa- Pusiąu guminę kulnį. Šie
kambariai ant vieno floro. Flo
gos- pamaldos būsią laikomos gift she asked me to write ai fįso. Tas certifikatas kaš- prastų natūralizacijos rei- ^atai
Yra mėgiamiausi,
rai kieto medžio. Apšildoma su
ir pamokslas sakomas Šv. Pet few words of thanksgiving.
tuoja $5. Paprastai apli- kaiavimų ir jeigu ištyrinę- kada kareivis yra laisvas. l
šteamu, balta sinka, sienoje įro par. bažnyčioje. Būsią klau
Inclosed you wiii find five kantas privalo laukti vie- jįmas parddo, kad ji neveiArmijoj kelių milijonų
budavota prosinimui lenta, esomos ir išpažintys.
dollars.
I
am
to
understand
•
n
ą
ar
ba
dvejus
metus
pakė
prieš
Jung.
Valstybių
tarpe,
visada randasi vy-!
lektros mekanizmu varomas
Rugp. 12 d., ir 13 d., seimo that for this money my moth-1 kol gauna certifikatą.
interesus.
FLIS ras, kurio kelnės turi būti
vanduo, cemenuotas skiepas.
šv. mišios būsią laikomos ir er will receive the book “Maldų
48 colius apie liemenį, bet
Labai gera barnia ir vištininpamokslas sakomas parapijos Šaltinis”.
Ar Italė Gali Prašyti
Negali Pristatyti Gimimo tiktai 31 colio ilgio. Fort
kai. Nepaprastai geras arklys,
salėje, 492 E. 7th St. Ten ga
Very truly yours,
Knox buvo surastas vie- j
45 akeriai žemės. Puiki vieta
Pilietybės
Certifikatą
Miss D. V. Cevanovitch”.
lės priimti ir šv. Komuniją.
nas vaikinas, kuriam buvo
dėl žuvavimo ir medžiojimo.
reikalinga
batas 5-EE vieKlausimas — Aš gimiau Klausimas — Mano vy
Kreipkitės po numeriu 319
Sekmadienį, vakare, po Por-1
LANKĖSI
Italijoj, bet per penkiolika ras Amerikoj gimė 1892 nai kojai ir 8-E kitai. Bet
Cross Street. Cross Street pra cijunkulės atlaidų pamaldų, j
Pirmadienį, rugpiūčio 3 d.
New Yorko (metais. Kaipo žmona A-(eilinis kareivis, pagalsąsideda nuo South Street, apie
po bažnyčia, įvyko didelis su , /'jmįeste Draugai man pra- merikos piliečio, aš galiu rašą tūkstančių išmieravi3l/2 milios nuo Bridgewatero
Centro.
(30-3-7-11) lį apsigyventi mokytojoms Se- lankėsi p. Bronė Strazdauskai- nesa> kad as neSahu Dra~ Pašyti antrų popierų be; mų yra 5 pėdų 8 colių aukI pirmų popierų. Mano vy- ščio, sveria 144 svarus. Ir
tė, Šv. Kazimiero Akademijos
serims Jėzaus Nukryžiuoto.
PADĖKA
ras neturi gimimo certifi- turi krūtinę 33% colių ir
PARSIDUODA So. Bostone 7
Nutarta aukoti kiek kas no akademike, iš Chicagos. lydima
kamb. medinis namas (cot- ri ir gali tinkamam namelio savo giminaičio p. Andrijausko
Tariame širdingą padėką vi- kat!*’ nei kitM dokumentų, ’ 31 colių liemenį Bet po
tage), karštu vandeniu šildo įrengimui. Taip pat nutarta iš Roxbury.
siems South Bostono parapijie- kurie
3° Amerikos Kelių menesių kanuomemas, bath ir visi parankumai. namelį atdaryti su pamaldomis
kurie
parėmė
mus
savo
pilietybę.
Ką
turiu
daryti ?, nej tas eilinis karei vis svep. Bronė Strazdauskaitė pasi ciams,
Atsakymas — Jeigu jū- ria 6 svarus daugiau, rei
Extra toiletas, fireproof sto rūgs. 7 d., 9 v. r.
žadėjo šeštadienį, rugpiūčio 8 aukomis i ratsiiankė į vasari
gas. Kaina $3,800. arba pagal
vyras turi dvi senesnes kalauja pusę mieros
_ didėsAlfonsas Grabijolas, norėda d. padainuoti Darbininkų Ra nės mokyklos užbaigimo progsusitarimo. Atsišaukite 110 M mas prisidėti prie Seserų pri dio programoje. Ji dabar pra ramą. Ypač dėkojame kleb. gimines arba du draugu, mų batų ir krutinę didesSt., nuo 10 vai. ryte iki 2 vai. vatinės koplyčios naujo alto leidžia vasaros atostogas pas kuu. Virmauskiui, kun. AbraJ kurie žino, kur ir kada jis ne.
.
po pietų, arba nuo 7 vai. iki 8 riaus įtaisymo, aukavo $50.00. pp. Andrijauskus, Roxburyj.
činskui, ir kun. Jenkui už jų gimė, jų paprašykite pa-! Kita svarbi dalis kareivai. vakare.
(28-31-4)
darbuotę; ir taipgi, poniai Kar gaminti afidavitą. Kitaip, vio garderobos yra jo lautamstai prisieis parašyti į ko jaltas. Gerai nešiojan-Į
čiauskienei ir kitoms, kurios
taip uoliai darbavosi, kad vis Census Bureau, Washing- tis žakietas, kuris nesusiATSIDARO
. ton, D. C. dėl informacijų garankštėja atlaiko visokį
kas kuosekmingiausiai pavyk
apie vyro gimimą. Cenzus orą, ir yra padarytas, kad
tų.
Ūkininkų Turgai Atvirame Ore
laisvai galima judėti, ir eLai gerasis Dievas visiems Biuras reikalaus kaikurių
informacijų apie vyrą ir nergiškai atlikti durtuvų
gausia) atlygina:
Ketvirtadienį,
Rugpiūčio-August
6,
Thomas
Parkt
jam pasiųs formą, kurią muštrą ir siūlės neiširsta.
POST TIME 7.U
Visuomet dėkingos,
SO. BOSTON, MASS.
,tur5s
Kadan-įNet ir kostiumai virtuvės
Usily reatM ky
gi tamstos vyras gimė i darbams neužmiršti —
šeštadienį, Aug.-Rugp. 1, Wintrop Sq., Charlestown, Mass.
EI orl&MmiNS
I
Tikėkitę, ar ne... Bet tūla pa 1892 m., tai gal 1900 arba perdirbti. Tas senas mėlyAntradienį. Rugp.-Aug. 4, Marcella St., Roxbury, Mass.
r «r Bnses from No. Store points
nelė savo atminimų knygutėje 1910 m. gyventojų suskai nas 1918 m. kostiumas yŠie turgai bus atidaryti nuo 7 vai. ryto iki 1:30 vai. p. p.
įrašė — “Apsivysiu lapkričio- tymas jį bus užrašęs ir ga ra pakeistas nauju. Pirštir£
Atvažiuokite ir nusipirkite iš ūkininkų šviežių produktų.
Nov. 20, ’43.” Kas ją pažįsta? lės pranešti, kur jis gimė. rtes irgi pasikeitė. Sian-
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Tuyuvs uciv

Maistui

Gamtos

Vaistams

Saldumynas

Sveikatai

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Rtllrry SL. N*.

’

ASUicIm,. Mm. ’

Šimtas dolerių dovanu, kuris įrodys, jog šis
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

rsr
r-

S. Barasevičiusir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAB
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:
S3F Dorchester Avc.

TeL COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Lsldotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir NaJctJ
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. 2aletskas

F. E. Zaletska*

Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

i*

Antradienis, Rugpiūčio 4, 1942
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DARBININKAS

Kas Galingiausias Pasauly?

T"5

Ar žinote, kokia yra di- kę. Ar žinote kas aptiko,
džiausioji jėga pasaulyje? kad žemė sukasi apie sauVaikų Pilietybė
Elektra, manote jūs. Taip, lę? Vienas Torunės kanau,
, <
'-V
matydamas ją stumiant ninkas Kopernikas; kuris
Klausimas — Tikiu tuoj
sunkiai prikrautus trauki- per ištisą savo gyvenimą
■
tapti Amerikos piliečiu.
nius, sukant tūkstančių vis skaitė, galvojo ir, tikMano žmona irgi laukia
tūkstančius ratų, o naktį tai mirties patale gulėdapilietybės. Turime tris
" s*;
padangėse tviskant, kad mas, savo darbą pabaigė,
vaikus — 12, 17 ir 20 me
net vaikai ima rėkti lovo- Matote kaip klaidinga yra
tų amžiaus. Ar jie įgys Ase, o suaugusieji dreba — išgirdus žodį kantrybė,
merikos pilietybę mūsų
žmogus tikrai gali manyti tuojau mąstyti apie avį,
naturalizavimu ?
tą jėgą esant didžiausią, kuri su visa kuo sutinka.
Atsakymas — Du ma
Kol Achilas nebuvo Hek- Avyje tai visai ne kantryIr’*’ ■ ♦ J
žesni vaikai taps piliečiai,
f♦
toro pririšęs prie savo ve- bė, tik kvailumas ir silpbet ne senesnis. Jis, (arba
žimo ir apvažiavęs su juo nybė, nes kad avis būtų
ji) turės paprastu būdu
aplink miestą, Trojoje ma- tikrai kantri, tai nerėktų
. .w * prašyti pilietybės. Įstaty
nyta, kad Hektoro esama tuojau meee.
'S emas dabar sako, kad sve
rr
didžiausio ir stipriausio Kantrybė yra didžiausiotimšalis vaikas, virš 18 m.
karžygio. Bet kas lieka ki- ji jėga, nes ji niekados neamžiaus, neįgija pilietybės
to sugautas ir surištas, tas gęsta, ji yra lyg amžinoji
v
...w
nuo tėvų. Tėvai turi būti
jau nebe tvirčiausias. O su žvaįgždžių šviesa.
Yra
piliečiais prieš vaiko 18
<—s
elektra ar ne taip atsitiko ? žmonių, turinčių galingos
i metų gimtadienį. Vaikas
Žmogus ją sugavo ir su energijos, nikte įninkan
>
čia Jung. Valstybėse turi
pančiojo. Žmoguje esama čių į kokį nors darbą; bet
gyventi.
didesnės jėgos. Kas tai ta ne viskas eina taip, kaip jų
-.i.;".
jėga? Mąstymas? Bet juk norima, ir netrukus jie
žinote, kad mąstymas daž meta viską. Arba jie nori
Kaip Galiu Gauti Kopiją
nai pailsta ir silpnėja. Bet-atmainos,
____ ___
______
įvairumo, jie
Egipto frontas gana gyvas. Štai parodo vaizdas, kaip britų karo jėgų abazas apšaudomas ašies
Vyro Pilietybės Certifikato
gi už mąstymo stovi jėga, > nekenčįa per dienų dienas
kanuolėmis
ir
šrapnelių
skeveldros
laksto
kaip
paukščiai
ore.
Šis
karys
saugojasi
skeveldrų.
kuri jį ragina ir stiprina. tą pat dirbti. Ir yra žmo
Klausimas — Ištekėjau
Tos jėgos mastymas turi nių, kurie iškenčia dide
Galima
jos
mokytis
šalia
šakoms,
kurios
siekia
nuo
Amerikos piliečio 1917
klausyti. Toliau, toliau! liūs skausmus, kurie net
Appalachian^ Kalnų iki m žinau, kad aš įgyjau
šaukia ji. Neapsileisk! Kas leistų save kankinti, nė kitų dalykų. Kantrybė te
išmokstama
pradėjus
nuo
Rockies ir iš Kanados iki Amerikos pilietybę savo
tai per jėga? Tai kantry sykį nesuaičioję — bet jei
bė. Daug sunkaus darbo reikia koks skausmas ken Pasakysiu jums vien, pa- k Ignuose miestuose ir dugmais laiveliais ir trop- Gulf of Mexico, ji paden- vyro pilietybe. Dabar man
gia 15,000 mylių vidujinių reįkįa įrodyti savo Ameripadaroma pasaulyje vien tėti per ilgus metus ir jei vyzdj, jūs patys daugiau kaimeliuose pne Mississi- tais. Ir kaip skaičius
le vandenkelių, kurias gali- kos pilietybę, ir nežinau
tvirtai valiai padedant — dar žino niekados nuo jo rasite. Aūdamiesi ryto me- PP.1 “^. žmones visokio- apsistojimo vietų (settlebet kur tik reikia atlikti visiškai neatsiskirsią— tai tą batus ir radę raikėte-m,s iškilmėmis minėjo ments) dauginosi, jiems
jiems,
im
nrn-i M-ississippi upe sulieta miręS> ir as nežinau, kur
sunkiausias, vargingiau plūsta ir nustoja ramybės liūs supainiotus, jūs labai ?°° metl» aukakti ^lt0
rinkų
bitais vandenkeliais, 26 dįngO j0 pilietybės popiesias darbas, ten reikia bū ir patvaros, ir verkia lyg supykę tąsote juos, dusau-'Zmo^aus ltradlmą šlau- duktams. Jie Dradėio eaus per
vanMissouri upės ros Prašau patarti ką
tinai pasišaukti kantrybė. vaikai. “Kantrybė” vadi
Iręs ,Amerikos
milžiniško benti produktus
per van
van- *š
us per
pasiekia st. Paul ir Mindarni
ir
keikdami
—
paga-,
.
..
man daryti.
Jei man reiktų pavaizduoti naši ta milžinjėgė, kuri liau imate peilį ar metate! vandenkell°*
denį
. . ..ir tada pasir e u- neapOijs gu įvairiais pakantrybė, aš ją vaizduo liepia neramiam, geismin batą į kampą. Tai yra mo-! Algonąuin Indijonai va- na! Junl Pesi ų su nesva.- ^įgyjyjnįg
ir pagerinimais Atsakymas — Kreipkis
čiau nusižeminusia žmo gam žmogui tarti: “Aš esu
riai
darbais.
Bet
šitos
ap.
Ohio ir Missouri upėse, Prį
& Inamigration
gysta išbalusiu veidu, nu ramus, aš galiu laukti” kykla tiems, kurie paskui dino tą upę “Missi Sipi”
maži laiveliai gali plaukti a^aturahzation Office,
vargusiomis nuo budėjimo Žinote, kame ta jėga daž nieko negali nuveikti ir, (jų kalboje tas reiškė di- kios stiprios ir turtingos,
Franklin Trust Building,
akimis ir plonais baltais niausiai gaminama? Es sunkiam padėjime atsidū- džiulė, ilga upė), bet var- kad neilgai tie plėšikai nuo Olean, New Yorko Philadelphia, Penn. Už
pirštais. Ir, nežiūrint į tą girdėję, kad elektros jėga rę, neturi jokios jėgos. Betdas klaidingai išverstas veikė. Už trumpo laike valstybėje, iki Fort Ben- klauskite kada ir kur tam
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Natioketurias savaites iškentė dydami blogo ūpo, ligo
darė. Tikima, kad praei patama.vimas Dieną ir Nakt)
ję tarė: “Jau dabar gana— nius slaugo, visados mei tos, kuri eksplioduoja, nai Geographic Society. nių karų. Milžiniškos su ties potvyniai neatsikar
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kviečių
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pergabenama.
nepailstančios
ir
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šiandien
randasi
Mississiri liepė jam viską ištverti, duoda kitiems jokio pa
Telephone Plaza 8595
čios mus savo likimo val ppi valstybėje. Su savo Laivai neša kavą, vatą, Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Llmosinal dėl visokių reikalų.
lig pagaliau vieną rytą pa vyzdžio.
Remk šios šalies apsigynimą! 1
sirodė mėlynas krantas. Yra žmonių niekados dovais. Kai negalite užseg vyrais jis persikėlė per kenuotus vaisius, cukrų,
Kantrybė atrado Ameriką, netroškusių nešioti kara ti apikaklės, kai rašant įsi upę ir vyko toliaus į vaka gaboliną; beveik kiekvie
smalsumas ir godumas liaus karūnos, bet nėra nė painioja plaukas į plunks rus, bet nerasdamas auk- ną kasdieniniam gyveniną, ar kai siūlas nelenda į so vėl sugrįžo prie upės mui reikalingą daiktą. Ir
niekados to nebūtų pasie- vieno buvę, kas kurioje
ĮVAIRIOS KNYGOS
adatą, arba kai koks triuk pakraščio, prie Red River šita pirklystė padėjo pa
nors valandoje nebūtų ju- šmas jus erzina ir nebesi-; įtakos. Ten de Soto apsir- statyti didelius miestus,
JCZUS KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Parai tęs, koks vargingas ir tveriate savame kailyje, t go ir už kiek laiko mirė; kaip,
Phone 1181
Minneapolis,
St.
U Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
menkas yra žmogus be arba kai jus kas pykina ir į jis buvo palaidotas upės Paul, St. Louis, New OrVALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
kantrybės,
kas nebūtų norėtumėt šūktelėti: “Da- vandenyne, kurią jis atra- leans, Pittsburgh, CincinA. P. KARLONAS
Seimininkams, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
troškęs jos karūnos nešio bar tai jau gana!” Ne; te- do.
nati, Louisville, Memphis,
Lietuvis Graborius
ni vynų. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------- S1.00
ti.
ir
Baton
nesie gana, žiūrėkite į visa Už šimtmečio, kiti nar Vicksburg
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
NOTARY PUBLIC
Žmogus ir nebejaunas tai; kaip į priemonę savo sūs ir drąsūs vyrai iš Mek Rouge, kiton pusėn, tos
MENTAS _______ ___ ____________________________ $1-25
gali išmokti kantrybės, ir kantrybei lavinti, kaip į sikos matė tą upę, bet tik; vietos irgi prisidėjo pne
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
280 Chestnut St.
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tam mokslui nereikia skir kokį sunkų uždavinį — ta 1673 m. Father Marąuette šios upės augančio svartiems patapti Amerikos piliečiu SI knygute yra
New Britain, Conn.
ti tam tikrų valandų, kaip da bus gerai. Žinoma, visa ir Father Joliet, prancūzai bumo.
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik----------------------25c.
paišybai ar geografijai. tai yra tiktai mažmožiai, jėzuitai, pasiekė ją iš Lake
BAŽNYCIO8 ISTORIJA, paraše Kun. A. Alekna
50c.
Tik dviejų kitų upių il
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
bet kas nori tos didžiosios Michigan. Devyniais me gumas nuo pradžios ligi
paraše kun. Pr. Juikaitis. Kaina___________
25c.
Užsisakykite Joniko Pas Mus į jėgos įsigyti, tam kitokio tais vėliau, kitas prancū galo jūroje, gali būti ly
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina_________
10c.
kelio nėra.
“L-os” zas La Šalie, sekdamas jė ginta su Mississippi — tai
GEGUŽES MENUO, Kun. Pr. žadelkls, labai gražūs
zuitų prakirstą kelią, sekė Amazon ir Nile upės.
Pristatom geriausį toniką Pikni-;
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
5Oc., dabar parduodame po______________ ___
25c.
up? pakol pasiekė jos įta Mississippi upė teka per
Gyvojo Rožančiaus
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir;
JONO KMITO EILES, buvo kaina $1.00, dabar _
50c.
ką. La Šalie buvo pirmas 2,470 mylių nuo jos pra
Paslaptys
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaiS Kun.
baltas vyras tą padaryti. džios netoli Itasca ežero
visokiems Parengimams.
Dr. J. Starkus. Kaina_________________________ $1.10
Per sekančius šimtą me Minnesota valstybėj iki
Kainos prieinamos.
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
Darbininkas išleido “GYVO tų, ispanų
kariautojai, deltos Mexico užlajoj, bet
tragedija. Paraše V. Nagornoskis. Kaina____
35c.
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek prancūzų misijonieriai ir nuo pradžios Missouri, jos
viena paslaptis iliustruota pa kailių pardavinėtojai ir ilgiausios prieupės, ji teka
Su užsakymais kreipkitės —
veikslais. Šioje knygutėje taip būriai indijonų, kurie bė 3,988 mylias. Su savo ki
"DARBININKAS"
. >>
gi yra ir narystės mokesčių la
prieš balto žmogaus ci toms prieupėms, ji pasie
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-W peliai. Knygutės kaina 20c. Už go
vilizaciją, keliavo upe kia 19 valstybių arba be
3SG W. Broodway,
So. Boston. Mass.
sakymus siųskite: “Darbinin
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R kas”, 366 W. Broadway, So. Šiuos visus sekė pionie veik 2/3 dalį Jung. Valsty
riai, keliaudami lėkšta- bių ir dalį Kanados. Su jos
Boston, Mass.
...v... .'. -
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