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Pranešama, kad Vokie
tijos naciai, prisibijoda Algos Nebus "Įšaldytos”,
mi, kad vakarinių valsty
Pareiškė Prezidentas
bių žmonės, kaip tai: Olandijos, Belgijos, Pran Washington, D. C.—Pre
cūzijos ir kitų kraštu ne- zidentas Rooseveltas užtipagelbėtų Suvienytų Tau- į krino ADF ir CI0 vadams,
tų karo jėgoms pradėti jOg jįs neturįs tikslo siekantrąji frontą, veža tų ti. kad būtų panaikintos
valstybių žmonės į ryti- kolektyvės darbininkų su
nius nacių
okupuotus; darbdaviais derybos, nei
kraštus, kur vienus su- uždrausti kelti algas įstagrūda į koncentracijos tymu arba dekretu,
stovyklas, o kitus nrista-1 ADF prezidentas Wilto prie įvairių sunkių dar- jįam Green pareiškė laikbų dirbtuvėse ir laukuose. raštininkams štai ką:
‘Mes priminėme PreziIš Prancūzijos išveža
daug žydų. Sakoma, kad į tentui, kad prasidėjus kaPrancūzijos
premieras rui organizuoti darbininLaval davęs sutikima iš- kai sutiko laike karo nevežti žvdus, kaipo maino- skelbti streikų su tuo su
miš už Prancūzijos karei-' pratimu, kad teisė kolekvius, kurie laike karo bu- tyviai derėtis bus palaikovo paimti nacių nelaisvėn. ma ir apsaugota
Jo Šventenybė Popiežius
Sukilimai Jugoslavijoje
Pius XII pasiuntė Pran
cūzijos vadui Petain pro
Didėja
testą dėl žydų persekioji
mo ir trėmimo iš Prancū- Londonas, rugp. 6 —Juzijos, bet, matyt, prancū-! gašlavai vis parodo dideszų vadai neturi jėgos pa- j ni
drąsesnį pasipriešinisipriešinti naciams, ir to-,Ašiai. Jie turi slaptai
dėl su protestais nesiskai- sudarę didelę kariuomenę,
tomą, kaip nesiskaitoma! kurĮ užpuola sargybinius
nacius ir juos nužudo. Jie
su jokiu žmoniškumu.
Antrasis frontas, kada net užėmė keletą miestų,
ir kur jis bus pradėtas, kuriuos vokiečiai buvo už
matyt, labai nervuoja na grobę.
Šita Jugoslavų - patriocius.
Kaip praneša, Britanijos tų kariuomenėj yra*labai
ir Jung. Valstybių karo
vadai pasitarimuose apie ?u,na,cį^
masinį įsiveržimą į nacių žudė 1400 vokiečių ir paė
mė daugelį į nelaisvę. Visi
okupuotus kraštus, kad
titraukti nacių spaudimą jugoslavai tik laukia pro
gos vieningai sukilti prieš
ant Rusijos.
užpuolikus.
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Naciai Giliai jsibriovė Į Kaukazą
Sovietų Kariuomenei Gręsia Pavojus

Maskva, rugp. 6 — So- nijas ir pasivarė pirmyn”,
vietų Rusijos vyriausybė Kazokai narsiai kovoja
praneša, kad naciai visuo- prieš vokiečius, bet jie ne
se keturiuose frontuose gali atsilaikyti prieš nacių
perlaužė Rusijos apsigy- modernišką karinę galynimo linijas ir vis gilyn bę.
varosi į sovietų žemę. Pa- Apie Salsko mūšius, 100
čiai Rusijos kariuomenei mylių į pietus - rytus nuo
gręsia pavojus, nes na- Rostovo, Maskva sako:
ciai ją perkirto į dalis ir “Sovietų kariuomenė buyra pavojus, kad atskiri vo priversta trauktis atpulkai bus nacių apsupti, gal į naujas apsigynimo
Labiausiai naciams se- vietas, nors ir sulaikė
kasi Kaukaze. Eidami nuo žiaurų priešo puolimą”.
Salsko . jie rpasiekė
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per vieną dieną Hudson Motor, Detroite, Mich. Jomis yra nusodinti svar
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besnieji apsigynimo taškai. Taipgi daug iš jų yra patalpinta ir ant pre
daueiau tanku ir motori- tlk 80 myllų nu0 MalkoP°
kinių laivų, kad apsigynus nuo priešo lėktuvų.
zuotos kariuomenės. Vo- ?heJaus lauklikiečiai pasivarė 125 my-į Vokiečių ir Rumunų ka
Jung. Valstybių Generolas lias į Kaukazą, bet mūsų riuomenės pulkai keliose
kariuomenė tūkstančiais, vietose perėjo Dono upę
Nuvyko Į Rusiją
ties Tsimlyansko ir varosi
jų išžudo’
Šiomis dienomis nuvyko Kuševko provincijoje y- į Stalingrado.
į Rusiją major general ra pavojaus sovietų Rusi- Vokiečiai sako, kad so
.
Follett Bradley, kad padi- jos armijai būti vokiečių vietų Rusijos kariuomenė
Vatikanas, rugp. 6 Jo J pasiųstas. Visiems yra ži- jįntį Jung. Valstybių pa- apsuptai. Maskva sako: visuose frontuose trau
gventenybė
pasiuntė l noma,
kad
dabartinė
galbos pristatymą Rusi- “Kuševko provincijoje vo- kiasi atgal. Nors Stalinas
prancūzijos vadui Petain i Prancūzijos
vyriausybė
jai. Tačiau paaiškėjo, sa- į kiečių fašistų kariuome- buvo įsakęs sovietų ka
laišką, kuriame pasmer- pildo Hitlerio įsakymus
ko Bradley, kad dabarti-'nės nuolatiniai puola mū- riuomenei: “Ne žingsnio
kiama žydų persekiojimas
niu laiku susidarė daug sų
apsigynimo linijas, atgal”, bet aišku iš Mas
Prancūzijoje ir reikalau
Vokiečiai Betardavo keblumų su pasiuntimu, t Daug puolimų buvo sulai- kvos pranešimų, kad na
jama, kad “šitas nežmo
Major Gen. Bradley nu- kyta. Vienoje vietoje vo- ciai priverčia raudonąją
Icelandiją
niškas darbas būtų sulaivyko į Rusiją Liberator; kiečiai perlaužė mūsų Ii- armiją vis trauktis atgal.
kytas”.
B-24 bomberiu per devy
Prancūzijoje žydus perLondonas, rugp. 6 Vo- nįas <jįenas. Pirmiausia
TEISIAMAS LIUTERONŲ
ja naciai; bet kadan- kiečių lakūnai trečią kar- sustojo Kuibyševe. Jis nuParduota Bondsų • Pasak “Kauener Zeitung”, iš Kauno išvažia- g. maršalas Petain yra tą šią savaitę bombarda- vežė Prezidento RoosevelMINISTERIS
tai
ir
Už $909,900,1
vo
Icelandiją,
kur
yra
Aį
o
i
a
įšką
Stalinui.
Tikisi
vusi nauja Lietuvos darbi* Prancūzijos vadas.
protestas jam merikos tvirtovės._______ i turėti pasikalbėjimą su i
________________________
ninku partija (700 žmo Popiežiaus
Kaltinamas Špionažo Sąmoksle
__
.
. _____
Stalinu. Jo esąs vieninteWashington, D. C. — nių), vykstanti darbams į
Jung.
Valstybių
karo Dresdeną,
Saksonijoje. PRIEŠO SUBMARINAS NUSKANDINO lis tikslas pasitarti su RuŽVfiJŲ LAIVĄ
■ sijos valdžia apie prista-| Hartford, Conn., rugp. 6 užbaigė savo liudininkų
bondsų parduota už $909,- Darbininkai buvę surinkti
-------------------įtvmą pagalbos iš Jung. — Kaip žinoma, kiek laiko klausinėjimą. Dabar pra
900,000.
visoje Lietuvoje.
LIETUVIS VIRĖJAS IŠLIKO GYVAS
Valstybių Rusijai.
atgal buvo areštuotas dėjo apsigynimo advoka
Kurt E. B. Molzahn, Phi tai.
Pereitą pirmadienį, išli-įsme. Pelley yra buvęs taip
ladelphia liuteronų dvasi
kę gyri Bostono žvejai (vadinamų “Silver Shirt” Didelis Gaisras ninkas ir kaltinamas špio
FBI Areštavo 15 Ašies
pasiekė uostą ir papasa- vadas. Jis savo laikraštyj
Cirke
nažo
sąmoksle.
Dabar
So. Bostono Vyčių Algirdo 17-tos kuopos nariai ir kojo kas atsitiko su jų talpino prieš Amerikos
Piliečių
Hartforde
federaliame
narės, su dideliu pasišventimu pasidarbavę seimo laivu, kuriuo jie buvo iš- politiką žinias ir straips--------- -Inius. Teismas Pelley ir jo Cleveland, Ohio, rugp. 6, teisme jis teisiamas. Iš vi New York, rugp. 6 —
ruošime, praneša, kad visos komisijos uoliai išpildė plaukę žvejoti.
so ko paaiškėjo, kad toji
sunkias prisiruošimo pareigas.
Priešo submarinas už- du bendradarbius pripaži- RinSling Bros. cirke kilo
,
v...
raeso suomarinas uz
h f
gaisras, kuris padarė di- sąmokslininku genge bu- FBI agentai padarė kra
Seimas prasidės antradienį, rugp. 11, iškilmingo puole žvejų laivą apie 4,no vairais.
delius nuostolius. Sunai- vo didelė. Laiškuose ir liū- .tas įtariamųjų vokiečių,
mis šventomis mišiomis, kurias atnašaus kun. K. Jen vai. rytą. Paleido į jį šū- Į Pelley gali būti nubaus- kįno
įvairiu žvėrių dininkų
įrodinėjimuose italų ir japonų namuose ir
kus, L. Vyčių Naujos Anglijos apskričio dvasios va vius; nežiūrint to, kad tas iki 20 metų kalėjimo Kaiknrip sudegėo kitus dažnai
linksniuojamas areštavo 12 vokiečių, du
«
das. Jam asistuos kun. A. Baltrušiūnas ir kun. J. Vo- žvejų laivas sustojo ir bu-Lj maištą (seditiOn) ir są-'ugnies sužalotus turėjo Vonsiatsky, Kunze ir kitų >^“8 ir viena Japoną. Iš
dvylikos areštuotų vokie
sylius, MIC. Pritaikintą pamokslą pasakys. Vyčių or-;vo neapginkluotas. Subk ,
turėio nušauti
’
vardai.
ganizacijos dvasios vadas kun. M. Kemėžis, iš Bayon- marinas buvęs tik už apie ĮmoKSK*----------------------------- turėjo nusaun.__
čių keturi buvo užsiregisMolzahn byloje svarbiu travę Vokietijos karo tarne, N. J., lietuvių klebonas.
1100 jardų nuo žvejų laivo, k ■
e • D
v i • LI |*JV*
liūdininku yra kun. Alek-; nybon, du kiti važinėjo
si Pelypenko, ukrainų ka-!laisvai po Jung. Valsty; dvylika išsigelbėjo, iš ku• talikų kunigas, kuris esą įbes, neturėdami leidimo,
Rugp. 12 ir 13, Šv. Mišios prieš sesijas bus atna- rių aštuoni sužeisti,
buvęs FBI agentu. Jis yra|kaip reikalaujama iš Ašaujamos svetainėje. Pamokslus sakys kun. J. Pau- Laimingai išliko sveikas
valdžios liudininkas. Pa sies valstybių piliečių.
liukonis, MIC. ir Kun. S. Kneižis.
i lietuvis virėjas, Aleksanklaustas, ar pereitą vasa- Pas areštuotus kaiku
Svečiai ir vietiniai kviečiami dalyvauti visomis dras Žilevičius, gyv. River Maskva, rugp. 6 — Vo laikomi varosi gilyn į so- ra apsilankęs pas vyskupą riuos rado radio aparatų
dienomis.
Mattapan. Jis, kaipo kiečiai iš lėktuvų nulei v.etų Rusiją.
Maurice F. McAuliffe pa ir kitokių prietaisų perda
------------ 1------------------------------------------------------------ virėjas, turėjo anksti at- džia tankus už rusų apsisisakė, kad jis dirbęs FBI vimui ženklų.
sikelti ir gaminti pusry-, gynįmo linijų ir jais taip
darbą, jis atsakęs neigia Visi areštuoti Ašies pi
Prezidentas Paųerbė
čius kitiems. Taigi jis pir- pat nusileidę nacių kareimai.
liečiai pasiųsti ant Ellis
Olandijos Karalienę
masis užgirdo priešo sub- viai kovoja prieš rusus.
Valdžios advokatai jau salos.
marino šūvius.
Rugp. 12, Municipal salėje, 7 vai. vakare įvyks Žvejų laivas nuskendo Visame karo fronte so
šaunus seimo bankietas. Bankieto pirmininkė vytė A. su visomis žuvimis, kurių vietų Rusijos armija pri Washington, D. C., rug
piūčio 6 — Vakar Olandi
Marksaitė praneša, kad visiems alkį numalšins ska- jie turėję apie 75,000 sva- versta trauktis atgal.
Iš Berlyno pranešama, jos karalienė Wilhelmina
niai pagamintais kalakutais ir kitkuo. Bankiete rų prisižvejoję.
kad naciai perėjo Kubano buvo viešnia Prezidento ir
šeštadienį, rugpiūčio 8 d., 2 vai. po pietų įvyks
užsisakė vietas apylinkės įžymūs lietuviai. Muzikalinę
upę, Kaukaze, ties Kro-'p. Rooseveltų Baltuose
v : i Darbininkų Radio programa, kurią išpildysime gradalį aprūpins vytis muz. Rapolas Juška. Daininin- Pellev Nuteistas Maišto Ir potkin ir Armaviro.
Rūmuose.
valstvbiniai DfelVTpre1 žiomis dainomis ir muzika. Dainuos p. Bronė Strazkai-ės — Daktaras Antanėlis, Adomas Barauskas,
Vokiečiai sako, kad jie Xteš RooSas savo įskaitė iš Chicago, m.; akomp. muzikas Antanas
Sąmokslo Byloje
Steponas Kontautas, Antanina Grabijoliūtė, Palmyra
užėmė Kropotkiną. KroAntanėlytė ir iš kitų kolonijų artistai palinksmins vi
Indianapolis, Ind., rugp. potkinas yra svarbus tuo, kalboje išaukštino kara- į Bazasis is Dorchester.
Kit4 dalį programos išpildysime plokštelėmis,
sus dainomis. Vyčių dvasios vadai prisidės su kalbo- g
Vakar pasibaigė Wil- kad per jį eina aliejaus lienę VVilhelminą, už jos
“
įžymią
vadovybę
ir
aukPrašome pasiklausyti programos iš WCOP stomis. Bankietui užsibaigus prasidės šokiai. Pramatyta, liam Dudley Pelley krimi-j vamzdžiai ir svarbus geleį ties, Boston.
nesukad vakaras bus tikrai jaukus, malonus visiems.
Inalė byla Federaliame tei- žinkelis. Vokiečiai
x;~; —
— štus žygdarbius”.

Popiežius Smerkia Žydų
Persekiojimą

Vyčių Seimo Išvakarėse

svetainę

Naciai rarasutais Nuleidžia

Tankus Rusų Užnugaryj

Vyčių Seimo Bankietas

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Rugpiūčio 7,- ’43-

J

PARBIHINZAS

įvairios žinios
Art. A. Stoškutė Dainuos
Per Radip

Anglijos Vyriausybės
Pasitarimas
Londonas, rugp. 6 —An- rie buvo pasiekę Rusiją
glijos vyriausybė turėjo turėjo grįžti atgal. Rusija
slaptą pasitarimą karo ‘ neįsileidžia svetimšalių į
reikalais. Nors pasitarimo savo kraštą. Amerikos kapasėkos nepaskelbtos, bet ro ginklai siunčiami į Ru
spėjama, kad tai buvo an siją.
Bet ir Amerikos
trojo fronto reikalais.
sunkvežimių
vairuotojai
Rusijos rimta padėtis neįleidžiami į Rusijos kaverčia Anglijos vyriausy- ro apskričius. Rusai paibę dalykus šaltai apgalvo- ma, Ąmenkos tankus,
sunkvežimius, karo gink’
. , _ ..
.
! lus ir paveda saviesiems
Sovietų Rusijos vyriautolyn J Rusiją. Gesybe nuolatiniai reikalau- riausįa 'J
«
ja Anglijos ir

Amerikos

pradėti antrąfrontų prieš
vokiečius, kad Hitleris but„ priverstas „titranlrti
tų
atitraukti
kariuomenes iš Rusijos.
Aišku, kad viena Rusija,
iškovojusi
14 mėnesių
prieš vokiečius, negali at
silaikyti.
Kodėl antras
frontas nepradedamas?

pasiųsti Amerikos ir

?

4 kariuomenes į

Sekmadienį, rugpiūčio 9
š. m., 5 vai. po pietų art.
Apolonija Stoškiūtė dainuos “Prudential Family
Hour” radio programoje
iš WABC, New York. To
ji programa transliuojama ir iš kitų stočių įvai
riuose miestuose, kur tik
yra tinklinės radio stotys.
Patartiną visiems lietu
viams ■pasiklausyti mūsų
artistės Apolonijos Stoekiūtės dainąyimo sekma
dienį, rugp. 9.
Uiaėsetu

8

Lietuvos Konstitucijos Sukaktis
Ii

Pereitą šeštadienį, rugp.; Steigiamojo Seimo priim1 d. suėjo lygiai 20 metų,;ta konstitucija po nelai
kai Lietuvos Steigiamasis mingo perversmo 1926 m.
Seimas priėmė Lietuvos buvo sulaužyta. PrezidenRespublikos konstituciją. Į tas Smetona paleido SeiŠtai Lietuvos Respubli- mą, ir po to nebeskelbė
kos konstitucijos įžanga: Seimo rinkimų, kaip buvo
“Vardan Dievo Visaga- numatyta konstitucijoje,
lio, Lietuvos Tauta, dė- būtent, “Naujojo Šėmio
kingai minėdama garbin- rinkimai privalo įvykti ne
gas savo sūnų pastangas vėliau kaip 60 dienų Seiir kilnias aukas, Tėvynei mą paleidus”. Kaip žinoišvaduoti padarytas, ats- ma, praėjo ne 60 dienų
tačius nepriklausomą sa- nuo Seimo paleidimo, bet
vo Valstybę, ir norėdama trylika metų iki didžiosios
nutiesti tvirtus demokra- Lietuvos nelaimės — Rutšngus jos nepriklauso- sijos bolševikų okupaci
Kun. Kazimieras Jenkus,
L. Vyčių 17-tos Algirdo kp. So. Bostone Dvasios Va niam gyvenimui pagrin-jos, kuri užgniaužė Lietunepridas ir Seimo rengimo publikacijos komisijos pirm dus, sudaryti sąlygas tei-į vos Respublikos
ųą. K. Jenkus bus bankieto programos vedė- singumui ir teisėtumui klausomybę ir laisvę,
jas, kuris įvyks Municipal Building salėje, rugp. 12 tarpti, ir patikrinti visų
Nuo birželio 15 d., 1940
d. Todėl visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti.
piliečių lygybę, laisvę ir j m. Lietuva pergyveno Rugerovę, o žmonių darbui sijos bolševikų okupaciją
ir dorai tinkamą Valsty- ir birželio 22 d. pateko į
bės globą, per savo {galio- naujų okupantų, būtent,
tus atstovus, susirinku- nacių vergiją.

Mrs. Roosevelt Atstumia “Rau-

*
Rusiją bet Anglijos vynausybe dar apie tai ir Chicago, III. — šeštadiesius Į Steigiamąjį Seimą,
Lietuva pergyveno ne
, rugp. 1
nekalba, nes karo pradžio nj, ir
1922 metų rugpiūčio me vieną nelaimę, pergyvens
je rusai neįsileido, ir da- ir 2 dd. š. m Morrison
nesio 1 dieną priėmė šią ir pastarąsias.
b
to nenori; Stalinas viešbuty^ įv^D
<
• i ir •
• I Lietuvos Valstybės Kons
nori, kad mūšiai būtų ne Studentų ir Profesionalų Gėrėsi Rusija, bet nenori, kad Sovietai tituciją”.
AH Ir CIO Taikos .
Rusijoje. Nei Maisky, nei seimas. Seimas nebuvo
kontroliuotų
mūsų
politikų
L
JSS7?
Derybose
X'
Litvinov, Rusijos atstovai taip gausus atstovais, ta
Anglijos ir Amerikos Anglijai ir Amerikai, ne- čiau jame dalyvavo iš į--------------------liečiams tikėjimo ir sąživyriausybės geriausiai ži- prašo, kad kariuomenės vairių Amerikos kolonijų
New York, rugp. 6 —A- sako, kad Mrs. Rooseveltįn§s laisvę; nustatė demoChicago, III. rugp. 6 —
no visą karo stovį ir aiš-jbūtų siunčiamos į Rusiją, atstovai, kur tik yra tos merikos Darbo partijos buvo suklaidinta . Jis PrĮ'j kratinius Seimo rinkimus,
Amerikos Darbo Federa
kiai pareiškė, kad antras Jie ir nepaaiškino kodėl organizacijos skyriai.
komunistų arba komunis pažjsta, kad jie neturėję «yįsį Lietuvos piliečiai, cija ir CIO unijos vadai
frontas bus pradėtas, kaip į Stalinas nenori kariuo- Seimas pasisakė už tau tams
simpatizuojančių įgaliojimo ar užgyrimo Lyraį įr moters, yra lygūs turi pasitarimus, kad su
tik bus prisirengta ir su- menių pagalbos? Ameri- tų laisvę ir Jung. Valsty frakcija panaudojo Mrs. panaudoti jos laišką poli- jprįeg įstatymus”, sako
daryti vieną didelę darbi
sidarys atitinkamas mo- kos ir Anglijos vyriausy- bių karo pergalę. Pasiun Eleonoros Rooseveltienės tiniams reikalams. Ji tik Į Lietuvos
Respublikos ninkų organizaciją. Tai
mentas.
bės daro visa kas yra gali- tė Prezidentui Roosevel laišką
priešrinkiminėje užgyrusi kairiųjų komite- konstitucija,
būtų didelis darbininkų
tui
sveikinimo
telegramą
Galima pasakyti, kad ma duoda visokią pagalkampanijoje. Dešiniosios to išleistą brošiūrą, kaipo Tačiau toji demokratinė laimėjimas.
Rusijai atsilaikyti prieš ba Rusijai, u- daugiau ne- ir pareiškė, jog sąjungos tos partijos frakcijos va “splendid”. Vėliau jie ga
vokiečius buvo geriausia ^a l ĄaryG> nes Stalinas nariai nuoširdžiai remia dai pranešė apie tai Mrs. vę sutikimą tą “užgyrivyriausybės ir viso krašto Rooseveltienei.
mą” panaudoti publikaci- IŠDAVIKAS BUS PAKARTAS
turėti Anglijos ir Ameri-inenon syeĄ?’į 5aJul
riuomenės.
Kodėl? Jeiįue
Rukos kariuomenes P.aži<>>i^
“atųp^oje
“-lį pastangas
Taip pat kovose
Seimas pasiunp. Rooseveltienė laišku jai.
Detroit, Mich., rugp. 6— antra mirties bausmė lai
Anglijos Sriuomenį, i tė sveikinimo telpamą tos partijos New Yorko Mrs. Roosevelt savo laiš
pradžioje daug ir be
b
būtų vienas fron- J- E- Chicagos arkivysku- Apskričio komiteto sekre- ke kairiųjų ar raudonųjų I Federaliame teisme pasi- ke 108 metų. Pirmoji mir
vadui aiškiai baigė Vokietijoj gimusio ties bausmė buvo įvykdy
lių nuostolių buvo galima “aDar DULli vienas iron
Samuel A Stritch II- toriui ir kairiosios frakci-1 frakcijos
pasiųsti kariuomenes į tas’ P° viena karo vadovy-sPui Samuel A. btntch, U jos vadui, Eugene P, Con-.pasako, kad ji “nenori šio- Max Stephan, 49 metų ta 1938 m., kada teismas
be, ir neabejotina, kad linois
gubernatoriui ir nolly išdėstė savo nusista je šalyje Amerikos grupės amžiaus, Detroito valgy nubaudė Antaną ČebatoRusiją. Jei Rusijoje da
Chicagos miesto mayorui. tymą ir uždraudė vartoti kontrolės, kuri yra Rusi- klos savininko byla, Max rių mirties bausme pako
bar būtų užtektinai Ang Hitierio galybė jau būtų
Prezidiumą sudarė šie jos laišką tos frakcijos jos kontroliuojama ir Ru- Stephan buvo kaltinamas, rimu už apiplėšimą Che
lijos ir Amerikos kariuo sunaikinta. Kodėl sovietų
Rusija, Anglijos ir Ameri- i pirmininkas — Martinai- propagandoje. Mrs. Roo sijos interesams”. Tačiau kaipo šalies išdavikas, ku mical State Savings banmenių pagelbėti rusams,
kos sąjungininkė, taip ei- tis, Chicago; Aikšnoras, sevelt kopijas to laiško kamieji
ar raudonieji, ris priglaudė ir maitino kos, Midlande.
antras frontas būtų nerei
Worcester ir Kartavičie- pasiuntė Amerikos Darbo kaip juos nepavadinsime, pabėgusį nacį lakūną, kugiasi
sunku
suprasti.
Tai

kalingas.
nė, Detroit, vice - pirmi
Kada, birželio mėnesį, gi tie, kurie labiausiai šū ninkai; Jakštaitė, Water- partijos sekretoriui Alex visuomet naudojasi Mrs. ris buvo kaipo karo ne • Per Kauno radiją buvo
Rose ir pirmininkui Luigi Roosevelt vardu ir autori- laisvėje. Jis jį ne tik pri- pranešta, kad Lietuvos
1941 metais,
prasidėjo kauja apie antrą karo bury, sekretorė.
Rusijos - Vokietijos ka/front3 turėtll
stali’
Antonini. Ji sutiko, kad tetu. Ir štai po šio Mrs. glaudęs, bet ir maitinęs. miškuose,
išdžiūvusiose
tas laiškas gali būti pa Roosevelt
ras, Anglija siuntė lakū-ino nusistatymą šiame ka- PROFESIONALŲ
pareiškimo,
Federalis teismas rado pelkėse ir kitose nušalesraudonųjų L kalt
, 152 metų nėse vietose esą ieškomi
POSĖDIS
skelbtas viešai spaudoje. kairiųjų ar
nūs į Rusiją, pažadėjo*re*
Profesionalų
posėdyj Kas ir padaryta.
frakcijos vadas Connolly
įstatymą ir nu
siųsti, daugiau oro jėgų,
--------------sako: “We stfll believe sprend? j* pak^Federa. paslėpti ginklai.
svarbiausiu
klausimu
bu

Paaiškėjo,
kad
raudo

tankų, karo generolų, va- • Gudijos sostinėje Min
Šiaip Lietuvos radijų
vo,
tai
žurnalas
“
Studen

nieji
panaudojo
Mrs.
Roo

Mrs.
Roosevelt
iš
a
most
liame
ka
igj
ime
Milan,
dų, kareivių. Kas atsiti- ske priskaitoma 103,110
stočių programose žinių
laišką savo gracious lady .
I Mich, lapkrižio 13 d
ko? Rusija priėmė lėktų-\ gyventojų, kurių 60,499 tų Žodis”. Nutarta pasiū seveltienės
apie Lietuvos gyvenimą
vus, tankus, karo ginklus, moterys ir 42,611 vyrų. lyti Studentų Seimui nau propagandai be jos žinios,
Teisėjas Tuttle pareiš- beveik visiškai nebeduo
bet neprieme Anglijos ka- Minske gyveną 300 lietu- ją projektą, būtent, kad ir kad tas jos laiškas buvo Dies Reikalauja NeįsileisH kė, kad “bausmės griež- dama. Programa susideda
pakeistų žurnalo vardą, rašytas Amerikos Darbo Komunistų Laikraščio Ko- į tumas turėtų būti pamo- daugiausia iš koncertų,
reiviu ar lakūnų. Tie, ku- vių.
tačiau paliktų
lietuvių partijai. Ji nesitikėjo, kad
I ^AimFAca ka kiekvienam nelojaliam dainų arba vokiškų prane
kalbą ,o prie jo sudarytų “progresyvis komitetas” rAcivmrfABtA
respOfliieHlO į nOIigrcSę | Jung. Valstybių piliečiui šimų.
atskirą priedą grynai an panaudos tą laišką savo
Todėl jei Prezidentas Tris kartus per dieną
glų kalba. Žurnalo lietu naudai prieš Amerikos VVashington, D. C., rugp. Rooseveita.s arba Aukš- vokiečių propagandinius
viškosios dalies redakto Darbo partijos dešiniojo 6
Martin Dies kreipėsi čiausįas Teismas neįsikiš pranešimus kažkas pers
rium kviečiamas pasilikti sparno kandidatus, ką jie į atstovų rūmų pirminiu-L
bylą> uį Michigan kaito lietuviškai iš Vyslos
p. Antanas Vaičiulaitis. padarė.
ką Sam Rayburn, kad i valstybėje bus įvykdyta (Weichsel) radijo stoties.
Žurnalo priedo redaktorių
atstovų
posėdžius nebūtų
Mrs. Roosevelt tarp kit
renkasi Studentai patys. ko sako:
įleidžiamas komunistų or
NAUJA CENTRO
“As you mušt realize, I am, gano “Daily Worker” ko
VALDYBA
and always have been, much respondentas.
Pirmininkas — Vincas more in sympathy with the Kaip žinoma, komunis
Medonis iš Detroit, Mich.; stand of the American Labor tai labai neapkenčia Dies,
vice - pirmininkai — Ale party as represented by what ir ji visokiais būdais šmei
Jūsų Pagalba yra Reikalinga
žia.
na Šliteraitė iš Chicago, I consider is the real leaderKarui Pagelbėti Vajuje.
III., ir Ed. Martinaitis iš ship under Mr. Antonini asĮ
Indija Reikalauja
Chicago; socialinė sekr.— State chairman. Their stand in
Taupykite blekinius kenukus
Jadvyga Stulginskaitė iš foreign affairs has always been
NepriUauseinybės
Waterbury, Conn.; iždi my own...
(Tin cans)
ninkė — Valerija Jakštai “I have no illusions whatsoNew Delhi, Indija, rugp.
tė iš Waterbury; sekreto ever as to the stand which the 6 — Indijos vadai reika-l
Kurie bus surenkami kiekvieną Menesj.
rė — Gertrūda Mozeriūtė American Communist party lauja, kad Anglija atšauk
has taken in American affairs. tų savo vyriausybę ir su-l
iš Chicago, III.
I admire Russia and the mar- teiktų kraštui pilną nepriPIRMAS SUTAUPYTŲ KENUKŲ
velous fight ,wich Russia is klausomybę, ne po karo,
RINKIMAS
buzas Kasinskas
putting up. Russia has a right bet dabar, kitaip IndijaĮ
Ine.
to the kind of govemment that I gali tapti Anglijos priešu.
Laidotuvių Direktorius Russians desire to have, būt l| Vadai pareiškė, kad In
Bus Rugpiūčio-August 17 dieną
Patarnavimas Dieną ir Naktį
do not wish to be controlled in’dįja gavus nepriklauso-1
this country by an American mybę būtų Suv. Tautų
602 Washington Blvd.
WASHINGTONO AINIS. Kap. Lawrence WashingBoston Committee on Public Saloty
group that, in turn, is control talkininkė.
BALTMORE, Md.
ton, 60 m. amž. prie laivo vairo Norfolk, Va. Tai sako
led by Russia and Russia’s inSalety Divisien.
Telephone Plaza 8595
Pirk Defense Bonds ir Štampe.'Į
ma, kad jis yra artimiausias giminaitis Jurgio Waterests.”
Llmoslna, dil visokių reikalų.
Tačiau raudonųjų vadas Remk šios šalies apsigynimą!
shingtono.

domjju" Darbo Partijos Frakciją
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atsitiktų, tai jie prieš juos
taip kovotų, kaip kad da
bar prieš anglus.
Dabar japonai užkariavę
Burmą, atsirado Indijos
pasienyj. Bet kurią dieną
jie gali pradėti žygiuoti į
Indiją.
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Demagogiška Agitacija Kenkia
Antrajam Frontui
Nuo to laiko, kai Hitleris puolė Ukrainą, — sako
katalikų laikraštis “Pilot” — kairysis šios šalies ele
mentas pradėjo šūkauti apie antrąjį frontą. Jų spau
da primygtinai reikalauja, kad Anglija ir Amerika
tuč tuojau pultų Europos kontinentą (sausžemį) pa
dėti “mūsų narsiajai talkininkei Rusijai’’ atremti at
kaklų nacių puolimą Dono srity. Tuo tikslu ir Angli
joj daroma smarkios demonstracijos.
Ir mes — sako toliau “Pilot” — pageidaujame ir
meldžiamės, kad antrasai frontas įvyktų ko grei
čiausiai ir kad pavergtosios šalys būtų veikiai išlais
vintos. Bet — vienas dalykas yra karštai pageidauti
ir pilnai vadų planais pasitikėti, o vėl kas kita dema
gogiškai šūkauti ir plėsti masėse nepasitikėjimą bei
įtarimą, kad čia lengva įžiūrėti kažkokią savanaudiš
ką sumetimą ir net neištikimybės savo talkininkei.
Tuo būdu, masių riksmo paveikti, vadai gali padaryti
skubotą ir nepilnai paruoštą žygį ir galų gale susi
laukti kruvino nepasisekimo. Gi projektuojamojo ant
ro fronto žygis tiek svarbus, kad jis iš pirmo karto
turi būt sėkmingas. Kitaip, jei teks susilaukti antrojo
Dunkirko, tai vargu jau bebus galima žygį pakartoti.
Į antrąjį frontą be abejo bus siunčiami patys geriausi
ir narsiausi kariai. Jei jie, nepajėgę nacių apsigynimo
pralaužti, paguldys ten savo galvas, tai antraeiliniai
rezervai nė tiek neįstengs padaryti. Tad antrasai
frontas reikalingas kruopštaus ir milžiniško pasiruo
šimo. Minti vadams ant kulnų ir reikalauti staigaus,
nepilnai paruošto puolimo — labai netikslu ir kenks
minga. Alijantų vadai žino, ką daro. Jie patys mato,
kad verkiant reik kas nors pradėti. Kol kas tik iš oro
puola. Kada viskas pribręs, jie iškels ir desantą —
stiprią, gerai paruoštą kariuomenę Prancūzijoj ar
Norvegijoj. Savo planų jie natūraliai negali skelbti,
kaip kad naiviai Anglijos parliamente buvo reikalau
ta. Ir iš viso, alijantų grasinimai atidaryti antrą fron
tą davė vokiečiams laiko savo pozicijas ten sustip
rinti. Tai tokie demagogiškos agitacijos vaisiai.
Ir štai dar vienas įdomus dalykas. “Stalinas ne
klauso eilinių piliečių įsakymų — baigia “Pilot”. —
Tai kodėl mūsų vadai turėtų varžytis minios šūkavi
mais, kad reikia Rusija gelbėti net neįmanomas prie
mones naudojant? Čia tovariščiai turėtų atsiminti ši
tą netolimos praeities įvykį. Hitleris tik tada Lenkiją
puolė, kai Stalinas pasirašė nepuolimo sutartį 'tarp
Vokietijos ir Rusijos. Būtų išvengta viso šito pasauli
nio merdėjimo, jei raudonasai diktatorius tos sutar
ties nebūtų pasirašęs”.
K.

Duonos ir Vyno Vieton
Taip ir atsitiko, kad piniginė auka užva
davo ,užėmė duonos ir vyno aukos vietą. Ku
nigui aukojant duoną ir vyną, žmonės sude
da savo auką pinigais į pintinę ar dėžutę,
kurią aukautojai bei kolektoriai perleidžia
per visą bažnyčią. Tie pinigai, tiesą pasa
kius, ne kunigui duodami. Jie taipgi ne baž
nyčiai, tikra to aukojimo prasme. Tie pini
gai tai Pačiam Dievui auka, tai dovana, ku
rios dėka Dievo garbinimas tęsiasi be palio
vos iki šiai dienai, Jėzaus Kristaus įsteigtoji
kunigystė, Dieviškųjų malonių dangiškoji
srovė, sielų atgimimas švento krikšto ir at
gailos sakramentuose ir tiesos žodžio skelbi
mas yra ne tiktai galimas daiktas, bet ir įvykdyta tikrenybė.
Apart viso to, kaip neužilgo pamatysime,
tie pinigai, ta piniginė auka yra geras kapi
talo sudėjimas, sutvarkymas. Tai kapitalo

ST. GEORGE'S RECTORY
129 So. Jardin Street, Shenandoah, Pa.

Indija — Savotiškas
(Klebono Laiškas Parapijiečiams)
Kraštas
Rugp. 3,1942.
Indija nuo senų laikų
buvo žavėjantis, viliojan- Į Mylimieji Kristuje:
tis, turtingas, paslaptin
Šis baisusis karas, kuris ugnimi ir kardu naikina
gas kraštas. Tokiu jis ir
viską ką žmonija šimtmečiais sukūrė, skaudžiausiai
dabar tebėra.
_
. , palietė mūsų tėvų ir protėvių šalį — Lietuvą. Lietuva
Senovėj, dar Mozės lai-| šiame kare pergyveno Rusijos komunistų barbariškukais, vakariečiai jau tureįr ja5ar kenčia Vokietijos nacių žvėriškumą. Lie
jo akį ant Indijos. 1300 m. tuvos žmonių padėtis visoje pilnumoje yra lygiai ano
prieš Kristų Egipto Fara
nelaimingojo keleivio padėčiai apie kurį šv. Evangeli
onas buvo sumanęs pra
kasti Suezo kanalą ir su ja sako:
“Vienas žmogus ėjo iš Jeruzalės į Jeriką. Jis pa
jungti Viduržeminę jūrą
su Raudonąja jūra ir Indi- teko tarp galvažudžių. Tie apiplėšė jį, ir sužeidė jį,
jos vandenynu? Bandė pra- nuėjo sau palikdami pusgyvį”.
kasti šimto mylių kanalą i
Baisaus karo kryžkelėje Lietuva pateko tarp
ir pristatė prie to darbo dviejų galvažudžių — komunistų ir nacių. Jie išgrio1125,000 vergų. Darbas ta vė jos miestus ir sodybas, apiplėšė ją iš jos turtų; tūk
da nepavyko ir tebuvo at- stančius ištrėmė į šaltąjį Sibirą, kitus sugrūdo į kalėliktas 1869 metais po Kris- jįmus; likusieji gi kenčia alkį ir badą ir šaukiasi pataus. Be to kanalo į Indiją gelbos. Pasaulis ir net jos vaikai lietuviai svetur gytepasiekiama plau- į Venantieji, rodos, apkurto ir jos dejuojančio balso neNew Yorko vidurmiestis atžymėdamas Kinų-Japo laivais
kiant aplink Afriką. Ka-;
Lietuvos žmones su ašaromis laukia Gerojo Sa
nų penkių metų karo sukaktį pasipuošė kiniečių ir Ana as tą e ionę sutrumpi- marje£jo, kurįs ateitų jiems į pagelbą. Tuo Geruoju
merikos vėliavomis.

Šis-Tas Apie Indiją

ku per Suezo kanalą per
metus plaukia 30 milijonų
laivų tonažo.
_

Samariečiu, Branpej. Kristuje, bukime mes. Todėl
neuzkietmkime savo širdžių, kad is bado mirties isgelbėjus savo brolius lietuvius. Ištieskime savo gailestingą lietuvišką pagalbos ranką su stambesnia au-

Dabar dėl karo Suezo L. Juk
nelaimingųjų tarpe randasi ir Jūsų gimiAnt likimo svarstyklių kanalu prekybai negalima1 _
Po Kinijos Indija yra an randasi ir didžiulė Indija. naudotis. Priseina į Indiją nes” Sekmadienį, rugpiūčio 9 d., 1942 m. leidžiant Jo
tras kraštas su didžiausiu Kinai ir indai sudaro ar plaukti senovišku keliu — Eminencijai Kardinolui Arkivyskupui Dougherty,
ti pusės žmonijos. Abeji aplink Afriką.
žmonių skaičiumi.
gyvena pietinėj Azijoj. In Pirmutiniai Indijos gy- hus daroma mūsų bažnyčioje rinkliava, nuo karo nuKinų yra apie 450.000.- dija yra daug mažesnė, ventojai, apie kuriuos is- kentėjusiai Lietuvai. Jo Eminencijos laišką, kuriame
000, o indų apie 350.000.- negu Kinija.
tori ja šį-tą gali pasakyti, Jis ragina Lietuvius būti tam reikalui duosniais Jums
000.
Indija yra pietinės Azi atsikraustė iš vidurinės A- prisiunčiu. Su šiuo laišku dar pridedu minėtai kolekTarp kinų ir indų skirtu jos pusiasalis kyliu išsi- zijos ,tai yra iš šiaurės. O tai konvertėlį. Jį panaudokite. Kiek kas duos bus pamas yra. tame, kad kinai duodantis į vandenyną. Vi- Indijos šiaurinį pakraštį skelbta. Aukos bus siunčiamos per Šventąjį Sostą.
yra vienos kilmės tauta, o sa Indija randasi šiltojoj kSnai yUrkaŠtaukSauSi p£j
“ pasitikėdamas, kad badaujančios Lietuvos
indai susideda iš daugelio juostoj, kur žiemos nebūskirtingų tautų.
na. Todėl ji gali tokį didelį šaulyje. Per juos nebūtų 'reikaią pilnai suprasite, atjausite ir su gausia auka
Kinai savo žemėse gyve- žmonių skaičių išmaitinti, galima didesnėms mi- paremsite, pasilieku
Jūsų Kristuje,
na nuo neatmenamų laikų.! Indija visuomet įdomino nioms žmonių pereiti, jei
Kun. J. A. Karalius.
Indai susidarė po keleto į- žmoniją. Jos reikšmė buvo ne vienoje vietoje tarpsiveržimų keletos skirtin- didelė visais laikais. Šio kalnis.
Yra tai Kybero
gos kilmės tautų. Įsiver- karo metu jos reikšmė y- tarpkalnis, angliškai vadi- susimaišė, nei jų pavergė Makedonietis per Kyberto
žėliai nesusiliedavo su vie- patingai didelė,
namas Khyber pass. Tai- O tik nustūmė nuo geres- tarpkalnį perėjo 326 me
B. d.
tiniais žmonėmis. Todėl J Anglija ir Ajnerika, sun- gi minėta gentis iš viduri-' nių žemių ir jas patys už tais prieš Kristų.
Indijoj ir nesusidarė viena kią kovą vesdamos prieš neš Azijos keliavo per šį ėmė. Ir tie senovės Indijos
tauta su bendra kalba ir Vokietiją ir Japoniją, vi- tarpkalnį. Tai įvyko apie gyventojai dabar gyvena
bendrais tautiškais idea- sur ieško talkininkų. Kim 2000 metų prieš Kristų, savotiškai, panašiai, kaip
VICTORY
iais. Indijoj susidarė mil- ja yra aiški alijantų talki- Ta gentis save vadino ari-' Amerikos indi jonai,
žiniškas tautų, tikybų ir ninkė, o Indija kitaip sta- jais. Tos pačios kilmės ša-i Antri atėjūnai Indijon
BUY
tautinių idealų Babelis, tosi. Indija, būdama Ang- kos pasuko ir į vakarus ir buvo Graikai, vadovaujaUNITED
Tuo žvilgsniu kinai ge- lijos kolonija, nenori talki atsidūrė Europoj. Jie ir mi Aleksandro Makedonie
STATES
nau stovi ir vieningiau ninkauti. Indai neapsipra- sudarė europines tautas. čio. Jie ir-gi atėjo per Ky
gali veikti savo krašto ge- to su anglų valdymu,
Tai-gi Indijos arijai ir Eu bero tarpkalnį. Tai buvo
WAR
rovei.
Į Kai indų vadams prime- ropos tautos turi bendrą pirmas europiečių susidū
BONDS
Dabar veik viso pasaulio narna, kad, anglams pasi- kilmę.
rimas su indais. Iki to laiAND
tautų likimas yra ant traukus, jų kraštas gali Arijai, atvykę Indijon, Į ko Europos, Palestinos ir
STAMPS
svarstyklių. Visų likimas patekti į kitų išsiveržėlių jau rado gyventojų. Jų kil Egipto tik pirkliams ir
netikras. Šis karas nulems rankas, tai tuomi jie nenu- mė nėra žinoma. Arijai su mokytiesiems Indija tebu
jų visų likimą.
Isigąsta. Sako, kad jei taip vietiniais žmonėmis nei vo žinoma.
Aleksandras
Rašo G.

Kunigas Apie’Pinigus Kalbėjo
DANIEL A. LORD, S. J.
Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.

Atsišaukimas Nelaimingųjų Lie
tuvių Šelpimo Reikalu

įdėjimas į pramonę, kuri visiems mums
brangiausia ir geriausia, nes ji rūpinasi mū
sų sielų išganymu. O ką gi galėtume rasti
svarbesnio? Juk ypač šiais laikais, bažnyčia
jokiu būdu nebegalėtų be tų mūsų pinigų iš
silaikyti, nebegalėtų nei mūsų sieloms nei
mūsų kūnams patarnauti. Tiesą prisipaži
nus, be tų aukų nebegalėtų būti nei sakra
mentų, nei tiesos skelbimo, nei bažnyčių, nei
mokyklų nei labdarybės darbų. Ir visi šitie
bažnyčios patarnavimai ne vien tik kuni
gams, bet visiems žmonėms. Visi šitie patar
navimai yra parūpinti kiekvienam katalikui,
kiekvienam parapijiečiui, kiekvienam žmo
geliui, kuris įmeta savo prakaitu uždirbtą
skatiką į tą pintinę ar dėžutę, kurią matote
kas sekmadienis visose katalikų bažnyčiose.

Kas Dykai?
Malonu atsiminti ir dažnai sau prisiminti
jog ta bažnyčia, ta bažnytėlė, tai mūsų, tai
tavo: ji tavo nuosavybė ir ji tau priklauso.
Tu, parapijieti, parapijiete, esi savo bažny
čios savininkas.
Šiandien didmiesčiai didžiuojasi savo

parkais, savo daržais, darželiais, savo pasi
linksminimui aikštėmis. Bet visos tos vietos
pilnos visokio plauko uždraudimų, nepavelijimų. Nevalia vaikščioti ant žolės, nevalia
žaisti žaidimų aikštelėje be tam tikro pasivelinimo. Tik pamėginkite nusiraškyti kele
tą gėlelių, bet kuriame miesto užlaikomam
darželyje ar parsivešti namon mažą verbliūdą ar kupranugarį iš miesto žvėryno!
Ir nors mums vis aiškinama, jog visos
miesto užlaikomos vietos yra mūsų naudai,
ir tai visai dykai, vienok mes žinome ir ge
rai suprantame, kaip ir kada mes jomis ga
lime pasinaudoti. Gerai žinome, kad patys
visa tai įrengėme, parūpinome savo takso
mis, muitu ir mokesčiu. Ne tiktai įrengėme,
bet ir užlaikome, nors ir turėtume savo pa
čių panašius patogumus, kaip tai daržus, te
niso ir golfo aikšteles ir pan. Nėr žiūrėta, ar
mes turime automobilių ar ne, visi mes savo
mokestimis tiesiame, taisome ir vedame vieš
kelius, kryžkelius, tiltus, gatves ir t.t.
Mes kalbame apie savo miestelio viešąjį
knygyną ir giriamės, jog jis mums visai dy
kai patarnauja. Bet pamėginkite pasiimti
bent mažiausią knygelę be reikalaujamo pa
siprašymo ir užsirašymo! Dykai? Žinoma,
bet su sąlyga, kad jūs užmokėsite savo tak

sas, kuriomis tas knygynas buvo įsteigtas ir
dabar užlaikomas, ir kuriomis knygos yra
perkamos ir taisomos.
Vienok mums niekad nei į galvą neateina
sakyti, būk tas knygynas vien tik io darbi
ninkams, knygiams, knygėms įsteigtas, nors
prasčiausio knygiaus alga daugiau kaip tris
kartus didesnė, negu to jūsų jauno vikaro,
kurio pamokslai taip jums patinka.

Mes kalbame apie miesto, valdžios rūmus
ir tuomi mes aiškiai pripažįstame, jog tie
rūmai miestui priklauso, jog jie yra miesto
nuosavybė. Tiesą pasakius, jūs esate tas
miestas, juk jūs esate piliečiai. Bet tie mies
to rūmai dažniausia yra valdomi ir tvarko
mi tos partijos, kurios rankose tuo laiku ran
dasi valdžios vadelės. Tie rūmai, tie miesto
namai tikrenybėje priklauso tiems, kurie,
vienaip ar kitaip, sau vietą ten pasirūpino.
Bet tu, gerbiamas pilieti, pamėginkie pasisa
vinti bent vieną kėdę tų rūmų, tų kambarių,
ar nors dėl vieno vakaro pasiimti, kad ir mažiausiąjį kambarėlį savo draugams ar sve
čiams vakaruškas surengti, ar taip sau pasi
linksminti! Net ir geriausi tavo draugai sa
kytų, kad tu protiškai šukėtas.

(Bus daugiau).

I

Penktadienis,
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DARBININKAS

5259. Kozmianas, Vaclovas.
* * *
5260. Kozmianienė, Elena.
MAKE
5261. Kozmianaitė, Živilė, g.
EVERY
|v. Vilnius.
Žemiau talpiname iš Lie 5180. Koreivienė, Ivenka (Vy-1 5208. Kosakauskas, Mikas
5262. Kozmianaitė, Teresė.
U
PAYDAY
(Zigmas), gimęs 1914, ūkinin*
tuvos išvežtų gyventojų tautas), 3.
5263. Kozlovskaitė, Elena, 70,
Sibiran sąrašą, kurį su 5181. Kortas, Ernestas (Jo- kas, g. v. Kiškeliškiai, Siesikai,
ūkininkė, g. v. Leonardava,
nas),
g
imę
s
1888,
ūkininkas,
’
5209.
Kosakauskienė
Konrinko ir sutvarkė Lietuvos
Į Krekenava.
Raudonasis Kryžius. Šis g. v. Parudaminė, Rudamina. į čaitė, Marija (Medardas), 24,
5264. Koženevskienė, Jadvy
5291. Kraujalienė, Veronika,
sąrašas yra labai svarbus, 5182. Korfienė, Vanda, girnų-> ūkininkė.
ga (Pranas), 56, šeimininkė
76, ūkininkė, g. v. Antanavas,
nes iš jo Amerikoje gyve si 1889, ūkininkė, g. v. Parų- 5210. Koscevičius, Makaras
(su 3 vaikais — 13, 10 ir 3 mt.•
Švenčionys.
Į (Matas), gimęs 1891 ,mokytonanti giminės ar pažįsta daminė
[amžiaus), Vilnius.
mi galės sužinoti apie sa 5183. Kortas, Jonas (Ernes- jas, g. v. Vilnius.
5292. Kraujalienė, Marija, 35,
5265. Kračaitytė, Ona' (Juo5211.
Koscialkovskienė,
Irena
vuosius, nuo kurių dabar tas), 17.
Izas), 22, darbininkas, g. v. Vil- ūkininkė, g .v. Antanavas.
(Juozas),
36,
g.
v.
Šiaudinė,
negauna jokių žinių.
5184. Korfaitė, Ona (Ernes
! nius.
5293. Kraujalienė, Veronika,
Telšiai.
Sąrašas sunumeruotas ir tas), 16.
5266. Kračaitytė, Vaclovą 40, ūkininkė, g. v. Antanavas.
alfabetiškai
sudarytas. 5185. Korickaitė, Eugenija,! 5212. Koscialkovskytė, Hali(Tadas), 16, mokinė, g. vieta
5294. Kraujelytė, Bronė, 10.
Pirmiausia paduoda išvež 28, g. v. Kaunas.
na (Bagdonas), 12.
! Kaunas.
5295. Kraujelytė, Ona, 6 metojo pavardę, vardą, o 5186. Končienė, Marija (Juo- 5213. Koscialkovskienė, Mari5267. Krajauskis, Vytautas; tų
g v Antanavas.
skliauteliuose tėvo vardą, zas), 45, šeimininkė, g. v. Tur- ja (Leopoldas), 48, g. v. Zab(Jonas), 21, darbininkas, g. v.
5296. Kraujalis, Petras, 4.
locas, Rokiškis.
išvežtojo amžius ir gyve geliai, Gimžiai.
Į Šiauliai.
5297. Kraujelis, Gabrys (To
5214. Koscialkovskis, Bagdo
namoji vieta Lietuvoje.
5187. Koria, Jonas (Mikas),
5268. Krakauskienė, Salome mas), 61, ūkininkas, g. vieta
nas (Zigmas), 42, ūkininkas,
40, samdinys, g. v. Kaunas.
(Pranas), 25, g. v. Šakiai.
(Tąsa)
Stirniai, Maletai.
g.
v.
Konstatinava,
Rokiškis.
5188.
Korlienė
Ingelevieiū5269. Krakauskaitė, Irena 5298. Kraujelienė, Marija
5158. Kopliauskas, Mindžius
5215. Koscialkovskis, Vladas
į te, Stefa - Kazė (Karolis), 40,
(Pijus), 7.
(Karolis), 9.
(Silvestras), 50, ūkininkė, g. v.
“
Darbininko
”
Intertypos
fondo
rėmėjų
šeima
nuo

(Zigmas),
46,
ūkininkas,
g.
v.
5270. Krakauskas,
Erikas Stirniai.
5159. Kopliauskaitė,
Elena samcimė, g- v. Kaimas.
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny-1 (Pijus), 55.
5189. Komaševskis, Stasys, Panemune,, N. Radviliškis.
(Karolis), 8, g. v. Rimgailai.
5299. Kraujelienė - Gylytė,
50, batsiuvys, g. v. Vilnius.
i 5216. Koscialkovskienė, Elvy- čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
5271.
Kramažienė,
Sabina
5160. Korakas, Pranas, 40,
Joana (Jonas), 18, ūkininkė, g.
5190. Komaševskienė, Mari-;ra (Antanas), 68, šeimininkė. namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
(Vaclovas),
43,
slaugė,
g.
v.
seržantas, g. v. Varėna.
i v. Stirniai.
5217. Koscialkovska, Regina A. Bagdonas, Lawrence, Mass.............................. $5.001 Mažeikiai
Mažeikiai.
5161. Korakienė, Idalija, 36, ja, 53, g. v. Vilnius.
5300. Kraunelis, Stasys (Mo
5191. Kornaševskytė, 14, g. (Samuelis), 52, ūkininkė, g. v. J. Kaziliūnas, No. Andover, Mass............................. 1.00
5272. Kramažaitė, Danutė, tiejus), 54, eigulis, g. v. Rud
šeimininkė.
Orvidava, Nemenčinė.
v. Vilnius.
S. Deveikienė, Gardner, Mass.................................. 5.25114, mokinė.
5162. Korakaitė, Marija, 7.
nia, Marcinkonys.
5218. Koscialkovskis, Zig
5192.
Kornaševskytė,
10.
5273. Kramažis, 12 ,mokinys.
Mary Walak, W. Lynn, Ma ss................................... 1.00
5163. Korakevičienė - Venc-į
5301. Kravacka, Irena (su
mas), 36, ūkininkas, g. v. Vi5274. Krantauskienė,
Juzė
Aug. Waitiekus, Leominster, Mass.......................... 2.00
lauskaitė,
Marija (Aleksan-' 5193. Korolkevičienė, Janina,
šeima), 36, ūkininkė, g. v. Pa
šuokėnai, Panevėžys. •
33, šeimininkė, g. v. Vilnius.
Ad. Musick, Haverhill, Mass...................................... 1.001 Ggnas), 80, ūkininkas, g. v. bradė.
dras), 17, g. v. Kybartai.
5219. Koscialkovskis, Zigmas
5194. Korolkevičius, Jonas,
Marg. Gyleasfe, Cambridge, Mass.......................... 2.001 PaJ^v^ Batakiai
5164. Korbušas, Bronius (Eu
5302. Kraveik, Vaclovas (Lu
(Zigmas),
2 metų amžiaus.
4
metų
amžiaus
,g.
v.
Vilnius.
5275. Kraponas, Julius (Jur ckas), 39, kunigas, g. v. Ukmer
genijus, 54, g. v. Vilnius.
5221. Koscialkovskis, Stanis J. Galinauskas, Rumford, Me.................................. 2.00 gis), 37, samdinys, g. v. Tri5195. Korolkevičius, Edvar
5165. Korbušienė, Nina, 45,
gė(Juozas), 60, profesorius, g. v. Mrs. A. Dargis, Jackson Hts., L. 1............................ 1.00 kūnai, Saldutiškis.
das IV2 metų amžiaus.
šeimininkė, g. v. Vilnius.
P. Urban, Pittsfield, Mass........................................... 2.00 5276. Krapovskas, Nikode 5303. Kravčikaitė, Elena, 25,
Vilnius.
5196.
Korsakas,
Zigmas,
30,
5166. Korbušas,
Eugenijus
5222. Koscialkovskienė, Eu N. N. Wilmington, Del.............................................. 1.00 mas (Juozas), 28, mokytojas, darbininkė, g. v. Kaunas.
inžinierius, g. v. Vilnius.
(Bronius), 14, mokinė.
5304. Kravčik, Ona (Vincas),
D. Cevanavičienė, Peabody, Mass.............................. 5.00 g. v. Kunigiškiai, Gaurė.
5197. Korsakienė, Elena ,60, genija, 52, šeimininkė.
5167. Korbušas, Tadas (Bro
gimusi 1920, vienuolė, g. vieta
5223. Kosčiuskaitė, Viktorija J. Raizis, Gardner, Mass...............................................1.00
g. v. Vilnius.
5277. Krasauskas, Balys (Jo
nius), 10, mokinys.
(Marijonas), 24, mokytoja, g. Peter Jezukevičius, S. B.............................................. 2.00 nas), 28, policininkas, g. vieta Vilnius.
5198.
Korsakas,
Kostas
(Ado5168. Koretka, Juozas (And
5305. Kraveckienė, Liuda, gi
mas), 35, teisininkas, g. v. Ša- v- Vilkaviškis,
Vladas Jakavieius, Cambridge, Mass........................5.001 Kaunas.
rius), 42, ūkininkas, g. v. De
musi 1901, samdinė, g. v. Vil
5224. Kosmanienė - Senkevi- Sofija Vilkienė, Dorchester, Mass.......................... 1.251 5278. Krasinskienė,
lainiškiai, Kaltinėnai.
Marija
genai, Telšiai.
čiūtė, Jadvyga, 34, ūkininkas, Mr. & Mrs. T. Dambrauskas, Brighton, Mass........ 5.00 (Vytautas), 51, šeimininkė, g nius.
5169. Koretkienė - Bagoški-: 5199. Korsakaitė, Stasė (Zig5306. Kraveckaitė, Jura, 15,
g. v. Moiiūnai, Rudnia.
A. Kachunas, W. Hartford, Conn.............................. 1.001 v. Vilnius.
naite, Zinaida (Maksimas), 41, mas^’ S- v- Vilnius
g. v. Vilnius.
5225. Kosmanas, Henrikas, 7.
Marijonas
5279. Krasauskas, Juozas
mokytoja, g. v. Degenai.
5200.
Kornela,
T.
Rashenska,
Kankakee,
III
..................................
1-00
5307. Kreberis, Tadas (Euge
5226. Kosmanas, Juozas, 4.
A. Vinciunas, Samerville, Mass.............................. 2.001 (Adolfas), technikas, g. vieta nijus), 50, knygvedis, g. v. Vil
5170. Koretka, Vladas (Juo (Pranas), 24, ūkininkė, g. v.
5227. Kossys, Juozas (StaGimžiai, Turgeliai.
zas), 9.
L ....o, 5201. Komelytė, Janina (Pra- sys), 29, geležinkelietis, g. v. A. Chernalis, Paterson, N. J...................................... 1.00 Basiūnai, Tverečius.
nius. ...
5280.
Miss G. Tarnui, W. Lynn, Mass............................. 1.00 I 528
°- Krasinskytė, Joana, 19, 5308. Kregždė, Jurgis (Jo
5171. Koretkaitė, Genė ( Jubnas), 21, šeimininkė, g. v. Gim-'Vilnius.
v. Vilnius.’
C. Belsky, Orange, Mass............................................ 1-001
zas), 7.
nas), gimęs 1905, samdinys, g.
žiai
j 5228. Kostševski, Jonas (Pra5281. Krasinskytė, Elena, 17.
5172. Koretkaitė,
Liucija
v. Kaunas.
5202. Kornela, Stasys (Pra-’nas>, 40, samdinys, g. v. Šven- E. Kudarauskienė, S. B.............................................. 1-00
5282.
Krasinskytė,
Teresė,
6.
I v.
(Juozas), 3.
5309. Kregždienė - Strimaitė,
J. Kaleinikas, Elizabeth, N. J.................................. 100
5283. Krasikevičius, Henri
5173.
Koreva, Jaroslavas
mokinys’ g' v' Gi“'
5229. Koštalskienė, Liuda, 33, J. Karbawski, S. B......................................................1.00 kas, 42, policininkas, g. v. Ža Olga, 24, g. v. Kaunas.
(Henrikas), 34, ūkininkė, g. v. žiai, Turgeliai.
5310. Kreivėnas, Leonardas
V. Rusilas, Hagaman, N. ¥...................................... 100 garė.
5203. Korzonas, Pranas (Jo- g. v .Vilnius.
Zuikaimis, Šiluva.
(Baltrus),
36, mokytojas, g. v.
5230. Koštalskytė, Ona (Sta J. Belsky, Haverhill, Mass....................................... 1-00
5284. Krasovskis,
Marekas
5174. Korevienė - Korzonaitč, ‘ nl” •
ūkininkas, g. v. RaO. Perekšlytė, N. Abington, Mass.......................... 1.00Į (Antanas), gimęs 1898, darbi Bagotoji, Pilviškiai.
Janina (Stasys!. 29. ūkininkė. iselnia1' Katausiai.
Į sys), 5, g. v. Vilnius.
5311. Kreivėnienė - Kudirkai5231. Kotolevskis, Kazys, 37, J. Paskienė, Pensauken, N. J.................................. 1-001 ninkas, g. v. N. Vilnia.
5204. Korzonienė, Celina, 55,
5175. Korevaitė, Janina (Ja
tė, Juzė (Juozas), 30, šeiminin
darbininkas, g. v. Vilnius.
ūkininke, g. v. Vidukle.
M. Karvelis, Omaha, Neb....................................... 1-00
roslavas), 10.
5232. Kotolevskienė, Marga- M. Žilinskienė, S. B.................................................. 1.001 va), 39, ūkininkas, g. v. Laba kė, g. v. Bagotoji.
5205.
Korzonas,
Vincas
(Jo5176. Kareva, Jaroslavas (Ja
5312. Kreivėnas,
Algirdas
nas), 48, g. v. D. Šalčininkai, rit-a> 34, biznierė, g. v. Vilnius. Juoz. Gudaitė, S. B.................................................... 3.001 noras, Saldutiškis.
roslavas), 6.
(Leonardas), 10, mokinys.
5233. Kovaitienė,
Petronėlė
5286. Kraučiūnienė - BulinsO.
Kibartienė/S.
B
......................................................
L25
5177. Koreiva, Vytautas (Le Vilnius.
5313. Kraučiūnas, Vladas
5206. Korsakas, Juozas (Juo (Stasys) ), gimusi 1907, šeimi A. Majauskaitė, S. B.................................................. 1.00įkaitė, Marija, 36, ūkininkė, g.
opoldas), 29, ūkininkė, g. v.
(Antanas),
54, agronomas, g.
ninkė, g. v. Marijampolė.
zas),
40,
darbininkas,
g.
v.
Pa

N.
N.
E.
Boston,
Mass
..............................................
1-00
v
Radamina
Žvynainiai, Kelmė.
v. Aštrioji Kirsna, Rudamina.
5234. Kovalčiukas,
Juozas
J.
Vaitekūnas,
Middleboro,
Mass
..........................
L00
o287 Kraujalis, Vladas 39,
5178. Koreivienė, Marija (Če nevėžys.
5314. Kraučiūnienė, Marija,
5207. Kosakauskienė, Elena (Motiejus), gimęs 1910, ūki
ūkininkas, g. v. Levaniškiai,
slovas), 29, ūkininkė.
35, ūkininkė.
ninkas, g. v. Krokšliai, Rudnia. Mrs. P. Skirmantienė, Dundalk, Md...................... 6.00 Į Ukmergė.
5179.
Koreiva,
Leopoldas i (Pranas), 66, šeimininkė, g. v.
5315. Kraučiūnaitė, Daina
..
2.00
5235. Kovalčiukas, Edvardas D. Genevičienė, Boston, Mass.................................. ...
528g Kraujalien5_ Zosž 25,
Leonardavas, Krekenava.
(Vytautas), 6.
(Vladas), 10.
(Motiejus), gimęs 1911, ūki- A. Cingienė, Cambridge, Mass.................................. u-00
5316. Kraučiūnas, Keistutis
; ninkas, g. v. Krokšliai.
M. Zaleskevičienė, Northa mpton, Mass.............. 1.00 5289. Kraujalis, Algimantas
(Vladas), 8.
5236. Kovalevskis,
Zigmas M. Kurelaitienė, Worcester, Mass.......................... 1.00 (viadas), 1.
5317. Kraučiūnas, Vytautas
28, artistas, g. v. Kaunas.
C. Aukštikalnis, Gardner, Mass.............................. 1.00 5290. Kraujalis, Kazys (Jo5237. Kovaliauskas, Zigmas J. Yezukevičius, Brockton, Mass.............................. 1.00 nas), 28, policininkas, g. v. (Vladas), 6.
(Bus daugiau)
(Jurgis), 62, chemikas, g. v.
Stanley, Newton, Mass.
.......................... 1.001 šlekiai, Ramygala
Vilnius.
A. Cikatas, Gerardville, Pa...................................... 1-00
5238. Kovaliauskienė, Mari
Sophie Masaitis, Detroit, Mich............................... 5.00
ja (Petras), 60, šeimininkė.
SMAGU MELSTIS
5239. Kovaliauskis,
Jurgis A. Ziminskaitė, Racine, Wis.................................... 1.00j,
Iš Geros Maldaknygės
(Juozas), gimęs 1910, samdi M. Daunis, New Britain, Conn................................ 2.00
A. Talarunas, Bridgeport, Conn.............................. 1.00
'Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
nys, g. v. Panevėžys.
už labai nupigintą kainą:
5240. Kovaliauskienė - Šilei J. Delionis, Jersey City, N. J.................................. 1.00
kytė, Apolonija (Vladas), gi Dr. & Mrs. Kvaracius, Brockton, Mass.................. 2.00
'MALDŲ 5ALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
$2.50
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių
S. Andrulienė, Athol, Mass.................................... 10.00-j!
muši 1908, šeimininkė.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
5241. Kovaliauskaitė, Ramutė N. N. Waterbury, Conn............................................ 1.50
liai, 192 pusi-----------------------------------------------------------35c.
(Jurgis), gimusi 1931, mokinė A. Valentinas, Ansonia, Conn.................................. 5.00
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs vlriellai; apvalūs kampai.......... ........ $1.25
5242. Kovaliauskaitė, Nijolė B. Valecką, Bristol, Conn.................. ....................... 1-00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
$1.00
gimusi 1935, (Jurgis).
K. Markunienė, Worcester, Mass.......................... 1.00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinfai virSelial
5243. Kovaliunas,
Ipolitas
su kablke--------------------------------------------------------- $1.50
J. Jankauskas, Lawrence, Mass......................... 5.00
gimęs 1907, girininkas, g .vieta
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
556 pusi................................ .......................-.........
$2.75
Biržai.
ramą
ir
nuoširdumą.
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolsnkoro virSelial,
5244. Kovaliūnienė - Butke
raudoni kraštai, 384 pusi.____________ ___ ____
85c.
vičiūtė, Marija (Kazys), 32,
VYRAI
BROLIAI,
speeiaM
vyrams
maldaknygė,
nas), 41, samdinys, g. v. Vil lius), 45, ūkininkė, g. v. Lai-|
parinktos gražiausios maldos, Silkinė labai plo
i šeimininkė.
čiai, Alunta.
nius.
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai...................... $2.50
5245. Kovalskienė, Irena, 40.
GYVOJO
ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................ 20c.
5256. Koziela, Vladas (Sta-I
5251. Kozakienė ,Mari ja, 38.
g. v .Vilnius.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
sys), 20. ūkininkas, g. v. Lai-|
auksuoti kraštai, 238 pusi. Kaina ....................... $1.50
į 5246. Kovalskis, Patricijus. g. v. Vilnius.
čiai.
5252.
Kozakaitė,
Eleonora
ANIOLAS
SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
; 20. g. v. Vilnius.
kraštai. 288 puslapiai. Kaina ............................... $1.50
(Bronius),
15.
5257. Kozlovskis, Miroslavas j
5247. Kovalskis. Stasys, 19.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
INTERMENT Stovyklos vadas, tai Lt. Col. James 524$. Kovalskytė, Stasė, 11.
(Bronius),
gimęs 1920, dailidė.)
5253. Kozakas, Jurgis (Bro
328 puslapiai. Kaina .......................................................... .. ........ 65c.
Reddin, buvęs Fire Commissioner of New Haven, Ct. 5249. Kazokas, Stasys, (Jo nius), 13.
g. v. Vilnius.
"DARBININKAS"
Jis per Pirmą Pasaulinį karą buvo kapitonas ir galva nas), 27, darbininkas, g. vieta 5254. Kozakas, Eugenijus 5258. Kozlovskis. Stasys j
366 W. Bfomlway,
Se. Boston, Mass.
prižiūrėjimo ateivių - priešų internuotų Fort Devens, Kaunas.
(Pranas); gimęs 1896. vežikas,
(Bronius). 8.
Mass. kempėje.
5250. Kozakas, Bronius (Jo5255. Kozelienė, Zosė (Ju g. v. Vilnius.
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SAVE YOUR
v WASH
1 OUT

REMOVE
LABEl

TIN CANS THIS WAY
r:u r OUT
ro r tom

♦

?USH
NOS IM

STE P
O N CAN

KO TURI MOKĖTI
INDE IŠTEKĖDAMA

Indijos moteris negali iš nius ir papuošalus, šitoje
tekėti neišėjusi tam tikros srityje reikia laikytis pa
Švenčiausios Jėzaus Širdies oktavos dienomis,
mokyklos, kurioje moko pročių nuostatų: netekėju
kurios, kaip sakėme, turi būti pašvęstos atgailai už
ma 64 “didžiųjų menų”. si mergaitė aukso apyran
nusidėjimus, šventam susidraudimui, aistrų sutram
Visų pirma indė turi iš- kę turi nešioti per riešą,
dymui ir ypatingoms maldoms, tikintieji lai susilaiko
mokti skambinti styginiu gi ištekėjusi — aukščiau
nuo teatrų, linksmybių, kūno malonumų, šiaip kad
PUT ON
FOR COLLEOTION
instrumentu — vina arba alkūnės. Didelį vaidmenį
ir padorių; labiau pasiturintieji žmonės, krikščioniš
gitara. Po to eina virimas, indės gyvenime vaidina
BOSTON COMMITTEE ON PUBLIC SAFETY—SALVAGE DIVISION
ką susivaldymą prisimindami, lai dar sumažina, kad
kuris susideda iš 9 “me gėlės; ji turi žinoti, ką ku
ir šiaip jau kuklias išlaidas ir sutaupąs paaukoja
nų”; ypatingų sugebėjimų ri gėlė reiškia ir kaip gėles
vargšams, nes tokios duosnios aukos pavargėliams SKARDOS VAJUS - MOTERŲ REGISTRACIJA reikia padažams paruošti namuose reikia sustatyti.
yra labai gera priemonė atsilyginti už savo nusikalti
ir kvepiančiai arbatai paPrie tų 64 “didžiųjų me
mus bei Dievo pasigailėjimo sau išprašyti.
Bostono
Visuomenės i vykdoma. Moterys, ku- kėms jau dabar pradėti gaminti. Didelės reikšmės nų” priklauso ir tie, kurie
Saugumo Komitetas skel- rios nori pasidarbuoti ta- taupyti skardines dėžutes turi mokslas išsitepti kojų susiję su psichologinėmis
Sutikimas Su Dievo Valia
(tin cans) ir kitą skardą, ir rankų pirštus henna. problemomis. Indė nuota
Tie gi, kurie yra beturčiai, ar dėl darbų sumažėji bia skardos (tin) rinkimo me svarbiame darbe, yra
vajų, ir taip pat tą svarbų registruojamos
Bostono kad atvažiavęs pas jus ve- Kojų padai ištepami spal ka turi žinoti, kaip nuram
mo netenka uždarbio ir yra verčiami vargingiau gy
dyti supykusį ir pralinks
gaisro stotyse žimas gautų tiek skardos, votomis mostimis.
darbą prižiūrėti ir tvarky miesto
venti, to paties krikščioniško susivaldymo mokslo ti suregistruoja savano- (fire stations).
Vienas iš svarbiausiųjų minti nuliūdusį vyrą, ji tu
kiek jūs jos galite duoti.
nurodomi, tesistengia vardan Dievo meilės kantriai rias moteris.
“
menų
” yra plaukų prie ri mokėti elgtis su anyta.
Skardos (tin) rinkimas
Šis darbas nekliudys
kęsti nedateklius, kuriuos laiko ir dalykų apystovos John J. WalsH, Saugu kitoms civilio apsigynimo bus šiose dienose ir se žiūra. Indės plaukai dvel Ji turi išmanyti apie spal
sudaro ir kuriuos Dievas, mums nežinomu, bet visa mo organizacijos egzeku pastangoms, ir tos mote kančiose vietose: pirma- kia šimtas kvapsnių, ir vų reikšmę ir pagal tai de
da meilės pilnu nutarimu, leidžia žmonijai patirti. Iš tyvis direktorius, sako, rys, kurios yra inteiesuo-, dienį, rugp. 17 — Wards riekviena gražuolė laiko rinti savo drabužius.
Pagaliau, galutinai pa
nedateklio kyla vargai, kurie dėl bendrų sunkumų kad
bus suregistruota tos, raginamos užsiregis-11, 2, 3, 4, 5; antradienį, savo švenčiausia pareiga
šiandien, be abejo, yra sunkesni ir visus paliečia, lai 6000 moterų, kurios pri truoti taip greit, kaip ga- rugp. 18 d., Wards 6, 7, 8, išrasti kokį įmantrų “pas- ruošta nuotaka turi mokė
9, 10; trečiadienį, rugp. 19, aptingą” kvepalų receptą. ti vieną iš pačių svarbiau
būna nužemintai iš Dievo rankos priimami, kreipiant žiūrėtų skardos (tin) rin Įima.
mintį ir sielą į tą dievišką visiems rodomą pavyzdį, kimą Bostono miesto gat Pradedant rugpiūčio - Wards 11, 12, 13, 14; ket Toliau eina plaukų puo sių dalykų — per
kuriuo yra Nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Kad ir tei vėse. Kiekviena moteris Aug. 17 d. Bostono miesto virtadienį, rugp. 20 — šimas ir šukavimas. Nesu tuves ceremoningai
surinks Wards 15, 16,17, 18; penk skaitoma daugybė galimu čiuoti savo vyrą. Ta
singai darbas yra laikomas didžiausia gyvenimo vie urės prisisegus ženklelį sunkvežimiai
mų yra įpinti į plaukus gėnybe, tai bet gi žmogaus išganymas yra kenčiančio su užrašu “Salvage Com skardą (tin), kurią šeimi tadienį, rugp. 21 d. — es, nešioti brangakme pats sunkiausias i:
dalykas, nes indei n
ninkės surinks ir sutau Wards 19, 20, 21, 22.
mando”.
Dievo meilės padarinys, ir dėl to žmonės turi juo la
tei prieš vestuves
Moterų registracija jau pys. Patartina šeimininbiau būti tikri, kad krikščioniškai nešdami savo var
kia, kad kiekviena tauta kuriuo vyru pasib
gus bei skausmus, jie sėkmingiausiai dirba greites
turės pilnai remti pasauli griežtai uždrausta,
niam taikos ir pasigailėjimo laikų atėjimui.
nių santykių sistemą, ku dalyko ji turi išmol
Tikrai išklausys dieviškoji Jėzaus Širdis savo
ri palengvins gamybą ir nai “teoretiškai”.
siuntimą reikmenų pagal
Bažnyčios balsą ir maldavimus ir pasakys pagaliau
(Vice
Prezidentas Henry
netik taiką, bet ir progą reikalingumo. Savitarpi
savo mylimiausiajai Sužiedotinei, tiek skausmų bei
Galite Gau
Wallace ir Valstybės Sekre
ekonominiai ir žmoniškai nis išsivystymas tautų ir
vargų slegiamai ir dejuojančiai: “Didis yra tavo ti
Rožančių
toriaus padėjėjas Sumner
gyventi.
Kada
priešų
ar

asmenų
pasekmingame
kėjimas, tebūna tau, kaip tu nori”.
“Darbininke”
galite dabar
Weiles, neseniai savo kalbose vergiją, kokios pasaulis mijos bus įveiktos, daug bendradarbiavime su ki
lig
šiol
niekad
nematęs.
smulkmeniškai pabrėžė ka’p
Užbaigos Žodis
šalių žmonės neturės iš tais yra sveikas ir logiš gauti kūkavinių, stipriai pada
Tai
taip
vadinama
‘
Nau

ko pramisti; neturės na kas kelias į aukštesnius rytų rožančių po $1.00. Jų kie
Pilni pasitikėjimo, kurį stiprina Kryžiaus prisi pasaulis turėtų būti po šio
ja Tvarka’ Hitlerio ir ja- mų, nei neturės iš ko pa.
gyvenimo standardus, ku kis yra nedidelis, todėliai, no
minimas, to brangiausio žmonijos atpirkimo ženklo karo. Dabar, Cordell Hull,
jonų
karo
vadų
—
išėjęs
Valstybės Sekretorius pasa
taisyti senus arba pasta rių mes visi pageidauja rintieji įsigyti rožančių, tuojau
bei įrankio, kurio garbingą atradimą šiandieną šven
iš
visų
ribų
žiaurumas,
užsisakykite,
“Darbininkas”,
kė svarbią kalbą apie pasau
tyti naujus; jų žemės iš me.
čiame maloniai jums, Garbingieji Broliai, dvasiškijai
366
W.
Broadway,
So. Boston,
lio sutvarkymą po karo, iš kuris atgaivino istorijos degintos; jų gyvuliai už
Kiekvienai tautai bus
ir žmonėms jums pavestiems, pagaliau visam katali dėstydamas Amerikos sieki tamsiausio amžiaus bai
mušti; jų įrankiai dingę, sunku. Nei pergalė, nei
kų pasauliui suteikiame Apaštališką palaiminimą.
mus. Šiandien svarbiausia siausias praktikas.
jų fabrikai ir kasyklos su- bet kuri forma pokarinio Tėvų Pranciškonų Rekolek
Duota Vatikane, prie Šv. Petro, gegužės 3 dieną
užduotis yra laimėti šį karą.
Jeigu yra žmonių, kurie naikintos; jų keliai ir sutarimo neįsteigs “mille- cijos Ir Misijos 1942 m.
Šv. Kryžiaus atradimo dienoje 1932 metais, Mūsų pon
sako p. Hull. Laimėti kuo- tiki nuo Hitlerio arba ja- • transportas
sugriauta, niumą”. Mes tik galėsime
tifikato vienuoliktais.
greičiausia ir nulemiančiai. ponų karo - vadų sulaukti Nežinomi milijonai bus prašalinti
eikvojimus, į- Chicago, IU. — Šv. Kazimiero
PIJUS P. P. XI.
Po karo. Suv. Tautos veikda didesnę dalį laisvės arba toli nuo namų — karo be steigti tautinius ir tarp Seserų vienuolyne, rugpiūčio
mos tokioj pačioj bendradar progų dėl laisvės, negu laisviai,
koncentracijos tautinius standardus, į- 19—28 d., T. Justinas Vaškys.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo
biavimo dvasioj, kokioj jos jie dabar turi, jie turi tik stovyklų gyventojai, ver- steigti naujus būdus, ku
Kodėl Amerikos Konstituci ja Yra {domiausias
dabar varo jų karo pastan matyti didelius skaitlius stino darbo darbininkai riais pasaulio
natūraliai zapo par., Šv. Pranciškaus no
Dokumentas?
gas, turės užtvirtinti ir pa nušautų žmonių Lenkijoj, > svetimose žemėse — pa- rezursai ir žmogaus ran vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
laikyti geresnę gerovę. Tas Čekoslovakijoj,
Norvegi- į bėgėliai nuo kovų nuo kų ir proto produktai bus tinas Vaškys.
Gladstone, vienas iš žy to laiko amerikiečiai bu
Sioux City, Iowa — Šv. Kazi
reiškia pripažinimą laisvės joj, Prancūzijoj, Jugosla-! žvėriškumo nuo bado. Li pasekmingiau vartojami
miausių Anglijos diplo vo to susirinkimo nariai
miero
par., rugsėjo 21 — 27 d.,
visiems pasaulio žmonėms— vijoj, koncentracijos sto- gos ir pavojai visur vieš- žmonijos labui.
matų, yra pasakęs, apie Tarp jų buvo George Wa
asmeninę ir ekonominę. Rei vyklas Vokietijoj ir Aus- pataus. Kaikuriose šalyse
Pilnai vesti karą — pa T. Justinas Vaškys.
Amerikos
konstituciją, shington, Benjamin Fran
škia laisvą prekybą. Reiškia trijoj.
Tegul jie mato bus betvarkė ir chaosas su sekmingai vesti — Suv. So. Boston, Mass. — Šv. Pet
kad “yra puikiausias dar- klin, James Madison, A
teisingesnį padalinimą pa paniekinimą verstinų dar karo pabaiga. Su pergale Tautos laiks nuo laiko ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
bas, kuris žmogaus protu lexander Hamilton, Rosaulio reikmenų ir patarna
formuliuoti ir tinas Vaškys ir T. Juvenalis
atliktas paskirtu laiku”.1 ger Sherman, Robert Mor- vimų. Čia paduodame ištrau bininkų, ištremtų iš kiek reikės greitai viską tvar privalo
vienos užimtos šalies. Jie kyti. Ir pačiu laiku, visos skelbti bendras pažiūras, Liauba.
Atsimindami p. Gladstono ris, James Wilson ir CharAnsonia, Conn. — Šv. Antano
kų iš Sekretoriaus kalbos). gali sužinoti apie apga- šalys — tos, kurios pašal kurios žmonijai nustatys
žodžius, norime kreipti les Pinekney. Gal dabar
par.,
spalių 5—11 d. T. Juvena
pos reikalaus ir laimin išmintingą kelią. Reikia
dėmesį į mūsų konstituci- matome priežastį, kuri
lis Liauba.
Šiandien, dvidešimts-aš- vingą laisvę nuo kinų
painformuotą New Britain, Conn. — šv. An
ją. Kodėl Jung. Valstybių veikė padaryti konstituci tuonios Suv. Tautos kovo Nankinge, nuo filipinų gesnės — turės pereina išvystyti
mojo
laikotarpio
proble

Maniloj,
nuo
gyventojų
viešą
opiniją.
Tai milži driejaus par., spalių 18—20 d.,
konstitucija yra puikiau ją įdomiausiu ir puikiau ja prieš žmonijos užka
niškas darbas, sunkus Tėvas Justinas Vaškys.
siu dokumentu — buvo riautojus ir pavergėjus. Rytų Indijos. Žmonėms mas.
sias dokumentas?
„
u
darbas trijų ir pusės mė Mes žinome už ką kovoja pilna laisvė bus grąžinta Per šį pereinamąjį lai darbas, kuris reikalaus FRANCISCAN FATHERS,
Konstitucija buvo su.
,rA.
310 Orchard St.,
. ,
. . . .
i • nėšių, ir darbas Amerikos me. Šių dienų žvėriški už tik kada laisvi žmonės iš- kotarpį Suv. Tautos turės netik valdžių kuo-rimtaisyta susirinkimo, kuris
.
,
Pittsburgh (10), Pa.
J
'
geriausių protų.
sutartinai veikti — kad čiausio apsvarstymo, bet
puolikai nieko nepaiso — laimės.
įvyko Philadelphijoj, ge
Amerikos konstitucija— nei gyvybės, nei moralu
Šioj milžiniškoj kovoj, nauja santvarka būtų į- paramos kiekvienos tautos
gužės 25 d., 1787 m. ir užSuvienija atskiras vals- mo, nei garbės, nei priža mes, amerikiečiai, vienin steigta; turės ūmai su visų žmonių — tėvų, mo Lietuvių Katalikų Studentų
baigtas rugsėjo 17 d, tais
?
tas
kytojų, kunigų, — visų.
Ir Profesijonalų Seimas
pačiais metais. Gars.ausi /uvienįjima’d61 visų dų, nei įpročių, nei tauti gai stovime su tais, kurie teikti pagalbą šalims ir
Svarbiausi
pokariniai
atstatyti
nuteriotus
kraš

lygiai,
kaip
mes,
kovoja
nių įstaigų, nei žmonių ti
darbai bus — įsteigti tau A.L.R.K. Studentų ir
gerovės; įsteigė valdžią, kybos. Jų siekis yra su prezervuoti savo laisvę; tus.
♦
*1
yra visų piliečių.
naikinti žmonių ir tautų su tais, kurie kovoja at Pasmerkdamas kraštu tų tarpe viešąją tvarką, Profesionalų organizacijos
WkaiyaM&M4fWiik i kuri
Nustato balansą tarpe teisių visus ženklus; jų gauti laisvę, kuri taip tinį nacionalizmą, Sekre visoms tautoms užtikrin seimas įvyks rugpiūčio
federalio autoriteto ir val vietoj, visame pasaulyje brutališkai nuo jų atim torius sakė, kad naciona ti taiką, tarp visų tautų (August) 1—2 dd. š. m.,
stybių valdžių, kuris kad įvesti savo baisią tironi ta; su tais, kurie kovoja lizmas netik trukdė žmo įvesti laisvą prekybą ir Morrison viešbutyj, Chica
pinigų mainybą, padėti go, III.
[nors nesykį susikirto, bet ją; jie siekia pavergti visą įvykdyti laisvę.
A scout car Is a low-slung motor
nišką
progresą,
bet
davė
car armored with heavy Steel plate.
Valdyba kviečia skyrių
'užlaikytas per šimtus me- žmoniją; pakeisti pasaulio
Mes visada tikėjome — progos diktatoriams veis nuskriaustoms tautoms
used to transport troops from one
point to another. It is of low silitų.
du bilijonus gyventojų į ir mes šiandien tikime — tis. Visi sutinka, kad na- atsistatyti ir pasitvarky atstovus dalyvauti.
houette and gives protection against
FLIS.
P. Aikšnoras, pirm.
j Aiškina valdžios tris da- vergijos aukas ir įrankius kad laisvė bus grąžinta vi-, cionalizmas ir nacionaliz- ti.
machine gun and other ground fire.
A scout car costs $5,000.
. lis — įstatymdavystę, savo biauriems tikslams. siems žmonėms, neški-1 mo dvasia yra svarbūs povykdymą ir teisdarystę— Mes jų darbus matėme riant rasės, spalvos ar re- litiniai ir ekonominiai
Užsisakykite Toniko Pas Mus
taip aiškiai išdėstytą, kad jų užpultose šalyse — žu ligijos, kurie yra gatavi ir žmonių gyvybei, bet išė-į
viena dalis negali per dymą negalinčių apsiginti nori priimti laisvės atsa jęs iš ribų jis yra pavojin
Pristątom geriausį toniką Pikni
žengti kitos.
vyrų, moterų ir vaikų; komybes. Buvo mūsų tik gas ir mirtingas, jis pra
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
Aprūpina padarymą ir žiaurus kankinimus, iš slas praeityje — ir pasi šalina arba sulaiko tarp
I išpildymą įstatymų. Ne plėšąs; masinį terorizavi liks mūsų tikslu ateityje tautinį kooperavimą.
visokiems Parengimams.
You and your neighbors joining
together can buy one of these vehii pagal karalių teisių arba mą; įkaitų juodąją siste — naudoti visą mūsų įAteityje
ekonominėj
cles for the Ordnance Department
Kainos prieinamos.
i
panašių
autoritetų,
bet
tekmę
pasaulio
sutvarky

mą;
skurdą
ir
badą;
tokią
sferoj, kiekviena tauta
of our army with your pur Chase of
War Bonds. We need hundreds of
Į per žmonių atstovus, kumui laisvės. Kiekviena turės prisidėti ir remti so
them and nee^ them ąuickly. Put at
Ragina
taupumą
ir
įriuos
žmonės
patys
išren
tauta privalo bendradar cialinio ir ekonominio
least ten percent of your wages or
Income into VVar Bonds every pay
ka.
darbštumą,
duoda
visiems
biauti
su kitomis tauto progreso programą su di
day and help your fellow Americans
Duoda kiekvienam žmo lygybę, pakelia šeimynas mis, kuomet reikia apsau desne gamyba visų gero
top the War Bond Quota m your
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
-<>unty.
U. S. Treatnry Department
gui laisvę; duoda laisvę ir laiko pilietybę ir namus goti taiką.
vei, specialiams intere
tikėjimams, kalboms ir organizuotos visuomenės
Su pergale turėsime už sams. privačiams ir vie
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
War Bond Release No.9-W
spaudai.
pagrindais.
FLIS. tikrinti pasaulio tautoms šiems, nebus vietos. Reiš-

Jung. Valstybių Valstybes Sekretoriaus Cordell
Hull Kalba

WAH BONDS

Myopia Club Beverage Co.
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For Victory...

Worcester, Mass.

Vaisiai-Maistas ir Vaistas

U. S. DEFENSE

BONDS
kienė giedojo solo. Vestuvinė
Anglų patarlė šitaip išsi- nes pirmiesiems reikalin
Aušros Vartų Parapija puota
STAMPS
įvyko puošniame Banreiškia apie vaisius: “iš ry gas fosforas, o antrie
to auksas, per pietus sida siems geležis. Obuoliai
Kaip visur, taip ir pas mus croft viešbutyj.
bras, o vakare bronza”. sveika valgyti ir sergan
vietinės Onos savo vardines
Suzana Žemaitaitienė iškilmin
Visa parapija juda, kruta, įTaigi, jei norime kuo dau tiems reumatizmu. Jau
gražiai paminėjo. Po Socialio
gai
palydėta amžinastin. Prie
giausia naudos turėti iš geriau truškinti obuolius,
klubo mėnesinio susirinkimo, domaujasi laukiamo parapijos didelio altorio Šv. Mišias už
vaisių, valgykime juos tik negu nuodytis visokiais
Onas pagerbti buvo arbatėlė, pikniko, kuris įvyks šio mėne velionės vėlę atnašavo kleb.
atsibudę iš ryto, naudoki milteliais.
ir visom Onom įteikta po do sio 16 dieną, parapijos kieme. kun. Vasys, kuris sujaudinan
me juos kaip skanėstą val Braškės ir žemuogės pa
vanėlę. Beje, Ona Lapinskienė Ypač daug rūpinasi moterų čiai pasakė kelis žodžius apie
gių gale ir paverskime tartinos tiems, kurie turi
4 sūnų, tarnaujančių Dėdei Ša draugijos aukomis, dovanomis,
p Kad velionę ir J08 gyvenimą. Prie
juos visokiomis uogienė nesveikus inkstus ir poda
mui, motina, tą vakarą prisira stalų prirengimais ir t.
gerasis
Dievulis tai dienai 8onini,i storių mišias atnašavo
mis, sultimis, sirupais ir grą. Tie, kurių pūslėje yra
šė prie klubo.
duotų tinkamą orą. Tikimasi kun. V. Čemauskas, MIC. ir
k., kad paskui galėtume atsiradę smėlio, kartais yBiznierka Ona Vaitkevičienė, bus įdomiausis piknikas, kokis kun'. M Smi8elskis' MIC. Muz.
panaudoti saldžius valgius ra gydomi žemuogėmis,
J. Čižauskas, padedant Muz. J.
paruošiant.
Sėkmingai gydomi žemuovardines švęsti, savo rezidenci iki šiol yra buvęs.
Žemaičiui, giedojo mišias. Ofjos buvo pakviestus būrį arti
Vaisiai turi daug vitami- gėmis ir vaikai, turį vidugraudingai
Parapijietė
Rita Pustaitė, fertorium duetą
nų, gerai virškinami; dėl• riuose kirminų,
miausių draugių
arbatėlėn.
ir
M.
Čižauskai.
Kašių ypatybių jie stiprina i Nepamirština taip pat,
Tiesa pasakius, p-nios Vaitke kurios parašytos eilės dažnai godojo J
’dą atkalbėjo kun. J.
žmogaus kūną. Vaisiuose | kad daugelis vaisių turi
vičienės vadinamos arbatėlės matomos vietos anglų laikraš- Plnyne,~
Jutkevičius.
esąs cukrus duoda jėgos' vidurius laisvinančių ypa
visuomet daugiau panašios į tyj po mėnesio atostogų jūrų
1
I kaDus
kapus lvdtio
lydėjo šimtai velioraumenims ir šviežumą o- tybių, išskyrus kriaušes,
bankietą, tad ir šį kartą atsi pakraščiuose, saulutės apdenės giminių bei pažįstamų. Iš
dai.
kurios veikia kaip tik prie
lankiusios buvo karališkai vai ginta, sveika sugrįžo namo.
Mot. Są-gos, lydint apskričio
Kaikurie gi vaisiai turi ir šingai.
šinamos. Bet ir pati Ona liko
šeštadienį, rugp. 1 d., per Pi1"131- T- Mažeikienei, 5-tos kps.
tiesioginiai gydančių sa Naudojant vaisius reikia
nustebinta, nes nuo visų atsivybių.
žiūrėti, kad jie būtų val
lankusių jai buvo įteikta graži 8:30 vai. mišias kun. J. Jutke- Pirm- M Vaitekūnienei ir 69
vičius Moterystės Sakramentą kPS- Pirm- B- Millerienei, skaitTaip vynuogės labai pa gomi išnokę. Bet negera
dovana.
suteikė Angelai Panatavičiūtei
būrys abiejų kuopų gardeda gydyti sergančias ke juos valgyti ir perdaug
Leitenantas Vladas Zakaras ir Antanui Menženskui. Per mi-,5®8 atstovių ir daugelis atstovų
penis. Norint pravalyti už pernokusius, ėmusius ges
Adv. Antanas Young, (Jankauskas)
prieš vykstant į paskirtą jam šias J. ir M. čižauskai giedojo,kitl* draugijų, liūdesio ženklais
sikimšusias kepenis, rei ti. Taip pat nereikia jų
Seimo
rengimo
komisijų
pirm.
ir
kuopos
valdybos
tarnybos vietą, lėktuvu atskri solo ir duetą. Vestuvinė puota Pasisegę, darė ne išdildomą įkia per dieną suvalgyti pu perdaug persivalgyti — su
narys.
Antanas
labai
daug
darbo
įdėjo
rengiant
Sei

do iš Denver, Colorado, savo įvyko Town Klube. Jaunave-; sPūd*- Už velionės vėlę Są-tės
sę klgr. vynuogių, iš kurių saiku. Taip pat žinotina,
*4 klgr. reikia suvalgyti iš kad žalių vaisių maistin mą, todėl trokšta, kad visi skaitlingai dalyvautų tėvelius ir sesutę aplankyti. džiai išvyko ‘medaus mėnesį’ užprašė 4 šv. mišias. Laidotu
vėms gražiai patarnavo grabo
Paviešėjęs porą dienų, Vladas praleisti, į Maine valstybę.
pat ryto, dar nieko neval gumas yra didesnis už vir Seime ir Seimo parengimuose.
rius Petras Karalius. S-gietė.
išvyko į North Caroliną vals
gius, ir dviem valandom tų, nes verdant susinaiki
DULKES
A. A. SUZANA
tybę, kur užims vietą, kaipo
prieš valgį. Prancūzijoj ir na vitaminai, kurie taip
ŽEMAITAITIENĖ
aviatorių instruktoriaus pagelAvė Maria Valanda
kitur, kur vynuogės pi-i reikalingi ir kurie daro
me-.monės
dulkės
įkvėptos
pa

bininkas.
*
Netik Aušros Vartų parapi
gios, daug kas, kad ir ne vaisius vertingus. Vaisius
sausa
turi aiškios kepenų ligos, verdant cukrus dedamas dziaSa' k“nJtalP smulkiai daro mažas žaizdas plau-Į Pas p.p. Zakarus kelioms die jiečiai, bet ir kiti Worcesterio
Sekmadienį, rugpiūčio 9
rudenį vynuogėms prino- ne vien tik skoniui page- sutI?nta> kad lengvai oras čiuose arba kitose kūno noms vieši iš Elizabeth, N. J. lietuviai liūdi netekę žymios d. š. m., 6:30 vai. vakare
dalyse ir tokiu būdu leng-į ponai Matuzai.
kus, kurį laiką jas regulia-' rinti, bet ir šiek tiek atly-.
veikėjos ir pavyzdingos moti- turėsime progą klausytis
va
į
kūną
inimti
džiovos
ginti
tą
nuostolį,
kuris
su-^
?
ulk
?
s
Pavojingos,
riai valgo arba geria jų
nos, a. a. Suzanos žemaitaitie- dramatizuotos radio progsultis. O sergantieji kepe- sidaro vaisiams juos be- bet vistiek kenkia sveika- gemalus. Švino, žiurkžo- šeštadienį, liepos 25 d., perings
ramos apie palaiminto Jotai. Gatvių dulkės ypatin lių arba gyvo sidabro dul- 9 val miSias Ueb kun K. Vanų ligomis, gydytojų nu- verdant.
Velionė po kelių operacijų ir kubo de Olde gyvenimą,
I SyS moterystės ryšiu surišo
rodymu ,važiuoja į vynuo Taigi, kaip matome, ir gai kenkia sveikatai, nes kės yra nuodingos.
plaučių uždegimo mirė Šv.j Avė Maria radio progjos
surenka
visokias
seiDulkės
yra
normališka
Marijoną
Plitnikaitę
su
Arthur
šeimininkė
gali
būti
gynais turtingus rajonus
gera (
Vincento ligoninėje, liepos 28 ramą galima girdėti iš įpagelbininkė. les ir kitus pavojingus ir būtinai reikalinga oro curiey. Per mišias M. Gižaus- d. Tą dieną sukako lygiai me- vairių stočių. Bostono ir
ir ten, gydytojų prižiūri gydytojo
dalis. Be jų mūsų drapa--------Taip kartą ir yra išsitaręs daiktusmi, gydosi vynuogėmis.
tas kai velionės vyras, taipgi į- apylinkės
žmonės
gali
nos
visuomet
būtų
drėg-j
Mažai kas žino ir mažai vienas garsus gydytojas, i Kuomet oras turi peržymus parapijos darbuotojas, klausytis iš WMEX, Bos
“L-nos” daug dulkių, žmones jas nos, mūsų sienos šlapios
kas įvertina obuolių ir sly
po trumpos ligos, su šiuo pa ton.
ir
klimatas
nepakenčia.
,
.
vų gydomąją vertę. Tuose
įkvepia ir kartais sustab mas. Kuomet oras turi
Pasklido kartą gandai, sauliu atsiskyrė.
vaisiuose yra fosforo ir ge
Infliacija yra priešas, do plaučių tinkamą veiki- dulkių, oras tinkamai kad Krokuvos rabinas tun A. a. Suzana buvo viena pir
ležies. Jie labai reikalingi kurio tu negali matyti, mą ir yra priežastis gerkWilliam J. Chisholm
drėgnas ir geibsta kontro- Sa'*°s prikelti numirėlius, mųjų Moterų Sąjungos 5-tos
GRABORIUS
valgyti proto darbą dir- j Nugalėk ją Karo Bonų lės kroniškų ligų. Kaikuliuoti temperatūrą. Dul-;Sak°ma. kad tuos gandus kps. narių. Per daugelį metų
bantiems ir nervuotiems,Isutaupomis.
iriose pramonėse, tos pra- kės namuose, ofisuose, ‘ ils Pats paleidęs,
"Aflmenttk&s Patarnavimu”
jai darbavosi. Vėliau 69 kuopoj
ar tai vieną ar kitą užėmė val

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 — 51/. x 3V4 colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

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

krautuvėse,
teatruose, • Susirgo kartą vargšei
331 Smith SU
bažnyčiose, gelžkeliuose žydei vaikas. Neberasda- dyboj vietą. Niekuomet neatsi
PROVTDENCE. R. L
sakė aukuoti bei kuopos labui
ir gatvių gali turėti džio- ma kitos išeities, nutarė
Telephone:
pasidarbuoti. Ir tik antra narė
vos, plaučių uždegimo, šauktis garsiojo rabino
Ofl«o: Dexter 1952
į 15 metų 69 kps. gyvavimo,
Namų: PI. 6285
influenzos, paprasto šal- pagalbos. Deja, kol rabikurias mirtis iš mūsų tarpo iš
čio gemalus. Nes tų ligų nas atvyko, vaikas jau
plėšė.
gemalai per nosį ar bumą buvo miręs. Žydė girdėjusi
Velionė buvo pašarvota, savo
išmesti iš sergančio žmo- apie rabino stebuklingą
Albert R. Barter
gaus kūno, todėl pavojin- galią atgaivinti numiru- namuose, kur šimtai žmonių
lankėsi šermenyse. Graudu bu
Pirmiau—Pope Optical Co.
ga spjaudyti. Kuomet sau- sius» skaudžiai verkdama
vo žiūrėti į 4 dukterys ir vieną
lė šviečia ant tų dulkių, pradėjo prašyti vaiką atKada Jums reikalingi akiniai
gemalai nenuodingi, nes gaivinti. Rabinas, sujau- sūnų, kurie vienų metų bėgyje leiskite mums išegzaminuoti aki
neteko tėvelio ir mylimos mo ir pritaikinti akinius. Mes padaro
saulės šviesa juos užmu- bintas moteriškės skaustinėlės. Jų ašaros ir rauda vi- me dirbtinas akis.
ša. Tik tamsiose vietose mo» pradėjo prikėlimo aS97 MAIN ST.
Tel. 6-1944
S™“1™auga ir tapsta pavojingi. P^igas Padaręs visą eilę susšeštadienį,
WORCESTER. MASS.
rugp. 1 d. iš Auš
275 Main 8L,
Webster, Maso.
Kuomet dulkės susirenka visokių mostų, rabinas su
ros Vartų parap. bažnyčios a.a.
ir jos tapsta purvais tam- *riko:
šiose vietose kur saulės — Izidoriau, kelkis!
spinduliai negali prieiti, Numirėlis nepajudėjo.
per ypatišką susidūrimą — Izidoriau, tavo tėvas
su gemalais džiova užpuo- isa-k° tau keltis!
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPINCS
PO GLOBA MOTINO8 SVC.
la žmogų. Bet paprasčiau Vaikas nepajudėjo.
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
si užkrėtimo būdai yra — Izidoriau, tavo motina 625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
TeL So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
kosėjimas, čiaudėjimas ir įsako tau keltis!
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikis
Vaikas
guli
sustingęs.
8 Winfield SL, So. Boston. Mass.
šnekėjimas.
702
E.
5th
SL,
So.
Boston,
RaSt. — Ona IvaSkienė,
Ligonbučiuose, kur ran Rabinas, matydamas sa Prot.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis.
labai Fln. RaSt. — Marijona Markonlutė,
dasi tik džiova sergantie vo nepasisekimą,
5 Thomas Pk., So. Boston,
4115 Washington SL, Roslindale,
garsiai
sušuko:
Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka.
ji, sergančio seilės tinka
Tel. Parkway 2352-W.
440 E, Slxth SL, So. Boston, Mass.
— Ona Staniuliūtė.
mai prižiūrėtos ir išmes — Izidoriau, tavo rabi Iždininkė
Iždininkas
— Vincas Zaleskas,
177 West 7th St„ So. Boston, Mass.
tos, ir nėra pavojaus, jog nas įsako tau keltis!
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Bet ir šį kartą numerėlis 948 E. Broadway, S. Boston, Mass. MarSalka — Jonas Zaikis,
liga išsiplatins.
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mau.
110 H SL, So. Boston. Mass.
Pavojingiausias dalykas nepaklausė.
Draugija
savo
susirinkimus
laiko
kas
Tada rabinas atsisuko į antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai Draugija laiko susirinkimus kas tre
sveikatai yra dulkės, ku
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
rios susirenka ant grindų skaitlingai susirinkurius Visais
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
draugijos reikalais kreipkitės
ir
tarė:
492 E. 7th SL. So. Boston.
ir tapsta purvu. Vienas
pas protokolų raštininkę.
—
Vaikas,
kuris
neklauso
žinovas pareiškė,
kad
“purvas yra bile nešvari nė savo tėvo, nė savo mo
Valgomų Daiktų Krautuvės
tinos,
nė
savo
rabino,
yra
medžiaga, kuri taip pri
limpa prie kokio dalyko, neklaužada ir nevertas gy
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
venti.
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
jog kaimynai gali patėšviežius
produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
“L-s”
myti”.
FLIS.
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai

For Victory.,

Buy
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Povilas Bushmanas

Pertbs Markei

ETERY
PAYDAY

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

BONO DAY

Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I
i

darbininkas
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Dėkoja IK Knygutę—
Aukojo Po $5.00
‘

VIETINĖS ŽINIOS
|Jos bus Šv. Petro parapijos
bažnyčioje laikomos rugp. 11
Šiomis dienomis, So. Bosto d., 9 v. r., rugp. 12 d. ir 13 d.,
ne, lankėsi iš Elmhurst, Pa., 9 v. r., salėje, 492 E. 7th St.
Motina Bonaventūra viršinin Ragino visus eiti ir prie sakra
kė Seserų Jėzaus Nukryžiuoto. mentų.
Prie progos Motina apžiūrėjo,
So. Bostone, Seserims apsigy Penktadienį, apart abstinen
venti įrengiamą namelį, ir su cijos, įpuola ir pasninkas, vi
gilija prieš Panos Marijos į
teikė praktiškų patarimų.
Dangų Ėmimo šventę.
So. Bostonas dabar laukia Tą dieną Šv. Petro parapijos
Vyčių seimo. Jaunimas gražiai bažnyčioje 4 v. p. p. bus klau
darbuojasi seimo reikalams.
somos išpažintys. 7:30 v. v.,
Kunigai, sekmadienį, ragino bus laikomi mišparai ir klau
jaunimą ir visus kitus, kurie somos išpažintys.
gali lankytis seimo pamaldose.
Dar du jaunuoliai iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos išėjo Dė
DAKTARAI
dės Šamo karo tarnybon, bū
tent, Andrius Strekauskas ir
Bronius Martusevičius.
Lietuvis Dantistas
Štai daugiau vardų iš Šv.
A. L. Kapočius Petro
lietuvių parapijos sąra
517 E. Broadway,
šo išėjusių Dėdės Šamo karo
SOUTH BOSTON, MASS.
tarnybon:
Tel. SOUth Boston 2660
Vytautas Kasperas, kap. Jur
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
gis Glazauskas, Įeit. Stepas
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Daunis, Kazys Šilą, Alfonsas
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Tamošiūnas,
Juozas Tilenis,
(pagal sutartį)
Roland Bishop, Tarnas Valio
nis, Jonas Kriukonis, Povilas
Tel. TROwbrldge 6330
Labanauskas, Mykolas Vervečka ir Juozas Čaplikas.
J. Repshis, M. D.
(Bus daugiau)

ŽINUTES

Kaip jau buvo pereitame
“Darbininko” numeryje minė
ta, kad “Darbininkas” ką tik
iš spaudos išleido labai puikią
knygutę “Švenč. Jėzaus Širdies
Garbinimas”,
kurią
žmonės
skaito su dideliu susidomėjimu.
Štai, p-nia A. Cingienė iš Cam
bridge,
Mass. “Darbininko”
administracijai rašo: “Nuošir
džiausiai dėkoju jums už pri
siųstą be galo įdomią knygutę
— “Švenčiausios Jėzaus Širdies
Garbinimas”. Taipgi prašau
prisiųsti man “Maldų Šaltinis”
didelėmis raidėmis, kurią išlei
do kun. Pr. Juškaitis. “Darbi
ninko” spaustuvės parėmimui
siunčiu $5.00.

(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampa* Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tek Kirkland 7119

r/- s r ,..,
Pauline L—

(Lietuvė gydytoja)'

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4
n
Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tet ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BRIDGEWATER,
MASS.
Tuojau turi būti parduota,
nauja stuba, susidedanti iš pen
kių kambarių su maudine. Visi
kambariai ant vieno floro. Flo
rai kieto medžio. Apšildoma su
šteamu, balta sinka, sienoje į-budavota prosinimui lenta, e
lektros mekanizmu varomas
vanduo, cemenuotas skiepas.
Labai gera barnia ir vištininkai. Nepaprastai geras arklys,
45 akeriai žemės. Puiki vieta
dėl žuvavimo ir medžiojimo.
Kreipkitės po numeriu 319
Cross Street. Cross Street pra
sideda nuo South Street, apie
3% milios nuo Bridgewatero
Centro.
(30-3-7-11)

> If esmeAwebba
DiOnlS nOmnH

Dh

CONSTABLE
Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

Nuo 8 ryte iki 12 vai. diena.

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road
Tel. SOUth Boston 2483

Oueen Aim Laundry
.
'

7-11 Ellery St,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

COAL-COKE-OIL
Res. 8ou 3729

8ou 4618

Lithuanian Furnitare Co.
MOVERS—

Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome

Insured and

į namus dykai.

Loeal & Long

Distanoe
Movlng

PARSIDUODA So. Bostone 7
kamb. medinis namas (cottage), karštu vandeniu šildo
mas, bath ir visi parankumai.
Extra toiletas, fireproof sto
gas. Kaina $3,800. arba pagal
susitarimo. Atsišaukite 110 M
St, nuo 10 vai. ryte iki 2 vai.
po pietų, arba nuo 7 vai. iki 8
vai. vakare.
(28-314)

326 • 328 West Broadway
* So. Boston, Mass.

iš
Oundolk, Md. nuoširdi “Darbi
ninko” rėmėja dėkoja už kny
gutę ir sieninį kalendorių.
Darbininko” palaikymui pri
siuntė $6.00.
• Juozas Jankauskas iš Lawrence, Mass. nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas labai patenkin
tas knygute Švč. J. Š. Garbini
mas, taipgi prašo prisiųsti
Maldų Šaltinis”.
“Darbinin-1
kui” paremti aukojo $5.00.
• Petronėlė Skirmontienė

• Mr. de Mrs. T. Dombrauskas\

iš Brighton, Mass. ilgamečiai!
Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai prisiuntė $5.00 aukų ir Į
prašo prisiųsti “Maldų Šaltims .
Visiems rėmėjams nuošir-1
džiai dėkojame už suteiktas |
aukas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

L VYČIŲ 30-JO SEIMO PROGRAMA
August 10, Pirmadienis—REGISTRACIJA, 137 Emerson St., So. Boston.
August 11, Antradienis — Ryte 9 vai. iškilmingos Šv. Mišios ir bendra
šv. Komunija ir Pamokslas, kurį sakys Vyčių Centro Dv. Vadas Kun.
M. Kemežis. 10 vai. ryte sesijos.

IŠVAŽIAVIMAS
GATVEKARIAI punktualiai 7 v. v. delegatus ir SVE
ČIUS paims nuo VYČIŲ SVETAINES. 137 Emerson SU
So. Boston, Mass. NEPAVELUOKIT! Maloni kelionė,
puikūs užkandžiai, žavinti gamta ir linksma draugys
tė — visa tik 75c. O, kokia proga atsigaivinti!

VISI SU MUMIS — MES SU JUMIS!

August 12, Trečiadienis — 9 vai. ryte šv. Mišios ir pamokslas. 10 vai. ry
te sesijos.

Vakare 7:30 vai.
MUNICIPAL SALĖJE

NAUJOSE RANKOSE
Buvusi pp. Vilkų krautuvė,

į 276 Athens St., So. Bostone pe
rėjo į kitas rankas, būtent atpir| ko BRONĖ KIŠKYTĖ. Dabar
1 krautuvė yra kur kas pagerin
ta, pripirkta daugiau stako.
, Savininkė sako: — Turiu daug
1 j lietuviškų valgomų daiktų. Tai
gi, kas norite ką nors pirkti iš
valgomų daiktų pas mus viso
gausite ir labai prieinamomis
kainomis. Kviečiu visus pas
mus — BRONĖ KIŠKYTĖ.
Telephone
SO. BOSTON
1058

BANKIETAS

BayVkw Motor Service

E. BROADWAY, SO. BOSTON. Mass.
Įžanga tik $1.75

8TUOE BAKER

Automobilių Ir Trokų A
Taisome visokių iždirbys
mobilius. Taisymo ir dem
mo vieta:

BENDROS VAIŠĖS PRIPILDO GYVENIMĄ ENERGIJA.
Šis bankietas bus vienas iš gražiausių jaunimo bankietų. Dalyvaujantieji tikrai pajaunėsite. Jus dalyvau
ti kviečiame nuoširdžiausiai visur, bet BANKIETO
neapleiskit!

1 Hamlin St., ir E. 8
8OUTH BOSTON, M/
Joe. Kapočlūnas Ir Peter 7
Savininkai.

August 13, Ketvirtadienis — 9 vai. ryte šv. Mišios ir pamokslas. 10 vai.
ryte sesijos.

Vakare 8:00 vai.
Hotel Kenmore,

South Boston Gar
BROLIAI STRAKAUSKA

ŠOKIAI

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir

BOSTON, MASS.

LANKĖSI

Reikalingas Janitorius,
kuris žiemą kūrentų boi
lerį ir apžiūrėtų dalykus
apie namą. Atsišaukite:—
“Darbininkas”, 366 West
Broadway, South Boston,
Mass.

ĮŽANGA —85c.

ligrysuojame.

W/-MICKEY HABEREK orkestras. PRADŽIA 8 v.—iki 1 va.

Tel. ŠOU 9530
541 Broad way

Antradienį, rugp. 4 dieną lan-1
kėši Pranas Uzis iš Grand Ra
pids, Mich. Dabartiniu laiku !
dirba Bridgeport, Conn. ir lan
kosi šiuo laiku Bostono apylin-j
kėje.

-

Linksmintis Sveika, Todėl Pasilinksminkime Bent
Vieną Kartą Su Vyčiais*

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

Trečiadienį,
“Darbininke”
lankėsi pp. Aleksandras ir Ieva
Potembergai
iš Cambridge,
Mass. su savo sūnum inžinie-,^
įr pasiųskite «Dar_
LANKĖSI
rium Juozu, kuris tarnauja Dė- bininkag» 366 W Broad.
dės Šamo kariuomenėje inži-1 _
So_____
Boston>
MagS- _
įr
__
___ _____
Ketvirtadienį, rugp. 6 d.,
merių batalijone. Jis yra tech-L^ gausjte ’
j “Darbininke” lankėsi Stasys
P-nas J. Po-! nical sargentas. P-nas J. P°-| knygutę.
tembergas yra pilnai tarnyba
i skaitytojas ir rėmėjas iš Campatenkintas.
‘ bridge, Mass. Atsilankymo pro
Pp. Potembergai yra seni
ga atnaujino metams “DarbiLDS 8-tos kp. nariai ir nuošir
Šiomis dienomis išeina nįn}ęą” jr paaukojo S1.00 Interdūs “Darbininko” rėmėjai iri iš “Darbininko” spaustu-typos fo^ui Dž'kojanl&
___________
katalikiškoje dirvoje darbuoto- vės labai naudinga knyge-1
_________
jai.
[lė tiems, kurie ruošiasi' VYČIŲ BANKIETO Tikietus
gauti Amerikos j. Valsty- arba Rezervacijas užsitikrinti
Pp. Ginevičiai, gyv. Bostone, j bių pilietybę — “Kaip reikia kreiptis į Bankieto komituri du sūnų Dėdės Šamo karo J Tapti Amerikos Jungtinių sijos pirm. Anelę Marksaitę,
tarnyboje. Vyresnysis sūnus Valstybių Piliečiu?” Šioje sekmadienį, rugpiūčio 9. 1942.
Jonas yra Field Artilerijoj, knygutėje randasi trum- Vyčių kambariuose. Emerson
Georgia valstybėje, o sūnus pai suglausti klausymai St., So. Boston. 4:00 valandą
Antanas yra Air Corps, Utah ir atsakymai anglų ir lie- po pietų, arba skambinti tele
valstybėje. Linkime jiem ge- tuvių kalbose. Šią knygu- fonu ŠOU 1298. Tikietų ir re
riausių sėkmių.
Į tę paruošė The Common- zervacijų laikas baigsis pirmawealth of Massachusetts dienį.

Maistui

hrily rttthed fcy
CL or • AM TRAINS

6rBu$$eifromNc.Shorep«int$

Ulonui MUITO *

Permanant Wave
CASPER’S
BEAUTY SALON
83 L STREET, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Gamtos
Saldumynas
'.Sveikatai

Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. No. Abingtoa.

Nejudoma Nuosavybė

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

Turint pinigų, nėra saugesnės :
vietos juos investuoti kaip per
kant nejudomą turtą. Pirkdami Į
Pauliukas, senas “Darbininko”
namą dabar, netik ką užtikrin
site, kad jūsų pinigų vertė ne
nusmuks, bet perkant žemoms
kainoms yra proga padidinti
savo turto vertę greitu laiku.
Dar turim pasirinkimui keletą
žemoms dipresijos kainoms.
Pavyzdžiui:
1- dienos
šeimynos 5-kių
kamb. namas, kieto medžio lia
keruotos grindys, garu apšyldomas> vonia ir kiti patogumai,
artl pajūrio City Point’e, tik
$2500. Geresnio nepabudavosi
už $5000.
2. 2-jų šeimynų — 5 ir 3 kam
barių su modemiškais patogu
mais, labai gražioj ir patogioj
Priimk Amerikos Pilietybę I Moksl° Departamentas,
vietoj So. Bostone. Kaina tik
________
yra mažo formato. GaliIAWRENCE, MASS.
$3000.
Kiekvienas lietuvis, vyįsidėti į kešenę arba
ras, moteris ar mergina, ridjkiulį (pocketbook) ir j Tėvų Marijonų Chicagos na- 3. Dorchestery 3-jų šeimynų,
gyvenantis šioje garbin- va-žiuojant
gatvekariu mų viršininkas, kun. J. Jenčius, 15 kamb. naujos mados įtaisai,
goję šalyje turėtų steng-1 mokytis. Jos kaina tik MIC., atostogauja pas savo tė- 'Į prieš ir užpakaly piazai. Nor
malė vertė $13000 — parsiduos
vėlius Lawrence.
tis įsigyti Amerikos Jung- 25°- Įsigykite ją tuojau
tik už $5100.
tinių Valstybių pilietybę.
Mirė Elobdas
______
i Anglų spauda daug rašo apie, 4. Moderniškas mūrinis naPiliečiams yra teikiama' n, .....
.
_ ,
.
...
t» i mas 6-ių šeimynų, visos ązuoli-i
Trečiadienio rytą,
rugp. 5 d. j musų vargonininko p. Povilo į _
.
.j

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

ji

daug privilegijų. Taigi,
lietuviai, tapkite Ameri-|š. m. Bostono Sanatorijoj mirė Sako žmonos ligą. Jau keletą jnSs 8ril^ys’ labai Paran ioj
kos piliečiais.
Petras Eigirdas, 34 m. amžiaus, savaičių kaip jos gyvybe palaiJ . •
. .
Kad palengvinti lietu- gyv- Roslindale. Gimęs Chica- koma kraujotransfūzija. Kiek;t5s- Kaipo dalį jmoescio, pri-Į
viams gauti Amerikos pi- goję ir mažas buvo išvežtas teko patirti atsiranda daug sa-įims Jusų a
in*„. nam^’
lietybę “Darbininkas” iŠ- Lietuvon. Dvylika metų atgal vanorių duoti kraujo transfū- tunt Por4 tu stanc11^ cas •
leido anglų ir lietuvių kai- grįžo į šią šalį. palikęs savo tė- zijų ne tik iš Lawrence. bet ir
ka^all0?as ų
bose knygutę “Kaip Tapti vėlius ir gimines Lietuvoje, iš
;s Brocktono.
o—’’*—
'ir
or I0ZU0 ų nuosa‘
_________
vybių. Turim keletą namų maiAmerikos J. V. Piliečiu?, Triškių parapijoj.
daktaro J. Pauliuko- ">™uk
^liūną lakurioje yra klausimai ir Velionio kūnas pašarvotas Kunigo
°
... bai geroj biznio vietoj So. Bos
u- $60qq Platesnių inatsakymai trumpoje ir laidotuvių direktorių D. A. Za- nio, MIC., kuris porai menesių tone
suglaustoje
formoje, letskų įstaigoje, 564 E. Broad- darbuojasi Lawrence, sesutė formacijų klauskite advokato
Knygutė mažo formato ir Way, So. Boston. Laidojamas slaugė Juozapina Pauliukonytė Gailiaus ofise.
labai paranki. Jos kaina penktadienį, rugp. 7 d., 10 vai. atvažiavo iš Baltimores atosto BOSTON REALTY TRUST
317 E Street
tik 25c. Užsisakant šią Į rytą iš Dangaus Vartų par. gauti pas savo tėvelius. Jų tė
Aušrelė.
South Boston, Mass.
knygutę, įdėkite į konver- bažnyčios šv. Mykolo kapuose. vai įsigijo farmą.

eĮ

Geriausia vieta dėl gavimo

So. Boston, Mass.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teiaea

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 8OUth Boston 2580
Sūnaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2837

CASPER
FUNERAL

homk

187 Dorchester Street

f.

8outh Boston, Mass.

Joieph

Casper

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius M
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia Šermenims Dykai
Tsl. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas

F. E. Zaletakas

Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia Jermenims dykai
NOTARY F’JBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819

Tel. ŠOU Boston 2608

iI

pų veikiančioji komisija turėjo ga jį randasi Bostono ligoniNaujos Guinea piliečiai daro kariškus pasirengimus, tikėdamiesi ,kad japonai gali ir pas juos padaryti invaziją. Aus
susirinkimą, kuriame iš rapor- nėje. Reiškiam€ užuojautą 0tų sužinojome, jog viskas sek- nutei ir linkime pasveikti. Į
tralija šiems Naujos Gvinėjos kariams pristato ginklų, kad jie sėkmingai galėtų gintis nuo priešo užpuoliko.
mingai vyksta Trilypės Gegu- Taipgi
jos mamy.!
onora šį mėnesį praleis atosto
P-lė Ona Norkūnaitė, kuri y- damas 701 balsą. Visi išrinkžinės rengimo darbe. Vietiniai'^ broliams ir sesutėms. Lai
gaudama Bird’s parke. Ji yra
biznieriai
nuoširdžiai remia DieVuiis stiprina Onutę sveika- ra Moterų Sąjungos 33 kuopos tieji buvo apvainikuoti ir gavo
i
skautė Šv. Jurgio parapijoj.
nutarimų raštininkė, buvo, iš- gražias ir brangias dovanas,
programą skelbimais.
T. M.
toje.
Kitos tos parapijos skautės
važiavus
praleisti atostogas Visa pikniko nuotaika buvo
Iš kitų kolonijų gauta žinių,
mergaitės taip pat vyksta ten
ponų Kodžių vasarnamyj Nan- maloni ir jauki. Avižono puikad visi smarkiai ruošiasi at
NEW
HAVEH.
CONN.
atostogauti.
tasket Beach. Grįžo į namus kiai muzikai grojant, jaunimas
vykti į Gegužinę. Tačiau dar
pasiilsėjus ir saulutės įdegus, linksminosi ligi vėlumos.
i
ne visos kuopos atsiliepė apie
SVEIKINAM KUN. J.
Pasakojo, kad tikrai smagiai
pp. Jono ir Marijonos Čiubesavo veikimą kolonijose. Vei
NELAIME
BUCEVIČIŲ!
laiką praleido ir sutiko daug
tų, gyv. St. John Ave., sūnus
kiančioji komisija kviečia kuo- j
ba rengiasi surengti puikius šo
Sekmadieni,
rugpiūčio
2
d.,
lietuvių
iš
apylinkių
Mass.
koŠiame
piknike
turėjo
nelaiCAMBRIDGE,
MASS.
Jonas gavo leitenanto laipsnį
pas sukrusti, nes tik savaitė
kius. Šokiai įvyksią trumpoje
viena iš jaunų moterų, tai
laiko beliko. Visus pranešimus mūsų klebonui * Pagelbą atvy' lonijų. Ji negali atsigerėti ponų
Dėdės Šamo tarnyboje. Jis yra
Baigiantis
vasarai
ir
artėjant
ateityje
ir,
būsią
labai
linkssiųskite raštininkei šiuo adre- ko kun’ J* Bacevičius- kuris Kodžių draugiškumu ir malo- Stepanija Jakubčionytė - Castolimoje North Carolina vals
jf. sano, kuri pametė savo brangų rudenio šaltom dienom, tas ne- mds- Laukiame.
su: J. Jenušonytė, 10 Kelsey buvo vikaru Nashua’ N’ H‘ ir numu bei patarnavimu.
tybėje.
auksinį laikrodėlį. Jeigu rastu- ša daugiau rūpesčio Raudonojoj
------------St., New Britain, Conn. Klau- dabar Paskirtas j naujokyną
pp. Kulišauskų sūnus Jonas,
si
toks
geraširdis,
kuris
rado,
Kryžiaus
organizacijai
mūsų
Liepos
26
d.
mūsų
parapijos
sykite vėliausių pranešimų per|La Salette kolegijoj, Bloomkuris tarnauja Dėdės Šamo
C. BROOKLYN. N. Y.
prašoma
sugrąžinti
į
kleboniją,
kariais.
Taigi,
Raudonojo
Kryvargonininko
pp.
Karbauskų
field,
Conn.
karo tarnyboje, labai dažnai
radio iš WNBC stoties, 15 mi
sūnus Fredas, šventė savo pir
Kun.
J.
Bucevičius
yra
jau

žiaus
organizacija
atsišaukia
į
rašo savo tėveliams, giminėms
nučių prieš vienuoliktą vai. ry
ATOSTOGAUJA
muosius pasaulyje išgyventus
Sv.
Jurgio
Parapija
nas
ir
labai
ramaus
būdo.
Svei

moteris,
kurios
turi
šiek-tiek
ir pažįstamiems savo
įspū
tą.
Vasara — atostogų laikas.
kinam jauną kunigėlį, atvykusį
laisvo laiko ir moka megzti ar metus. Jaunasis Fredas tą die- džius. Pastaraisiais laikais pa
! Kiekvienas per visus metus’1 siūti. Raudonasis Kryžius yra
tėveliams surprizą
PIKNIKUI PRAĖJUS
pagelbėti mūsų klebonui ir pa
sižymėjo poetiškais gabumais
IŠ SĄJUNGIEČIŲ
2
nežiūrint
kok.
darbą
jis
dirbtų,
pasiryžęs
apr
ūp
inti
kar
ius,
ku-'
savo
pirmaisiais
žingsniais.
sidarbuoti
mūsų
tarpe.
Pereitą
sekmadienį,
rugp
— rašo eiles. Vienos jo eilės
SUSIRINKIMO
i. įvyko metinis par. piknikas,™1 nusikamuoja - pavargsta, rių stovyklos randasi šaltesnė Sveikiname.
A.D.
tilpo Norwoodo anglų kalboje
Rugpiūčio 3 d. įvyko Sąjun- Girdėti, kad mūsų kolonijos Klasčiaus Clinton parke Mas- kitų net ir nervai ' dirksniai
se
vietose,
bei
jūreivius
šilto

leidžiamame laikraštyj.
giečių moterų
susirinkimas, lietuviai ruošiasi dalyvauti tri- pethe. Gražiai ir šiltai dienai P**™’ todėl .vasarą’ nan? kiek
mis megztinėmis. Moterys ir
NORWOOD,
MASS.
Karys Vitartas buvo parva
kuriame Sąjungietės pasižadė- jų apskričių gegužinėje, kuri įpasitaikius, daugelį išviliojo į skuba_ kiekvienas
~ į merginos, mokančios viršminė_______
žiavęs
pas savo tėvelius pra
jo darbuotis Trilypėje Geguži- vyks rugpiūčio 16 d., New Bri- pajūrį pasimaudyti ir atsilsėt atsils®t1didesnį nuovardarbą> gali užsiregistruoti
Sekmadienį, rugp. 9 d., 8 vai. leisti porą dienų atostogų. Jis
nėje. Jos uoliai platina laimės tain, Conn. Turį savo automo- po sunkaus darbo. Į pikniką
jaučia tie, kurie dirba did- gįam darbuj sekančioj vietoj: ryte Šv. Jurgio lietuvių par.
tikietėlius.
bilius pasižadėjo taupyti gaso susirinko patys aktyviausi pa- ,miestyj- New -Yorkas kiekvie-'lg Bratle St > Cambridge, bažnyčioje Šv. Vardo draugi yra Fort Devens.
Trečiadienį, rugpiūčio 5 d.
Taipgi išrinko komisiją, kuri liną ir nuvežti kitus, kurie ne rapijonai ir labai mažas buvo
gyento^ Padaro jautresnį- Masg ten pat yra darbui kam- jos nariai bendrai priims Šv.
išvyko
karo tarnybon parapi
bendrai
darbuosis su kitų turi automobilių. Toks pasiža skaičius skirtume
publikos,, uervĮškesnį ir be darbo, tik va- bariai> kur
laisvą laiką Komuniją. Ši draugija yra vie
jos choro pirmininkas Mačys.
draugijų komisijomis, kad į- dėjimas yra girtinas, ir būtų kaip ir iš praėjusių metų. Visi zmejant vienais po žeminiais galima paaukotį mūsų kariauna didžiausių. Ji galėtų daug Taipgi lietuvių prietelis ‘Alek’
taisyti naują baldakimą mūsų malonu, kad New Haven’o lie susirinkusieji labai gražiai ir traukiniais,
kurie suspausti jan-ų vyrų g€roveb Ar nebūtų ką nuveikti. Šaltesniam orui aJohn Abdelah, biznierius, irgi
par. bažnyčioje. Į susirinkimą tuviai neatsiliktų nuo kitų ko tvarkingai praleido laiką besi- kaaP sdkės bačkoj.
malonu mezgėjai, kad jos meg- tėjus, gal būtų naudinga turėti
išvyko karo tarnybon. Linki
buvo atvykęs kun. V. Ražaitis lonijų skaičiuje. Tai bus pas- vaišindami. Apie 6 vai. prasiLeido atostogas
oristė i-. zta megzstinė patektų jos vy- reguleriai susirinkimus. Na
me visiems geriausių sėkmių.
ir dėkojo Sąjungietėms už su- į kutinis šios vasaros didelis iš- dėjo programa, kurią sudarė na tkocaitė
orcestery, pas
br(J|juj( ar meilužiui. Būtų riai turėtų apsispręsti. Draugi
rengimą jam priėmimo vaka važiavimas. Bus puiki proga sportas, šokiai ir kiti prašmatPramuš. Bronė Brungnža
Cambridge jos valdyba yra veikli. Ji pra
pp. Glebauskai, gyvenę Warėlį, iš kurio jis turėjęs didelio pasimatyti su pažystamais, gi
dzienė
jau
antra
savaitė
lei

numai.
džioje metų skelbė kelius susi shington St., persikėlė į naują
lietuvės-tės
paaukotų
nors
po
džiaugsmo ir malonumo. Taip minėmis ir kaimynais, ir pa
Pasirodo, kad sportą myli džia atostogas pajūryj.
keletą valandų savo laiko šiai rinkimus, bet į juos labai ma vietą, būtent, 46 Tremont St.
gi pavaišino Sąjungietės šal kvėpuoti tyru oru ir pasikaitin
Klebono
kun.
Paulionio
sesu...
.....
ypač priaugantis jaunimas. Už
poilsio nežinančiai organizaci- žas skaičius narių ateidavo.
tais gėrimais.
ti saulutėje. Neužmirškit, kad
įvairius laimėjimus buvo duo tė Lilija, su savo dukryte leido jai.
Nelaikant susirinkimų drau
p. Morris, ilgametis lietuvis
Sąjungietės reiškia gilią pa- • rugpiūčio 16 d., New Britain’o
atostogas
pas
brolį
kunigą.
Ji
dama gražios dovanos. Lietu
gija negali augti. Jeigu būtų biznierius, kuris turėjo batų
dėką kun. V. Ražaičiui už atsi- svetingi ir darbštūs kuopų veiviški šokiai, su tautiškais rū gyvena Baltimore, Md., kur ir
Šiomis savaitėmis ponai P. O. susirinkimai, tai gal atsirastų krautuvę, kiek laiko atgal lik
kėjai su savo vaišingu klebonu
bais, atkreipė visų dėmesį. Šo jos brolis Edvardas Paulionis,
naujų narių. Be to, draugija vidavo savo biznį. Taipgi išė
kun. M. Pankum lauks visų at kėjos šį kartą buvo drąsesnės, savanoris, tarnauja kariuome- Ročiai praleidžia linksmas
Phone 1181
galėtų užsiimti katalikiškos jo iš biznio ir p. Baužienė, ku
nėj Ft. Mead, Md. Zaborskienė, atostogas, aplankydami toliau
vykstant.
gal dėl to, kad buvo tinkama
lietuviškos spaudos platinimu, ri turėjo įvairių drabužių (dry
su duktere ir žentu Juškausku, gyvenančias savo gimines bei
A. P. KARLONAS
muzika.
Linkėtina šiai, p.
ir kitais kilniais darbais.
goods) krautuvę. Sakoma, kad
Rugpiūčio 23 d., klebonas
atlankė savo sūnų Povilą, ku draugus, p. P. Kadaitis yra ne
Brundzienės
vedamai
grupei,
ir
Lietuvis Graborius kun. E. Gradeckas praneša, įp. Baužienė savo biznį likvidanuilstantis katalikiškos veiklos
SĄJUNGIEČIŲ SUSIRINKI
ateityje lavintis, nes toki tau ris yra kariuomenėj ir randasi
labai veikėjas, ir taip-gi jau ilgus
NOTARY PUBLIC
vyks parapijos antras piknikas
vo dėl sveikatos susilpnėjimo.
MAS
tiški šokiai mėgiami netik sa South Carolina. Jiems
metus gyvai ir sumaniai pirmiSea
Cliff.
Kviečia
parapijiečius
patiko
visa
kelionė;
gėrėjosi
Parapijos jaunimo draugijos
280 Chestnut St.
vųjų, bet ir svetimtaučių ir
Rugpiūčio 3 d. šv. Jurgio lie
žmonių vaišingumu ir džiaugė- ninkau3a C^bridge LDS 8
ir visus šios kolonijos lietuvius
išleido daug jaunuolių karo
dažnai tokios šokėjų grupės ysi, kad puikiai užlaikoma yra ku°Pai- Linkime P P Radal- tuvių parapijos svetainėje įvy
bei lietuvaites dalyvauti ir pri
New Britain, Conn.
tarnybon. Daugiausia nuken
ra kviečiamos
svetimtaučių
kariuomenė. kur randasi jų sū- ,žiam Praleisti lakamai .tosto- ko Moterų Sąjungos 27 kp. su
sidėti prie pikniko pasisekimo.
tėjo choras, nes jame dabar
tarpan. Garbė tenka šioms pasirinkimas. Dalyvavo daug na
nūs.
Daug
kariškių
matosi
sek^
as
’
aktyviai dalyvauja, rodos, tik
sišventusioms jaunoms šokė
rių, naujų ir senesnių.
madienį
parapijos
piknike,
par

penki vyrai. Senesnieji vyrai,
joms ir jų mokytojai. Lauksi
Sekmadienį, rugpiūčio 9 d.
Nutarė rugsėjo mėnesį su
vykusių
atostogoms.
me jų pasirodant ir ateityje,
parapijos svetainėje tuoj po ruošti privatinį bankietą nau buvę choristai turėtų užpildyti
tik didesniame skaičiuje. Jau
paskutinių mišių, įvyksta svar jas nares pagerbti. Išklausyta jaunesniųjų, išėjusių tarnybon
nų moterų d-ja leido 2 laimėji
fATERBURY. CONN.
bus klūbiečių
susirinkimas. įvairūs raportai ir padaryta vyrų vietas. Palaikykime cho
rą, kuris gieda bažnyčioje ir
mus. Vieną laimėjo Mrs. T.
Valdyba kviečia visus narius keletas nutarimų.
SVARBUS PRANEŠIMAS
taip pat dalyvauja įvairių pa
Kilbride 64-88 82 PI. Rego
būtinai dalyvauti. Patyriau,
Po susirinkimo narės pavai
Šv. Vardo draugijos mėnesi- kad reikalai yra svarbūs, lie
rengimų programose. Muzikas
Park, L. I. ir kitą A. Bušmienė,
šintos skaniais užkandžiais.
Šlapelis daug kartų yra pareiš
224 Pr. Park West. Smarkios niai susirinkimai vasaros metu čianti klūbo statybą. Tai būtų, Vaišes
suruošė ir patarnavo
kęs pageidavimą, kad įsirašytų
įvyksta
antradienio
vakarais
buvo karališkos šeimos rinki
gražu, kad ir ne nariai daly-. Kursų Komisijos narės — pp
mo varžytinės.
Smarkiausiai tuoj po pamaldų. Sekantis su vautų šiame susirinkime. Žino-' Tvaskienė, Červokienė ir Knei į chorą visi, kurie tik turi bal
są arba yra buvę choristai, ne
pasižymėjo rinkimuose, para sirinkimas įvyks antradienį, , me, kad klūbiečiai jau žemę' žienė.
žiūrint amžiaus.
pasipirkę tik dabar
pijos istorijoj, į karalienės rugpiūčio 11 d. š. m., tuoj po turf
Šaltesniam orui atėjus, pra
laukiame pradedant ataty.
sostą, tai Katarina Vaitkevi pamaldų. Pageidaujama, kad
Rugsėjo mėnesio susirinlūme
sidės choro praktikos. Gera
čienė, kuriai ir ta garbė teko. via .........................
nariai dalyvautų.
Jeigu vtai.
. p. Vaitkus— daug
.----------------------rp
----------------.Sąjungietės turės viešnią kai
proga užpildyti išėjusių karo
-iame reikale ir jau y.
Todgl
Ji viena surinko $103.69. gau nariai sueitų, tai butų galima
tarnybon
jaunuolių vietas.
daugiau
ką
nuveikti.
1
1
dama 10,369 balsus. Tai gra
ra tikras, kad statybai leidimą tų dalyvauti ir išgirsti gražių
žus, garbingas ir parapijai
Narė.
iš valdžios gaus. Taigi daly- ir naudingų patarimų,
Racionalizavus gasoliną, ma
p. A. Gradeckienė, kun. Ed.
naudingas darbas. P. K. Vait
vaukime visi šiame klūbiečių
žai kas skundžiasi dėl to. Lais
kevičienė, visuomet pasižymi Gradeckio mamytė, gyv. New susirinkime ir, patirkime kaip
p. Janina Vasiliūnaitė ir p vą laiką praleidžia namuose.
duosnume ir darbštume. Ar Britain, praleido kelias dienas greit turėsime nuosavą pasto Irena Ikasalienė, naujos M. S. j Tik mėgstantieji
žvejoti nusičiausia jos buvo šios kandida atostogų pas savo draugę po
27 kp. narės, pereitą savaitę! skundžia, kad esą negalima togętės: Stepanija Mitenienė, ga nią U. Liutkevičienę. Ji labai
praleido keletą dienų atostogų. jj k.Ur nuvažiuoti. Vienas iš tovusi 2962 balsus ir Ieva Usci- gėrėjosi gėlėmis ir tyru oru.
Teko patirti, kad, Cambridge New Yorke. Abi turėjusios tkįų sportininkų žvėjotojų šiais
nienė 2624 balsus. Karaliaus Parsivežė daug įspūdžių iš Wa- lietuvių katalikų klūbo valdy- “good time”
metais neišsiėmė nei leidimo.
Rap.
vainikas teko Antanui Dau terbury.
Biznieriai sako, kad dabar,
reikalauja,
kad
svetimšalių
kantui, kuris gavo 4976 balsus.
pp. Adomaičiai ir pp. Rakau
kada žmonės mažiau važinėja,
programos būtų transliuojamos skai persikėlė gyventi į naują
Arčiausia jo buvo Aleksandras
Redakcijos Atsakymai
tai jiems biznis pagerėjo. Žmo
anglų kalboje.
Jeigu toje pa vietą, būtent, 4 St. George Ave.
Spaičys, gaudamas 1788 bal
nės perka produktus daugiau
aterbury, Conn. — Apie čioje stotyje yra transliuoja Naujoje vietoje jų telephonas
sus.
sia savo kaimyninėse krautu

[KAS
GIRDĖTI LIETUVIUI
KOLONIJOSE *

ABU KARLAI. Pvt. Walter J. Schmidt sugrįžo na
mo, kaip tik laiku, kada jo žmona išvyksta į W.A.A.C.
(moterų karių) stovyklą, į Dės Moines, Iowa. Štai at
sisveikinimo scena.

Į karalaitės vietą laimėjo Lo

reta

Kazlauskaitė,

716 balsų, o į karalaičio vietą angių kalboje, netilps. Galimas

laimėjo Jonas Vaičiūnas, gau- dalykas, jog stoties
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lietuvišką radio programą, ku
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mos kitos programos kitose ne yra:

NORwood

0814-R.

vėse.

CSN.

gaudama ri transliuojama sekmadieniais anglų kalbose, tai kitas klausi

t

i

us.

vadovybė meni.

Tamsta apie tai neužsi

M. S. 27 kp. raštininkė p. A- Pirk Defense Bonds ir Starnps!
lenos Navikienės dukrelė EleRemk Sios Šalies apsigynimą!

