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Komunistai dažnai savo 
spaudoje tauškia, kad ka
talikai yra anti-semitai. 
Tiems parsidavėliams pri
minsime Popiežiaus Piaus 
XI pareiškimą, kad “visi 
krikščionys yra semitais 
dvasiniu atžvilgiu”.

Kada naciai pradėjo per
sekioti žydus Lietuvoje, 
tai arkivyskupas Skvirec
kas pirmasis lankėsi pas 
nacių komisarą, užtarda
mas žydus. Viso pasaulio 
žydai už tai arkivyskupui 
pareiškė padėką.

Šiomis dienomis žydų 
dienoie, vadinamoj “Ti- 
sha B’av”, Kansas City 
vyskupas Edwin V. O’Ha- 
ra ir San Antonio arki
vyskupas Robert E. Lu- 
cey taip pat pareiškė žy
dams giliausią užuojautą.

Katalikiškoje Lietuvoje 
žydai turėjo pilniausią 
laisvę. Tą yra pripažinę 
patys žydai ir net viešai 
pareiškę savo kalbose ir 
spaudoje.

Susivienymas Pirko Karo 
Bondsų Už $100,000

LRK Susivienymo orga
nas “Garsas” praneša, 
kad tos organizacijos 
Centro Valdyba pirko 
Jung. Valstybių Karo 
Bondsų už $100,000. Be 
to, ši organizacija turi in
vestavusi apie $200,000 
kituose valdžios bondsuo- 
se.

Kun. Carroll Pakeltas

Washington, D. C., rug
piūčio 13 — Apaštališka
sis delegatas gavo prane
šimą, jog kun. dr. Howard 
J. Carroll, Katalikų Na- 
cionalės Konferencijos 
(NCWC) sekretoriaus pa- 
gelbininkas, Popiežiaus 
Piaus XII tapo pakeltas 
privačiu čamberienu su 
monsinjoro titulu.

Atvyksta K Argentinos
Netrukus iš Argentinos, 

Buenos Aires, į Pittsbur- 
gą, Pa. atvažiuoja Lietu
vos Pranciškonas Brolis 
Paskalis Steponavičius. 
Amerikos viza didelėmis 
pastangomis jau gauta. 
Brolio Steponavičiaus ke
lionė į Ameriką kainuos 
$550.00.

Karo Taryba įspėja 
Streikierius

Bayonne, N. J., rugp. 13 
— Karo Darbo Taryba į- 
spėja streikierius General 
Cable korporacijos, kad 
jeigu jie negrįš darban, 
tai valdžia paims į savo 
kontrolę korporacijos 
dirbtuvę ir privers darbi
ninkus ir darbdavius pri
imti tarybos sprendimą.

• Vokietijos Ministerijos 
okupuotiems Rytų kraš
tams politikos departa
mento direktorium pa
skirtas Dr. Georg Leibb- 
randt. Jis gimęs Ukraino
je. gimnaziją baigė Tartu 
(Estijoje). Leibbrandt ke
lerius metus gyvenęs J. A. 
V., New Yorke ir San 
Francisco, kur skaitė pa
skaitas apie nacional-so- 
cializmą.
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Naciai BriaunasiGilyn Į Kaukaze Lietuvos Vyčių Seimas Bostone
Sovietai Pripažįsta Turėję Pasi

traukti Iš Pozicijų

Raudonieji Laikosi Stalingrado 
Fronte

Maskva, rugp. 13 — Ofi
cialiai, praneša, kad Ru
sijos karo jėgos Čerkes- 
kos apylinkėje buvo pri
verstos pasitraukti atgal. 
Kautynės tebeina Kras- 
nodar apylinkėje prie u- 
pės, kur Sovietų lakūnai 
neleidžia naciams pereiti 
upę. Tačiau nacių karo jė
gos toje apylinkėje pasi
rodo daug stipresnės, y- 
pač Maikono apylinkėje, 
kur raudonieji yra rimta
me pavojuje.

Raudonieji geriausia lai
kosi, tai Stalingrado fron
te. Vienoje vietoje raudo
nieji net buvo ofensyvoje. 
Naciai tvirtina, kad Don 
alkūnėje sovietai prarado 
daug kariuomenės ir karo 
medžiagos.

Naciai skelbia, kad jų 
jėgos užėmė Slavyanską, 
25 mylios į šiaurvakarus 
nuo Krasnodar. Berlynas 
sako, kad 57,000 raudo
nųjų paėmė į nelaisvę.

Britų Bomberiai Padegė Mainz
Londonas, rugp. 13 —Į Pasak pulk. Dache M. 

Antradienio į trečiadienio \ Reeves, visi šie ženklai 
naktį Britų bomberiai panaikinti.
smarkiai bombardavo* Apie asmenis, sudariu- 
Mainz miestą, kuris ran-įsius šias žymes, nieko 
dasi prie susijungimo daugiau neskelbiama, bet 
Rhine ir Main upių. Bom- sakoma, jog imamasi ati- 
beriai paliko degančias to tinkamų žygių ir vedama 
miesto dirbtuves ir gele- investigacija.
žinkelio centrą.

Tuo pačiu laiku Britų 
lėktuvai bombardavo Co- 
blenz, Havre uostus,
Prancūzijoj ir kituose pa
jūrio kraštuose svarbes
niuosius pastatus.

PremierasTojo

Washington, D. C., rugp.
13 — Nepatvirtintos slap-

- v. ... „ ., .. tos žinios paduoda, kadŠešiolika Britanijos lėk- , . . .. T , . / s,-,.v , .birželio 17 d. paleistas su-

» _____________

Dalyvavo Apie 100 Atstovų ir Svečių 
- Seimų Sveikino Bostono Miesto Ma
yoras, Suffolk Apskričio Prokuroras 
ir kiti - Pavyzdingas Bankietas - Pa-

triotinga Nuotaika
A

Šią savaitę į Bostoną su- prezidiumo rinkimus. Ka-
vaziavo musų išeivijos 
gražiausias ir kultūrin- 

• giausias jaunimas — Vy- 
| čiai į savo organizacijos 
' trisdešimtąjį Seimą, kurį 
suruošė vietinė Lietuvos 
Vyčių Algirdo 17-toji 
kuopa. Apie Seimo ruoši
mą jau buvo plačiai rašy
ta “Darbininke”.

Sekmadienį, rugp. 9 d. 
jau pradėjo atvykti atsto
vai iš įvairių kolonijų.

dangi nesirado savanorių 
į prezidiumą ir niekas ne
pasiūlė į jį kandidatų, tai 
Centro pirmininkas pasiū
lė atstovus į prezidiumą. 
Visi pasiūlyti buvo vien
balsiai išrinkti. Prezidiu
mą sudarė šie atstovai: 
vedėjas — inž. Antanas J. 
Mažeika iš Pittsburgh, 
Pa.; pagelbininkai — Da
nielius J. Averka iš Brook
lyn, N. Y. ir p. V. Grinevi-

Piimadienį buvo jau ne- čius iš Keąrny, N. J. Raš- 
mažas jų skaičius. itininkai— Petras Kuprai-

Antradienį, rugp. 11 d., Į tis iš So. Bostono ir Mar- 
9 vai. rytą Lietuvos Vyčių garėta A. Dovidonytė iš 
organizacijos Seimas pra-'Athol, Mass.
sidėjo iškilmingomis šv. i Mandatų komisija — 
mišiomis Šv. Petro lietu-. Juzė Adomaitytė iš Oran- 

; vių parapijos bažnyčioje, ge, N. J., Felicija Grende- 
Vyčiai, tai mūsų išeivijos lyte iš So. Bostono ir Ona
žiedai. Taigi ir šv. mišias 
atnašavo nuoširdus jauni
mo vadas kun. K. Jenkus,

Tamošauskaitė iš Athol, 
Mass.

Sveikinimų ir rezoliuci-
vietinis. Jam asistavo taip'jų komisija — kun. K. 
pat jauni vadai kunigai J Jenkus, So. Boston, Kazys 

i būtent, kun. A. Baltrušiū- į Basanavičius, Jersey Ci
anas iš Cambridge ir kun. ty ,N. J., adv. Jonas Gri

galius, So. Boston. 
Sveikinimo kalbas pasa

kė įžymūs svečiai ir atsto-

tuvų negrįžo iš tos nak
ties veiksmų.

(500 Britų lėktuvų puo
lė Mainz miestą, kurie nu
metė šimtus tonų bombų, 
iimant 50,000 padegan
čių). _______ _

Sabotažninkai Veikia

vis į premierą Hideki To
jo ir jis lengvai sužeistas. 
Sakoma, kad šūvį paleidęs 
tūlas Korėjietis, Park 
Soowon, kuris buvęs poli
cijos užmuštas.

Kitas šūvis buvo paleis
tas, bet jis nepataikė į 
Tojo, bet pataikė į buvusį

Mitchell, Fieid. N. Y.. — premierą Kokį Hirotą, ku- 
Rugp. 13 — šiomis dieno- ris buvo pavojingai sužei-
mis Jung. Valstybių avia
cijos sluogsniai skelbia.

stas ir nuvežtas į ligoninę. 
Devyniosdešimts du jau-

iog surasta labai įgūdžiai ni Korėjiečiai, teroristų
įtaisytos
pajūrio

žymės Rytinio 
aerodromuose.

bandos nariai, veikią To- 
kyo, Yokohama ir Osaka,

kurios nurodytų priešui į kurie esą areštuoti. Jų li- 
bombarduotinas vietas. kimas esą nežinomas.

Bombardavo Formosos Bazes
Chungking, Kinija, rug

piūčio 13 — Nepatvirtin
tos žinios paduoda, kad 
sąjungininkų lėktuvai 
bombardavo didelę Japo
nijos salą Formosoj ties 
Pietinės Kinijos pakraš
čiais. Spėjama, kad tą 
puolimą padarė Amerikos 
lakūnai. Toji sala vadina
si Taiwan.

Tarp kiniečių ir japonų 
eina smarkios kautynės 
Chekiang ir Kiangsi pro
vincijose ir kitose vietose.

Kitos žinios praneša, 
kad Amerikos lėktuvai 
bombardavo Japonijos a- 
erodromą Nanchange, 
Kiangsi provincijoj. Pada
rė nemažai nuostolių. Nu
šovė vieną japonų lėktu
vą, kitą sužalojo ir trečias

išmuštas iš kautynių lau
ko.

Japonai skelbia, kad per 
liepos mėnesį japonai už
mušė daugiau kaip 44,000 
kiniečių.

Vokiečiai Nuskandino 
Anglijos Laivą

Londonas, rugp. 13 — 
Anglijos vyriausybė pri

pažino, kad vokiečių po- 
į vandeniniai laivai nu
skandino didžiulį Anglijos 
lėktuvų vežėją-laivą ‘Eag- 
le’ Viduržemio jūroje. Lai
vas buvo 22,600 tonažu, ir 
kainavo $18,500,000 pa
statyti. Anglijos vyriau
sybė sako, kad dauguma 
kareivių - lakūnų buvo iš
gelbėta.

Čebatorius iš YVaterbury. 
j Ceremonijų vedėju buvo 
! kun. Vosylius, MIC. Pa-
Į tarnavo kun. J. Plevokas vai. Pirmutiniu sveikinto- 

Vienas iš trijų tuo pačiu laiku leidžiasi iš dirbtuvės įr vietinis kleb. kun. P.iju pakviestas adv. Jonas
garažo destrojeris iš Federal Shipbuilding yards, ; Virmauskis, L. Vyčių or- Grigalius, kuris sveikino 
Kearney, N. J. ganizacijos Garbės narys, ne tik savo vardu, bet taip

Turiningą pamokslą pa- pat ir Bostono miesto ma- 
sakė kun. M. Kemėžis, yoro Maurice J. Tobin 
Bayonne, N. J. lietuvių vardu, kuris yra išvykęs 

j parapijos klebonas ir L. atostogoms ir negalėjo as- 
Vyčių Centro Dvasios Va- meniai dalyvauti. Pažy- 
das. mėtina, kad Bostono ma-

Po pamaldų pusryčiai, yoras ne tik per savo ats-

EXTRA
Baigiant šį puslapį tvar

kyti, specialus “Darbinin
ko” raporteris telephonu 
pranešė Lietuvos Vyčių 
organizacijos naujos Cen
tro Valdybos sąstatą, bū
tent, —

Pirmininkas — Pranas 
Razvadauskas iš So. Bos
tono; I-mas vice - pirmi
ninkas — Juozas Bulevi- 
čius iš New Yorko; 2-ras 
vice - pirmininkas — An
tanas J. Mažeika iš Pitts
burgh, Pa.; sekretorė — 
Teofilė Aukštikalnytė iš

Worcester; finansų sekre
te5 Bostono^Tždfnin? Apie 11 vaL I7tiį atstovai tovą. sveikino, bet taip pat 

ir svečiai susirinko į para- prisiuntė ir sekančio tu- 
pijos svetainę, 492 E. Se- rinio telegramą: 
venth St., So. Bostone, “Regret absence on va

izdo globėjai — Danie- pradėti seimo sesijas. cation makes attendance
liūs J. Averka ir Leoną Gražią Seimo atidarymo at your Convention im- 
Šierantaitė. kalbą pasakė adv. Anta- possible. Have asked Mr.

Komisijos teberenka- nas Young, Seimo Rengi- John Grigalus to act as 
karnos, todėl šiame “Dar- nao Komiteto pirmininkas, my representative on this 
bininko” numeryj jų dar Jis pasveikinęs dalyvius, occasion. Congratulations

kas — Pranas 
Day ton, Ohio.

Gudelis iš

negalime paduoti.
Sveikiname naująją L.

pavedė Seimą vesti L. and best wishes for a suc- 
Vyčių Centro pirmininkui cessful Convention.

Maurice J. Tobin”.v. _ x , .p. Pranui Razvadauskui.
Vyčių Centro Valdybą .r Pastarasis sveikino Sei- 
linkime Dievo palaimos! Įm^ —- - - - -

NACIAI PAĖMĖ MILIJONĄ 
RUSŲ Į NELAISVŲ

Berlynas, rugp. 13 —Vo
kietijos naciu vyriausybė 
paskelbė, kad nuo pavasa
rio karo prieš sovietų ru
sus, naciai paėmė 1,044,-

Adv. Jonas Grigalus, 
ir džiaugėsi Sei-. kaipo kvietimų komisijos 

mo gausumu. Pakvietė pirmininkas, kviečia sve- 
vietinį kleboną kun. P. čią Hon. William J. Foley, 
Virmauskį pradėti seimo. Bostono Suffolk county 
sesiją malda. Po maldos * prokurorą pasakyti kalbe- 
padaryta Amerikos žvaig-jlę. Hon. William J. Foley 

nacių priešai prancūzai ždėtai vėliavai ištikimy- labai gražiai ir nuoširdžiai

741 raudonuosius armijos' natos užmušė du naciu la- 
kareivius į nelaisvę. i kūnus ir aštuoniolika su-

Naciai sako, kad sovietų, žeidė. Be to, buvo pasike- 
Rusijos kariuomenė netu- sinimas prieš Lavai. Pasi-

paleido granatas į nacių bė, sugiedota Amerikos, 
lakūnus, kurie mankšti- Lietuvos ir L. Vyčių him- 
nosi Bouin stadiume arti nai, vadovaujant muzikui 
Paryžiaus. Trukusios gra-, Rapolui.

Centro pirmininkas p. 
Pr. Razvadauskas skelbia

kalbėjo apie lietuvius, 
kaipo gerus ir ištikimus 
piliečius. Reikia pažymė
ti, kad p. Foley yra gimęs 
ir augęs So. Bostone lie- 

Tęsinys 2-ame pusi.

ri jėgų atremti vokiečių 
puolimą.

Nužudė Naciu Lakūnus 
Paryžiuje

kesintojai bandė susprog
dinti Lavai namus.

Prisibijoma, kad naciai 
keršydami nepradėtų 
skerdynių.

• Vilniaus mieste priskai
toma 15,000 daugiau mo-Vichy, Prancūzija, rugp.

13 — Pereitą trečiadienį terų, nekaip vyrų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugp. 15 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Programoje dalyvaus 
įžymi dainininkė p. Palmyra Antanėlytė iš So. Bos
tono. Akompanuos art. Rapolas Juška.

Prašome pasiklausyti gražios lietuviškos progra
mos iš WCOP stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Rugp. 14, 1942

Lietuvos Vyčių Seimas Bostone
Pradžia 1-mame puslapyj

tuvių sekcijoje, tai jis la
bai gerai pažįsta lietuvius 
ir yra nuoširdus lietuvių 
prietelis.

p. Pr. Razvadauskas pa
dėkoja adv. Grigaliui ir 
prokurorui William J. Fo- 
ley, ir Seimo vedimą per
duoda išrinktam vedėjui 
inž. Antanui J. Mažeikai.

Inž. A. J. Mažeika nuo
širdžiai sveikina Seimą ir 
atsišaukia, kad visi atsto
vai rimtai svarstytų iš
keltuosius įnešimus ir su
manymus organizacijos 
gerovei.

Kviečia šiuos asmenis, 
dalyvaujančius Seime, pa
reikšti sveikinimo žo
džius: Kun. Pr. Virmaus- 
kį, kun. Dr. K. Urbonavi
čių, kun. P. Jurą, kun. J. 
Vaitekūną, kun. Pr. Juš- 
kaitį, kun. St. Railą, ku
ris sveikina pavergtos 
Lietuvos ir buvusios prieš 
Lietuvos užgrobimą Pava
sarininkų organizacijos 
vardu, kun. K. Jenkų, kun. 
A. Baltrušiūną, kun. J. 
Vilčiauską, kun. M. Ke- 
mėžį, adv. A. J. Young, A. 
F. Kneižį, M. A. Norkūną, 
adv. J. Cūnį, Dr. Pr. Gali
nį, D. J. Averką, adv. A. O. 
Šaliną, Lietuvos Garbės 
konsulą. Visi paminėti 
sveikintojai dalyvavo pir
mos dienos sesijose.

Rytojaus dieną atvyko 
ir dalyvavo daugiau įžy
mių vadų ir atstovų, kurie 
taip pat pareiškė savo 
nuoširdžius sveikinimus. 
Juos paminėsime kituose 
Seimo eigos aprašymuose.

Telegramomis sveikino 
šie: N. Y. ir N. J. Lietuvos 
Vyčių apskričio pirm

džiausius sveikinimus bei mis Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Seimas per visas tris
dienas pasižymėjo dideliu 
rimtumu. Visi atstovai a-

linkėjimus gausios Dievo 
palaimos kilniems trisde
šimtojo L. Vyčių Seimo 
darbams.”

Tą pačią dieną po pieti- tydžiai išklausė kalbų, '
nėję sesijoje sveikino Sei- j priėmė rezoliucijas savoj 
mą kun. Padvaiskas iš organizacijos, Jung. Vals-
Worcester, Blaivininkų 
organizacijos vardu; Dr. 
Alb. Kiburis, A. Peldžius.

Išklausyta kaikurių Cen
tro Valdybos raportai,

tybių ir Lietuvos gerovei. 
(Smulkmeniškiau apie 
Seimą ir jo eigą įtalpinsi
me kituose “Darbininko” 
numeriuose).

Pirmos dienos vakare,perskaitytas pereito Sei- būtent n d
mo protokolas Is raportų. atstovai svečiai buvo
paais ėjo, kad L. Vyčių k , Norumbegą par- 
organizacija per pasta- k kur linksmai leido 
ruosius metus žymiai su- laiką žaisdamk dainuo.
stiprėjo ir paūgėjo na 
riais. Vyčiai įgauna dau
giau pasitikėjimo ir pa
lankumo visose kolonijo
se.

Pirmos ir antros dienos 
sesijose visi svarstymai ir 
nutarimai buvo išimtinai 
organizacijos reikalais.

Seimo antra diena taip 
pat prasidėjo šv. raišio

dami ir vaišindamies blai
viais saldžiais gėrimais, 
“hot-dogsais” ir ledais. 
Vieni važiavo specialiais 
gatvekariais ir autobu
sais, o kiti automobiliais. 
Dalyvavo apie pusantro 
šimto jaunuolių. Grįžo 
dainuodami lietuviškas 
dainas pilni gražiausių į- 
spūdžių.

ŠAUNUS BANKIETAS, DAR ŠAUNESNE 
NUOTAIKA

Antros Seimo dienos va
kare, būtent, rugpiūčio 12 
d., Municipal Building 
svetainėje įvyko Šeiminis

Kapočius, Dr. ir p. Duse- 
vičiai (Duserick), Dr. ir 
p. J. L. Pašakarniai, pp. J. 
Strigūnai, p. “Bill” Skud-

bankietas. Dalyvavo apie ris, adv. K. Kalinauskas, 
300 rinktiniausios publi- pp. A. J. Namaksiai, pp. 
kos — daugumoje jauni- Bušmanai, Dr. M. Grende-
mas.

Toastmasteriu buvo ku
nigas K. Jenkus, L. Vyčių 
apskričio ir vietinės kuo
pos Dvasios Vadas. Jis 
pradėjo ir užbaigė bankie- 
tą malda. Gražias kalbas 
pasakė toastmasteris ku
nigas K. Jenkus, kuris 
sveikino visų dalyvaujan
čių kunigų vardu; adv. 

Juozas Augustinas; Prel. Antanas J. Young, adv. A. 
Jonas Ambotas, Hartfor-jO- Šalina, Lietuvos konsu- 
do lietuvių par. klebonas,' ^as» A. J. Mažeika ir 
kuris apgailestavo negalįs Centro pirmininkas Pra- 
dalyvauti Seime, bet “esu nas Razvadauskas. Kalbų
su Jumis dvasioje. Valio, 
Valio, Valio!”

Chicagos apskričio var

tarpuose dainavo p. S. 
Kantautas, p. Palmyra 
Antanėlytė ir p. Adomas

du sveikina sekretorė Sta- Barauskas. Jiem akompa- 
sė Dorzaitė — “Sėkmingo navo art- Rapolas Juška. 
Seimo. Mes su Jumis šim-i Bankiete dalyvavo šie
tą nuošimčių”. Sveikina 
veteranai Vyčiai — Saka
las, Šimulis ir Zaromskas 
iš Chicagos; Kun. Dr. K. 
Rėklaitis, Tėvų Marijonų 
provincijolas — “Apgai
lestaudamas, kad negaliu 
patenkinti Jūsų pakvieti
mą ,prašau perduoti mano 
ir visų Marijonų nuošir-

kunigai: P. Lunskis, St. 
Raila, J. Petrauskas, A. 
Abračinskas, J. Jutkevi- 
čius, A. Čebatorius, J. Vil- 
čiauskas ir K. Jenkus. Iš 
pasaulionių profesionalų 
ir biznierių teko pastebėti 
šiuos: adv. ir ponia J. Gri- 
galus, pp. D. Zaletskai, 
adv. ir p. J. Cuniai, Dr. A.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ 4ALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių ... $2.50

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

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

MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai viršeliai
su kabike_____________________________ _____ _____ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi............................................................-..............*..... $2.75

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi. _ -—...........—  65c.

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

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

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai.
auksuoti kraštai. 288 pusi. Kaina $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 2S8 puslapiai. Kaina ................................. $1.50

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

"DARBININKAS"
366 W. Broadway. So. Boston, Mass.

lis ir jo tėveliai, adv. ir p. 
J. Gailiai, pp. čiočiai iš 
Providence, pp. J. Sakevi- 
čiai, pp. J. Stukai, p. J. 
Stonis, pp. J. Kasperai, 
Dr. Rudd, pp. S. Mockai, 
pp. Kazmauskai, Dr. Pr. 
Galinis ir daug kitų.

Taipgi buvo iššaukti at
sistoti daug pasidarbavę 
L. Vyčių organizacijai as
menys, būtent, p. Pr. Gu
delis iš Dayton, Ohio, p. 
V. Grinevičius iš Kearny, 
N. J., p. T. Aukštikalnytė 
iš Worcester, p. Žemaitytė 
iš Washington, D. C., p 
Bronius Kudirka iš Nor- 
wood, p. Longinas Švelnis 
iš So. Bostono, Vyčių or 
ganizacijos įkūrėjas p. 
Mykolas A. Norkūnas ir 
inž. A. J. Mažeika iš Pitts
burgh, Pa.

Pasibaigus programai, 
stalus ir kėdes išnešus, 
prasidėjo šokiai, ir jauni
mas linksminosi iki vėlu
mos.

Šis jaunimo — Vyčių 
buvo ne tik šaunus, bet ir 
pavyzdingas bankietas, 
nes nebuvo jokių svaigių
jų gėrimų. Tvarka buvo 
pavyzdinga. Pažymėtina, 
kad Šeiminius parengi
mus ruošė, kaip ir patį 
Seimą, vien šioje šalyje 
gimę ir augę, su maža iš
imtimi, jaunuoliai ir jau
nuolės. Jiems visiems pri
klauso didelė garbė. Jie 
parodė tikrą vytišką dva
sią.

Apie Seimo eigą ir už
baigimą, taipgi apie kitus 
šeiminius parengimus 
tilps kitų “Darbininko” 
korespondentų žinios ir į- 
spūdžiai.

L. V. SEIMO 
ATSTOVAI

Lietuvos Vyčių Seime 
dalyvauja iš šių lietuvių 
kolonijų kuopų ir apskri
čių atstovai ir svečiai: — 
Harrison - Kearny, N. J., 
Jersey City, N. J., Athol, 
Mass., Worcester, Mass., 
So. Boston, Mass., Nor-
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Tom Triplett, teknikas iš Lockheed Aircraft Corp., Burbank, Calif., 
naudoja pernešamąją X-ray mašiną, kai reikalinga patikrinti kaikurias 
orlaivio įtariamai silpnąsias dalis. Sakoma, kad šios rūšies X-ray maši
na labai naudinga turėti ir pafrontėje.

Britanija Ištraukė Pabaltijo 
Valstybių Pripažinimų

Tokia antrašte tilpo ži
nutė išimtinai “Boston

that the new policy of nonre- 
cognition of the Baltic statės

Globė” laikraštyj, rugpiū-[was agreed on with Soviet 
čio 11 d. rytinėje laidoje.
Toji žinutė pranešta tele- 
phonu iŠ Londono, Angli
jos.

Štai toji žinutė anglų 
kalboje:
Globė Exclusive

BRITISH WITHDRAW 
THEIR RECOGNITION 
of BALTIC STATES

New Policy Believed 
Outgrowth of Visit 
by Molotov in May 

By FREDERICK KUH 
(London Bureau of the

Chicago Sun)
LONDON, Aug. 10 (By Te

lephone) — The British Go
vernment is understood to have 
withdrawn recognition from 
the Baltic statės of Esthonia, 
Lithuania and Latvia.

This movė was revealed today 
when 43 Embassies and lega- 
tions in London received the 
Foreign Office diplomatic list 
for August, for the first time 
omitting the legations of those 
three countries. It is believed

wood, Mass., Washington, 
D. C., Elizabeth, N. J., Ci
cero, III., Brooklyn, N. Y., 
New York City, N. Y., 
Pittsburgh, Pa., Maspeth, 
L. I., N. Y., Providence, R. 
I., Orange, N. J., Hartford, 
Conn., Waterbury, Conn., 
Hinsdale, UI., Philadel- 
phia, Pa., Cambridge, 
Mass., Brockton, Mass., 
Homestead, Pa., Newark, 
N. J., Bayonne, N. J., West 
Roxbury, Mass., Detroit, 
Mich., Lawrence, Mass., 
Dayton, Ohio. Iš paminė
tų kolonijų atstovai ir 
svečiai yra užsiregistravę 
“Darbininko” redakcijoj. 
Jeigu kurių kolonijų, iš 
kurių buvo atstovai ar 
svečiai, nepaminėjome, tai 
gal galėsime tai padaryti 
kitame numeryj. Bet jau 
ir iš to galima suprasti, 
kad L. Vyčių Seimas yra 
gausus ir jame yra atsto
vaujamos kuopos, gyvuo
jančios rytinėse, pietinė
se, vakarinėse ir šiaurinė
se kolonijose.

Commisar for Foreign Affairs 
Molotov during his visit to 
Londcm in May.

The decision, however, ap- 
pears to be a compromise, for 
it does not involve Britain’s 
specific recognition of the in- 
corporation of Estonia, Latvia 
ant Lithuania wlthin the So
viet Union. The annexation of 
the three Baltic statės to Rus- 
sia was formally consecreated 
at the meeting of the Supreme 
Soviet in July, 1940.

Lietuviškai yra maždaug 
šiaip:

“Londonas, rugp. 10 
(Telephonu) — Yra su
prantama, kad Britanijos 
valdžia ištraukė Pabalti
jo valstybių — Estijos, 
Lietuvos ir Latvijos pri
pažinimą.

“Šis žingsnis paaiškėjo 
šiandien, kada 43 ambasa
dos ir atstovybės Londone 
gavo Užsienių Ofiso rug
piūčio mėn. diplomatinį 
sąrašą, kur pirmą kartą 
praleista tų trijų šalių at
stovybės. Yra tai mano
ma, kad nauja Pabaltijo 
valstybių nepripažinimo 
politika buvo sutarta (su
tikta) su Sovietų Užsie
nių Reikalų komisaru Mo
lotovu, laike jo lankymąsi 
Londone gegužės mėn.

“Sprendimas, tačiau, at
rodo į nuolaidą (kompro
misą), dėl to, kad jis neį
velia Britanijos ypatingo 
pripažinimo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų Uniją. 
Trijų Pabaltijo valstybių 
prijungimas buvo forma
liai padarytas (pašvęs
tas) Aukščiausiojo Sovie
to susirinkime liepos mė
nesy, 1940.”

Dėl šių žinių tikrumo y 
ra įvairių nuomonių. Ta
čiau, nesinori tikėti, kad 
Anglijos valdžia, kurios 
premieras Winston Chur
chill pasirašė Atlanto Čar- 
terį, kurio pirmieji du 
punktai kalba už “panai
kinimą prievartos, agresi
jos ir svetimų teritorijų

grobimo”, ir kad “kiek
viena tauta turi teisę pa
sirinkti sau kokią val
džios formą ji pageidau
ja”, būtų sulaužiusi tą pa
sižadėjimą.

Taigi, Gerb. Skaitytojai, 
šias žinias apie “Pabaltijo 
valstybių pripažinimo iš
traukimą” imkite taip, 
kaip ir kitas žinias, kurios 
nėra išėjusios iš oficialių 
šaltinių. Tikimės gauti o- 
ficialių žinių.

Areštavo Du DarbMnku

Kaltina Sabotažavimu

Newark, N. J., rugp. 13 
— Šiomis dienomis XFBI 
agentai areštavo du dar
bininkus, kurie dirbdami 
dirbtuvėse nusikalto prieš 
Federalį sabotažo įstaty
mą, sugadindami apara
tus, prie kurių jie dirbo.

Kaltinamieji sabotaža
vimu yra Edward Jonės, 
32, gyv. tame mieste, tė
vas dviejų vaikų ,ir Alex 
Nutkowitz, 22, gyv. Pas- 
saic, N. J.

Haušč Indijoj Mažė!’-a 1
Londonas, rugp. 1" 3UOS 

Indijos praneša, ka< f3: 
bay mieste riaušės j. .Y’ 
esą užgniaužtos. 
kuriuose provincijos mie
steliuose tebeina didesnis 
judėjimas. Anglijos val
džia sako, kad riaušės In
dijoj nepažeidė karo pa
stangų. Sakoma, kad riau
šininkai esą gavę japonų 
ginklų. Britų Darbo par
tija ir Amatininkų Unijos 
Kongresas bendrai atsi
šaukė į indusus, kad jie 
mestų masinę neištikimy
bę Anglijai.

Amerikos Karo Jėgos Nugali 
Japonus

Atima Japonų Užgrobtas Salas '
Generolo McArthur Sto

tis, Australija, rugp. 13— 
Amerikos kariuomenė už
ėmė Solomono kaikurias 
salas, kuriose buvo įsiga
lėję Japonai.

Eina žiaurūs mūšiai. Ja
ponai atkakliai kovoja, 
bet Amerikos kariuomenė 
įsiveržė į tas salas ir atsi
laiko prieš visus priešų 
puolimus.

Nuskandyta daug Japo
nų laivų ir sunaikinta 
daugybė lėktuvų.

Amerikos lakūnai taip 
pat smarkiai bombarduo
ja Aleutianų salas, kad 
išmušti Japonų įsigalėji
mus. Lakūnai Aleutianų 
salose nuskandino 9 Japo
nų laivus ir apdaužė 11.

Šitie Amerikos kariuo
menės ir laivyno užpuoli

mai buvo priešų visai ne
sitikėti.

Taigi karas prieš Japo
nus virto ne tik apsigyni
mo, bet priešo puolimo. 
Dabar Japonai turi dėti 
pastangas, kad išlaikyti 
užgrobtas vietas.

Šitas žygis Amerikos 
kariuomenės gali pakeisti 
visą karo eigą. Japonai 
bus priversti sutraukti 
visas jėgas prieš Ameri
kos kariuomenę ir tuo bus 
nukreiptas pavojus nuo 
sovietų Rusijos ir paleng
vinimas Kinijai. Taip pat 
Japonai neišdrįs pulti In
dijos.

Amerikos kariuomenė 
Australijoje turi užtekti
nai jėgų pulti priešą ir iš
varyti iš užgrobtų salų.

800 KUNIGŲ NUŽUDYTA; 4 
3000 ĮKALINTA

Londonas, rugp. 13 — 
Pagal patikrintų žinių, 
sužinota, kad naciai nužu
dė 800 Lenkijos kunigų ir 
3000 sugrūsta į koncen
tracijos stovyklas.

Bet šitas persekiojimas 
nėra tik Lenkijoje, bet vi
suose kraštuose, kur tik 
Vokietijos naciai viešpa
tauja. Ne tik kunigai, bet 
ir veiklesni katalikai vei
kėjai yra žudomi arba su
grūsti į kalėjimus.

Kada naciai taip žiauriai 
persekioja katalikus, yra 
stačiai mūsų komunistų 
beprotystė sakyti, kad ka
talikai yra pronaciai.

“Darbininke” galite dabar 

gauti kūkavinių, stipriai pada

rytų rožančių po $1.00. Jų kie

kis yra nedidelis, todšliai, no

rintieji įsigyti rožančių, tuojau 

užsisakykite, “Darbininkas”, 

366 W. Broadway, So. Boston,

Juozas Kidnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

(02 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Umoslnal dil visokių reikalų.
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Kaip Su Jais Susikalbėti?
«

“Įsileisk neraguotąjį gyvūną į stubą, tai jis ir ant 
stalo užsilips” — byloja lietuvių patarlė. (Žmonės 
kalbamąjį gyvūną aiškiau apibūdina). Taip ir su A- 
merikos komunistais. Leista jiems šioj šaly apsigy
venti, tai jie netrukus ir šeimininkauja. Tiesa, ponia 
Prezidentienė nušluoštė jiems nosį, bet jie taip elgia
si tarsi jokios žandinės nebūtų gavę. Iš viso, jiems 
trūksta paprasčiausio žmoniškumo.

Neįmanomai sunku turėti reikalą su tokiais žmo
nėmis, kurie paneigia įprasto mandagumo bei žmoniš
kumo taisykles. Tiesiog negalima surasti tokio pa
grindo bei atramos, ant kurios atsiremiant būtų gali
ma, f. j jais susikalbėti. Apie moralinį bei religinį pa
grindą nėra nė kalbos. Tą jie iš principo paneigia. Jo
kio teisėtumo bei teisingumo jie taip pat nepripažįs
ta. Ištisą praeities istoriją, įsigyvenusius tautų įpro
čius, tradicijas ir pačią tautą jie skaito atgyventa 
buržujine nesąmone. Amžiais išsiauklėjusi tautų kul
tūra, mokslo ir meno lobynas jiems vieni tik juokai. 
(Batai esą naudingesni už Šekspyrą). Iš dvasios po
lėkių ir kilnių idealų jie tik šypsosi. (Ore skrajodami 
panašių sparnuočių nėra matę. Ar tai būtų kokia iki 
šiol negirdėta paukščių rūšis?). Garbės žodis, pasira
šytoji sutartis nieko jiems nereiškia. Jie sakosi esą 
gryni realistai. Tiki vien į tai, ką pirštais sučiumpa, 
akimis pamato ir dantimis nukanda. Deja, iš to rea
lizmo maža jiems naudos tebėra. Ką sučiumpi, ati
duok, komunai, ntevtaj. ne tayo,. bet valstybės turtas. 
Gerai, jei ką raudona pamatai. Tada gali džiūgauti ir 
internacionalą sudainuoti, bet į kitą spalvą tau vien 
nusispiauti privalu. Tik tas tavo, ką dantimis nukan
di, bet ir čia teisės apribotos: reikia komisaro atsi
klausti. Nė mintyti savistoviai neleistina. Mintyti tai 
valstybės darbas; tavo pareiga daryt kas įsakyta.

Sakysime, tokie automatai tik sovietijoj teišdir- 
bami, mūsiškiai daug kame laisvesni. Kitame kame— 
taip, bet mintyjimo srityje tai jie savanoriškai ne
laisvėn pasiduoda. Mintyti nelengvas darbas — tegu 
kiti pavaduoja. Ot toj srity kaip tiktai ir sunkiausia 
su jais susikalbėti, žodžiai, rodos, tie patys, bet idėjos 
visai skirtingos. Kas mums natūralu, tas jiems keista 
ir atgyventa; kas jiems natūralu — mums koktu ir 
nepriimtina. Vesti su jais bet kokį ginčą ar diskusijas 
normaliomis sąlygomis beveik neįmanoma. Esminių 
klausimų vengia, vien kimba į paskirus sakinius, iš jų 
daro savotiškas išvadas ir oponentui jas primeta. Am
žiais nustatytas logikos taisykles atmeta kaipo bur
žuazijos paliekanas. Tegu sau. Tai jų laisva valia. Bet 
štai kas nuostabu, kad atmeta pačias geriausias bur
žujų paliekanas, o pasisavina pačias prasčiausias:
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Jung. Valstybių karo jėgos vieningai veikia karo treniruotėje ir kovo
se. Štai jaunų vyrų būrys, didžiumoj universitetų studentai, kurie įstojo 
į Laivyno tarnybą, pereina ir armijos pratybas. Šis būrys pastebėtas 
Army Reserve Center in Madison, VVis.

Atlanto Čarterio Pirma Sukaktis
Rugpiūčio 14 d., pažymi 

pirmą sukaktį prezidento 
Roosevelto ir premiero 
Churchillo pasirašymo 
Atlanto Čarterio.

Žolinės Šventė
“Džiaugkimės visi Vieš-i šita šventė, lietuvių tar- 

patyje, šventą dieną švęs-: pe, vadinama Žolinė dėl 
darni palaimintos Marijos to, kad tą dieną yra šven- 
Panos garbei, dėl kurios tinami žolynai ir gėlės, 
ėmimo į dangų džiaugiasi gautų galią gydyti, ypač 
angelai ir drauge šlovina tuos, kurie pasižymi di

džiu pamaldumu į Dievo 
Motiną.

, . “Džiaugkimės visi Vieš-
i angelais, kad Marija su patyje” . Marijos į dangų 
kūnu ir siela buvo paimta

Dievo Sūnų”. Šiais žo
džiais Bažnyčia mus ragi
na džiaugtis drauge su

į dangų. Marijos mirtis 
skyrėsi nuo visų šventųjų 
mirties, nes jų kūnai bus 
tik paskutinėje teismo 
dienoje paimti į dangų, gi 
Marijos kūnas tuojau po 
jos mirties buvo paimtas į 
amžinąją garbę.

Čia ir mūsų protas sa

paėmimas yra jos viso gy
venimo apvainikavimas, 
jos kilnumo, pasiaukoji
mo ir visiško Viešpaties 
Dievo valiai pasidavimo į- 
vertinimas. Marija yra 
mūsų dangiškoji Motina. 
Kadangi mes esame Mari
jos vaikai, tai turime 
džiaugtis savo Motinos 

išaukštinimu, 
savo gyveni- 

Išganytojo mą — džiaugsme ir skau
sme, pildė Dievo valią. Ji 
ėjo tiesiausiu keliu į tikrą 
garbę ir amžinojo gyveni
mo laimę. Jei norime būti 
tikri Marijos vaikai ir bū
ti apvainikuoti amžinąja

kitę mums sako, kad Ma- garbe ir 
rija, kuri buvo nuo amžių Marija visąValdžių (Lenkijos, Čeko-

Slovakijos. Belgijos, Grai-i^ikU būti___
kijos, Olandijos. Norvegi- Motina ir kurioJe pasi-
jos ir Jugoslavijos) liepos reiškž tiek daug Diev0 
mėn., 1942 m. Visos sutar- ma|onįųi kuri buvo be jo-Didžioji Britanija ir Jung.

Valstybės pasirase savi- t re į Galavo, kad pokari- įįos sutepties negali būti
tarpmes pašalpos suUrų, nis pasaulis „ugdytų savi.

enu- tarpinius _ ekonominius mingais žmonėmis, ir po
santykius . mirties, netinka, kad jos' garbe, eikime Marijos ke-

Savo raporte Kongresui kūnas, kaip ir kitų žmo- liais pildydami Dievo va- 
apie “Lend-Lease” prog- nių, subirėtų į dulkes. Į lią. Visuose savo reika- 
ramą birželio 15 d., prezi- Dievas negalėjo leisti, kadmiuose prašykime Marijos

kuri atnaujino 
Lease” pašalpą Didžiajai 
Britanijai ir kuri pareiš
kė, jog Didžioji Britanija 
pristatys Amerikai tokios

Šis istorinis dokumen
tas padengia aštuonis 
punktus, kurie apima, , . . _
šiuos svarbius pagrin- ^bipusines page bos, ko
dus__ ikios ji —

nors dabar per anksti per-
kios ji gali teikti. Kad dentas Rooseveltas nuro- tas kūnas, kuris savyje į užtarimo. “Šiandien Šv.
nors dabar per anuoti per- dė, kad “vieninga akcija nešiojo Jėzų Kristų, pa-; Panelė Marija buvo paim-

1. Panaikinimą prievar-' matyti arba išaiškinti ti- dabar mes galime prezer- virstų į dulkes. Kaip Jė- ta į dangų; džiaugkitės,
tos, agresijos ir svetimų kraf ir smulkmeniškai są- vuoti laisvę ir sugrąžinti žus Kristus su kūnu ir nes ji karaliauja su Kris-
teritorijų grobimo. i lygas, sutartis pabrėžė taiką tarpe mūsų žmonių, i siela įžengė į dangų, taip

2. Kiekviena tauta turi kaikuriuos principus, ku- Vieninga akcija vėliau, Jis ir savo Motiną paėmė 
rie turi būti užlaikyti kaip mes įvykdinsime pergalę,
savitarpiniai ekonominiai kuri4 pasiryžę laimėti. A-į

teisę pasirinkti sau kokią 
valdžios formą ji pagei
dauja.

3. Visi žmonės turi teisę
santykiai tarp Didžios beinąs supratimas Suv. 
Britanijos ir Jung. Vals- Tautų nežus šio baisaus 

gauti žaliąją medžiagą; j tybių ir pagerinimas pa- karo kovos laukuose. Jis 
lygiomis teisėmis vesti šaulio ekonominės pažan- bus pagrindas visuotino 
pasaulinę prekybą, ir jū-(gOs. Tam tikslui Jung. pasaulinio susipratimo, 
rų laisvė turi būti užtik- Valstybės ir Didžioji Bri- kuris prezervuos žmoni- 

tanija bendri! veiks, ir Jai taiką ir laisvę”, 
kitos šalys, kurios pana-, Atlanto Čarterio sieki- 

saugumą ir laisvę nuo bai- šiai tiki galės prisidėti — mas yra pasaulinis. Jis lie 
mės ir skurdo.

Sausio 2 d.. 1942 m

rinta visiems.
4. Užtikrinti kiekvienam

tumi per amžius”. T.

pas save.
Ši šventė Katalikų Baž-

nyčioje jau buvo švenčia
ma popiežiaus Gelazijaus 
laikais, penktojo šimtme-' 
čio pabaigoje. Marijos įi 
dangų Ėmimas yra apvai
nikavimas visų kitų Dięvo 
Motinos švenčių. Prancū
zijos karalius Liudvikas 
XIII paskyrė tą šventę,!

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisu beturti.

★ ★ 
Mitai 'lĮou&tuf M tilt

\YAIl BONDS

paplatinti tinkamais tarp- čia Indiją ir Kiniją ir Ru-;kaip visos šalies šventė, ir 
26, tautiniais ir naminiais siją ir Burmą ir Afriką ir pats karalius su visa vals-;

Susivienyjusios Tautos 
pasirašė pareiškimą pri
imdamos Atlanto Čarterio 
tikslus ir principus — pa
liekant kelią atdarą ki-( tautinėj komercijoj: ly- ne dėlto, kad liečia tautas 
toms tautoms — “kurios (giomis teisėmis vesti pa- prie Atlanto, kaip daug 
dabar duoda arba galėtų saulinę prekybą. žmonių tiki.

Suv. Tautos privalo su
si sutartis tapo pavyz- sivienyjusios laikytis. Jei- 

’dis kitiems paktams tar- gU Suv. Tautos nebus vie- 
prieš hitlerizmą”. Dvi ki- pe Jung. Valstybių ir Ki- ningos mes negalėsime

duoti medžiaginės para
mos ir paspirties kovoje 
dėlei pergalės laimėjimo

tos tautos — Meksika ir 
Filipinai pasirašė pareiš- 

14 d.. 1942.kimą birželio 
Vasario 23 d., 1942 m.

Tractors and motore will never 
wholly replace the Army Mule as a 
factor in the mobile units of our 
army. The Army Mule is a tradi- 
tion and the “mule skinner” is a 
breed unto himself. Army Mules 
are used by the Field Artillery and 
the Cavalry in areas where the 
terrain is rough and tractors cannot 
operate.

žygiais produkciją, pada- Europa ir visas Ameri- tybe pasivedė Marijos glo- 
linimą ir vartojimą reik- kas. Atlanto Čarteris gau- bai.
menu; išnaikinti visas dis- na savo vardą nuo fakto, į “ “ “
kriminavimo formas tarp- kad pasirašytas jūrose ir ku pakartoti vėl ir vėl, j 

kad mes turime būti vie 
ningi laimėti šį karą.

Mes turime būti vienin
gi laimėti taiką!

Sau viena, nei viena tau
ta negali užtikrinti nau
das Atlanto Čarterio prin
cipų.

Bendrai, Suv. Tautos 
gali užtikrinti naudas At-į 
lanto Čarterio principų.

Bendrai, Suv. Tautos 
gali užtikrinti pergalės 
vaisių visiems, šalims ir

nijos birželio 2 d.; Jung. realizuoti principus dėl 
Valstybių ir Rusijos bir- kurių mes kovojame, 
želio 10 d.; tarpe Jung. Strategija Ašies paremta 
Valstybių ir 7 išrtemtų ant principo “Suskaldyk 

ir Valdyk
šmeižtą, melą, išdavystę, pasikoliojimą. Aišku dėlko: tegija

kontra - stra- 
Suv. Tautų yra

gerųjų neįkanda, o prastąsias sugeba padvigubinti ir j “Vienykitės ir Laimėkit”.
patobulinti. Labai svarbu šiuom lai- visiems žmonėms. OWI.

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas 

vertimas.
Net Puspenkto Tūkstančio!

To bevardinio laiško rašytojas baisiai pa
sipiktina, kad Kalėdų kolekta atnešė ketu
ris tūkstančius penkis šimtus dolerių. Jis 
labai nustebo, kad tiek pinigo įplaukė į vie
ną bažnyčią. Na, žinoma, jo bažnyčia kur 
kas didesnė, negu mūsų bažnyčios, ir taipgi 
negalima pamiršti, jog tai buvo Kalėdų ko
lekta. Ta kolekta, be abejonės, turės nema
ža parapijos išlaidų padengti, kaip pavyz
džiui: elektros, anglių, maisto, skolos bent 
nuošimčių užmokėjimas. O kur mokyklų 
užlaikymas, seserų mokytojų, vikarų ir galų 
gale klebono algos? Jūsų namai visai nepri- 
silygins prie bažnyčios, mokyklos ir kleboni
jos rūmų. O kiek jums atseina savo namus 
užlaikyti?

O iš kitos pusės, puspenktas tūkstantis 
dolerių maža ką reiškia šiais laikais Ameri

koje. Ne taip seniai amerikiečiai sumokėjo 
pusantro milijono dolerių pamatyti, kaip du 
stipruoliai viens kitam nosis sugrūdo ir ausis 
apdaužė. Ir dauguma tų žiūrėtojų buvo taip 
toli nuo tų kumštininkų, kad jie beveik nie
ko nematė, o gana brangiai užsimokėjo. Nuo 
jų vietos arenoje, tie kumštininkai išrodė 
kaip skruzdelės besipešančios už mažą, ne
matomą cukraus krislelį.

Radio Music Hali, New York mieste ne
kartą surinko virš dvidešimts tūkstančių 
dolerių vieną dieną ir šimtą tūkstančių do
lerių per vieną savaitę. Ir ne vienas kino, ju
damųjų paveikslų teatras per vieną savaitę 
surenka dvidešimts penkis tūkstančius do
lerių ir daugiau. Jūs, Amerikos piliečiai to
kias sumas sumokate pamatyti keletą šešė
lių bešokinėjančių plokščioje paklodėje.

Tad, nėra jau taip stebėtina, kad sykį į 
metus, kuri didelė miesto viduryje bažnyčia 
surinktų puspenkto tūkstančio dolerių ka
lėdinės kolektos. Ypač jeigu nors kiek susi

pažinsime su tokios bažnyčios išlaidoms.

Kunigo Kišenė
Iš tikrųjų, visai vaikiška kalbėti apie mū

sų bažnyčios rinkliavas, it jos birte birtų į 
kunigo kišenę.

Iš to bevardinio, man rašyto, laiško žmo
gus pamanytai, būk tas klebonas prašęs tų 
geležinių daiktų sau, savo drabužiams ar sa
vo asmeniui papuošti, padalinti. Beskaity
damas tą jo laišką, įsivaizdinau tą kleboną 
besisegantį geležinį durių begūną į savo 
švarko atraitą, ir besisiūvantį spynas segtu
kų, guzikų vieton ir panašiai. Tikrenybėje 
nieko panašaus ten nebūta. Bet iš to laiško 
kitaip manyti, rodos, nebuvo galima.

Visa ta geležis, visi tie geležiniai daiktai 
buvo bažnyčiai, parapijiečių bažnyčiai, to 
laiško rašytojo bažnyčiai. Klebono prašy
mas ir rūpestis, kad tie geležiniai priedai bū
tų tokio pat gražumo, kaip ir visa bažnyčia, 
mano manymu, yra pagirtinas. Aiškus daly
kas, toks klebonas jaučia ir stengias, kad 
Dievo bažnyčia būtų Dievo verta, Dievui tin
kama. Gas tas klebonas, žinodamas kiek jo 
parapijiečiai prašvilpia visokiem nieknie
kiam, kiek kino rūmų savo pinigais pastato, 
manė ir mano, jog ir Dievo bažnyčiai vieno 
kito dolerio nepasigailės. Jeigu judamųjų

Pack trains in mountainous sec- 
tore are often necessary and here 
the mule, slow būt sure-footed, plays 
an important role. Our Army buys 
thousands of mules paying from $175 
to $190 for each. The mule eats 
leis, carries more, and some de- 
clare is smarter than the horse. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps helps pay for these Army 
Mules. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 
P»7 day. U. S. Treasury Department

paveikslų rūmams jie milijonus sudeda, tai, 
iš tikrųjų, reikėtų nors kiek pasirūpinti ir 
Dievo namais, kur Kristaus Kūnas ir Krau
jas yra kasdien aukojamas.

Ne Kunigo
Ne, ką sakysite, tą, bet kunigas tų geleži

nių daiktų nenešios, nedėvės. Jam nėra jo
kios naudos iš gražios sakyklos ar marmu
ro altoriaus. Jam vis vien, ar bažnyčios alto
rius ir visa bažnyčia bus kalkių skystimu 
ištepliota, ar brangiais, gražaus stiliaus pa
veikslais puošniai išpuošta. Jam vis vien. 
Tiesą pasakius, tie geležiniai daiktai, tos 
durys ir viskas bažnyčioje bus kur kas dau
giau ir dažniau vartojami visų parapijiečių, 
negu klebono. Juk klebonas tik vienų vienas, 
o parapijiečių tūkstančiai.

Ar gi ne gera ir malonu žinoti ir jausti, 
kad Mūsų Viešpaties namo spynos gana stip
rios apsaugoti pašventintus indus, kielikus, 
ciborijas, kuriuose Kristaus Kūnas ir Krau
jas yra aukojamas ir laikomas, kad bažny
čios durių bėgūnai taip smulkiai švelnūs, kad 
mažiausias vaikelis gali piršto spustlėjimu 
į bažnyčią įeiti.

^Bus daugiau).
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)
5525. Kulieša, Mečys, 39, ūki

ninkas, g. v. Šveicarija, Ruda
mina, Vilnius.

5526. Kuliešienė, Elena,, 32, 
ūkininkė.

5527. Kuliešaitė, Irena (Me
čys), 3 mėnesių amžiaus.

5528. Kulieša, Kazys (Me
čys), 1 metų amžiaus.

5529. Kulikauskas, Pranas 
(Jurgis), gimęs 1901, samdi
nys, g. v. Kaimas.

5530. Kulikauskienė - Naujo
kaitė, Stasė (Jurgis), gimusi 
1909, darbininkė.

5531. Kulikauskas, Alfonsas 
(Jonas), gimęs 1911, darbinin
kas, g. v. Kaunas.

5532. Kulikauskas, Vladas 
(Vladas), 25, kirpėjas, g. v. 
Marijampolė.

5533. Kulikauskienė, Janina, 
gimusi 1911, teisininkė, g. v. 
Pavidakiai, Vilnius.

5534. Kulikauskas, Andrius, 
IV2 metų amžiaus, g. v. Vil
nius, Pavidakiai.

5535. Kulikauskas, Vladas, 
65, g. v. Vilnius.

5536. Kulikaiįskas, Julius, 37, 
knygvedis, g. v. Vilnius.

5537. Kulikauskienė, Marija, 
31, darbininkė, g. v. Vilnius.

5538. Kulikauskienė, Antani
na, 53, slaugė, g. v. Vilnius.

5539. Kulikauskaitė, Alek
sandra, 19, g. v. Vilnius.

5552. Kumeliauskas, Mikas 
(Anupras), 44, policininkas, g.

5587. Kundrotaitė, 
(Vincas), 10.

Nijolė

v. Vilniškiai, Trakai. 5588. Kundrotaitė, Irena
5553. Kumeliauskienė, Ona, (Vincas), 7.

37, ūkininkė, g. v. Vilniškiai, 5589. Kundrotaitė, Alma
Trakai. (Vincas), 5.

5554. Kumeliauskaitė, Česlo- 5590. Kundrotas, Zigmas
va (Mikas), 10.

5555. Kumeliauskaitė, Halina 
(Mikas), 13.

5556. Kumeliauskaitė, Felici
ja (Mikas), 16.

5557. Kumpauskas, Jonas 
(Juozas), 40,-mokytojas, g. v. 
Čedasai, Rokiškis.

5558. Kumpauskienė, Elzbie
ta (Jonas), 40, šeimininkė.

5559. Kumpauskas, Rimantas 
(Jonas), 11.

5560. Kumpauskaitė, Sigita, 
(Jonas), 2 metų amžiaus.

5561. Kumpauskas, Kazys 
(Juozas), 35, mokytojas, g. v. 
Čiobiškis, Ukmergė.

5562. Kumpinąs, Gabrys, 45, 
polcininkas, g. v. Malėtai.

5563. Kumpinienė, Veronika, 
42, šeimininkė.

5564 . Kumpinaitė, Janina 
(Gabrys), 13.

5565. Kumpinąs, Gediminas 
(Gabrys), 8.

5566. Kumža, Pranas, 27, 
samdinys, g. v. Pabradė.

5567. Kumžienė, Emilija 
(Antanas), 24, šeimininkė, g. 
v. Pabradė.

5568. Kumžaitė, Elena (Pra
nas), 11, mokinė.

5569. Kumža, Algimantas 
(Pranas), 8.

5570. Kumža, Zigmas (Pra
nas), 10 mėnesių amžiaus.

5571. Kunca, Pranas (Juo
zas), gimęs 1906, mokytojas, 
g. v. Ne Varėnai, Telšiai.

5572. Kunca, Alfonsas (Ben
jaminas), gimęs 1902, samdi
nys. g. v. Kaunas.

5573. Kunca, Antanas, gimęs 
1907, mokytojas, g. v. Nedzin
gė, Alytus.

5574. Kuncienė - Samulytė, 
Apolonija (Gasparas), g. v. 
Panevėžys.

5575. Kunca. Antanas, g. vie-
5540. Kulikovskis, Jonas į ta Nedzingė.

(Antanas), 42, samdinys, g. 5576. Kuncienė, Dragūnaitė, 
vieta Vilnius. į Zosė (Kristupas), gimusi 1906,

5541. Kulikovskis, Kalibatas mokytoja, g. v. Nedzingė.
(Leonas), 18, mokinys, g. vie
ta Vilnius.

5542. Kulinkevičienė, Geno

5577. Kuncaitė, Nijolė (An
tanas), 5.

5578. Kimčius, Medardas
vaitė, 25, darbininkė, g. v. Vii- (Medardas), 27, invalidas, g. v.
mus.

5543. Kulinkevičius, 3 metų 
amžiaus.

55-14. Kulinkevičius, 2 metų 
amžiaus.

5545. Kulinkevičius, Jonas, 
29, mokytojas, g- v. Daugai, 
Alytus.

5546. Kulinkevičienė, Petro
nėlė (Antanas), 24, mokytoja, 
g. v. Daugai.

57 47. Kulinkevičiūtč, Nijolė,
OO.

5548. Kulnys, Juozas, 31, 
samdinys, g. v. Panevėžys.

5549. Kulnienė, Jadvyga, 26, 
šeimininkė, g. v. Panevėžys.

5550. Kulnys, Juozas (Juo
zas), 7.

5551. Kulnys, Jonas (Juo
zas ), 10 mėnesių amžiaus.

Kiškeliškiai, Siesikai.
5579. Kundrotas, Petras, 40, 

slamdinys, g. v. Kaunas.
5580. Kundrotienė, Anelė, 38, 

mokytoja, g. v. Kaunas.
5581. Kundrotas, Adolfas 

(Juozas), gimęs 1897, samdi
nys, g. v. Kaunas.

5582. Kundrotienė, Vladė, 75, 
šeimininkė, g. v. Paropė, Kra
kiai.

5583. Kundrotaitė, Anelė 
(Liucija), 45, šeimininkė, g. v. 
Paropė.

5584. Kundrotas, Vincas 
(Liucijus), 41, agronomas, g. 
v. Paropė.

5585. Kundrotienė, 35, šeimi
ninkė, g. v. Paropė.

5586. Kundrotienė, Alina 
(Vincas), 13, mokinė.

(Urbonas), gimęs 1909, darbi
ninkas, g. v. Vilnius.

5591. Kunickas, Česlovas 
(Stasys), 23, samdinys, g. v. 
Kaunas.

5592. Kunickas, Pranas (Pra
nas)), g. v. Vilnius.

5593. Kunigėlis, Jurgis (A- 
domas), 40, policininkas, g. v. 
Dranyčėnai, Utena.

5594. Kunigelienė, Ona, 30, 
šeimininkė.

5595. Kunigėlis, Algimantas 
(Jurgis), 10, mokinys.

5596. Kunigelytė, Danutė 
(Jurgis), 6.

5597. Kunigelienė - Kazake
vičiūtė, Sofija (Pranas), 28, 
šeimininkė, g. v. Ukmergė.

5598. Kunigėlis, Algirdas, g. 
v. Ukmergė.

5599. Kunigėlis, Mikas (Ie
va), 44, darbininkas, Panevė
žys.

5600. Kunigiškis, Motiejus 
(Jurgis), 46, ūkininkas, g. v. 
Telšiai, Švenežeris.

5601. Kunigiškienė, Marija,
30, ūkininkė, g. v. Telšiai, 
Švenežeris.

5602. Kunigiškis, Juozas 
(Motiejus), 10, mokinys.

5603. Kunigiškytė, Danutė 
(Motiejus), 6.

5604. Kunigiškytė, Gražina 
(Motiejus), 1.

5605. Kuodis, Jonas (Jonas),
31, g. v. Vilnius.

5606. Kuodis, Rapolas (Pet
ras), 57, geležinkelietis, g. v. 
Šiauliai.

5607. Kuodžius, Adomas, 40, 
ūkininkas, g. v. Užkalniai, Ra
mygala.

5608. Kuodžiuvienė, Jadvy 
ga (Bronius), 30, ūkininkė, 
g. v. Užkalniai.

5609. Kuodžius, Bronius 
(Adomas), 13.

5610. Kuodžius, Vycautas
(Adomas), 8.

5611. Kuodžius, Antanas 
(Adomas), 4.

5612. Kuolas, Kazys (Pra
nas), 25, g. v. Kaunas.

5613. Kuolas, Pranas (Ka
zys), 31, samdinys, g. v. Kau-

Užsisakykite Toniko Pas Mus i
Pristatom geriausį toniką Pikni-i 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir 1 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R

nas.
5614. Kuolienė - Kudlaitė, Fe

licija. 23, šeimininkė.
5615. Kuosa, Algirdas - Ka

zys (Adomas), 21, studentas, 
g. v. Kaimas.

5616. Kupčiūnas, Juozas (A- 
domas), 45, Alytus.

5617. Kuprevičienė, Mikali
na, 92. g. v. Jaugila, Krakiai.

5618. Kuprevičius, - Kuprys, 
Ričardas (Jonas), 45, ūkinin
kas. g. v. Jaugilka.

5619. Kuprevičienė - Kuprie- 
nė, Joana, 40, ūkininkė, g. v. 
Jaugilka.

5620. Kuprys, Aleksas (Jo
nas), 29, samdinys, g. v. Žadei- 
kėliai, Pasvalys.

5621. Kuprienė - Aleksandra 
vičiūtė, Adelaina (Pranas), 21 
mokytoja, g. v. Žadeikėliai.

5622. Kuprys. Romualdas 
(Aleksis), 1 mėnesio amž.

5623. Kuprys. Benjaminas 
43. ūkininkas, g. v. Jaugilka 
Krakiai.

5624. Kuprienė, Jadvyga 
(Pranas), 36, ūkininkė, g. v 
Pakirdušis, Krakiai.

5625. Kuprytė, Vanda - Jad 
vyga (Ričardas), 21, studentė 
g. v. Jaugilka.

5626. Kuprys, Mikas (Ričar
das), 16, mokinys.

5627. Kuprytė. Liudgarda 
(Ričardas), 15, mokinė.

Aukojo Intertypos Fondui 5634. Kupronienė, Ona, šei
mininkė, g. v. Utena.

5635. Kupronytė - Kenstavi- 
čienė, Otilija, 20, slaugė, g. v. 
Utena.

5636. Kuraitis, Simas, 36, ag
ronomas, g. v. Plungė.

5637. Kuraitienė - Juškevi
čiūtė, Sofija (Klemensas), gi
musi 1905, mokytoja, g. v. Var
niai.

5638. Kuraitis, Algimantas 
(Simas), 5.

5639. Kuraitis, Juozas (Si
mas), 1.

5640. Kuras, Jonas (Jonas), 
35, mokytojas, g. v. Batakiai, 
Tauragė.

4641. Kurienė, Morta, 35, šei
mininkė, g. v. Batakiai

* * *
MAKE 
EVEKY 
PAYDAY

BONO DAY
mokytojas, 49, g. v. Biržai.

5676. Kuzavinis, Adolfas, 40,

mokytojas, gyv. vieta Joniškis, 
Šiauliai.

5677. Kuzavinienė - Zankaitė, 
Ema (Justas), 38, mokytoja.

5678. Kuzavanis, Sygaudas 
(Adolfas), 8, mokinys.

5679. Kuzavinytė, Vaimyra 
(Adolfas), 6.

“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass......................... 1.00
S. Pauliukas, Cambridge, Mass.............. ................1.00
Mr. & Mrs. Stellman, Nonvood, Mass................... 1.00
N. N., Meriden, Conn.................................................1.00
P. Pilkonienė, New Britain, Conn.............................1.00
A. Gilius, Clifton, N. J............................. .................1.00
M. Kazemekas, Gilbertville, Mass........................... 2.00
N. Dinsmonienė, Montello, Mass............................. 1.00
Miss. D. Gudiškis, Waterbury, Conn.....................  1.00
R. Kalinauskienė, New Britain, Conn..................... 1.00
F. Kraunelis, So. Boston, Mass.................................1.00
J. Pavilonis, Hartford, Conn.....................................1.00
Elzbieta Kumpienė, Dorchester, Mass................... 1.00
J. Gudzevičius, Dorchester, Mass............................5.00
Mrs. Strazdauskienė, So. Boston, Mass................. 2.00
A. Mikšienė, W. Lynn, Mass..... ,..............................1.00
J. Matulaitis, Fort Bragg, N. Carolina...................5.00
A. Čepaitienė, Ansonia, Conn...................................1.00
P. Gudžiūnas, Waterbury, Conn................ .............2.50
J. Sneickus, VVaterbury, Conn.................................2.00
Mrs. E. Labutis, Waterbury, Conn.................... ....  1.00
J. Treinavičius, Montello, Mass............................... 5.00
Tadas Kubilius, Montello, Mass.............................. 1.00
A. Kvaraciejienė, Montello, Mass............................. 1.00
Petras ir Magd. Balčiūnai, Bridge water, Mass..... 5.00
J. Struckus, VVorcester, Mass.................................  1.00
A. Burokienė, Cambridge, Mass............................... 1.00
N. N., Cambridge, Mass.............................................5.00
K. Griciūnienė, So. Boston, Mass.......... .................. 5.00
F. Yanish, New Haven, Conn...................................2.00
B. Setkus, E. Hartford, Conn...................................2.00
S. Rudneckas, New Britain, Conn.........................  1.00
A. Simmons, VVindsor, Conn.................................... 2.00
Ant. Miniukas, Orange, Mass................... ............ 5.00
drs. N. Laukaitis, VVorcester, Mass.......................5.00

B. Jenckus, Poųuonock, Conn.................................  1.00
J. Žukauskas, New Britain, Conn.........................5.00
J. Siupienius, VVaterbury, Conn.............................  5.00
J. Lukša, New Haven, Conn..................................... 1.00
A. Sedlevičius, Hudson, Mass.................................  5.00
įkirs. A. Molis, VVorcester, Mass................................. 1-00

A. Yonitis, Montello, Mass....................................... 1-00
P. Pribušauskienė, Montello, Mass......................... 2.25
A. Andruskevičienė, Lowell, Mass.........................  1-00
J. Zidanavičius, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
E. Lubin, VVorcester, Mass.........................................5.00
A. Apanavičius, Elizabeth, N. J.............................. 5.00
I. Balutis,. Nonvood, Mass......................................... 2.00
J. VVasiliūnaitė, Nonvood, Mass.............................. 1-00
M. Chepulis, VVorcester, Mass..................................  1-00
K. Aleknavičienė, Baltimore, Md. 1..........................1-00
P. Vancevičienė, Hartford, Conn............................. 5.00
P. Augustinas, Maspeth, N. Y..................................1-00
J. Mančiūnas, Hartford, Conn..................................5.00
C. Razauskas, Brooklyn, N. Y..................................1-00
M. Petkevičienė, N. VVoburn, Mass.......... ...............1-00
M. Miklasevičienė, Brooklyn, N. Y..........................1-00
M. Balkunienė, VVorcester, Mass............................. 1-00
V. Blausdzunas, VVaterbury, Conn..........................2.00
M. Stankevičienė, Amsterdam, N. Y...................... 1-00
S. Kerbelis, Amsterdam, N. Y..................................1-00
F. Vasiliauskas, Brooklyn, N. Y............................. 1-00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą ir nuoširdumą.

5680. Kuzma, Izidorius (Jus
5642. Kuras, Vidmantas (Jo-; tinaf}kasienu^’ SYV- vie 

nas), 6.
4643. Kuraitė, Eugenija (Jo

nas), 5.
5644. Kurčius, Vladas (Mo

tiejus), 23, ūkininkas, g. v. i 
Kamajai, Švenčionys.

5645. Kurcinauskas, Feliksas 
(Simas), gimęs 1881, ūkinin
kas, g. v. Kamajai, Švenčionys.

5646. Kurcinauskaitė, Mari
ja, 19.

5647. Kurcinauskaitė, Juzefą,
16.

5648. Kurtinaitytė, Marija 
(Juozas), 23, ūkininkė, g. v.
Kirkiai, Kiduliai.

5649. Kurgonas, Antanas 
(Martynas), gimęs 1899, sam
dinys, g. v. Novikai, Žasliai.

5650. Kurinskaitė, Aldona 
(Petras), 7, g. v. Kaunas.

5651. Kurmavičius, Juozas 
(Jonas), 26, ūkininkas, g. v.
Kupiškis.

5652. Kurmickas, Julius (Ig
nas), 32, dailidė, g. v. Švenčio
nys.

5653. Kurnatauskienė, Elz-f
bieta (Kasparas), 64, darbi
ninkė, g. v. Vilnius.

5654. Kurovskis, Mikas (An
tanas), 55, g. v. Vilnius.

5655. Kurtinys, Adomas (Ka
zys), 58, .ūkininkas, g. v. Adu
tiškis.

5656. Kurtinienė, Marija, 55, 
ūkininkė.

5657. Kurtinytė, Cezari ja 
(Adomas), 34, ūkininkė.

5658. Kurtinytė, Irena (Ado
mas ), 22.

5659. Kuša, Juozas (Juozas), 
gimęs 1909, žurnalistas, g. v.
Kaunas.

5660. Rusienė - Marcinkevi
čiūtė, Regina (Jurgis), gimusi 
1909, siuvėja, g. v. Kaunas.

5661. Kumirskis, Antanas,
45, samdinys, g. v. Vilnius.

5662. Kurnirskienė, Elena,
35, samdinė, g. v. Vilnius.

ta Padukštis, Antalieptė.
5681. Kuzmienė, Stefa (Ka

zys), 32.
5682. Kuzmaitė, Danutė (Izi

dorius), 8, mokinė.
5683. Kuzmaitė, Aldona (Izi

dorius), 6.
5684. Kuzmickas, Petras (Jo

nas), gimęs 1925, mokinys, g. 
v. Liaudiškis, Smalvr:

5685. Kuzmickis, St 
vilas), 30, gyv. vieta

5686. Kuzminas, g
męs 1901, darbininke 
Kaunas.

5687. Kuzminienė, Juzė (Ma
tas), gimusi 1908, g. v. Kaunas.

5688. Kuzminas, Vytautas 
(Jonas), 9, mokinys.

5689. Kuzminaitė, Gražina 
(Jonas), 7, mokinė.

5690. Kuzminskis, Kazys 
(Petras), gimęs 1904, mokyto
jas, gyv. vieta Tveria:, Telšiai.

5691. Kuzminskienė - Buš- 
mackaitė, Ona (Juozas), gi
musi 1905, mokytoja, gyv. v. 
Tveriai.

5692. Kvarociejus, Petras 
(Motiejus), gimęs 1901, daili
dė, gyv. v. Grybaula, Marcin
konys.

5693. Kvaševičius, Benedik
tas (Antanas), gimęs 1912, 
samdinys, gyv. vieta Kaunas.

5694. Kvedaras, Jurgis (Ma
tas), 35, knygvedis, gyv. vieta 
Zarasai.

5695. Kvedarienė, Marija 
(Danielius), 28, samdinė, gyv. 
vieta Zarasai.

5696. Kvedaraitė, Aldona
(Jurgis), 3.

5697. Kvedaraitė, Rimutė
(Jurgis), 2.

5698. Kvederas, Petras (Pet
ras), 35, samdinys, gyv. vieta 
Babrungas, Plungė.

5699. Kvederienė, 24, šeimi
ninkė.

5700. Kvederaitė, Aldona
5663. Kumirskis, Edmundas ^etrasL

5628. Kuprys, Vincas (Anup
ras), 54, ūkininkas, g. v. Pa- 
kirsnis. Krakiai.

5629. Kuprienė, Joana (Pra
nas), 42, ūkininkė, g. v. Jau
gilka. Kėdainiai.

5630. Kuprys, Gediminas

(Vincas), 13.
5631. Kuprys, Vytautas, Vin

cas, 12.
5632. Kuprytė, Elena (Vin

cas), 10.
5633. Kuprys, Vincas (Vin 

cas), 5.

(Antanas), 18, g. v. Vilnius.
5664. Kumirskis, Tadas (An

tanas), 4.
5665. Kušlikis, Stasys (Juo

zas), 36, karys, g. v. Lentva
ris.

5666. Kušauskas, Jonas, 42, 
ūkininkas, g. v. Maišiogala, Vil
nius.

5667. Kušauskienė, Regina, 
35, g. v. Maišiogala, Vilnius.

5668. Kušauskas, Marijonas 
(Jonas), 15, mokinys, g. vieta 
Maišiogala, Vilnius.

5669. Kušauskaitė, Alina (Jo
nas), 11, g. v. Maišiogala, Vil
nius.

5670. Kušlys, Martynas, 77, 
ūkininkas, gyv. v. Voveriškiai, 
Šiauliai.

5671. Kušlytė, Vitalija (Mar
tynas).

5672. Kutka, Vincas, gimęs 
1900, samdinys, gyv. vieta Ra- 
moliškiai, Kiduliai.

5673. Kutka, Nikodemas, gi
męs 1912, policininkas, gyv. v. 
Pervazninkai, Kiduliai.

5674. Kutkienė, Veronika, gi
mus 1911, šeimininkė, gyv. vie
ta Pervazninkai.

5675. Kutra, Jurgis (Jurgis),

(Bus daugiau)

f . ’’ *

WAHBŪNUS
I* t*   *

HiUer fiound aut that his high pow- 
ered mechanized and motorized 
army bogged down in the «now and 
mud of the Russian Winter. Al- 
though our Army ia largely mecha- 
nized the cavalry horse is štili a 
higbly essential f aetor in this mount- 
ed division and in the Field Artil- 
lery. The Army also maintains re- 
mount iarms vhere many cavalry 
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days oi 
the Army. Purchase oi War Savings 
Bonds will insure good mounts ior 
the Cavalry. You and your neigh« 
boto buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the U. S. 
Cavalry. Invest at least 10 percent 
et your income in War Bonds.
*------—— - P~S. Trtisurį DefutgeiĄ
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1. įžanga
Ryt, mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Įžengimo į 

dangų šventėje, apsupti ištikimųjų ir maldingųjų 
Amžinojo Miesto žmonių ir būdami artimoje tėviškai 
vienybėje su milijonais pasaulio Krikščionimis, Mes 
eisime prie Popiežiaus altoriaus Patrijarkiškojo Vati
kano bazilikoje atnašauti Dievui, su didžiausiu nuo
lankumą ir karšta meile, šv. mišių Auka. Didis dėkin
gumo jausmas visų gerų daiktų Davėjui pripildo Mū
sų širdį ir traukia Mus prie altoriaus, nes Mūsų siela 
yra pilna begalinio džiaugsmo, ši diena Mums prime
na, kaip 25 metai atgal, iš Mūsų garbingojo ir neuž
mirštamojo pirmtakūno rankų priėmime Vyskupišką 
konsekraciją.

Tai yra Mums brangi atmintis, kuri visų pirma 
verčia Mus giedoti Dievui garbės giesmę ir taip pat iš 
širdies gilumos prašyti dangaus palaimos Mūsų Vieš
paties tikintiesiems, kurie yra pavesti Mūsų globai, ir 
taip pat palaimos visam ką Bažnyčia veikia ir kenčia 
pasaulio išganymui. Ši diena, kuri turėtų būti Katali
kiškam pasauliui tyro ir ramaus džiaugsmo diena, 

didžiausių susirūpinimų ir kančių metu, kurį 
. Atpirkėjo žodžiai ryškiai apsako: “Nes tauta 

/iii; i prieš tautą ir karalystė prieš karalystę; vieto- 
c; ous maro, bado ir žemės drebėjimų” (Mat. 24, 7).

i tai, šio pasaulinio nelaimių metu, kaip Mes gali
me turėti iškilmes, nors ir grynai tikybines, kurios
tinkamos yra džiaugsmo ir laimės dienoms?

Šių dienų baisūs įvykiai skatina Mus ne prie 
džiaugsmo, bet prie atgailos ir atlyginimo, prie sąži
nės sąskaitos ir dvasinio apsivalymo; jie įspėja mus 
ir liepia pakeisti savo minčių, siekimų ir elgesio kelią.

Taigi Mums, brangieji vaikeliai, yra džiaugsmas, 
pasitenkinimas ir užtikrinimas žinoti, kad Mūsų ju
biliejus yra švenčiamas Katalikiškame pasaulyje mal
domis ir aukomis Bažnyčios gerovei, kad gausios iš
maldos yra teikiamos tūkstančiams ir tūkstančiams 
brolių, kurie, savo didžiose nelaimėse, šaukiasi į Krik
ščionišką labdarybę, kuri drauge su jais, šio laiko pa
saulinės nelaimės ir ašarų dienomis, kantriai kenčia. 
Dievo Apvaizdos surėdimu Mums yra uždėta pareiga 
nešti ganytojiškojo rūpesnio naštą, kurią, 25 metai 
atgal nešė didžiadvasis Popiežius ir kuris Sistino baž
nyčioje uždėjo ant Mūsų rankas, suteikdamas Mums 
kunigystės pilnumą.

tvertas Paveldėjimas
Tai yra šventas paveldėjimas, bet, o, kaip sunkus 

ir pilnas liūdesių šitas kelias, kuriuo meilingoji Die
vo Apvaizda Mus veda!

Čia Mums vėl prisimena Sistino bažnyčia, kur, 
ant Mūsų silpnų pečių buvo uždėta Vyriausiojo Gany
tojo garbė, garbė, kurios Mes jaučiamės neverti. Su 
šia garbe atėjo neapsakomai sunki našta, kuri, prasi
dėjus ir išsiplatinus antrajam pasaulio karui, pasida
rė taip sunki, kad net perviršijo pirmojo pasaulio karo 
naštą, kurią nešė Popiežius Benediktas XV. Bet, bran
gieji vaikeliai, veltui Mes būtumėme perėję per Leono 
XIII, kuris pasižymėjo gilia išmintimi, mokyklą; Pi
jaus X, to tikrai šventojo vyro; Benedikto XV, taip 
gausiai apdovanoto gilia išmintimi; Pijaus XI, to taip 
drąsaus vyro, jei šiame pasaulio nelaimių sūkuryje, 
Mes, nors ant valandėlės, svyruotumėme pasitikėji
mu, pagrįstu tikėjimu, sutvirtintu viltimi, paskatin
tu meile; šitas pasitikėjimas yra, kad Mūsų Viešpats 
niekada taip atydžiai negloboja, niekada nėra taip 
arti savo Bažnyčios, kai tose valandose, kada Jo vai
kai, baimės ir audros išgąsdinti, šauktų: “Mokytojau, 
ar Tau nerūpi, kad mes žūstame? Viešpatie, gelbėk 
mus, nes žūstame” (Mor. 4, 38; Mat. 8, 25). Ir kame 
Mes randame tokį pasitikėjimą, sielos nuraminimą ir 
sutvirtinimą? Prie Šv. Petro, pirmojo Romos Vysku
po Karsto. Kuomet Mes klūpome prie jo karsto ir ap
mąstome Bažnyčios gyvavimo pirmąsias dienas, Mes, 
rodos, matome pirmą Popiežių, kurį pats Jėzus Kris
tus paskyrė būti Bažnyčios kampiniu akmenimi, pa
keliant galvą ir Mums sakant: “Aš meldžiu jus, ka
dangi esu vyresnysis ir Kristaus kentėjimų liudyto
jas, ganykite jums Dievo pavestas sielas” (1 Pet. 5,1). 
Tada Mes dvasioje matome viso pasaulio Mūsų ge
ruosius vaikelius susirinkusius prie Mūsų, kurie yra 
taip skaitlingi, kaip jūros pakraščių smiltys, ir Mūsų 
širdis džiaugiasi ir Mes jaučiame pareigą kalbėti ir 
maitinti kiekvieno jūsų sielą tuo pasitikėjimu, kuris 
palaiko Mūsų sielą.

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

PAKVIETIMAS

Aušros Vartų Parapijos me
tinis piknikas įvyksta šiais me
tais Sekmadienio popietyje, 
Rugpiūčio 16 dieną, darže prie 
pat bažnyčios. Rengėjai dirba 
išsijuosę, viskas rengiama kuo- 
puikiausiai. Dalyvauja visos 
draugijos. Programa bus didin
ga

daioavosi. Kiti gi geros širdies 
geradariai palengvino savo ki
šenes, pirsidėdami savo cente
liais. Matėsi skaitlingai ir sve
čių iš kaimyninių parapijų

Parapijos Choras, vadovybė
je muziko J. K. Žemaičio, pui
kiai išpildė dainų programą. 
Viskas ėjo labai sklandžiai iki 
vakarui. Apie 9-tą vai. jau da
rėsi gerokai tamsu, tartum 
nenorėdami skirstytis iš to 
gražaus šeimyniško susirinki-

Moterų Są-gos 5-ta kp. ruo
šėsi prie šaunaus pikniko 16 d. 
rugp., Maironio parke, Shrew- 
sbury, Mass. Bus skanių valgių 
ir įvairių gėrimų ir kitokių 
margumynų. Valdyba ir komi
sija maloniai visus kviečia 
skaitlingai dalyvauti ir kartu 
linksmai laiką praleisti.

Nuoširdžiai tad kviečiu visus mo> P° būrelį sustoję stiprinasi 
parapijiečius .prietelius ir sve- kas kuom mylėdami ir šneku
čius iš kitur dalyvauti šiame 
mūsų parapijos metiniame pa
rengime.

Kun. K. A. Vasys, 
7 klebonas.

Laikytame kps. susirinkime 
3 d. rugp. išklausyti raportai iš 
buvusio susirinkimo 5-tos ir 
69-tos kuopų reikale apskričio 
išvažiavimo, kuris įvyks 30-tą 
d. rugp. Maironio parke, 
Sbrewsbury, Mass. Susirinki
mas užgyrė. komisijos planus 
ir išrinko būrį darbuotojų. Nu
tarta duoti atsilankymo dova
nas. Vietinės kuopos dės visas

čiavosi ir taip praėjo laikas iki 
vėlumos.

Sekantį sekmadienį, klebonas 
kun. A. Petraitis, pareiškė di- Į pa-sLangas, kad įvažiavimas pa-

Klausimai Apsvarstymui
T. Kada Pijus XII pasakė šitą kalbą?
2. Kodėl Popiežius nesidžiaugia 25 metų jubiliejumi

Motina ir sūnelis išsirengė į marketą, kaip tuo tar
pu juos bepirkinėjant daiktus New Yorke užklupo 
smarkus lietus. Ir štai jų kelia visas pavirtęs vandens 
srove. Motina kviečia mažytį eiti pirmyn, bet maža 
sis rodo nepasitikėjimo, nes nesimato gatvės bei laip
to, tik vienas vanduo. “Safety first”!

po anglų priežiūra. Bet y- 
ra viena kliūtis, kuri rim
tai trukdo indų siekimą 
nepriklausomybės. Yra 
tai jų didelis susiskaldy
mas ir nesutarimas. Juos 
skiria tikybos, luomai, 
kalbos, keisti papročiai.

Pasidalinimas į luomus 
yra toks griežtas, kad tuo
mi apsunkinamas žmonių 
bendradarbiavimas ir su
gyvenimas. Jei žemesnio 

yra 78 milijonai. Jie yra jo luomo žmogus ką čiu-

Rašo G.
Indijos žemės plotas už

ima apie du milijonu ket
virtainių mylių. Iš jos 350 
milijonų gyventojų tik 8 
nuoš. temoka skaityti ir 
rašyti. Skaitlingiausią In
dijos gyventojų dalį suda
ro indusai arba arijai. Jų 
yra apie 240 milijonų. Jie 
yra griežčiausia nusistatę 
prieš Angliją. Toliau se
ka Mahometonai, kurių

palankesni Anglijai, negu 
indusai. Budistų yra apie 
12 milijonų. Jie politikon 
mažai tesikiša. Krikščio
nių yra 6.500.000.

Kiti sudaro mažai reiš
kiančias mažumas.

Galima sakyti, kad 110 
milijonų Indijos gyvento
jų pritaria dabartinei pa
dėčiai, o 240 milijonų 
griežtai reikalauja per
traukimo ryšių su Angli
ja.

Indijoj vartojama apie 
200 kalbų.

Iš viso Indijos gyvento
jų tėra apie 10 nuoš. mies
čionių. Kiti yra. sodiečiai.

Tautos pribrendimas 
prie nepriklausomybės 
nepriklauso nuo jos raš
tingumo. Juk buvo laikai, 
kada net karaliai nemokė
davo pasirašyti. Nereikia 
nei didelių miestų. Buvo 
laikai, kada visos didžio
sios tautos gyvavo be di
delių miestų. Ko tautai 
reikia nepriklausomam 
gyvavimui, tai užtektino 
skaičiaus patyrusių valdi
ninkų ir šiaip jau inteli
gentų. To visko indams 
netrūksta. Indams ne
trūksta aukščiausio išsi
lavinimo žmonių, šimtai 
tūkstančių indų valdinin
kų eina visokias pareigas

$». Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos me

tinis piknikas 2 d. rugp., Mai
ronio parke puikiai pavyko. Iš 
ryto diena buvo graži, saulutės 
giedra visus viliote viliojo, tik 
skubinkitės į parapijos pikni
ką. Vėliau apie 12-tą vai. pasi
rodė debesys ir apie 1-mą vai. 
pradėjo iš lėto lynoti. Rengėjai 
ir darbuotojai, baimės apimti 
klausinėjo: kas bus, kas bus? 
Viskas prirengta, priruošta. 
Bet gerasis Dievulis pasigailė
jo, ir gražiai palijus pradėjo 
debesėliai skirstytis ir giedri 
saulutė vėl visus nuramino. 
Susirinko tūkstantinė minia. 
Kaip tos darbščios bitutės, ku
rios neša vašką bei medų ir su
taiso viską gražiausiai, taip ir 
mūs parapijos šeimynėlė, vado
vybėje Dvasios Vadų, skaitlin
gas būrys Draugijų pirminin
kų su savo palydovais uoliai

pinėja, tai to daikto nega
li čiupinėti aukštesniojo 
luomo žmogus. O jei tą 
padaro, tai susitepa ir tu
ri apsivalymo ceremoni 
jas atlikti. Jei žemesniojo 
luomo virėjas ar virėja 
pagamina valgį kuo ge
riausia ir kuo įvairiausia 
tai vištiek aukštesniojo 
luomo žmogus negali jo 
valgyti. Jei valgytų, tai 
susiterštų. O jei to paties 
luomo virėjas pagamina 
valgį ir nešvariausiu bū
du, tai valgis bus laiko
mas tyru to luomo žmo
nėms.

Indai braminiško išpa
žinimo nevalgo mėsos ir 
jiems nevalia žudyti nei 
jokios gyvybės. Tad jei 
kito išpažinimo žmonės 
užmušinėja gyvulius mė
sai ,tai tas juos erzina. Ir 
jei kito išpažinimo žmo
nės naikina žiurkes, blu
sas, utėles, uodus, gyva
tes ir kitokį brudą, tai ir 
tas braminus erzina, jie 
tam priešinasi ir neretai 
dėl to išeina muštynės, 
kraujo praliejimas ir žu
dynės. Jei žmogus suser
ga, tai braminų tikėjimo 
mokslu, taip atsitinka dėl 
jo nuodėmės. Tai tas dar 
nelabai keista. Bet keista 
tas, kad ligonį negali 
slaugyti to paties luomo

3. Kodėl Popiežiaus gyvenimas yra toks sunkus?
4. Kame Popiežius randa stiprybę savo sielai?
5. Koks turi būti mūsų pasitikėjimas?

slaugė. Taip daryti, reikš 
tų susitepti. Tada slaugy
mas pavedama žemesnio
jo luomo slaugei.

Luomo įstatymai drau
džia keisti užsiėmimą. 
Jei žmogaus sveikatai 
kenkia tam tikras užsiė
mimas, tai jam vištiek ne
valia pereiti prie kito, 
jam nekenksmingo užsiė
mimo.

Ūkių darbai rokuojami 
pažemininčiais.
KARVĖS
GARBINIMAS

Indai yra karvės gar
bintojai. Indijoj yra tiek 
karvių, kad jų atseina po 
vieną ant kas dviejų žmo
nių. Bet tas karvės užlai
komos ne melžimui, ne 
mėsai, o garbinimui. Jos 
nesudaro praktiškos nau
dos.

Indai braminiško išpaži
nimo netiki į mediciną 
Jie medicinos mokslą lai
ko monais, magija. Ligo
ninės tai velnio išmistas. 
Girdi, jei nebūtų ligoni
nių, kur gydomi venerikai 
ir džiovininkai, tai mažiau 
tebūtų paleistuvysčių ir 
džiova sergančių. Taip 
sako net garsusis indusų 
vadas Gandhi. Jis taip sa
ko, nors aukštus mokslus 
yra išėjęs Londone. Jisai 
sako, kad Indijos žmonės 
savo išganymui turį už
miršti tą, ką nuo anglų y- 
ra išmokę. Geležinkelius, 
telegrafus, telefonus rei
kią panaikinti, ligonines 
išgriauti, medicinos, ad
vokatūros mokyklas už
daryti. Geležinkeliai esą 
ligų platintojai, bado 
skleidėjai ir žmonių pri
gimties gadintojai, 

i (Bus daugiau)

delį dėkingumą visiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie pikni
ko pasisekimo. Pasekmės ge
ros. Liko pelno $2000.

(Del stokos vietos aukotojų 
vardus apleidžiame. Red.).

Sekantieji laimėjo dovanas: 
V. Jeskevičius, 11 Tailor St., 
$25.00 — War Bond; K. Step- 
šinskas, 35 Barclay St., F. 
Lamp; T. Rogaliauskas, Chat- 
ham, St., Sm. Stand.; W. Am
brose, 17 Fox St., 50 Gal. of 
Oil; J. Chibas, 38 Providence 
St., Electric Clock; O. Navikie
nė, 23 Lanesboro Rd., lėkščių 
setą: Rasimas, 3 Hull PI., R. 
Lamp; O. Žiurinsky, Columbia 
St., Golf Beg; Leo Daučiūnas, 
42 Providence ’St., Tennis Ra- 
cket; M. Dabravolskiūtė, Suf 
fayette St., Sm. Stand; Jukne
vičius, 97 Providence St., Has 
sack; Liutkevičius, 34 Arthur 
St., — cukraus: Virbašius, Ha 
rrison St., — cukraus; Vaške- 
vich, Segal St., — cukraus; 
Raulauskas, South St. — cuk
raus; ShUalė, Ward St., T 
Lamp.

vyktų sėkmingai.

Sus. R. K. 41-ma kp. turėjo 
savo susirinkimą 8-tą d. rugp. 
Išklausius raportus ir kitus 
bėgamuosius dalykus, aptarta 
jrisirengimas prie metinio 
kps. pikniko, 23-čią d. rugp., 
Maironio parke. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Bus ir įvai
rumų. Dauguma narių prisidė
jo aukomis ir pasižadėjo uoliai 
darbuotis.

Valdyba kviečia visus narius, 
rėmėjus ir svečius skaitlingai 
dalyvauti ir būsite patenkinti. 
Susirinkimo dovaną laimėjo 
P. Liberienė, $2.00.

Raport.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St. 
New Britain, Conn.

PORA KELNIŲ

Vienas
ŠMOTUKAS
CUKRAUS

Viena
IR

Party Line Telefonai

PARTY LINES ilgai buvo gero humaro bojak- 
tas. Bet jie davė gerą. patarnavimą, žemiausia 
kaina... ir buvo atsiektas tikslas.

NIEKAS NESAKĖ, kad šios rūšies telefonai 
yra lygūs individualiams telefonams. Kaip vie
nas šmotelis cukraus įdėtas į kavą neatstoja 
dviejų šmotelių, jei Jūs mėgstate du; nei vie
nos kelnės dviejų.

RIMTAI, taupymas vario yra daug svarbesnis 
negu taupymas cukraus ar vilnų, šie dalykai 
gali teikti smagumą tarnaujantiems, bet varis 
daug padės kariauti. Jis naudojamas bombe- 
riams, kruseriams. tankams, submarinams — 
sprogdinimams ir bomboms sprogdinti Tokio ir 
Berlinui.

IŠMINTINGA šiandien “nevaikyti madų”, bet 
laikytis paprastai. Reiškia, pasitenkinti vienu 
šmotuku cukraus, vienoms kelnėms, party-line 
telefonais ir trumpiausiai telefonu kalbėti.

TAIGI, kada jūsų kaimynas įsiveda party-line 
telefoną, nemanyk, kad tai daro ekonomiškais 
sumetimais. Telefonas gali būti susiaurintas 
taip, kaip vilnos, cukrus, padangos ir gasolinas.

NCW iNGLAND TUIFHOMi A TiLKGtAPH CO.
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MIRĖ ONA ŠAKIENE

Lawrence, Mass. —
Antradienį, rugpiūčio 12 d., 

3:20 vai. ryte, Massachusetts 
ligoninėje, Boston, Mass. mirė 
Ona Šakienė (Skeiviūtė), su
laukusi 31 metų amžiaus. A. a. 
Ona paliko dideliame širdies 
skausme vyrą muziką Povilą 
Saką, Šv. Pranciškaus par. 
vargonininką, Lawrence, Mass., 
sūnų Richardą 8 m., Dovydą 
4 m., Kotriutę 2l/> m., tėvelį, 
motinėlę, brolį, kuris tarnauja 
J. V. kariuomenėje ir sesutę.

A. a. Ona Šakienė buvo bai
gusi Brockton High School, ko
legiją ir kaikurį laiką studija
vo Washingtono Universitete. 
Ji buvo viena pavyzdingiausių 
moterų ir motinų. Nežiūrint, 
kad ji dirbo be namų ruošos 
darbo įstaigose, bet ji dar su
rasdavo laiko dirbti ir idėjinėse 
organizacijose. Ji buvo labai

pamaldi ir priklausė Šv. Pran
ciškaus Trečiajam Ordenui. 
Mirė pilnoje sąmonėje, atsi
sveikinus su savo mylimu vyru 
Povilu, tėveliais, broliu kariu, 
ir sesute. Mirė kalbėdama šv. 
rožančių ir prašė, kad nevien 
josios artimieji su ja kalbėtų 
rožančių, bet ir gydytojai, ku
rie stovėjo prie josios mirties 
patalo.

A. a. Onos Šakienės laidotu
vės įvyksta penktadienį. Iš na
mų 9 vai. josios kūnas bus at
vežtas į Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už jos vėlę. 
Po pamaldų bus išlydėta į am
žino atsilsio vietą — Brockto
no katalikų kapines.

Reiškiame muzikui Povilui 
Sakui ir jo šeimai, pp. Skei
viams ir visiems velionės gimi

Kas met parapijos išlaidoms 
padengti būdavo rengiama ge
gužinė. Šįmet, susidarius sun
kioms transportacijos sąly
goms, gegužinė nebus rengia
ma. Negalint ir neesant pato
gaus laiko kitokiam parengi
mui, klebonas kun. P. J. Juš
kaitis, tam tikslui t. y. paden
gimui nors dalį parapijos išlai
dų, atsišaukė į parapijiečius 
aukų. Tam tikslui yra padary
ti konvertukai, kur kiekvienas 
įdėjęs savo auką gali grąžinti 
bažnyčioje per kolektą. Kon- 
vertukus galima pasiimti baž
nyčioje prie durų.

HORWOOD, MASS.
Rugpiūčio 10 d., savo namuo

se, 294 Lenox St., mirė Jonas 
Kasauskas, kuris per ilgą lai
ką sirgo širdies liga. A. a. Jo
nas paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną Kastanciją Ka- 
sauskienę ir vieną dukterį ir 
sūnų. Palaidotas rugp. 13 d. 
9 vai. rytą iš Šv. Jurgio lietur 
vių parapijos bažnyčios, High- 
land kapinėse.

Velionis priklausė prie Šv. 
Vardo draugijos ir kitų para
pijos draugijų.

AUGUST
SALE!

WAR BONDS
Gas masks which came into ūse 

in warfare for the first time when 
the Germans used poison and mus- 
tard gas in World War I, are much 
improved today over those used 
then. The Chemical Vfarfare Branch 
of the War Department issues these 
gas masks to every man in the serv 
ice. We are taking do chances.

. i

Albert R. Barfcer
Pirmiau—Pope Optical Co.

nėms gilią užuojautą.

CAMBRIDGE, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 8 d. 
pas savo tėvelius dešimčiai die
nų atostogų, atvyko jaun. lei
tenantas Alfonsas Matusevi
čius. Leit. A. Matusevičius iki 
šiol stovėjo ir mokėsi Fort 
Bragg, North Carolina, bet po 
atostogų yra perkeliamas nau- 
jon vieton, kur ir išvyksta, bū
tent, į Virginijos apskritį. 
Mums Cambridge lietuviams 
džiugu matyti, kad iš mūsų 
jaunuolių būrio bus tokių, ku
rie galės vadovauti Amerikos 
•karo jėgoms. Sveikiname Įeit. 
A. Matusevičių, linkėdami, kad 
jis pasiektų ir vyresnio leite
nanto laipsnio, nes jis dar vis 
tęsia mokslą, kad tapus vyres
niu leitenantu.

Šiomis dienomis pp. Paznio- 
kų šeima, gyv. Heaton Avė., 
gavo žinių, kad jų sūnus Jonas, 
kuris tarnauja kariuomenėje, 
parvažinėjo atostogų pas tėve
lius ir gimines. Jonas buvo pas
kutiniais laikais Fort Bragg, 
North Carolina.

Jonas Kulisauskas neužmirš
ta aplankyti Norwoodiečius lai
škais. Šią savaitę vėl girdėti, 
kad jo kasdieniniame gyveni
me daug ko naujo. Rašo ir a- 
pie Norwoodietį Praną Cvili- 
ką — buvusį Vytį, Choristą ir 
darbuotoją, kitose organizaci- 
,ose.

Kada Juąna reikalingi 
leiskite mama Uegzamtnuoti akt 
tr pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

W7 MAIN ST. Tel. S-1944 
VVORCESTER, MASS.

275 Main St, Webater, M

SUNKIAI SUŽEISTA 
Rugpiūčio 4 d. vėlai vakare 

iš darbo pareinančią automobi
lis suvažinėjo p. Petronėlę Šid
lauskienę. p. P. Šidlauskienė 
sunkiai sužeista ir patalpinta 
Cambridge Miesto ligoninėje. 
Padaryta sunki skubota opera
cija. Jos gyvybė randasi pavo
juje. Reiškiame jos šeimai už
uojautą, o jei pačiai laimingai 
pasveikti.

APSIVEDĖ
šeštadienį, rugpiūčio 8 d- 

Cambndge lietuvių N. P. baž
nyčioje apsivedė p-lė Ona Vit
kauskaitė su Juozu Mantello. 

j Linkime linksmaus gyvenimo.

Paskutinėmis savaitės dieno
mis, atvykę pas savuosius ir 
draugus, linksmai praleido ‘the 
week end’ šie kariai: jūreivis 
Petras Dovydavičius ir karo 
policininkas Vincas Raškevi- 
čius. Lankėsi ir daugelis kitų, 
bet neteko visų sužinoti.

Sekmadienį, rugpiūčio 9 d. į- 
vyko LDS 8 kp., susirinkimas. 
Susirinkime kuopa prisirengė 
tinkamai dalyvauti LDS apskr. 
metiniame suvažiavime, kurisw
įvyks rugsėjo mėnesyj, Šv. Pet
ro parapijos svetainėje, South 
Bostone. Išrinkti šie delegatai: 
P. Radaitis, J. Mockevičius, B. 
Jakutis, A. Daukantas, A. Vin- 
ciūnas, V. Jaka vičius. A.D.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido 

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

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

KAINA TIK 02.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

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

Sąjungietė Ona Červokienė 
kuopos iždo globėja ir Kursų 

komisijos narė), jos vyras Bro
nius ir sūnus Jonas ir pp. Ne- 
vinskai šią savaitę praleidžia 
atostogas gražioje vietoje pa-' 
j ūryje (Martha’s Vineyard). 
Malonių įspūdžių!

p. Marijona Mickūnaitė, 
Balch Pharmacy, savininko ir 
jharmacisto Antano Mickūno 
sesuo linksniai praleidžia atos
togas pas savo tetą Lincoln, N. 
i. Ji, žada išbūti porą savai

čių Ji. H. valstybėje.

Šeštadienį, rugpiūčio 15 d., 
Šv. Mišios Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje įvyks 5 vai. ir 7:30 
vai. rytą. Katalikai įpareigoti 
tą dieną išklausyti šv. mišių.

Adv. B. Sykes, kuris liepos 
mėnesį praleido su savo šeima 
Pinehurst Beach, Wareham, 
Mass. dabar grįžo prie kasdie
ninio darbo. Šeima dar pasiliks 
iki rugsėjo mėnesio atostogau
ti.

Pp- Petras ir Barbora Ado
maičiai, gyv. 4 St. George Avė., 
šiomis dienomis minėjo savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Šv. Jurgio parapijos alto
riaus berniukai pereitą sekma
dienį po pirmų šv. mišių turė
jo mėnesinį susirinkimą. Nuta
rė rengti privatinį bankietą.

Pp. Jasionių dukrelė Jonė, 
atostogauja pas savo sesutę ir 
švogerį Perekšlius Athol, Mass.

Trečiadienio, rugp. 12 d. ry
tą mirė Ignas Jurgevičius, gyv. 
5 Atwood St. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną h* dukterį Ie
vą. Laidojamas šeštadienį, rug
piūčio 15 d., 2 vai. po pietų iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios Highland kapuose. 
Šv. Mišios ir egzekvijos už a. a. 
Igno Jurgevičiaus vėlę įvyks 
pirmadienį, rugpiūčio 17 d.

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių kompa
nija, skelbia Rugpiūčio - August DIDELĮ IŠPAR
DAVIMĄ, kuriame kailinių kainos dikčiai suma
žintos. Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasi
rūpinkite įsigyti kailinius dabar, kada jų kainos 
yra sumažintos, o kailinių pasirinkimas didelis.

I. J. FOX krautuvėje tikrai rasite didelį ir pla
tų pasirinkimą ir vėliausios mados kailinių. Tai
gi, atvažiuokite į mūsų modernišką krautuvę ir 
prisimieruokite sau kailinius ateinančiai žiemai. 
Nusipirkusios galėsite padėti į mūsų storage, už 
kurį nieko jums neskaitysime.

Kailinius galite įsigyti, įmokant mažą depozi
tą, o paskui mokėti lengvais mėnesiniais išsimo- 
kėjimais, pritaikintais jūsų kišeniui.

Jei turite senus kailinius, važiuodamos atsivež- 
kite pas mus, o mes juos išmainysime į naujus, 
duodami gerą kainą.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios firmos lietuvis atstovas Bernar
das Koraitis. Jis yra kailinių ekspertas ir jis Jums 
juos pritaikins pagal Jūsų figūrą ir skonį. Pasi
naudokite AUGUST SALE!

411 WASHINGTON STREET.
BOSTON, MASS.

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

MASHUA.N.H. Sekmadienį, rugpiūčio 9 d., 
p. Jonas Overka minėjo savo 

PAGERBĖ pp. ZAPĖNUS gimtadienį, 60 metų amžiaus 
Rugpiūčio 1 d. vakare pp. A. proga. Pp. Overkai turi puikią 

ir K. Zapėnų draugai ir priete- nuosavybę, kur ir įvyko šau- 
iai suruošė šaunią pramogą— nūs bankietas. Dalyvavo jųjų 
Surprise Party” jųjų 15 metų artimos giminės ir artimi drau- 

vedybinio gyvenimo sukakties gai. Visi dalyviai linkėjo p. Jo- 
iroga. j nui Overkai dar ilgo amželio ir

Dalyvavo apie 30 žmonių, geros sveikatos, ir įteikė daug 
Bankietas įvyko puikioje pp. gražių dovanėlių. P-nas Jonas 
Atkinų įstaigoje Brick House, Overka yra LDS 65-tos kp. na- 
Hudson, N. H. Dalyviai buvo rys ir per daug metų yra buvęs 
pavaišinti skaniais valgiais ir pirmininku ir raštininku. Lin- 
jėrimais. Garbės svečiai buvo kime jam visokių Dievo Malo- 
pp. Zapėnai, Kleb. kun. Dr. A. nių darbuotis su mumis.
Bružas, kun. Dr. M. Cibulskis. 
Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Kun. Dr. A. 
Bružas papasakojo apie pp.

(EPS.)

The type pictured here is the 
“can” and •‘elephant nose“ mask 
and costs about $9.25 each. The 
headgear is transparent, made of 
material resembling cellophane and 
does not cloud with the breath. You 
can buy two of these gas masks with 
the purchase of an $18.75 War Bond. 
We need thousands of them. Don’t 
fail to give at least ten percent of 
your income every pay day for War 
Bonds. Buy them st your bank or 
postoffice, regularly.

V. S. Tnumry Dtfrtoma

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942a
Chicago, IU. — Šv. Kazimiero 

Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
19—28 d., T. Justinas Vaškys

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., šv. Pranciškaus no
vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tinas Vaškys.

Sioux City, Ioua — Šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 d., 
T. Justinas Vaškys.

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

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
lis Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS, 
310 Orchard St.,

Pittsburgh (10), Pa.

L Vyčių 27 kp. atstovauja 
30-tame tos organizacijos Sei

me, So. Bostone, p. Misevičie

nė (Mace). Pirmoje Seimo die

noje dalyvavo ir p. G. Kudir

kienė.

Trečiadienį į Vyčių Seimą bu 

vo atvykęs ir muzikas Anice

tas Šlapelis. CSN.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk Sios Šalies apsigynimą!

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 

Antano ir Kastancijos Zapėnų kvailus pražudo, 
gyvenimą ir linkėjo jiems dar
daug, daug laimingų dienelių 
jųjų gyvenime.

Kun. Dr. M. Cibulskis, pp.
Zapėnų giminės ir draugai taip 
pat linkėjo Dievo palaimos jų
jų gyvenime, ir išauginti savo 
šeimynėlę.

P-nia Ona Skirkevičienė, su
dainavo ilgiausių metų ir porą 
kitų gražių dainelių, o sūnus 
Juozas Skirkevičius, Jr., akor- 
dijonu linksmino visus ir jubi- 
lijantam sugrojo puikų maršą.

Visų dalyvių vardu pp. Zapė- 
nam įteikė dovanėlę. Taipgi 
gavo dovanėlių ir nuo pavienių 
žmonių.

Pp. Kostancija ir Antanas 
Zapėnai nuoširdžiai dėkojo vi
siems ,rengėjams, ir dalyviams, 
už surengimą, dovanas, sveiki
nimus ir linkėjimus.

Pasibaigus programai, visi 
skirstėsi į namus gražiausioje 
nuotaikoje, linkėdami pp. Za- 
pėnam sulaukti Sidabrinio Ju
biliejaus. Pp. Zapėnai, yra 
LDS 65-tos kuopos nariai.

Sveikiname juos vardu mū
sų kuopos.

Geriausia vieta dėl gavimo
Permanant Wave

CASPER’S
BEAUTY S ALON

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

Draugijų Valdybų Adresą
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wlnfield SL. So. Boston, Mass.

i’roL RaėL — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.

Fin. RaSL — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roslindale, 

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA5ALPINĖB 
DRAUGIJOS VALOYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Man.

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

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
Šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į biię kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas Perkins Martet
48 Crescent Avenue p saftru&ūiua - p. KJinoa, San. 
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 753 Broadvray 
Dorchester, Mass. COL 1981 Tei. ŠOU 3120, So. Boston.
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VIETINĖS ŽINIOS
Intertypos Fondui Aukopo po $5.1

• Jonan Juozapas Žukauskas 
iš New Britain, Conn., senas 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas “Darbininko” Interty
pos fondui prisiuntė $5.00 auką 
ir dėkoja už jam nusiųstą kny
gutę “Švč. Jėzaus Širdies Gar
binimas”.
•F. Lubiu iš Worcester, Mass. 

taipgi nuoširdus ‘Darbininko’ 
rėmėjas ir senas skaitytojas 
prisiuntė $5.00.

• Antanas V. Sedlevičius, il

gametis LDS narys ir ‘Darbi
ninko’ platintojas iš Hudson, 
Mass. aukojo $5.00.
• Antanas Miniukas iš O- 

range, Mass. nuoširdus mūsų

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nfcio B lkl 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
°-’-edomls nuo 9 Iki 12 vai. dieną

- įla nuo 9 ild S vaL vak. 
nis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
(pagal sutartį)

K'-r

J
AOwbridge 6330

. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas.MD,
'(Lietuvė gydytoja}

400 Broadvray,
Cambridge, Mass.

Vslandoe: Nuo 2 iki 4 
w Nuo 6 iki 8.

Bakmadienlala pagal sutarti-

■■ -* um1!1

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakands
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vaL vakaro

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Bronis honinm
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

kimą. vietiniai kunigai ir Al
fonsas Grabijolas, altorių už 
$500.00. N.N., įtaiso gražų
stalelį prie altoriaus. Magdale
na Jezukevičienė nameliui au
kavo $15.00.

ATSIPRAŠAU UŽ 
PRALEIDIMĄ..

Lietuvos Vyčių 30-tojo Sei
mo programo South Boston į I 
Lithuanian’s Citizens Assoc. 
skelbime praleistas protokolų 
sekretoriaus JUOZO LĖKIO

i rėmėjas aukojo $5.00 ir prašė yardas ady Youag
prisiųsti kun. Pr. Juškaičio
‘Maldų Šaltinis”.

• Mrs. N. Laukaitis iš Wor- 
i cester, Mass. nuolatinė laikraš-
čio “Darbininko” rėmėja ir au-

. kotoja, prisiuntė $5.00.

Į • Jonas Šiupienius iš Water-' 
būry, Conn. taipgi senas ‘Dar
bininko’ skaitytojas ir rėmėjas 

i prisiuntė $5.00 ir prašo pri
siųsti jam “Maldų Šaltinis”.

• Antanas J. Apanavičius iš
1 Elizabeth, N. J. rašo: “Šiuomi 
'siunčiu jums $5.00 katalikiš
kos spaudos palaikymui - išsi- 
platinimui. Manau, kad ir kiti 
susipratę katalikai tą padarys. 
Tikėjimo priešai visomis pajė
gomis remia savo, taigi ar mes 
galime atsilikti? Ne, mes neat-
siliksime”.

vardas netaisyklingai parašy
tas. Labai atsiprašau už įvy
kusias klaidas.

Longinas Švelnis, 
programų knygos tvarkymo 

vedėjas.

• Jonas Mončiūnas iš Hart
ford, Conn., ilgametis LDS 6 
kp. narys, “Darbininko” ben- 
dardarbis ir stambus rėmėjas, 
Intertypos fondui prisiuntė 
$5.00.

• Mrs. P. Vancevičienc iš
Hartford, Conn. taipgi ilgame
tė “Darbininko” skaitytoja ir 
“Darbininko” nuoširdi rėmėja, 
“Darbininko” spaustuvės pa
laikymui prisiuntė $5.00.

ZINUTĖS

LANKĖSI

• Vyčiai savo seimo proga 
būreliais atsilanko ir “Darbi
ninke”. Štai šiuo atveju atsi
lankė su p. Felicija Grendelyte 
ir p. Teofilė Aukštikalnytė. Abi 
panelės pereitais metais buvo 
L. Vyčių org. Centro valdybo
je sekretorėmis.

Šiomis dienomis skaitlingai 
kunigų lankosi Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje ir 
klebonijoje.

Rtt. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Furniture Ce.

326 - 328 VVest Broadway
So. Boston, Mass.
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A t A
Kareivis Ir Jo Uniforma

ONAI ŠAKIENEI
mūsų šeimos gerai draugei mirus rugpiūčio 12 
dieną, reiškiame didelę užuojautą josios vy
rui muzikui Povilui Sakui, paliktiems trims 
mažyčiams našlaitėliams — Richardui, Do
vydui, ir Kotriutei; taipgi velionės tėveliams 
pp. Skeiviams, josios sesutei ir broliui, tar
naujančiam Dėdės Šamo kariuomenėje.

Antanas ir Petronėlė Peldžiai.

Pereitame kare kauty
nės įvyko maždaug tik 
“temperate” zonose. Šia
me kare kareivio drabu
žiai turi būti pritaikinti 
visokiam orui, todėl, kad 
jis pasirodo įvairiausiose

Specialės uniformos ir 
įrengimai dėl specialių 
pulkų vienetų yra atski
ros išlaidos, bet pagrindi
niai, kareivio batai, koji
nės, marškiniai, apatiniai, 
kelnės, nosinės, etc. pa-

LANKĖSI Pardavinėja Karo Ženklus

pasaulio dalyse. Kareiviai dengtos tais $162.05. 
tropiškose vietose dėvi y- Dar prie to, kiekvienam 
patingai pagamintas leng- kareiviui yra duota siūlai 
vas kelnias “slacks”, ku- ir adatos, špilkos, guzikai 
rios kareivį apsaugoja nuo ir kiti reikalingi daiktai 
karštos saulės, vabalų, vi- pataisymui drabužių. Ir 

'šokių krūmų ir saulės įde- dar kitoms reikmenoms 
gimo. Šiltam orui karei- už kurias yra praleidžia- 

i viai turi trumpas kelnias. ma $15.79 per metus, susi-
So. Bostono Lietuvių Pilie- Bet Olande, kareivio dra- deda iš tokių dalykų, kaip 

bužiai seka Eskimo aprė- toiletinių daiktų, rankš-• Ketvirtadienį, rugp. 13 d
Darbininke” atsilankė ilgame-'čių draugija, kuri pereitame _ _ , _. , , w

tis Vytis ir LDS kuopos vaidy-'susirinkime, išklausius raporto daIus- Jaa Pau ^ip e, luoscių, diržų ir pan.
I nori’C antorbtilrn ILnfic' 1 UI/ nbos narys iš tolimo Daytono, p.' iš buvusios sudaryto komiteto s

Pranas Gudelis, lydimas pane- veikimo Karo bondsų ir stam- 
lės Felicijos Grendelytės, Bos- PU platinimo reikalu, nutarė tą 
tonietės, irgi energingos Vytės, komitetą turėti savo globoje,
Jiedu pereitais ištisais metais kaipo tos draugijos komisiją.
ėjo L. Vyčių Centro valdyboje'; Dabar toji komisija pradėjo dvi-pusinis ‘ ski-siutas 
atsakomingas pareigas. Reikia veikimo darbą. So. Bostono yra- puikus. Viena puse y 
pripažinti p. Pranui Gudeliui Lietuvių Piliečių draugijos pa-
daug kredito už nuoširdumą talpose, E St., pardavinėja 
vyčiams. Juk jis kaip tas mil-'lun£- Valstybių Karo štampas,

Byrd Antarktiko Dėdės Šamo 1942 m. ka- 
ekspedicijos padėjo įvesti, reivis yra geriau įrengtas 

Alaskoj, ginkluotos jė- ir geriau aprėdytas negu 
gos yra puikiausia įrengti kitas kareivis kokioj ki- 
pulkai visame pasaulyje, toj armijoj šiandien.

FLIS.

Remkite tuos prof esi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia Apsaugoja nešiotoją “Darbininką".

Visi skelbkitčs “Darbininke".

žinąs įspyręs savo vyriška pe-
Antradienį, rugp. 11 d. ‘Dar- tim palaiko Vyčių 

bininke’ lankėsi kun. St. Raila, ją per eilę metų. Tai pavyzdin- 
Šv. Kazimiero par. vikaras iš gas jaunuolis. Mums būtų 
Phila. Pa., lydimas Juliaus Sa- malonu ateityje pasveikinti p. 
kevieiaus, Boston Beer parda- Praną ir su luomo pakeitimu į 
vėjo. Kun. St. Raila šiomis die- j lietuviškąjį laimėjimą, 
nomis dalyvauja L. Vyčių sei-
me, So. Bostone.
• Tą pačią dieną lankėsi po

nios P. ir A. Andruškevičienės 
su savo duktere p. Česnauskie
ne iš Lowell, Mass. Atsilanky
mo proga už knygutę aukojo 
$1.00 ir pasipirko lietuviškų re
kordų.

Ketvirtadienį, lankėsi p 
Petkevičienė iš No. Wobum, 
Mass. Atsilankymo proga, p. 
Petkevičienė aukojo “Darbinin
ko” spaustuvei $1.00.

Kai kurie svečiai kunigai ap- Davidonytė ii Longinas Grigą 
siliks South Bostone seštadie- iiiinag jg 'Athol, Mas* juos pa- 
niui ir sekmadieniui.

šeštadienį, šioje bažnyčioje
bus penkerios šv. mišios, pra
dedant nuo penktos valandos. 
Salėje šv. mišios bus laikomos 
6 vai. ir 7:30 vai.

Kun. Virmauskis, kun. J. Pa
dvaiskas, kurs šiomis dienomis 
atostogauja ir muz. R. Juškai, 
penktadienį rytą važiuoja į 
a. a. Šakienės laidotuves, Law- 
rence, Mass.

Išėjo kariuomenėn 
Albertas Kališius.

artistas

kurių gali gauti pas to namo 
prižiūrėtoją F. Keblinską, 
klubrumio vedėją J. Ginevičių 
ir kitus darbininkus.

Štampas pradėjo pardavinėti 
nuo rugpiūčio 7 d. ir jau par
davė už $100.

Taipgi praneša, kad ketvirta-
M. i dienių vakarais klubo svetainė

je įvyksta Raudonojo Kryžiaus 
pirmosios pagalbos pamokos, o 
antradieniais ir ketvirtadie
niais rytą duodamos pilietybės 
pamokos. Lietuviai nepiliečiai

• Antradienį, rugp. 11 d., lan- gali pasinaudoti tomis pamoko- 
kėsi “Darbininke” p-lė Adelė.mis ir tapti šios šalies pilie

čiais.Mažonaitė, lydima p. Onos Gri- 
Lietuvos Vyčių seimo pro-1 ganavičienės įš So. Bostono, 

ga, ląnkėsi kun. Pr. Nį Juras, panelė Adelė: atsilankymo pro-1 
LDS Centro vice - pirm. ir kun. ga išsitarė, kad- minėdama sa- 
J. Vaitekūnas iš Providence, | vo dvidešimts pirmą gimtadie- 
R-1- I nį turi liūdesio, nes išlydėjo
• Trečiadienį, rugp. 12 d.. Isavo mylimąjį į Dėdės Šamo 
Darbininke”

iSeimo proga ;

Svarbus Pranešimas
Visiems Lietuviams

Kaip jau buvo rašyta, So. 
Bostone yra sudarytas Lietu-

ra žalios spalvos, kita bal
ta.
nuo priešo ir nuo oro. Suo
mių kareivis dėvėjo baltą 
paltą suomių - rusų karė
je, bet Amerikos “ski-siu
tas” yra pirmas vartoti 
dvi apsaugojančias spal
vas į vieną paltą. Alaskos 
pulkai irgi vartoja “typ- 
hoon siūtą” pagamintą iš 
lengvos, baliono - rūšies, 
guminės medžiagos, kada j 
ten lija. Jų “ski” debatai 
irgi ypatingi ir akiniai ap
saugoja akis nuo oro ir 
sniego.

Eilinis kareivis turi vil
nonę ir vatinę “khaki” ke
purę ir plieninę šalmą 
(helmet). Šaltam orui, jis 
turi mėgstą kepurę su 
skepetaite apdengti ausis?

Lakūnai vartoja naujos 
rūšies siūtą, jis apšildo
mas elektra. Šis siūtas yra 
įtaisytas dratais ir galima 
kontroliuoti šilumą, kada 
temeperatūra greitai kei
čiasi. Lakūnai jame šilti 
net ir 60 laipsnių žemiau 
zero. Šie nauji siūtai, ku
rių yra apie 12,000 ligi 
šiol, yra daug lengvesni 
negu seni avies kailio pa
mušalo siūtai. Su jais ga- 
ima ir laisviau dirbti.

Specialės uniformos yra 
nešiojamos parašiutinin
kų. Tie, nuo bato ligi gal
vos yra specialiai pasiųti, 
kad atatiktų jų darbui.

Kareivių uniformos ir jo 
'įrengimai kainuoja pini
gai. Pirmais metais Pa- 
rinktinės Tarnybos val
džia išleido daugiau negu 
pusę bilijono dolerių įren
gimui naujų kareivių.

Kiekvienam kareiviui 
buvo išleista per metus 
$162.05. Iš tos sumos 
$107.89 buvo dėl drabužių, 
atliekama suma užlaiky
mui.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone 
SO. BOSTON 

1066

Bay Yiew Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demoostravl 

mo vieta:

1 Harnlin St, ir E. 8th SU
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

LIEPOS UEOV. PtKMO KroPtMO

TIKMAS BICIV

Naistui j Gamtos ’
\ aistams Saldumynas
Sveikatai Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ .
57 Battery St.. Na. Ab4n<toa. Mam.

lankėsi Vyčių tarnybą. Bet ji turi vilties, kad^ Komitetas Kar0 Bondsų jr 
p-lė Margareta | sugrįš atgal su laimėjimu. ( štampų propagavimo reikalu.

I Šiam Komitetui vadovauja adv.
! A. šalna.I

Kadangi tas Komitetas yra 
įkurtas Jung. Valstybių Karo 
Bondsų departmento pageida-

“Darbi 'vimu’ i t-4 komitetą turėtų 
į įeiti visi lietuviai, kurie tame 
darbe nori pasidarbuoti. Kvie-

Pirk Karo Bonus šian 
lydėjo Pranas Vaškas iš New-|^i®®* tave ryt išlaikys, 
ark, N. J. ii Petras Kupraitis

iš So. Bostono. .Vyčiai gerai nu
siteikę. Tik panelė M. Davido- 

išgirdus vieno “cieco- 

yardą, kaž-kaip nuste-
nyte
naus

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 

ninko” name 5 kambarių fla-
bo... Ar tik neprisibijo panelė pas, garu apsūdytas ^1S1. pa‘, čiami ir pageidaujami irtų ko-

rankumai. Atsišaukite tuojau. . .x , .........................__________________________ mitetų ar komisijų, kurios dir-
IŠSIRENDAVOJA trijų kam-i ba Bondsų ir Stampų Platini*

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus

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

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.
Margareta, kad jos vardas būtų 
įrašytas į paslapčių šešėlių ei 
lutes... Gal mūsų reporteriai ir
suteiks kokių nors sekretų... I apšildomas> va. bendrai dirbtų, nes tas Komite-

Trečiadienį, rugp. 12 d. ‘Dar- nia ir visi parankumai. Kamba- tas r tarPtautinl° svetim 
bininke’ lankėsi p-lė Stasė Lu-Įriai labai šviesūs, grindys nau- kaIbių Komiteto dalimi.

Be to. pageidaujama, kad vi
sos draugijos ar net ir pavie
niai asmenys praneštų tam Ko
mitetui ką yra jau padarę ar-

barių flatas. Du kambariai irįmo darbe; nariai’ kad ir

košaitė iš Bostono. Atsilanky- jos. Atsišaukite: 207 Gold St., 
mo proga savo sužadėtiniui A. So. Boston, Mass. (14)

Štai daugiau, pirmiau tarny- Samauskui, kuris tarnauja Dė-
parapi- Ibon išėjusių šv. Petro 

jos narių vardai:
Vytautas Guzevičius, Norber- • žančių. 

tas Jurevičius, Jonas Palionis, vyzdys. 
Antanas Acevičius, Juozas San- 
gaila, Jurgis Martinionis, Lon
ginas Gėdraitis, Juozas Gėdrai
tis, Jonas Stanaitis, Jonas Če
pulis, Stasys Čepulis, Albertas 
J. Lebikas, Vincas Trakelis, 
Richardas Jakubauskas, Stasys

dės Šamo kariuomenėje, nupir-Į Reikalingas Janitorius,
ko gražią maldaknygę ir ro- kuris Žiemą kūrentų boi-jba kiek ’r kas Pirko bondsų 

Gražus mergaitės pa- lerį ir apžiūrėtų dalykus

Trečiadienį, rugp. 12 d., lan
kėsi ‘Darbininke’ L. Vyčių tė
vas - įsteigėjas, Mykolas Nor
kūnas. Žmogus, kuris jau turi 
72 metu amžiaus, bet jaunas 
dvasioje. Visa jo nelaimė, kad

apie namą. Atsišaukite:— 
‘Darbininkas”, 366 VVest 

Broadvvay, South Boston, 
Mass.

GRABORIAI

, _ visai jis nebegirdi, bet neatsi-Ivaska, Jonas Tumas, Jonas . , , . 7 . .. , x . .žvelgdamas į tai, jis aktyviaiMarcinauskas.
(Bus daugiau)

Maldos Apaštalavimo 
gija nupirko Šv. Petro 
bažnyčiai tris puikias albas už 
$55.00, aukavo vasarinei moky
klai $15.00, ir, monstranciją, 
už $48.00, Seserų naujai kop
lyčiai. Malda ir labdarybė eina 
greta.

dalyvauja Vyčių seime.
Ketvirtadienį, rugp. 13 d. 

drau- lankėsi Eva Parker iš Bostono, 
par. Atsilankymo ' proga nupirko

Seserų nameliui įrengti Ieva 
Baliukonienė aukavo $12.00 
nupirkti altoriaus skaitymui 
lenteles (altar cards). Ponai
Slaninai įtaiso altoriaus balda-'jimu

kun. Pr. Juškaičio didelėmis 
raidėmis “Maldų Šaltinį” ir ki
tų knygų. Taipgi paaukojo 
‘Darbininko’ spaustuvei $1.00.

Mrs. E. Parker Elsie turi 
Beauty Parlor, 8 Winter St., 
Bostone. Ši grožio įstaiga da
bar yra modernizuojama.

Mrs. E. Parker sakė, kad 
Darbininkų radio programų 
klausantis su dideliu susidomė-

REIKALINGA Stitche- 
rių. Geriausiai apmokame 
visame Bostone. Amžius 
— nuo 18 iki 40 metų. Pa
stovus darbas. Atsišauki
te tuojau:
BEACONVVEAR CLOTH- 

INGMFG. CO. INC., 
141 Malden Street,

•Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

ar štampų, kad Komiteto val
dyba galėtų pranešti apie lie
tuvių veiklą tarptautiniam sve
timkalbių Komitetui.

Yra labai svarbu, kad lietu
vių veikla ir parama Jung 
Valstybėms būtų žinoma mūsų 
valstybės Karo Bondsų ir 
Štampų Departmente. Mes ge
rai žinome, kad lietuvių drau
gijos ir pavieniai asmenys gau
siai remia Jung. Valstybių vy
riausybę, gausiai perka Karo 
bondsus ir štampas, bet jeigu 
toji parama bus žinoma tik lie 
tuviams, tai lietuviai negali 
tikėtis sau kredito iš vyriausy
bės, nes vyriausybė apie tai 
nieko nežinos, jeigu apie tai 
nebus pranešta valdžios įstai
goms.

Lietuvių Komitetas kiekvie 
vieną mėnesį skelbia susirinki 
mus. Kas tik interesuojasi gal 
į tuos susirinkimus ateiti ir ne 
tik ateiti, bet įeiti į Komitetą

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKR
LIETUVIŲ GRABORIUS IR-

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2690 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

ir darbuotis .kad parodyti mu- ton, Mass.

sų šalies vyriausybei, jog mes 
įvairiais būdais prisidedame ir 
remiame Jung. Valstybių vy
riausybės darbus ir pastangas 
laimėti karą, kuris vedamas už 
išlaisvinimą pavergtųjų tautų 
ir apginimą šios šalies nepri
klausomybės ir laisvės.

Jeigu kurie iš lietuvių nori 
gauti daugiau informacijų apie 
Lietuvių Komiteto veiklą, apie 
Karo bondsų ir štampų pirki
mą, tai gali bile kada kreiptis 
į laikraščių redakcijas arba 
Komiteto valdybą, būtent, pir
mininką adv. A. O. šaliną, 366 

i W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. ir sekretorių adv. Anta
ną Young, 6 Beacon St., Bos- •

CASPER
PUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr NaktĮ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMK

5©4 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zatotskas P. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena lr naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC

Tsl. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809
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NEW BRITAIH. CONN.
ŠTAI JAU IR TRILYPĖ 

GEGUŽINĖ

darbininkai malonėkit pribūti 
parke pusė po dvyliktos vai.

Visus kviečia veikiančioji
KOMISIJA.

Sekmadienį, rugpiūčio 16-tą, ’ jAUNA LIETUVIŠKA PORA 
New Britain gražiam priemies
tyj Scheutzen Parke, įvyksta Rugpiūčio 8, šeštadienio ry- 
trijų katalikiškų organizacijų, &v- Andriejaus par. bažny- 
Connecticut valstybėje gyvuo- įvyko iškilmingos jungtu- 
jančių kuopų, būtent, LDS., V^S- būtent, panelės Alenos 
SLRKA ir LRKMS metinė tri- Češkevičiūtės su Aleksandru 
lvpė GEGUŽINĖ Jer.kausku. Bažnyčia buvo iš-

Kviečiame visus-as narius ir Puošta gėlėmis bei balta kar- 
nares šių organizacijų daly- Jų palydovais buvo še-
vauti šioje Gegužinėje. Kvie- š®06 Poros-
Čiame ir visus kitus svečius at- ’ Jaunavedis Aleksandras tik 
vykti ir linksmai laiką praleis- pereitą savaitę užbaigė skrai- 
ti bei mintimis ir įspūdžiais pa-. dymo mokslą Georgia valsty- 
sidalinti. Kviečiame ir mūsų ?avo antro leitenanto
jaunimą, šios apylinkės, daly- laipsnį; iš ten parvyko 1400 
vauti, nes bus gera orkestrą, savo karu, penktadienio
kur galėsite savo jaunystės vakare, šeštadienį, gražioj, bal- 
smagumus išbandyti, šokant ^°J kariškoj uniformoj susižie- 
polkas ir suktynius. Bus įvai- davo iškilmingai. O sekmadie- 
rių gėrimų bei užkandžių ir lai- ni išvyko į West Coast užimti 
mes išbandymų. Tad visi ruoš- savo karišką tarnybą kartu su 
kimės šį sekmadienį rugpiūčio' savo jauna žmonele. Reikia pa-

Penkiukė moteriškų galvų, kurios treniruojasi šaudyme. Jos yra lavinamos netikėtam apsigy
nimui McClellan Field, Calif., Gloria Jacobs, šaudyme iš pištalietų čampionės vadovybėje.

KLEBONAS UETUVNIKAS 
NAMUOSE

Visi žmones nudžiugo, išgir
dę linksmą žinią, kad mūsų 
mylimasis Klebonas kun. Juo
zapas Lietuvnikas grįžo iš Mer
cy ligoninės į kleboniją pirma
dienį, rugpiūčio 10 d. Daug 
sveikesnis ir linksmesnis Kle
bonas džiaugiasi grįžęs į savo 
namus. Gera būti ligoninėje, 
kada žmogus sergi, bet nerasi 
taip gerai kaip namie. Mylimų
jų parapijiečių gerb. Klebonas 
prašo pasimelsti, kad jo k oje s 
sustiprėtų, kad jis galėtų bent 
šv. Mišias atnašauti ir į klau
syklą nueiti išpažinčių paklau
syti. Sveikiname mūsų myli
mąjį Kleboną, grįžusį pas sa
vuosius ir linkime jam kuo- 
veikiausiai sustiprėti.

16-tą vykti į New Britain, 
Scheutzen parką: užtikrinam

žymėti, kad šis jaunuolis yra 
nepaprastų gabumų, jis būda-

pilnai būsite patenkinti. Pri- ;mas 17-kos metų jau buvo ga- 
menam, kad jeigu oras atrody- ("v^& laisnes lėktuvu skraidyti, 
tų į lietų vistiek vykite, nes *r nesykį anglų spauda gražiai 
piknikas įvyks dėl to, kad ten api® jį rase, kaipo apie jau- 
yra dvi didelės salės ir pašto- niausią skraidyto ją Connecti- 
gės. Vieta visiems žinoma, nes.cu^ valstybėje
ten daug kartų jau buvo su
ruošta toki skaitlingi išvažia
vimai.

Vieta lengva surasti. Atva
žiavę iš Mančester, Hartford 
ir tos apylinkės į New Britain

Sveikinam jaunuolius ir lin
kime Dievo palaimos šeimyni
niame gyvenime.

BROLIUKAS STANISLOVAS 
LEIKUS

Tėvų Jėzuitų didžiausioj se
minarijoj Amerikoje, Wood- 
stock, Maryland, randasi lietu-

vis broliukas, Stanislovas 
kus.

Lei-

Dnbinskas atnašavo šv. Mišias 
už pirmosios mirusios vėlę, o 
kun. dr. Mendelis aukavo šv. 
Mišių auką už pastarąją. Abi 
buvo geros parapijietės. A. a. 
Stiklaitienė sirgo tik trumpą 
laiką, tačiau a.

ŠEŠTADIENĮ ŽOLINĖ 
šeštadienį, šventė po įsaky

mu, mūsų bažnyčioje bus atna
šaujamos net šešerios Mišios, 
7, 8, 9, suma 10, ir skaitytos 
11 ir 12:10 vai. vidurdienį. Gė
lės ir vaisiai bus šventinami

a Ugianskienė prieš sumą’ Per novenos na’ 
® maldas pirmadieni ir antradie-

vargo, negalavo per 8 ar 9 me- nį kunigai paaiškino P-lės Ma
tus. Mirusiųjų šeimoms reiš- rijos į dangų Ėmimo šventės 
kiamp gilią užuojautą jų skau- prasmę, primindami visiems,
smų valandoje, o už pačių mi- 'kad mes visi Pavalome taip gy- 

. . ., . » venti čia ant žemes, kad gale-rusiųjų vėlės visų prašome at-tume danguje jog
mes taip gerai gyvenome.siminimo maldose.

*ATBffiURY. CONN.

MŪSŲ LIGONIAI 
Šiomis dienomis susirgo ir 

miesto centrą, pasukite į West padarytos operacijos: O. Sil- 
Main St., ir tiesiai važiuokite,1 vestravičienei, A. Ceškevičienei 
iki Barnsdale; pasukę į kairę ir O. Kavaliauskienei; jos vi- 
prieš kalnelį, ir ten rasite par- sos randasi General ligoninėje, 
ką. New Haveniečiams ir taip Namuose sunkiai serga O. Ka- 
pat Waterbury pervažiavę zakevičienė ir Juozukas Stan- 
Planeville ir davažiavę Baras- kevičius. Šis jaunuolis jau keli 
dale, pasukite po dešine. Kuo- metai guli ligos prispaustas, 
pų darbuotojai iš kitų kolonijų kęsdamas neapsakomus skaus- 
būkite pasiruošę pagelbėti sų mus su atvertomis žaizdomis, 
darbu. Vietiniai, pasižadėję Pasimelskime už juos, kad Die-
------------------------------------------  vas pasigailėtų, suteikdamas

Infliacija yra priešas, kantrybės ir sveikatos. Onutė 
kurio tu negali matyti, j Valinčiuūtė tebėra Bostono li

ti, apie ateinančių metų prog- 
' ramą pamąstyti.

Kun. Antanas Dubinskas ne- 
į buvo namie per visą liepos 
‘mėn. grįžo penktadienį, liepos 
31 d.

Į Kun. dr. Mendelis pradėjo sa
vo poilsį pirmadienį, rugpiūčio 
3 d. po šv. Alfonso atlaidų. 
Girdėjau jį sakant, kad važiuo- 

' siąs pas savo tėvelius ir sesutes 
į Oakville, Conn. Ten arti Wa- 
terburio, kur klebonauja vai

singas Tėvas kun. Valantiejus,
Užpereitą sekmadienį mums kun. dr. Mendelis mąsto pra-Į 

teko atsilankyti šioj garsioj į- leisti apie porą savaičių, 
staigoj. Broliukas Stanislovas Paskutinę rugpiūčio mėn. sa- 
buvo mūsų vadas. Parodė er- 'Vaitę žadėjo pašvęsti kun. 
dvingą kunigų koplyčią, ūkį, ir Lord, Tėvo Jėzuito, vedomoj 
papasakojo apie pradžią Wood- Katalikiškos Akcijos mokyklo- 
stock. ! je, kuri įvyks Fordham Univer-

Broliukas Stanislovas gimė sitete, New Yorke, rugpiūčio 
Baltimorėje, lankė šv. Alfonso 24-29 dd.

mokinosi , Teko nugirsti, kad mūsų pa- 
Loyola rapijinėj mokykloj mokinan-

Pennsylvanijos Žinios
28-ta LIETUVIŲ DIENA 

Lakewood Park, Pa.

Nugalėk ją 
sutaupomis.

Karo Bonų goninėje ir pavojingoj padėtyj.
1 T. M.

Rūkytojai visur pereina 

prie cigareto skaitomo

ŽINUTĖS

Komp. A. Aleksis, Šv. Juoza
po parap. choro vedėjas ir mu
zikas mokytojas, šiomis dieno- parapijinę mokyklą,
mis praleidžia vasarines atos- Tėvų Jėzuitų vedomoj 
togas Chicago, III. i High School, o šeši metai atgal čios Sesutės Kazimierietės lan

Laikinai vargonininko parei- į įstojo į Tėvų Jėzuitų dr-ją, kur kys tos mokyklos kursus, 
gas atlieka Brolis Banys iš Ma- jis yra visų gerbiamas ir myli- į Kun. dr. Mendelis grįš apie 
rianapolio Kolegijos. mas. Jo pareigos yra prižiurę- 3 d. rugsėjo, vėl dirbti Dievo

ti koplyčią ir pagelbėti vaisti- garbei, nemarių sielų naudai, 
nyčioj. Linksmas, patenkintas įr mūsų lietuvių žmonių gero- 
savo pašaukimu Broliukas Sta- Vei.
nislovas savo maloniu būdu ir 

‘ apsėjimu ne vieną gali patrau-

Angliakasių Milžiniška Patriotinė 
Demonstracija

LDS 5 kuopos rašt. J. Totilas 
su savo žmona atostogauja 
New Hampshire valstybėje.

Pennsylvanijoje kietos ang
lies kasyklų kolonijos kas metą 
rugpiūčio 15-tą dieną turi mil
žinišką išvažiavimą bei pikni
ką. Tas išvažiavimas įvyksta

Reading, Pa. laikys Mišias. 
Pamokslą sakys Kun. Dr. C. 
Gečys, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos sostinės, Vilniaus. Per 
Mišias giedos Šv. Vincento pa-

Petras Jokubauskas, LDS l_t. . . ... _. , . j kti 1 vienuolių luomą. Broliu-garbės narys ir uolus vietos'. .. ., . . .. ' ko Stanislovo tėveliai gyvenakatalikų darbuotojas, myli pra-'
leisti laisvas valandas tyrame 
ore prie ežerų. Linkime geriau
sio poilsio, kad pailsėjęs daž
niau parašytų žinučių į “Dar
bininką”. • X.

KLERIKŲ FONDAS 
UŽBAIGTAS

Dėka mūsų žmonių užuojau-

Lakewood Parke, tarp Maha- rapijos choras iš Girardville, 
nojaus ir Tamaųua miestų. Šį- Pa., vadovybėje muz. J. So- 
met neprivalo būti nei kiek ma- riaus.
žesnis, anaiptol, net skaitlin-Į 2:30 VAL. PO PIETŲ. Ištai
gesnis ir žymesnis. Šįmet pa-Įmingos Amerikos vėliavos iš- 
saulis supasi pragaištingose kėlimo ceremonijos, dalyvau-

W. Fayette g-vės ir priklauso tai ir jų labdaringumui reika- karo bangose- Lietuva, mūsų jant Amerikos Skautams ir vi 
prie Šv. Alfonso parapijos, laujama $1,000.00 suma apmo- 
Duok Dieve Stanislovui ištęsėti kėjimui už 5 jaunuolių valgį ir 
jo šv. pašaukime, o mums su- mokslą šv. Karolio Kolegijoj 
silaukti daugiau tokių jaunuo- jau surinkta. Pereitą 
lių, kurie trokštų save paauko- dienį kunigai pranešė,

senoji Tėvynė .irgi sopsta, vai- suomenei. Įvyks 
toja. Pergyvenus didelius per- salę.

prieš šokių

ti Dievo tarnybai.

pirmu
Reader’s Digest žurnalo nepartyviškinse tyrimuose

Kurie parodo

OLD GOLD mažiausia Nikotino 
OLD GOLD mažiausiai Gerklę Erzi

nančių savybių (Tars and Resins)

bus paskutinis kartas šiam
—----------- metui, kad jie primintų tą da-

MALONŪS SVEČIAI IŠ lyką pirmadienį kun. dr. Men-
SCRANTON, PA. delis pagį^tg čekį iš anksto,

Užpereitą sekmadienį, lankė- kad mūsų parapijos studentų 
si Baltimorėje gerai žinomi vietos būtų užtikrintos. Ačiū 
Scrantone ponia Žemaitienė, Dievui yra gerų žmonių, kurie 
jos dukrelė, jos klerikas sū- atjaučia kitų vargui ir netur- 
nus, ir kitas klerikas Jonas tui. Dievui padedant ateis die- 
Kazlauskas iš Luzerne, Penna. na, kuomet tie jaunuoliai savo 
P-lė Žemaitytė gavo valdžios geradariams atsilygins atna- 
darbą Baltimorėje, tad jos ma- gaudami šv. mišių auką už jų 
mytė, broliukas ir Jonas Kaz- intencijas. Kun. dr. Mendelis 
lauskas ją atlydėjo į naująją pražo visų melstis, kad tie, ku- 
vietą. Visi svečiai buvo išklau- rįe pradėjo gerą darbą jį sek- 
syti šv. mišių 8:30 vai. ryte ir mingai užbaigtų.
negalėjo atsigerėti mūsų baž- _________
nyčios gražumu. Tai buvo pa- NUOTRUPOS
rapijos Globėjo, Šv. Alfonso Mirė Stepas Dulskis gyvenęs 
atlaidų mišios. P-lė Žemaitytė 879 W. Lombard Street. Sirgo 
apsistojo pas Bikulevičius W. ilgą laiką. Buvo narys Šv. Al- 
Baltimore St., o jos palydovai fonso parapijos. Palaidotas dėl 
grįžo sekmadienį vakare atgal nežinomų priežaščių iš Šv. Pet- 
į Scranton. Sveikiname naująją ro bažnyčios.

versmus, netekus savo nepri- 3:00 VAL. PO PIETŲ. Prasi- 
sekma- klausomybės, perblokšta milži- dės Lietuvių Dienos programa 
kad tai niškos raudonos meškos letė- salėje. Bus patriotinės reikš- 

nos, išvaikyta, vėliau supan-' mes ir visiems pamokinantis, 
čiuota geležiniu hitlerizmo rė- Dalyvaus Amerikos Skautai.

amerikoniškai: 
Williams, vedė-

eiviją, kaip ir praeityje, nes tik’ jas Schuylkill County Raudo- 
tenai liko viena jos viltis, kad nojo Kryžiaus. Lietuviškai 
jąją išgelbėtų. Užtai Amerikos kalbės: Leonardas Šimutis, iš

žimu, gailesčio ir kančios per
imta, su ilgesiu žiūri į savo tš-

Lietuviai privalo vienbūriai, 
vieningai nuolatos veikti, pasi
rodyti, kad dar jie užjaučia 
savo brolius, seseris anapus 
vandenų. Galingos Amerikos ir 
Alijantų akys yra, ypač dabar, 
atydžios patėmyti
šius suvažiavimus išeivijos na
cių užkariautų šalių. Kitatau
čiai šįmet labai skaitlingai ir 
reikšmingai pasirodė panašiuo
se suvažiavimuose šioje kolo-

Kalbą sakys 
prof. Charles

Chicagos, LRKSA pirmininkas. 
Programa bus trumpa, bet 
reikšminga ir turininga. Muzi
ką suteiks garsusis Jolly Jack 
Roble orkestras per ir po pro
gramos vienos valandos laiką. 

8:00 VAL. VAKARE. Didv-
visus pana- sis Lietuvių Dienos Balius, er

dvingame ir išpuoštame ba
liaus salėje. Jolly Jack Roble 
orkestras suteiks šokių muzi
ką. Pirmą kartą visas šokių 
pelnas eis Lietuvių Dienai.

Visi pirkime L. D. ženkle-
nijoje. Lietuviai neturi nei kiek Hus. Automobiliais įvažiuojant 
atsilikti. Jeigu reikės pasisuko- į parkan nusipirkite auto-tags. 
ti, tai pasiaukokime. Lietuva Atsiminkime, kad visas L. D.

Reader's Digest žurnalas asignavo tyrimų laborato
riją. ištirti cigaretus. Ji ištyrė 7 vadovaujamuosius 
cigaretus ir Reader’s Digest atspausdino rezultatus.

• Old Gold cigarete buvo MAŽIAUSIA nikotino.
* Old Gold turėjo MAŽIAUSIA gerklę erzinančių

savybių (tars and resins).

Abiejuose Šiuose svarbiuose punktuose Old Gold 
buvo geriausias iš septynių ištirtų cigaretų.

Žiūrėkite Reader’s Digest Liepos mėnesio numerį. 
Pamatykite ką tas aukštai vertinamas žurnalas ra
portuoja. Jūs pasakysite “Nuo dabar mano cigaretų 
yra naujasis Old Gold”.

P. LORILLARD COMPANY, Founded 1760.

parapijietę, linkime jai pa
mėgti mūsų miestą ir mūsų ko
lonijos lietuvius. Turime vil
ties, kad ji jai Dievo suteiktus 
gabumus sunaudos parapijos 
veikime rudenyje, kuomet oras 
šiek tiek atvės.

Klebonas kun. Lietuvnikas 
sveiksta, bet vis dar tebėra 
Mercy ligoninėje. Dėkoja vi
siems už prisiųstus linkėjimus 
veikiai pasveikti ir džiaugiasi, 
kad geri žmonės nepatingi jo 
atlankyti.

KUNIGŲ ATOSTOGOS 

Liepos ir rugpiūčio mėnesiai
tai atostogų laikas mūsų para

pijos kunigams. Pamaldos su

mažėja ir yra progos mūsų nu

vargusiems kunigams šiek tiek 

pailsėti, atsikvėpti, susidrūtin-

DVEJOS LAIDOTUVĖS 

Pirmadienį, rugpiūčio 10 d.

iš mūsų bažnyčios įvyko net 

dvejos laidotuvės: 9 v. buvo at 

lydėta a. a. Barbora Stiklaitie

nė, o 10 vai. a. a. Magdalena 

Ugianskienė. Kun. Antanas

pelnas eina dėlei palaikymo tų
, įstaigų, kurios gelbsti palaiky-gu reikės nukenteti vargo, ne-,.. ... , .6 ’ ti lietuvybę čionai Amerikoje,

patogumo, atsiminkime kokius būtent: šv Kazimiero seserų 
vargus, nepatogumus kenčia vienuolyno, Seserų Pranciškie- 
mūsų viengenčiai neprietelių (čių, ir Seserų Jėzaus Nukrv- 
vergijoje. Lai niekas nesulaiko žiuoto. L. D. Rengimo Komisija, 
mus rugpiūčio 15-tą dieną nuo
dalyvavimo Amerikos Lietuvių 
išeivijos masiniame suvažiavi
me, kad išreiškus mūsų patrio
tinius jausmus kaslink Ameri
kos šalies ir mūsų užuojautą 
kas link kentančių viengenčių 
Lietuvos šalyje.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA

11 VAL. RYTA. Šventos 
Mišios. Kun. A. J. Alauskas iš

daug daugiau pasiaukojo. Jei-
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