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“Draugas” rašo:
“Lietuviškieji komunis

tai savo senu papratimu 
purvina visus tuos, kurie 
nepriklauso jų draugi
joms, dirbančioms prieš 
šio krašto demokratinę 
santvarką ir siekiančioms 
įvesti čia sovietus. Jie pur
vina ne tik Amerikos lie
tuvių veikėjus, bet ir tuos, 
kurie iš Europos karo me
tu atvyko. Pavyzdžiui, ne
spėjo j kelti koją į šį kraš
tą didelius vargus Euro
poj išvargęs Lietuvos 
tremtinis Andrius Daugir
das, kaip komunistų šlam
štai pradėjo jį purvais 
drabstyti. Nespėjo jis iš
tarti žodį ir paprašyti sa
vo tautiečių kuo tik gali 
pagelbėti baisų vargą 
vargstantiems tremti
niams, “V-nis” tuojau jį 
išplūdo ir skundžia jį e- 
sant “pro-naciu”.

“Reikia tik sau įsivaiz
duoti p. Daugirdo drąsą— 
jis patarė lietuviams pra
šyti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, kad jis padėtų 
surasti jų gimines ištrem
tas į Sibirą! Ar begali bū
ti didesnis nusikaltimas, 
lietuviškųjų komunistų a- 
kimis žiūrint, už patarimą 
rūpintis tais, kurie buvo 
ištremti iš savo tėvynės 
vargui, badui ir mirčiai? 
Lietuviškųjų komunacių 
manymu ,jei jau tokia bu
vo Maskvos valia — iš
tremti iš Lietuvos dešim
timis tūkstančių lietuvių 
ir juos vienaip ar kitaip 
nukankinti, tai kas tam 
gali išdrįsti priešintis, kas 
gali išdrįsti tiems nelai
mingiems žmonėms savo 
gailestingą ranką ištiesti? 
Ar p. Daugirdas ir visa 
eilė kitų ištikimų Lietu
vos sūnų nesupranta, kad, 
lietuviškųjų komunistų 
manymu, gelbėti savo 
brolį tremtinį nuo bado, 
traukti jį iš mirties nas
rų, tai “pro-naciškas” dar
bas... Dar aiškiau — teži
no visi, kad tie, kurie dir
ba krikščioniškosios arti
mo meilės darbus, kurie 
rūpinasi Lietuvos išlaisvi
nimu, yra “didžiausi ne
naudėliai”, “pronaciai” ir, 
kaipo tokie, lietuviškųjų 
komunistų manymu, tu
rėtų būti uždaryti į kon
centracijos stovyklas ar 
kur kitur, kad jie nebema
tytų saulės šviesos ir kad 
nebekenktų lietuviškiems 
kurmiams — komunis
tams raustis po Amerikos 
demokratinės santvarkos 
pagrindais.

“Tačiau, mes giliausiai 
esame įsitikinę, kad nei p. 
Daugirdo, nei kitų gerų 
lietuvių nesulaikys nuo iš
ganingųjų krikščioniškų
jų darbų padėti varge e- 
santiems broliams ir dirb
ti Lietuvos išlaisvinimui, 
visu šimtu nuošimčiu re
miant Amerikos ir Jung 
tinių Tautų pastangas su
triuškinti Berlyno - TokioV • ••asj.
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Katalikai Priešinį Naciams
Malinąs. Belgija —rugp. 

27 — Jo Eminencija Kar
dinolas Josenh Van Roey 
aiškiai pareiškė, kad ka
talikybė vra griežtai prie
šinga Hitlerio nacizmo 
mokslui. Katalikai nieka
da negali pritarti tiems, 
kurie skelbia ir platina 
mokslą priešingą Katali
kų Bažnyčiai”.

Tikrai, ir niekas pasau
lyje nesako, kad katalikai 
kokiame nors krašte pri
tartų. ar kokiu nors būdu 
pn s i dėtų prie nacių pago- 
nizmo mokslo. Sakau nie
kas, tik mūsų lietuviškieji 
komunistai vadina katali
kus ir katalikiškus laik
raščius pro-naciais. Bet 
jiems kitus žmones pra
vardžiuoti yra antroji pri
gimtis.

Naujas Amerikos Karo 
Laivas

New York, rugp. 27 — 
Šiandien nuleistas vande- 
nynan naujas Amerikos 
karo laivas “Iowa”, 45,000 
tonų. Tai stipriausias ka
ro laivas pasaulyj. Jis pa
statytas septyniais mėne
siais ankščiau, negu buvo 
numatyta.

Gamina Galingą Ginklą
Londonas, rugp. 27 - 

Amerikos gen. Barnes, 
kalbėdamas su laikrašti
ninkais, pareiškė, jog Są
jungininkai gamina tokį 
galingą ginklą, kuris nu
stebins nacius. Tuo gink
lu bus sutriuškinta ašis.
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Keturiolika filipiniečių karių iškilmingai priima priesaiką, priimdami 

Jungt. Valstybių pilietybę. Tai kariai veteranai iš MacArthur koman
dos, kurie išsveikę Tilton ligoninėje, Fort Dix, N. J., rengiasi ištikimai 
dirbti šios šalies pergalei ir atvadavimui priešo okupuotos jų tėviškės.
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Naciai Nužudė Tris Kunigus
Londonas, rugp. 27 — 

Paryžiuje Vokietijos na
ciai nužudė tris Domini
konų kunigus. Jie buvo 
kaltinami prisidėjimu prie 
Prancūzijos generolo De 
Gaulle pasekėjų.

Pranešama, kad kiti 
Prancūzijos kunigai, ne
atsižvelgdami į savo gy
vybės pavojų, slaptai vei
kia už šalies laisvę, už iš
laisvinimą šalies iš Hitle
rio vergijos. Ar komunis
tai pasakys, kad tai pro- 
naciškas darbas?

Naciai Prie Stalingrado Vartų
Maskva, rugp. 27 — So

vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad 
nacių kariuo:
Dono upę, pei 
ir motorizuo 
nę į rytų 
Stalingradą, 
apsupimas yra 
giamas

Vokietijos 
ės perėjo 
lė tankus 
kariuome- 

prieš mė Temryuk, prie Azovo 
jūros. 40 mylių į šiaurva- 
karus nuo Novorosisko.

Raudonieji Atidarė Antrąjį 
Frontų Šiaurvakarinėje Dalyje

Maskva, rugp. 27 — Ka
da Vokietijos nacių karo 
jėgos visa galybe briauja- 
si į Stalingradą ir baigia 
užkariauti Kaukazą, tai 
Rusijos raudonoji armija, 
gen. Gregoryj K. Žukov ir 
pulk. gen. Ivan S. Konev 
vadovybėje, atidarė antrą 
frontą šiaurvakarinėje 
Rusijos dalyje, būtent, 
Kalinino, Ržev, Gžatsk ir 
Viazmos apylinkėse.

Raudonieji atsiėmė tris 
miestus, sumušė 14 nacių 
divizijų 70 mylių fronte.
Taipgi pasivarė pirmyn pijos jūros.

nuo 25 iki 30 mylių, su
naikino šimtus priešo tan
kų ir paėmė nemažai na
cių į nelaisvę.

Sovietų karo jėgos smar
kesniu veiksmu šiaurva
kariniame fronte nori ati
traukti nacių karo jėgas 
iš pietinio fronto, būtent, 
nuo Stalingrado, kuris da
bar yra dideliame pavoju
je*

Pietiniame fronte, Kau
kaze, naciai jau pasiekė 
Grozny aliejaus laukus. 
Naciai briaujasi prie Kas-

VICHY AREŠTUOJA ŽYDUS 
Neklauso Popiežiaus Atsišaukimo

Prancūzijoje susidarė 
rimtas pavojus ne tik žy

Palhiosuotas Nuo Mokesnių
Madridas, Ispanija, rug

piūčio 27 — Vyriausybė 
išleido įsakymą, kuriuo 
bažnyčios ir visos tikybi
nės įstaigos yra paliuo- 
suojamos nuo valstybei 
mokesnių.

Nuo Prancūzijos - Švei
carijos rubežiaus, rugp.
27 — Praneša, kad Lavai 
valdžia įsakė areštuoti vi
sus žydus, kurie įvažiavo 
į Prancūziją po 1936 m., ... , „nežiūrint 'popiežiaus 
aus XII atsišaukimo, kadį 
susilaikytų nuo persekio-
jimo ir terorizavimo žydų 
ir kitų tremtinių, kurie

Amerikos Oro Jėgos Sužalojo 
6 Japonų Laivus

Atmušė Priešą Nuo Guadalcanal 
Salos

Washington, D. C., rugp.’siasi ties Solomon salo- 
27 — Jung. Valstybių oro mis. Didžiausias susirėmi- 
jėgos, kurios yra sukon- mas vyksta jūroje, 
centruotos Guodalcanal
saloj, sužalojo šešius ja
ponų karo laivus ir atmu
šė priešo jėgas, besiver
žiančias į salas. Japonai 
deda visas pastangas, kad 
kaip nors išstumti Ameri
kos karo jėgas iš Solomon

Lotynų 5 Valstybės Remia 
Braziliją

Rio de Janeiro, Brazili
ja, rugp. 27 — Brazilija, 
paskelbus karą Ašiai, mo- 

salų, kurias Amerikiečiai | bilizuoja visas savo kari- 
atsiėmė iš japonų. Bet nes jėgas. Penkios Lotynų
veltui...

Taipgi Laivyno depart
mentas praneša, kad A- 

, merikos karo jėgos nušo
vė septynius japonų bom- 
berius ir penkius Zero ko
votojus. Pirmesniuose

valstybės, būtent, Argen
tina, Čile, Peru, Paragva
jus ir Bolivija remia Bra
zilijos žygį. Jos suteikė 
Brazilijai nekovojančios 
valstybės teises, kai tuo 
pačiu laiku Brazilija suė-

puolimuose japonai prara- mė 17 ašies laivų ir užda- 
do dvidešimt - du lėktų- rė tris ašies finansuoja 
vus. Tuo pačiu laiku mū- mus bankus, kurių ištek 

Jsų šalies karo jėgos pra- liai siekia $35,000,000. 
rado tik keturius kovoto
jus lėktuvus.

kirtę Volgos upės rusų su- j Nežiūrint stipraus ir at- 
sisiekimą, sustiprins savo kaklaus priešo puolimo
tvirtoves, nes Volga “ski
ria Europą nuo Azijos”.

Guadalcanal salos, Ameri
kos karo jėgos stipriai lai-

Kaukaze vokiečiai paė- kosi ir priešui padare di-

neišven-
Iš Berlyno pranešama, 

Iš Turkijos pranešama, kad naciai užėmė kaiku- 
kad rusai mėgina išvežti riuos Kaukazo kalnų ke- 
fabrikų mašinas iš Stalin- liūs, ir kad nacių vėliava 
grado. iškelta ant Elboro, aukš-

Iš Berlyno pranešama, čiausiojo kalno Kaukaze, 
kad su Stalingradu bus Rusams nėra vilties iš- 
užbaigta šią savaitę. gelbėti Stalingradą, bet

Raudonajai armijai Sta- nėra ir priežasties manyti,

delius nuostolius. Tačiau, 
sako laivyno departmen
tas, “dar peranksti spręs
ti kautynių pasekmes So
lomon salose”.

Smarkios kautynės tę-

Pietų Amerikoje dar dvi 
valstybės nenutraukė di
plomatinių ryšių su ašies 
valstybėmis, tai — Argen
tina ir Čile. Tačiau pasta
rosios užsienio reikalų 
ministeris Ernesto Barros 
pareiškė Brazilijos amba
sadoriui, jog Čilė neleis 
savo yandenynuose bet 
kokių ašies veiksmų, ku
rie būtų kenksmingi Bra
zilijai.

DARBININKŲ PRIETELIS 
AUKŠTINAMAS

Vatikanas, rugp. 27 —
linas yra įsakęs mirti, o kad su Stalingrado prara- Šventasis Sostas tyrinėja 
nesitraukti atgaL Bet na- dimu bus sovietų karas Leon Harmel gyvenimą, 

kad paskelbus jį palaimin
tu. Tai yra Bažnyčios pir- 

bet ne karo pra- i mas žingsnis prie šven
tuoju paskelbimo.

ciai esą jau pne Stalin- prarastas. Stalingrado ne- 
grado vartų. Rusai sako, tekimas bus rusams didis
kad čia vokiečiai turi su 
traukę apie 100 divizijų 
kariuomenės. “Jie- daug 
daugiau turi kareivių už 
mus”, sako Maskvos vy
riausybė.

Nacių lakūnai nuolati
niai bombarduoja Stalin
gradą.

Iš Vichy, Prancūzijos 
pranešama, kad naciai už
ėmę Stalingradą ir per-

smugis, 
laimėjimas. Yra Rusijoje 
kiti industrijos miestai, 
yra kiti susisiekimai ne 
tik Volgos upe.

Jei Hitleris, užėmęs Sta
lingradą, žada toliau ne
kariauti, reiškia ar jo ka
ro reikalams nepradeda 
trukti gazolino, aliejaus? 
Ar nepradeda trukti ka
reivių?

DARBININKAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Montreal, Kanada, rugp. 
27 — Per Katalikų Darbi
ninkų Federaciją, 50,000 
darbininkų pareiškė Ka
nados vyriausybei protes
tą prieš komunizmą

Prooteslas Prieš Nacių 
(sakymų

susirinkdavo su darbda
viu tartis apie fabriko ir 
darbininkų reikalus. Kiti 
darbdaviai jį vadino sta
čiai bepročiu; nebuvo nie
kada girdėta, kad darbda
vys tartusi su darbinin
kais. Bet Leon Harmel 
sekė Bažnyčios nurody
mus. Darbininkai buvo 
pilnai patenkinti, jų gyve
nimas pagerėjo, nes ne tik 
algos buvo mokamos ge
ram pragyvenimui, bet ir 
savo fabriko pelną darb
davys Harmel pasidalyda
vo su visais darbininkais.

Leon Harmel, buvo 
prancūzas — apdovanotas 
proto gabumais ir sielos 
prakilnumu. Jis buvo in- 
dustrialistas, didelės dirb
tuvės savininkas. Būda
mas 25 metų amžiaus, jis 
savo fabriką valdęs, Bors, 
Prancūzijoje, turėjo 1,200 
darbininkų. Jis buvo kar
štas, nuoširdžiai pamal
dus katalikas, už tai dar
bininkų gyvenimą giliai 
atjautė, juos laikė lygiais 
sau.

Kaip tik tuo laiku Popie
žius Leonas XIII išleido 
savo encikliką “Rerum 
Novarum”. Leon Harmel 
ją perskaitęs, nutarė ja į- 
gyvendinti. Savo fabriką 
jis pradėjo tvarkyti ir ves- 

nuro-
dymų. Jis sudarė visų sa
vo darbininkų komitetą, 
kuris kas antrą savaitę

Londonas, rugp. 27 - 
Vokietijos naciai Belgijo- 

Prieš karą Kanados vai- je išleido įsakymą, kuriuo 1ĮS praaejo tvarKyti 
da nanaikino komunistu' visi darbininkai verčiami Pa£al Popiežiausdžia panaikino komunistų į 

dams, bet ir kitiems sve-' partiją ir uždraudė viešai dirbti sekmadieniais ir 
timšaliams. (platinti bedievišką spau- šventomis dienomis. Bei-

Vokietijos nacių kontro- *>• Dabar komunistai rei- gijos Kardinolas Van
kalauja, kad vyriausybe Roey drąsiai pareiškė
leistų jų partijai teisėtai griežtą protestą Hitlerio 
veirti. Darbininkai, kurie įsakymams.
žino komunistų veidmai-

Grįžo 1.451 Amerikietis

New York, rugp. 27 — 
Antradienio ryta pirmieji 
Amerikiečiai grižo iš Ja
ponijos diplomatiniu laivu 
“Gripsholm”. Tarpe grį
žusiųjų yra keli kunigai 
misijonieriai, kurie dirbo 
misijų darbą Japonijoje. 
Taip pat grįžo ir Jung. 
Valstvbiu ambasadorius 
Joseph C. Grew ir jo šta
bas, laikraštininkai ir kiti.

valdžia suimtų ir siųstų į 
Vokietiją ir visus kitus

pabėgo nuo persekiojimų ^ažjavę 
iš diktatorinių valstybių.

Sakoma, kad visi tie, 
kurie įvažiavo į neokupuo
tą Prancūziją po 1936 m.,

svetimšalius, kurie yra į-{tiškus darbus, reikalauja,
___ ir apsigyvenę *kad vyriausybė nekeistų

prieš 1936 m. Tačiau Pe-'savo nusistatymo komu- 
tain ir Lavai nesutinka su1 nlzm° atžvilgiu. Naciz- 

mas, komunizmas ir fasiztokiu nacių reikalavimu, 
nors tiek prisilaikydama

suimami ir siunčiami į' Katalikų Bažnyčios atsi- 
Vokietiją darbui. ‘šaukimo.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 29 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti atvvks p. 
Julė Vilkišiūtė su savo mokinėm - pianistėm iš Nor- 
wood, Mass. Dalį programos išpildysime lietuviškomis 
dainelėmis.

vai puolė Helsinkio apy- Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
linkę. Tačiau, kiek padarė locycles ir klausytis programos iš WCOP stoties, Bos- 
nuostolių neskelbia. I ton.

Rusijos Aviacija Bombar
davo Helsinki

Helsinkis, Suomija, rug- 
mas yra tai žmonijos pa-piūčio 27 — Rusijos lėktų 
baisa. Kas, ar ne toji tri-
jukė sukūrė šį baisų pa
saulinį karą?!



DARB INI MJA S

I SUSILAIKYKITE MA 
TIME GANDUS

***•

įvairios žinios
Kaikurie žmonės negali 

susilaikyti nuo platinimo 
gandų ir šio karo metu. 
Vienas ką nors prasima
nęs arba nuo kito užgir
dęs pasakoja kitam, o tas 
kitas trečiam, ir taip eina 
nuo lūpų į lūpas.

Taip neturėtų būti, ypač 
šiais laikais. Šiais laikais, 
jeigu ką ir žinote, tai ne
reikia pasakoti, nes galite 
pasitarnauti priešui. Ne
supraskite žodžio laisvę, 
kaip papūgos. Susilaikyki
te nuo kalbų, kurios būtų 
klaidinančios arba išduo
dančios priešui paslaptis. 
Paslapčių skleidimas yra 
išdavystė.

Prezidentas Ruošiasi Pasa
kyti Tris Kalbas Apie Karį

Anglijos Valdžia Nuėmė
Draudimą Komunistų 

LaHtrattiui

Amerikos Lėktuvai Puolė 
Ašies Laivus

Cairo.Egiptas, rugp- 27, Washington, D. C., rugp. 
— Naujos Zelandijos ka- 27 — Prezidentas Roose- 
riuomenė puolė Italijos veltas, kaip sužinota iš 
divizijas EI Alamein va- Baltųjų Rūmų, ruošiasi 
karinėje dalyje ir jas iš- pasakyti tris kalbas apie 
vaikė. Tuo pačiu laiku karą įr šios šalies viduji- 
Jung. Valstybių bombe- nįus reikalus. Pirmą kai
riai bombardavo Ašies lai- bą per radio pasakys rug- 
vus Suda Bay, Crete ir pįūčio 31 d., antrą rugsėjo 
Corinth kanale, Graikijoj. 3 j įr trečią Darbo Dieno- 
Sąjungininkai šį puolimą į rūgs. 7 d. Darbo Dieno- 
padarė, kad suardyti gen. J Prezidentas kalbėsiąs 
Rommelio ruošimąsi nau- apįe algas ir ūkių produk- 
jai ofensyvai Egipte. tų kainas, kad išvengti in-

Naujos Zalandijos karo fliacijos. 
jėgos ne tik išvaikė italus, Rugp. 31 d. kalbės 4 vai. 
bet jų daug paėmė į nelai- po pietų; rugsėjo 3 d.— 
svę, o taip pat nemažai 12:30 vai. vidudienį.

Londonas, rugp. 27 — 
Vakar Anglijos valdžia 
vė leido Komunistų parti
jai leisti ir platinti savo 
laikraštį “Daily Worker”. 
Tas laikraštis buvo užda
rytas nuo sausio 17 d., 
1941 m., kada Hitleris su 
Stalinu buvo taikoje, ir 
kada komunistai varė 
smarkią akciją prieš An
gliją ir Ameriką.

Komunistų vadas Pollitt 
pareiškęs, kad laikraštis 
remsiąs viską, kad pagel
bėti Suvienytom Tautom 
laimėti karą. Suprantama, 
kad dabar komunistams 
nėra kitos išeities, kaip 
remti demokratines vals
tybes, nes Sovietų Rusija 
yra karėje su Hitlerio ka
ro jėgomis.

giu aprūpinta. Daugumos 
mergaičių aukščiausias 
tikslas yra sudaryti nuo
savą šeimos židinį, tači 
ir tos, kurioms nepavy 
ta jo sudaryti, nesi ja 
gyvenimo nuskria, s bos 
bet visuomenei tai. , 
kitokiais būdais. Jos ats; 
krato šeimos egoizmo, ku
ris kitą kart buvo laiko
mas pilietine dorybe. Šių 
dienų mergaitė yra daug 
praktiškesnė už prieškari
nių laikų, ji yra daugiau 
išlavinta ir visose srityse 
gali būti rinktinė darbi
ninkė. Dažnai ji pasielgia 
taip, kaip nepritinka, ta
čiau iš tiesų ji yra geres
nė negu ją laikoma. Jei 
kartais pasirodo šalta ir 
bejausmė, tai tik dėl jos 
nedrąsumo. Ji pralenkia 
vyrą savo sugebėjimu pri
sitaikinti ir net šiuo laiku 
yra gete, įkūnijanti malo
numą ir gyvenimo grožį.

“L-nos”

Turės Pasninkauti
VVashington, D. C., rugp. 

27 — OPA viršininkai pla
nuoja nustatyti aukščiau
sias kainas už gyvas kiau
les ir gyvulius, kurių mė
sa yra vartojama valgiui, 
kad tokiu būdu padidinti 
mėsos kiekybę. Kaip žino
ma, dabar yra mėsos trū
kumas, ypač jautienos.

Maisto Komitetas pla
nuoja atsišaukti į visuo
menę, kad ji vieną dieną . 
savaitę pasninkautų, tai 
yra — apseitų be, mėsos. 
Katalikai ir esant mėsos 
pertekliui pasninkauja 
penktadieniais ir kitomis 
dienomis. Bet ką darys 
tie, kurie nesilaiko pas
ninkų? Jie, beabejo, pro
testuos. Bet karo metu 
protestuoti yra nepatrio
tinis darbas. Pasninkas y- 
ra vienas iš gerųjų darbų. 
Taigi pasninkų nesilai
kantieji bus priversti at
likti nors vieną gerą dar-

Žiūrovai - anglai džiaugiasi pamatę sugrįžtančius bomberius, kurie 
buvo išvykę į ašies valdančią teritoriją, kad sunaikinus priešo karo jė
gas. Šios rūšies atakos dabar tęsiamos be persto jimo.

Liuteriu Pryčeris Gavo 
10 Metų Kalė jimo VAISIŲ SULČIŲ SUDĖTIS Po šio trumpo sulčių su- 

ities aprašymo niekam 
nebetenka abejoti sulčių
dideliu naudingumu ir bė

goms, kiti stiprina nervų lieka tik kibti j darbą jų
sistemą ir gerai veikia į, prisispausti žiemai, 
apetitą ir virškinimą, kiti i “L-nos”
normuoja skilvio darbo ir _________
medžiagų apykaitą, kiti l ne hlainAc Anglijos Anckr
ypač saugoja nuo skorbu-
to ir smagenų puvimo. JUVaZloVimaS
Tai, kaip matome, tie vi- _-----------
taminai yra dideli žmonių Rugsėjo 27 d., 2 vai. po 
geradariai. Ir jų labai Šv. Petro par. sve-
daug yra vaisių sultyse, dainėje, 492 E. 7th St., So. 
Geri vaisių sultis, ir geri Boston, Mass. įvyks LDS 
vitaminus. Gaujos Anglijos Apskri

čio suvažiavimas. Visos 
Yra dar vaisių sultyse ir kuopos prašomos išrinkti 

augalinių baltymų iki ir prisiųsti delegatus į ap- 
0,5%. Be to, yra ten ir skričio suvažiavimą, 
malonų kvapą ir skonį tei- Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadai 
kiančių aromatinių me- Antanas Zavedskas, Pirm 
džiagų. Tarnas Versiackas, Sekr

lan Kent Kunigaikštis
Londonas, rugp. 27 — 

Kent kunigaikštis, Angli
jos karaliaus Jurgio VI 
jaunesnysis brolis, tapo 
užmuštas lėktuvo nelai
mėje šiaurinėje Škotijoje. 
Lėktuvas lėkė į Icelandą 
karo reikalais. Kartu su 
kunigaikščiu žuvo ir kiti.

Kunigaikštis buvo 39 
metų amžiaus.

Indijoj Žuvo 17 Susiremi-

Olandijos Katalikai Žudomi
• fu

Londonas, rugp. 27 — 
Kunigai ir įžymieji kata
likai veikėjai yra areštuo
jami ir žudomi už pasi
priešinimą Hitlerio įsaky
mams.

GRABORIAIPirk Defense Bonds ir Stamps. 
Remk šios šalies apsigynimą

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay, 
80. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Bastsn C9S0
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Dorchester Ava.
TeL COLombla 3837

ĮSPŪDŽIAI IŠ L. VYČIŲ 
SEIMO BOSTONE

ĮVAIRŪS SKELBIMAI JI PRALENKIA VYRĄ

mergaičių akcentuojama, kad šių 
Noel” (“Ka- dienų mergaitė supranta 
bė 26 žymių gyvenimą, jos akiratis y- 
šytojų atsa- ra platus, ji dalyvauja Vi
tą apie šių suose svarbesniuose įvy- 
ės būdą ir kiuose, nesvajoja, o vei- 
klausimą ar kia. Jei ji nėra priversta 
na pasakyti dirbti, savo jėgas pašven- 
ką nors ge- čia socialiam labdaringam 
atsakė Lei- darbui. Jau nebesmerkia- 

giamai atsa- me šiandien moters dėl 
ezervų, liku- veikimo laisvės, nes ji su- 
dar tam tik- pranta to darbo reikšmę, 
tik viena at- Jei ji yra praktikuojanti, 
neigia rau- tai jos religinis įsitikini- 

iėl kurio pa- mas yra daug gilesnis, ne- 
Lsios, širdies gu tų mergaičių, kurios 
apleidžiamas anksčiau eidavo į bažny- 
timas ir tikė- čią, kad to reikalavo geras 
ia mergaičių tonas. Nors ištekėti yra 
Hau pažymi, daug sunkiau dabar, ta- 
ybės randa- čiau jos atmeta laisvą mo- 
suriuose jau- terystę. Jei ji yra katali- 
i sluogsniuo- kė, pažymima toliau anke- 

vertinama tose, tai niekada netekės 
•tas. Teigia- už ateisto, nors ir būtų 
atsakymuose gerai materialiniu atžvil-

uomet silaikys taip ilgai, kaip il- 
<tė, O- gai tokios patriotingos 

ir aš grupės gyvuos, 
tolimą Mums buvo garbė būti 
mę iš L. Vyčių 96 kuopos atsto- 
Joston, vėmis tame Seime, kur 
auti L. dalyvavo atstovai iš visų 
ne, tai Rytinės Amerikos lietuvių 
daryti kolonijų.
metu. Trečiadienio vakare ban- 

mdeme kįe^as buVo tikrai sekmin- 
į atos- gag, ir to bankįeto foto- 
radejo- grafįja, kurį? man prisiun- 
sirdimi kabos ant sienos mano 
lls# miegamajame kambaryje 
.mlined per ilgus metus, 
trauki- Mes džiaugiamės, kad 
;sma ir nepasikeitė Centro Valdy- 
ir grei- ba, bet apgailestaujame, 
tikėjo- kad kitais metais nebus
keletą Seimo, kurio mes norėtu- 

;w Yor- me.
Seimo šokiai, kuriais užsibaigė 

nį Bos- Seimo programa, pasiliks 
mūsų atmintyje, kaipo 

ižmirši- atmintiniausias įvykis, 
raloniai Mes jaučiamės labai

Vyčių daug skolingos mūsų 
ose, ir draugams Worcesterie- 
. Tho- čiams, kurie mus palydė- 
vaišin- jo ir suteikė mums daug 

malonumo.
patyrė- Turėjome progą lanky
čių tik- tis “Darbininke”, kur 
ą. Bos- mums parodė įvairias 
a tikri spaustuvės mašinas ir 
vartoja kaips spausdinamas ir iš
les kai- j siuntinėjamas laikraštis. 
10 sesi- Tas laikas taip greit pra- 
r trum-!bėgo, kad tik žiūrime, jog 
ijo gra- jau laikas grįžti į namus, 
sesijose Pasižadėjusios rašyti, 
i mus į- mes atsisveikinome su 
alba iš- draugais ir draugėmis, su

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mua
Nuvaiom purvinus karu* Ir 

Ugrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay 8o. Boston, Masa

CASPER
FUNERAL HOMI
187 Dorchester Street

South Boston, Maaa.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLie 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Bay ViewMotw Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių Udirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

FUNERAL HOMK

504 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskaa F. E. Zaletskaa 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nakty 
Koplyčia isrmenlm* dykai 

NOTARY PUBLIC 

Tel. ŠOU Boston MIS

SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

>
 “Darbininkas” išleido labai naudin

gą knygutę, kuri labai daug padės 

tiems, kurie ruošiasi gauti Amerikos 

pilietybės antruosius popierius. Joje 

yra trumpai suglausti klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutė mažo formato. Gali moterys 

ją įsidėti į ridikiulį (pocketbook). Di
delės raidės, spauda aiški. Norintieji 

gauti knygutę — “KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?, — įdėkite 

į konvertą 25c., ir priklijavę 3c. štampą, pasiųskite “Darbininkui”, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuojau ją gausite.

kuriais mes turėjom pro
gą susipažinti arba atnau
jinti pažintis ir atsirado
me kelionėje į savo namų 
valstybę. Grįžome pilnos 
malonių ir linksmų atsi
minimų.

Aldona Latovaitė,

Geriausia vieta dėl gavimo
Permanent Wave

CASPER’S 
BEAUTY SALON

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

f
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SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____ _______  $4.00
Domestic onee per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .... ............ .  $4.00
Vieną kart savaitėje metams. .. $2.00
Užsieny metams .............. . .... _ $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Karas Tramdo Spaudos Ištyžimą
Amerikos spauda gerokai ištyžusi. Ir ne vien sve

timšalių spauda, bet ir angliškoji. Yra, žinoma, ir la
bai rimtų laikraščių bei žurnalų, bet tai mažumoj. Di
džiuma verčiasi sensacijomis, kurias kartais iki nega
limumo išpučia. Jei kur sugraibsto kokį skandalėlį, 
tai maudosi jame iki neskanumo.

UYWAR BONDS

suteikė Jėzus Kristus.;ką — šeimą be vaikų. Dar 
Kristaus parėdymu, krik- prieš vedybas jaunieji su- 
ščioniškoji moterystė yraįsitaria: “Mes neturėsime 
ne tik sutartis, bet ir Sa-'vaikų, tą supranti; arba 
kramentas, kuris teikia ne daugiau kaip vieną”, 
antgamtinių malonių, rei-;Už tai Šv. Augustinas sa- 
kalingų ir naudingų šei- ko, kad toks vyras ir mo- 
mos gyvenimui. {teris gyvena legalizuotoje

Moterystės pirmasis ir paleistuvystėje.
svarbiausias tikslas yra' ,? < Moteryste yra arbaseimos auklėjimas. Ar , . , •• •... , , J skaisti, arba u visai nėramatete kada nors ^auks-; , ’ - . .....'moteryste, tik jos išniekiČius sukant savo lizdus,'
kad jie pasiliktu tušti?!.. 1 .... . , . vo įsteigta ir pašventinta
Ne. Tokių paukščiu, tokiųl . ° .
gyvūnų nėra. Tik žmogus!kurl« pagomzmo dvasia 
išgalvojo tą, prieš pačios jnor* padaryti paleistuvy- 
prigimties įstatymą, daly- bės gyvenimu.

Tautų Mirtis

nimas. Moterystė yra Die-

iyiCTORY 
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Kontra - Ofensyvą
Taigi šiame dalyke ka

talikų pareiga aiški — 
skelbti kontrą - ofensyvą 

Katalikų Bažnyčia sako, skaičius mažėja. Baltųjų prieš varomą ofensyvą — 
tautų mažėjimas visiems prieš paleistuvavimo dva- 
aiškus. Susituokusieji ne- sios platinimą, prieš šven- 
nori vaikų auklėti. Mote- tos moterystės išniekini- 
rys aprengia ir išbučiuoja mą.

kad pirmutinis moterys
tės tikslas yra išauklėti 

| vaikus. Ir šiandieną ji 
griežtai smerkia tuos tė
vus, kurie bijo turėti vai- 

j kų. Bažnyčia drąsiai 
smerkia visus, kurie ko-

Tik ką išleistas Jung. Valstybių Iždo posteris, kad kiu nors būdu prisideda 
Taip pat elgiasi ir daugiau inspiruojančiai paakstinus visus pirkti Karo prie gimdymo kontrolės, 

su karo korespondencijomis. Viskas atpasakojama, Į Bonus ir ženklus. Paruošė N. C. Wyeth, kad Bonais ir
kas tik matyta ar įsivaizduota, neatsižvelgiant į tai, ženklais pasiektume laimėjimą ir taiką. Taigi kas tik 
kad priešai daug kuomi čia gali pasinaudoti, žodžiu,! išgali visi dėkime savo centus į saugiausią apdraudą, 

tai yra pirkdami Bonus ir ženklus.spauda nežino ir nenori žinoti jokių varžtų, kurie ka
ro metu net ir demokratiškiausiose šalyse yra būtini.
Karas, ar ne karas, laikraščių leidėjai negali suprasti, 
kad laisvoj šaly turėtų būti varžomas laisvas žodis.

Galų gale Prezidentui pradėjo atrodyti, kad to jau
perdaug. Gal ir iš užsienių jis gavo perspėjimų, kad į Demokratijų piliečiai tis. Aišku, jog doras žmo- 
Amerikos spauda nekiek nesiskaito su karo padėtimi j-^įknlauja ofensyvos prieš 
ir elgiasi po senovei: skelbia viską, kas tik po plunks- naujojo pagonizmo prie- 
na pakliūva. Tad šalies vadas, kuriam karo metu yra šus, kurie gręsia sunaiki- 
duota beveik neapribota valdžia, sumanė pernelyg nimą visuomeninei gero- 
įsisiūbavusią Amerikos spaudą pažaboti. Jis pareiškė,: vei ir tvarkai. Šiomis die- 
kad nuo šio laiko spauda daug kame turės susivaldy- nomis, Jungtinių Ameri- 
ti. Iš fronto tik tiek žinių tebus garsinama, kiek karo kos valstybių gyventojai 
ministerija jų išleis. Kautynių aprašymas bus nuo- nudžiugo, kad šio krašto 
dugniai cenzūruojamas. Žinios apie karo reikmenų kariuomenė pradėjo sek- 
gamybą, laivų, orlaivių ir tankų statybą bei išdirbys- mingą ofensyvą prieš Ja- 
tę galės būti tik tiek skelbiamos, kiek karo cenzūra ponus. Bet ne kiekviena 
praleis. Streikų eiga, unijų su darbdaviais kivirčiai, ofensyvą galima džiaug-

Ofensyvą Prieš Gyvybę

agitacijos, intrygos, sabotažas, įtartinos aviacijoj ar 
dirbtuvėse įvykstančios nelaimės — tas viskas bus 
griežtai cenzūruojama, žodžiu, numatoma daug įvai
rių varžtų, kas laikraštininkams labai nepatinka. Bet 
tie dalykai būtini suvaržyti, nes neapdairūs laikraš-

šuniukus ir kačiukus, bet 
vaikų neaugina. Kiek ge
rų žmonių, kiek visuome
nės geradarių, Dangaus 
išrinktųjų paaukota ant 
savimylos aukuro! Mote
rystė, kuri turėjo būti 
tautos gyvybės šaltiniu 
virto tautos karstas.

Tegyvuoja vaikas, Dan
gaus ir žemės pilietis! T.

'MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

Moterystės piktanaudo- 
jimas yra pražūtingas vi
soms tautoms. Lopšių

Popiežiaus Žodžiai
Enciklikoje “Casti Con- gimdyti, tai tie, kurie jį 

nubee”, Popiežius Pijus vykdydami tyčia stengia- 
XI aiškiai sako, kad tie, si atimti iš jo jėgą ir ga- 
kurie moterystėje gyvena lią, veikia prieš gamtą: jie maldos išlydint numirėlį iš na 

mų, prie Katafalio, maldos ly
dės didelės. Kaina tik 20c. 
tos. Knygutės spauda aiški, rai
dini iš bažnyčios į kapus ir ki-

Laikraštis “Darbininkas” iš
leido labai naudingą 63 pusla
pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra

gus nesidžiaugs, kuomet ir venSia, vaik« auklėji- dirba gėdingą ir iš esmės 
yra varoma ofensyvą sunkiai nusikalsta, nedora darbą
prieš visuomenės gerovę, Jls sako: 
prieš prigimties ir Dievo 
amžinuosius įstatymus. O smulkiai dėstyti, tai kas .“gimdymo kontrolės” yra

Piktnaudojimas mote- 
“Bet kad pradėtume rystės, praktikavimas

toji ofensyvą — šitas ka- yra priešinga kiekvienai priešingas pačios gamtos 
ras, yra velnišku įsitempi- • moterystės gerovei, reikia' ir Dievo įsakymams. Tai 
mu varomas, ir jis gręsia pradėti nuo vaikų, ku-įyra paties Dievo uždraus- 
sunaikinti žmonių giminę riuos daug kas drįsta va- Į ta. Tai nėra Bažnyčios į- 
iš pat pagrindų. Tai yra o-
fensyva - karas prieš vai
kų gyvybę.

Maldaknyge
“Darbininke” galite gauti ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė- 

dinti vedusiųjų varginan- į sakymas, bet Dievo. Baž- mis raid^mis kun- Pr- Juškaičio

"Gimdymo Kontrolė"
O pasėkos šio karo, šios ■ biama. Valstybėse net no- 

ofensyvos prieš gyvybę y-' rimą pravesti įstatymas,

čia našta ir kurių, jei 
jiems tikėti, reikia rūpes
tingai vengti, nedoru su
siturėjimu, bet piktanau-
dojimu gamtos aktą. Vie- dimą
ni reikalauja teisės į šį

nyčia tik jį skelbia ir aiš- į išlęistą maldaknygę — “Maldų 
kiną. Taigi Bažnyčia ir 
norėdama negalėtų jo pa
keisti ar padaryti nusilei-

‘Gimdymo kontrolė” y-

Šaltinis”. Ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5*4 x 3’4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

nusikalstamą palaidumą J ra paleistuvavimas, mote- 
todėl, kad, negalėdami pa- j rystės subiaurinimas, bai- 

________________ _____ kęsti vaikų, jie nori pa- gį nuodėmė, tautų žudy-
Tautos naštos, valstybės įstaty- tenkinti vien tik savo gaš- to ja.

lumą be jokios naštos; ki-----------------------------

ra taip visuotinos, taip,kuris pateisintų ofensyvą
čių plepėjimai atskleidžia daugelį valstybės planų, iš baisios, kad gimimų skai-; prieš gyvybę. Moterys, ne- 
ko priešai gudriai moka pasinaudoti. Be to. išpūsti i žius, civilizuotose tautose norėdamos moterystes 
skelbimai sabotažo, vykstančių darbo srityje sutruk-1 nu0'at mažėja
dymų bei nesusipratimų, įvairių sprogimų ar šiaip jau miršta. Vakarų civilizuo-1 mu užgiriant, galės kreip
nelaimių — slopina žmonių ūpą ir pakerta moralinę 
nuotaiką. Prezidentas mato, kad seniai jau metas lik
viduoti tą ištyžusį spaudos skystimavimą, ir gerai 
daro. Šalis turės kur kas rimtesnę išvaizdą ir užsienis 
tiek nesijuoks. Karas, kad ir didelis blogis, bet šiuo at
veju atneš kiek naudos: sutramdys didžiausiąją Ame
rikos spaudos silpnybę — stoką drausmės ir ištyži- 
mą. K.

tos tautos eina prie mir
ties. O jų duobkasiai yra 
tie, kurie iš pašaukimo tu
ri būti gyvybės davėjai, 
dangaus ir žemės naujų 
piliečių auklėtojai.

Kova prieš vaikų gyvybę 
yra atvirai ir viešai skel

tis prie gydytojų ir gauti 
visokeriopą patarimą ir 
palengvinimą. Šitas karas 
prieš vaikų gyvybę yra 
pavadintas veidmainišku 
vardu — “Gimdymo Kon
trolė”, bet tikrumoje yra 
paleistuvystė moterystė
je.

ti, todėl, kad negali, pasak MŪSŲ SODALIETfiS 
jų, nei susiturėti,

F’r v
UNITED STATES DEFENSE

BONDS*STAMPS V

EVERY
PAYDAY

LV-^BOHD DAY

Kas Yra Moterystė?
Moterystė yra teisėta ir 

nenutraukiama bendro 
gyvenimo sutartis, pada
ryta vyro ir moters tuo 
tikslu, kad vienas kitam

teiktų visokeriopą pagal
bą ir augintų bei auklėtų 
šeimą. Krikščioniškoji 
moterystė dar turi savo 
šventumo būdą, kurį jai

nei dėl
savo pačių asmeninių, ar
ba dėl motinos, arba dėl 
savo padėties sunkumų 
priimti vaikų.

“Bet tikrai jokia prie
žastis, vis tiek, kokia ji 
būtų rimta, negali pada
ryti, kad tai, kas yra iš 
esmės prieš gamtą, taptų 
suderinama su gamta ir 
padorumu.

“Kadangi moterystės 
aktas savo pačia prigimti
mi yra skirtas vaikams

SVARBUS PRANEŠIMAS

Naujosios Anglijos Merginų Sodaliečių Apskričio 
suvažiavimas įvyks Spalių (October) 12-tą dieną, Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos svetainėje, Rogers Street, 
Lowell, Mass.

Visos sodaliečių kuopos išrinkite savo atstoves, 
kurios galėtų dalyvauti metiniame seime.

Kadangi šį metą yra karo stovis ir negalima daug 
siųsti atstovų, tai prašome išrinkti bent valdybos na
res, kurios atstovautų jūsų koloniją.

Vėliau paskelbsime platesnę dienotvarkę.
NAUJOSIOS ANGLIJOS VALDYBA.

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas 

vertimas.
Finansistai

Nekartą man atėjo galvon, kiek mūsų 
biržo finansistai, didžiosios pramonės biz
nieriai duotų, kiek mokėtų mūsų kunigams 
ir dvasiškiams, kad jie savo gabumus, savo 
dovanas jų pramonės naudai panaudotų, kad 
jiems, o ne bažnyčiai taip sąžiningai ir su
maniai darbuotųsi. Bet tuo pat kartu prisi
miniau sau, kad tie mūsų kunigai ir dvasiš
kiai tokiais gabumais, tokiomis dovanomis 
yra apdovanoti, kaip tik už bai, kad jiems 
tokie darbai yra skiriami. Jųjų kasierius, iž
do globėjas yra šventasis Juozapas, jie visas 
savo pinigines rūpestis neša savo Motinai, 
tai Gerajai Patarėjai, jie prašo Kristaus 
juos pamokyti, jiems patarti, kaip kad pa
mokino Šventą Petrą, kaip surasti muitui ar 
skoloms pinigų.

Bet visa tai laiduoja, primena pagrindinį

visų šitų prirodymų punktą, būtent, kad tas 
mano bevardinio laiško rašytojas, iš tikrųjų 
maža žinąs trumparegis. Jeigu jis būtų bent 
valandėlę stabtelėjęs ir nors paviršutiniai 
apsvarstęs, nors truputį pamąstęs, jis nieka
dos tokio laiško nebūtų parašęs, bet būtų 
pats visa tai pamatęs ir supratęs.

lūsų Bažnyčia
O kas svarbiausia, tas, to laiško rašyto

jas pamatytų, kaip toli iš tiesos kelio jis iš
krypo, pastumdamas visą bažnyčią kunigų 
rankosna, ir pašiepiamai, jei ne žodžiais, tai 
bent mintimis, sakydamas: “Tau, klebone, 
kunige, visa tai priklauso, pats rūpinkis, 
pats apsižiūrėk”. O jeigu jis būtų bent kiek 
visa tai apsvarstęs, bent kiek susipažinęs su 
tai, kas yra jo paties nuosavybė, jis būtų vi
sai kita gaida uždainavęs, jis būtų sakęs ir 
šiandien sakytų: “Štai, ši bažnyčia yra ma
no nuosavybė, aš esu jos savininkas. Aš no
riu, kad ji būtų švari, graži ir, kiek galima, 
puiki. Man linksma ir malonu, kad tu, tėve
li, jos prižiūrėtojas, taip gerai ir sąžiningai

ta mano bažnyčia rūpinies. Man būtų gaila, 
jei ta mano bažnytėlė būtų apleista, nepri
žiūrėta. Stačiai gėda ir koktu būtų, jeigu ki
no teatras, anoje gatvėje būtų gražesnis, dai
lesnis, puikesnis už mano bažnyčią, kur ma
no Viešpats gyvena. Net baisu pamanyti, 
kas būtų, jei dėl mano šykštumo Šventosios 
Mišios negalėtų būti laikomos mano bažny
čioje ir atgailos sakramentas negalėtų būti 
suteikiamas nuodėmingoms sieloms. Ir kaip 
galėčiau pasiaiškinti, jeigu mano bažnytėlės 
durys būtų uždarytos motinėlių mažučiams 
ir senosioms močiutėms, kur tiek jaunų sie
lų užeina prašyti ir jaunas, skaisčias svajo
nes svajoti, kur tiek žilagalvių užeina Savo 
Viešpačiui ačių pasakyti ir su Juo pasišne
kėti. Kur aš akis padėčiau, jeigu mano baž
nytėlėje ta amžina, raudona liepsnelė, pas
kutinįjį sykį spragsėjus, amžinai užgęstų ir 
nyki tamsuma užviešpatautų!?

“Tėveli, niekados neleisk, kad taip atsi
tiktų!

“Štai, tėveli pinigų. Duodu kiek išgaliu. 
Juk tu, tėveli, visą savo gyvenimą esi pa
šventęs, paaukojęs, kaip ir tavo broliai ir se
sers ir kiti kunigai, kurie man tarnauja, ne 
tik man, bet ir mano vaikučiams ir ligo

niams, paliegusiems, seniems ir pasaulio 
varguoliams.

“Iš tikrųjų, gėda man būtų, jeigu aš bent 
savo pinigais neprisidėčiau prie tokių visiš
kai tobulų pasiaukojimų, išsižadėjimų, ku
rie įvykdė ir įkūnijo aukščiausias ir tobu
liausias mano svajones ir troškimus. Juk ne 
kas kita, kaip tik tie pasišventimai davė man 
tą mano bažnyčią”.

Mums
Toks prisipažinimas, toks prašymas, iš 

tikrųjų būtų protingas, visiems supranta
mas.

Nes pinigai niekados niekur nebuvo ge
riau ir taupiau sunaudoti. Doleris niekados 
tiek daug nenuveikė, tiek daug nenupirko 
apsukriausiems biznieriams, kiek Jūsų ku
nigams, dvasiškiams ir vienuolėms.

Ir visa, ką jie dirba, veikia, daro, prašo, 
perka, reikia atsiminti, jog jie ne sau, ne 
kunigui, ne broliukui, ne sesutei tai daro.

Visa tai jūsų naudai. Kitaip ir negalėtų 
būti. Juk Bažnyčia ir visos bažnyčios yra jū
sų nuosavybė.
Daniel A. Lord, S. J. Bastūnas.

(Galas)
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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)
6401. Mačys, Edwardas (Vla

das), 31, samdinys, gyv. vieta 
Kaunas.

6402. Magneris, Eugenijus, 
44, ūkininkas, gyv. v. Vilnius.

6403. Maidžinskas, Pranas, 
76, ūkininkas, gyv. v. Žarėnai.

6404. Maidžinskienė, Klemen
są, 60, šeimininkė.

6405. Maidžinskaitė, Vanda 
(Pranas), 36, 
v. Žarėnai.

6406. Maicikaitė, Izabelė (Pe
tras), gimusi 1911, mokytoja, 
gyvš vieta Simnas.

6407. Maigis, Antanas (Ka
zys)), 39, ūkininkas, gyv. vie
ta Skudutiškis.

6408. Maigis, Pranas (Ka
zys), 34, ūkininkas, g. v. Sku
dutiškis.

6409. Maigis, Alfonsas (Ka
zys), 32, ūkininkas, gyv. vieta 
Skudutiškis.

6410. Majevskis, Antanas 
(Stasys), 33, darbininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

6426. Maknickienė, Aleksan
dra, 40, samdinė, g. v. Punskas.

6427. Maknickas, Skirgaila 
(Kostas), 9, mokinys.

6428. Maknys, Juozas, 37, 
samdinys, g. v. Marijampolė.

6429. Maknienė, Aleksandra, 
37, samdinė, g. v. Marijampolė.

6430. Maknytė, Elena (Juo
zas), 8.

6431. Makovskas, Stasys 
(Juozas), 43, darbininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

6432. Maksimavičius, Balys 
(Mikas), 38, policininkas, gyv. 
vieta Švenčionys.

6433. Maksimavičienė, Mari
ja (Gabrielius), 34, šeimininkė, 
gyv. v. Švenčionys.

6434. Maksvytis, Pranas 
(Juozas), gimęs 1920, darbi
ninkas, gyv. vieta Šakiai.

6435. Makulienė, Anastazija 
(Mikas), 32, mokytoja, gyv. v. 
Prienai.

6436. Makulytė, Eugenija 
(Juozas), 8, mokinė.

6437. Magulis, Arūnas (Juo-

40, ūkininkas, gyv. v. Pašvinti
nys.

6459. Malinauskienė, Ona, 30, 
šeimininkė, gyv. v. Pašvintinys.

6460. Malinauskaitė, Pulheri- 
ja (Stasys), 8 metų amžiaus.

6461. Malinauskaitė, Alina 
(Juozas), 64, ūkininkė, gyv. v. 
Melagėnai.

6462. Malinauskas, Jonas (A- 
dolfas), 40, samdinys, gyv. v. 
Melagėnai.

6463. Malinauskienė, Felicija, 
30, ūkininkė, gyv. v. Melagėnai.

6464. Malinauskaitė, Alina 
(Jonas), 1 metų amžiaus.

6465. Malinauskas, Gedimi
nas, 45, batsiuvys, g. v. Vilnius.

6466. Malinauskienė, Klaudi
ja, 40, šeimininkė, g. v. Vilnius.

6467. Malinauskas, Tadas 
(Gediminas), 21, darbininkas.

6505. Mandrijauskas, Stasys 
(Pranas), 23, kareivis/|yv. v;

{Krakės, Gaideliai.

6506. Mamelis, Juozas (Vin- 
Įcas), 40, karininkas, gyv. vieta 
Į Žvirgždaičiai.

6507. Maneliene, Elena, 25,
| šeimininkė.

6508. Manelis, Algimantas 
(Juozas), 2 metų amžiaus.

6509. Mankauskas, Vladas, l 5541. Marcinkevičius, Juozas, 
150, dailidė, gyv. v. Marijampo- 33 biznįerius, gyv. v. Kuršė-
I*®- 'nai.

6510. Mankauskienė, Ona, 40,

t» i 
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nas (Antanas), 44, vežikas, rg. 

v. Veršvai, Kaunas.

mokytoja, gyv. ižas), 3 metų amžiaus.
6438. Makūnas, Andrius (An

drius), gimęs 1900, mokytojas, 
gyv. vieta Kaunas.

6439. Makunienė, Aliza, 45, 
šeimininkė, gyv. v. Kaunas.

6440. Malafejevas, Sergijus 
(Jurgis), 34, chirurgas, gyv. v. 
Vilnius.

6441. Malakauskas, Marty
nas, samdinys, gyv. vieta Lin
kuva.

6442. Malakauskienė, Ona 
(Mikas), 36, samdinė, gyv. vie
ta Linkuva.

6443. Malakauskaitė, Danutė 
! (Martynas), 15, mokinė.

6411. Majevskis, Jonas CSta- t 6444. Malakauskas, Vytautas
sys), 14, mokinys, gyv. vieta' (Martynas), 11, mokinys. 
Vilnius. i 6445. Malarevičius, Kostas

6412. Majauskas, Alfonsas! (Juozas), 35, samdinys, gyv. v. 
(Kazys), 38, samdinys, gyv. v. I Rykantai, Vilnius.
Kaunas.

6413. Majauskienė, Stasė, 30, 
šeimininkė, gyv. v. Kaunas.

6414. Majauskaitė, Irena (Al
fonsas), 10, mokinė.

6415. Majauskas, Stasys (Al
fonsas), 3 metų amžiaus.

6416. Makaraitis, Petras, gi
męs 1905, mokytojas, gyv. vie
ta Perloja.

6417. Makarienė, 70, ūkinin
kė, gyv. v. Žvengiai, Pajūriškė.

6418. Makaraitė, 20, mokyto
ja, gyv. v. Žvengiai, Pajūriškė.

6419. Makaraitė, 18, ūkinin
kė. .

6420. Makarauskas. Pranas, 
gimęs 1900, samdinys, gyv. vie
ta Kaunas.

6421. Makarevičius, Jonas 
(Karolis), 33, batsiuvys, gyv. 
v. Vilnius.

6422. Makarevičienė, Teofilė, 
gimusi 1908, mokytoja, gyv. v. 
Perloja.

6423. Makarevičiūtė, Magda
lena, 17, samdinė, g. v. Mari
jampolė.

6424. Makarauskienė, Vero
nika (Juozas), 64, šeimininkė, 
g. vieta N. Vilnia.

6425. Maknickas, Kostas (Jo
nas), 45, samdinys, gyv. vieta 
Punskas. Alytus.

6542. Marcinkevičienė, Alek
sandra (Vincas), 38, Šeiminin-šeimininkė.

6511. Mankauskas,
(Vladas), 15, mokinys. , 5543 Marcįnkevičius, Kazys

6512. Mankauskas, Vytukas (Juozasb 5.
6544. Marcinkevičius, And

rius (Juozas), 3.
6545. Marcinkevičienė, Stasė

Bronius

(Vladas), 10, mokinys.
6513. Mankauskaitė, Elena 

(Leonas), 17, tarnaitė, gyv. v. 
Šiauliai.

6514. Mankonis, Jonas (Sta- 
įsys, 27, karininkas, gyv. vieta 
Vilnius.

6515. Mantvydas, Pranas
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti-Į 46, daktaras- SY*- v-

namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
P. Belis, Terryville, Conn. . ....................................... $2.00
A. Vitkevicz, Brooklyn, N. Y....................................... 1.00
Pr. S. Newton, Mass....................................................  1-00

(Jonas), 42, vežikas, g. vieta J. Biekša, Elizabeth, N. J........... ................................ 2.00
Panevėžys. Mrs. J. Matukonis, Lawrence, Mass.......................... 1.00

6471. Malinauskaitė, Ona F. Wolange ir W. Mansey, Lawrence, Mass..............1.00
(Mikas), 18, tarnaitė. S V. Urbonas, Brooklyn, N. Y. ..................................... 1.00

6472. Malinauskas, Antanas Anna Godish, Athol, Mass............................................ 5.00
(Kazys), 38, darbininkas, gyv. M. Uzubalis, Pittsfield, Mass...................   1.00
vieta Raseiniai. A. Jankun, S. Boston, Mass. .—..........   1.00

6473. Malinauskienė, Ona, 62, L. Lenksūs, Elizabeth, N. J....................................... 1.00

6468. Malinauskaitė, Danutė didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bizny-1 
(Gediminas), 15, mokinė.

6469. Malinauskas, Kazys 
(Ambraziejus),, gimęs 1919, ū- 
kininkas, gyv. vieta Liekiai.

6470. Malinauskas, Balys

(Juozas), 52, darbininkė, gyv. 
vieta Kiduliai.

6546. Marcinkevičius, Jonas 
(Vincas), 48, dailidė, gyv. vie
ta Pažaislis, Kaunas.

6547. Marcinkevičius, Anta
nas (Juozas), 69, g. v. Kaunas.

6548. Marcinkevičienė, Do
Kaunas.

6516. Marcinkevičius, Balys 
(Balys), 35, dailidė, gyv. vieta 54, dart)inir
Kaunas. Į

6517. Marcinkevičienė, Anelė 
(Stasys), 25, darbininkė.

6518. Marcinkevičiūtė, Irena 
(Balys), 2 metų amžiaus, gyv. 
vieta Kaunas.

6519. Marcinkevičius, Vincas 
60, girininkas, g. v. Raguva.

6520. Marcinkevičienė, Emili
ja, 40, ūkininkė, gyv. vieta Ra-

gyv. vieta Raseiniai.
6549. Marcinkus, Ko. 

(Jurgis), 33, samdinys, g, " 
vieta Marijampolė.

6550. Marcinkienė, Marija, 
28, plaukų taisytoja, gyv. vieta 
Marijampolė.

6551. Marcinkiūtė, Egelė
(Kostas), 3. ,

6552. Marševskis, Zigmas, 
36, darbininkas, gyv. vieta Vil
nius.

6553. Marševskienė, Eugeni
ja, 36, šeimininkė, g. v. Vilnius.

6554. Marševskis, Zigmas
(Zigmas), 11. (

6555. Marčienė, Marija (Anu
pras), 45, ūkininkė, gyv. vieta 
Bargždžiai, Varniai.

. 6556. Marčinskas, Karolis 
(Motiejus*), gimęs 1903, poli
cininkas, gyv. vieta Perloja.

6557. Marcinkevičius, Pranas, 
32, karininkas, g. v. Linkaičiai.

6558. Marčiukaitis, Motiejus 
(Jonas), 61, ūkininkas, gyv. v. 
Balbieriškis.

6559. Marčiukaitienė, Petro
nė (Juozas), 49, ūkininkas, g. 
vieta Balbieriškis.

6560. Marčiukaitis, Vytautas 
(Motiejus), 24, ūkininkas, gyv. 
vieta Balbieriškis.

6561. Marčiukaitytė, Birutė 
(Motiejus), 18, mokinė.

6562. Marčiukaitis, Juozas 
(Motiejus), 14, mokinė.

6563. Marčiukaitis, Algiman
tas (Motiejus), 4.

6564. Marčiukaitis, Kazys, 22, 
dailidė, gyv. v. Gudeliai, Gra
žiškiai.

6565. Marčiukonis, Antinas 
(Povilas), 34, mokytojas, gyv. 
vieta Šventežerėlis.

6566. Marčiukonienė, Ona 
(Mikas), 31, mokytoja, gyv. v. 
Šventežerėlis.

6567. Marčiukonis, Algiman
tas (Antanas), 7.

6568. Marčiukonytė, Danutė 
(Antanas), 4.

6569. Marčius, Balys (Ju
lius), 17, mokinys, g. v. Bargž
džiai, Varniai.

6570. Marčiūtė, Irena, 14, 
mokinė, gyv. vieta Varniai.

6571. Mardusienė, yilhelmi- 
na, 78, ūkininkė, g. v. Ignali- 
nas.

J. Mickevičius, L. I. N. Y. .....7.................................... 2.00
J. Yokshas, Rochester, N. Y.....................................2.00 Į
A. Kristopaitienė, Swissvale, Pa............................... 1.00 &21. Marcmkevicius, česlo-
S. Dulskis, Waterburry, Conn. ................................  5.00 vas (Mikas), 26, vežikas, gyv.

’Wm. Kulikauskienė, Lowell, Mass........................... 1.00 vieta Kaišedorys.
Mariia 46 D* Yurkstas, Maspeth, N. Y........................................ 2.00 ^22. Marcinkevičienė, Domi-

’ S. Kraucalis, Terryville, Conn...................................  1.00 cels (donas), 22, šeimininkė, g.
Eva Masones, Brooklyn, N. Y...................................  2.00 vieta Užuguostis, Aukštadva-
Mrs. B. Dirse, Amsterdam, N. Y...............................1.00 ris*
J. Medveekas, Nonvood, Mass...................................  1.00 6523. Marcinkevičius, Kazys
P. Lapenas, Athol, Mass................................... -...........1.00 (Karolis), 3 metų amžiaus

ai* Pr. Janiuaas, Cambridge, Mass.'-...... , . .. l.OOf 6524. Marcinkevičius, Alek-
6478. Malisiute, Alina (Bla- y Kantautienė, S. Boston, Mass. :...........................  1.00 sas (Jokūbas), ūkininkas, gyv.

das), 10, mokinė. m. Bandalavičienė, S. Boston, Mass.  .................... 1.00 vieta Rudamina.
Sister Angelą Marle, Binghamton, N. Y.................. 5.00 6525. Marcinkevičiūtė, Bronė
Helen Stockunas, Port Carbon, Pa...........................5.00 (Jurgis), 28, siuvėja, gyv. vie-
K. Yankuvienė, Ansonia, Conn..................................2.00 ta Kaunas.
P. Naujokaitienė, Nonvood, Mass...........................  2.25 6526. Marcinkevičius, Felik

sas (Juozas), 27, policininkas, p Krakauskas, Waterbury, Conn...........................  1.00 įsas (Simas), gimęs 1905, poli-
M. Vosiliūtė, Waterbury,,Conn.................................  1-00 cininkas, gyv. vieta Šilalė.
K. Pranulis, Waterbury, Conn...................................  1.00 5527. Marcinkevičienė, Emili-

(Ignas), 40, samdinė, gyv. vie- p Yanukonis, Lawrence, Mass................................... 1.00 ja (Mikas), gimusi 1905, sei
fą* Kaunas. | k. ir M. Kulisauskai, VVorcėster, Mass...................... 1.00 mininkė

6483. Malinkevičius, Antanas S. Aleliunas, Pittsburgh, Pa......................................  1.00 5528. Marcinkevičiūtė, Euge-
(Antanas), 5. P. Gudaitis, Baltimore, Md....................................... 1.00|nija (Feliksas) gimusi 1935.

6484. Malinkevičiūtė, Vanda M. Unguraitienė, Brooklyn, N. Y.............................. 1.00 6529. Marcinkevičius, Felik-
■ Vieta - <česlovasb 48> ūkininkė, gyv. P. Mikolaitis, Shenandoah, Pa..................................  1 00 sas (Feliksas), gimęs 1938.

vieta Praputai, Šventežeris. K. Barauskas, Norwood, Mass............................ ...... 1.00 Marcinkevičius, Simas
6485. Malkevičiūtė, Juzė (če- J. Urban, Philadelphia, Pa...........................................1.00 (Simas) 70 ūkininkas> v.

slavas), 44, ūkininkė, gyv. vie- Julia Murauskas, Baltimore, Md.............................. 1,00 Lazdiw
ta Šventežeris. P. Urbonienė, Hartford, Conn. ................................ 1.00 Marcinkevičius, Vincas

6486. Malškevičiūtė, Elena T. Staugaitiene, Newark, N, J................................... 1.00 & ūkininkas, gyv. v.
I. Bakanienė, Chester, Pa.  .....................................2.00 .
A. Didžiulis, Amsterdam, N. Y................................... 2.00 ' '
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass...............................  1.25 '
M. Koruzo, Pittsburgh, Pa............................................1-00 naL. Katilius, Homestead, Pa......... ............?...................  l-Ool ^* Mfc”kevlclute’ Me,lu

A. Gudelauckienė, Granby, Conn...............................1.00 . . ....
C. Adomaitienė, Baltimore, Md.................................-1.00 . 6534 Marcmkevicmte, Man-
Mag. Paplauckienė, Binghamton, N. Y.................. 10.00 ja (Yįncas)’ 3’
W. Vitkus, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00 6535' Maromkevicius, Alek-
Frank Zdanis, Waterbury, Conn............................... 1.00 sandrns (Vincas), 41, darbi-
M. Kuliakas, Cleveland, Ohio .....................................5.00 ninkas, g. v. Petrašiūnai, Kau-
A. Paluskas, Grand Rapids, Mich...............................2.00 nas
K. Dryža, Philadelphia, Pa........................................... 1.00 6536. Marcinkevičienė, Kazė
O. Norkūnaitė, New Haven, Conn........................... 2.00 (Kazys), 39, šeimininkė.
J. Shenkus, Paulsboro, N. J.......................................  1.00} 6537. Marcinkevičiūtė, Romu

ūkininkė, g. v. Smilgiai, Reina- 
rava.

6474. Mališius, Vladas (Juo
zas), gimęs 1893, gyv. vieta 
Pabradė, Supkiškiai. I

6475. Mališienė, 
šeimininkė.

6476. Mališienė, Karolina, 30, 
šeimininkė.

6477. Mališius, Zbignius (Bla
das), 12, mokinys.

6479. Mališevskis, Svetopol- 
kas, 22, darbininkas, gyv. vie
ta Vilnius.

6480. Malinkevičius, Aliek-
6446. Malarevičienė, Teklė 

(Kostas), 57, šeimininkė, gyv. 
v. Rykantai.

6447. Malaškevičius, Pranas,
39, darbininkas, gyv. vieta Kai
šedorys.

6448. Maldutis, Antanas (An
tanas), 40, mokytojas, gyv. v.
Ukmergė.

6449. Maldutienė, Cecilija 
(Jonas), 55, slaugė, gyv 
Vitartai.

6450. Maldžiūnas, Jonas (Ka
zys), 55, ūkininkas, gyv. vieta 
Melagėnai.

6451. Maleckas, Vincas (Vin-1 
cas). 30. mokytojas, gyv. vieta (plovas), 36, ūkininkė, gyv.
Zarasai. v'SvCTtežeris-

6452. Maleckienė. Halina S487' Malkevičiūtė, Katarina 
(Madas), 36. g. v. Vilnius. ! <Tadas>39' M”bikč, gyv. v.į

6453. Maleckas. Tadas (Sta-' PraPuUl-
sys), 17, mokinys, g. v. Vilnius.* Malkevičiūtė, Stefa, 14,

6454. Maliauskas. Antanas'fikinink®* v* PraP^i-
(Vladas), gimęs 1898. ūkiniu/ M89' Malkevičius, Tadas, 12,

ūkininkaitis, gyv. v. Praputai.

gyv. v. Kaunas.
6481. Malinkevičienė, Bronė

6532. Marcinkevičienė, Albi-

kas, gyv. vieta Eišiškiai.
6455. Malinauskas, Donatas, 

82, ūkininkas, gyv. vieta Alvi
tas, Vilkaviškis.

6456. Malinauskaitė, Filome
na, 92, gyv. vieta Alvitas.

6457. Malinauskienė, Sofija, 
71, šeimininkė, g. v. Alvitas.

6458. Malinauskas, Stasys,

6490. Malkevičiūtė, Božena. 
8 metų amžiaus.

6491. Malūnas, Stasys (Vla
das), gimęs 1903. darbininkas, 
gyv. vieta Židikai.

6492 Mahncas Emilius (Jur- g Munson pittsburgh p*........... ................................... $1.00|alda (Aleksandras), 13, moki-
gis), 44, girininkas, gyv. vieta » o » i

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

visokiems Parengimams.
Kainos priHhalnos.

Myopia Club Beverage Co.
GraftoU Ave., Islington, Mass. TeL Dedham 1 Jo4-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

1

J. Armanienė, Philadelphia, Pa......... ......................... 5.00 n®-
Mrs. V. Kavaleski, Wilkes-Barre, Pa....................... 2.00 6538. Marcinkevičius, Algir-
H. Saveckienė, Elizabeth, N. J................................... 1.00 |das (Aleksandras), 7.
M. Tamašauskienė, Chicago, III...................... ......... 1.00* 6539- Marcinkevičius, Aloy-

6494. Malvicas, Romualdas pĄ§jągĄ.
(Emilius), ii, mokinys. | Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš

6495. Malvicas, Vytautas (E-! J J ’ 6
milius), 11, mokinys.

| Labanoras.
6493. Malvicienė, Petronėlė, 

37, mokytoja, gyv. v. Jurbar
kas.

6496. Malvicas, Jonas, 44, ū- 
kininkas, gyv. v. Labanoras.

6497. Mamskienė, Elena, 39, 
šeimininkė, gyv. v. Vilnius.

6498. Mamskytė, Kristina 
(Feliksas), 10.

6499. Mamskytė, Teresė (Fe
liksas), 8.

6500. Mamskis. Feliksas (Fe
liksas), 6.

|zas (Aleksandras), 3. 

6540. Marcinkevičius, Anta* (Bus daugiau)

šEittiNittictu bfiiAĖšitft“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę 
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja 
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU-1 )OU 
SIŠYPSOK”, vertės $1.00. I GAMINIMAS IR NAMŲ Be

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa-U°» šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi- 
ramą ir nuoširdumą. Į gaminti iš visokių vaisių vynęį. Knyga turi 223

puslapius. Jos kaina tik įl.OO. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money .orderiu siųskite:

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

6501. Mandeika. Pranas, 30, 
samdinys, gyv. v. Panevėžys.

6502. Mandeikienė. Veronika 
(Juozas), 32, samdinė.

6503. Mandeika, Edvardas 
(Pranas), 3 metų amžiaus.

6504. Mandeikaitė. Jūratė 
(Pranas), 1 metų amžiaus.
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Rateliams
Lai šių dieftų Krikščionybė būna perimta ir už

degta tais Kristaus žodžiais: “Aš nugalėjau pasaulį” 
ir jūs jausite savo širdyse taikingą ir ramų pergalės 
pasitikėjimą, kuris sustiprins jus šiose praeinančiose 
nelaimių tamsiose dienose, kada tiek daug žmonių gy- 
veha. baiihėjė if ūusinlmime. Ateis ne baimės dienos, 
kurių silpnos dvasios žmonės bijo, bet tikinčiųjų ir 
didžiadvasių sielų aiškus vilčių išsipildymas. Šių die
nų Bažnyčia negali sugrįžti į pirmykščių mažojo ti
kinčiųjų skaičiaus veiklą. Savo suaugime, Bažnyčia 
nėra pasenusi, ji aukštai laiko savo galvą ir palaiko 
nartuose savo jaunystės vikrumą. Ji pasilieka būtinai 
tokia pat, kokia buvo pačioje pradžioje. Ji visuomet 
tokia pat, ji nepasikeičia savo moksle ar savo stipry
bėje. Ji yra nepajudinama, nesugriaunama, nenugali
ma. Ji nepakeičia pagrindo užrašų, kurie yra užant
spauduoti Dievo Sūnaus Krauju. Tačiau ji yra pažan 
gi, prisitaiko prie amžių kuriuose ji eina pirmyn, bet 
nepasikeičia savo prigimtyje. Nes kaip Vincentas Fe
nus tiksliai pasakė, kad dvasinis sielų gyvenimas tu 
ri sekti kūnų gyvenimą, kurie savo amžiaus augime 
padaugina metus, tačiau visada pasilieka tie patys, 
kokie buvo.

. £

darbininkas B

Švento Kazimiero Seserų Kon
gregacijos 35-tas Gimtadienis

Worcestet, Mass.

Bažnyčia su vertu pasididžiavimu ir be baimės 
iri į savo praeitį ir į beveik du tūkstančius metų sa 

> neįkainuojamo mokymo ir valdymo mokslą, kuris 
«-ugo ir didėjo per pilnesnį išsivystymą ir aiškesnį su
pratimą jai paveldėtų tikėjimo tiesų, ir taip pat lygiai 
per sustiprinimą ir ištobulinimą savo vidujinės vieny
bes ir išplatinimą bažnytinių apeigų, kurios sukasi 
apie šv, Mišių Auką ir Sakramentus; stiprėjo taip pat 
if tuo Krikščioniškos dvasios raugu, kuris laiku bė
gant, vis daugiau ir labiau perėmė visą gyvenimą. Ir 
dabar, kūomet jos, kai Visuotinos tikinčiųjų Motinos, 
pasiuntinybė pasiekė subendimą, akivaizdoje didesnių 
reikalų if pareigų, būdama ištikimą sau, ji negali grįž
ti ir imtis pirmųjų savo dienų gyvenimo veikimo. Va- 
karienbūtis virto didesne už Saliamono Bažnyčia. 
“Mažasis būrys”, daug sykių pasidauginęs, perėjo 
upes ir kalnus ir eina per pasaulį ieškodamas naujų 
dirvų. Tas garstyčių grūdas, kad Jėzus Kristus paža 
dėjo ir norėjo, pasidarė didis medis, kurio pavėsyje 
žmonės ilsisi.

Nėra Sugrįžimo
Bažnyčiai, kurtos žingsnius Dievas valdo ir lydi 

per visus amžius — žmogiškai sielai, kuri skaito isto
riją Kristaus dvasioje — negali būti jokio grįžimo at
gal, bet tik troškimas eiti pirmyn ir kilti aukštyn. Ta
čiau, Bažnyčios sugrįžimas į savo pirmykštes dienas, 
inūsų dienose yra rimta, bet įkvėpianti tikrenybė, 
kaip pradžioje, ir daugiau negu viename amžiuje, 
Kristaus Dieviškoji Įstaiga, nors ir niekada nesvyra
vo prieš priešus, šiandieną, daugiau kaip vienoje vie
toje, kovoja už savo būvimą. Kovojanti bedievybė, sis- 
tfematingas nusistatymas prieš Krikščionybę, šaltas 
hesifūpinimas tikėjimu, kovoja prieš ją, ne minties 
ar žodžių kova, bet tankiausiai griežtu žiaurumu. 
Šiandieną, kai ir senovėje, tie, kurie yra valdžioje, už
miršę dorovės dėsnius ir nusistatę žiaurumu paneigti 
teisybę, apkaltina Krikščionis tais.pačiais įstatymų 
nesilaikymais, kaip pirmųjų amžių Ciesoriai kaltino 
Betrą, Povilą, Sikstą, Lauryną, Ceciliją, Agnietę Per- 
petuą ir nesuskaitomą daugybę nekaltų aukų, kurie 
dabšr apvainikuoti kankinių vainiku, garbinami čia 
žemėje Bažnyčios tikinčiųjų if džiaugiasi Kristaus ka
ralystėje. Ir apkaltinimas prieš Krikščionis visais am
žiais yra toks pat, būtent, jų nesvyruojanti ištikimybė 
Karalių Karaliui if Viešpačių Viešpačiui.

Ir nėra kito išaiškinimo kodėl šiandieną praktiš
kas tikėjimas į Dievo Sūnų, atsidavimas Jo įstaty
mams, dvasiška vienybė su Jo Bažnyčia ir ištikimybė 
Kristaus atstovams žemėje, kaikufiose vietose, suke
lia prieš Krikščionis nepasitikėjimą, jų paniekinimą, 
Spaddimą, persekiojimą, kaip tik tai, kad tikėjimo 
priešai sukilo prieš Viešpatį jų Dievą.

Šiose baimės ir pavojų dienose, kas gi mums be
lieka daryti, Brangieji Vaikeliai, kaip tik pertvarkyti 
save ir visą gyvenimą pagal pirmųjų amžių Bažnyčią 
ir didvyriškus pavyzdžius pirmųjų Krikščionių; turė
ti prieš akis jų gyvą ir karštą tikėjimą, jų didvyrišką 
dvasią, jų gilų pasitikėjimą į pergalėjimą. Iš jų, kaip 
tyro šaltinio, mes turime imti drąsos, naujos gyvybės, 
naujo uolumo, naujo pasitikėjimo, žinodami, kad visa, 
ką jie tikėjo, mylėjo, meldėsi, dirbo, kentėjo if laimin
gai užbaigė, yra taip pat mūsų gyvenimas, mūsų gar
bė if Bažnyčios nenykstantis turtas.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar amžiai pakeitė Bažnyčios mokslą?
2. Koki yra Bažnyčios nuopelnai civilizacijai ir kultū-

fai?

Rugpiūčio 30-tą dieną sueina trisdešimt penki 
metai, kai išaugo nauja šakelė Bažnyčios vy n medyje; 
ta šakelė, tai Švento Kazimiero Seserų Kongregacija. 
Jos įsteigėjai garbingos atminties Kun. A. Staniuky- 
nas, Motina Marija ir daf tebesidarbuojančios Motina 
Immaculata, ir Motina Concepta rūpinosi lietuvių-iš- 
eivių dvasiniais, kultūriniais ir tautiniais reikalais 
Steigiant šią kongregaeiją jiems rūpėjo, kad lietuvių 
auklėjimo ir švietimo apaštalės ir gaivintojos būtų 
lietuvaitės, kad pažindamos savo tautiečių būdą ir pa
pročius sėkmingai apaštalautų savųjų tarpe. Prie 
šios kongregacijos telkėsi ir telkiasi lietuvaičių būriai 
pasiryžusių savo jaunas jėgas aukoti Dievui ir žmoni 
jai.

Nėra abejonės, kad pradžia buvo sunki, bet Die
vo Apvaizda laimino darbą: Kongregacija vystėsi, au
go, ir dabar po trisdešimt penkių metų gyvavimo yra 
plačiai žinoma kaip veikli, ir naujų laikų reikalams 
atatinkanti įstaiga, nes savo veikimu apima aktua
liausias gyvenimo sritis. Seserys pasiruošusios stoti 
į darbą ten, kur pareikalaus Dievo garbė ir žmonijos 
gerovė. Kad Seserų darbuotė atneštų pageidaujamų 
vaisių kongregacija savo narius visų pirma įvairiems 
darbams paruošia leisdama išeiti reikiamus mokslus. 
Įvairiuose Jungtinių Valstybių miestuose turi auklė
jimo ir mokymo įstaigas: vaikų darželius, pradžios 
mokyklas, akademijas ir veda ligonines. Seserys įstei
gė misiją ir pačioje Lietuvoje, kur buvo progos ten 
gimusioms lietuvaitėms darbuotis savo brolių ir sese
rų tarpe. Paskutiniais laikais Seselės pradėjo darbuo
tis Pietų Amerikoje.

1907 metais Švento Kazimiero Seselių buvo trys— 
šiandien 390 seselių (26 naujokės, 4 kandidatės). Se
selės veda 33 pradžios mokyklas, 3 Akademijas ir 2 li
gonines. Seselės darbuojasi šiose Afkidiocezijose ir 
diocezijose: Chicago, Philadelphia, Baltimore, Harris- 
burg, Scranton, Springfield, Mass., Fort Wayne, Ind., 
Rockford, Dl., Omaha, Nebr., Santa Fe, N. M., Provi
dence, R. I., Sioux City, Iowa ir La Plata, Argentina, 
Pietų Amerikoje.

Pagerbimui pirmos lietuvaičių Seserų Vienuolijos 
Amerikoje dedu garbingo poeto, Didžiai s Gerb. Kun. 
D-ro Kazimiero Urbonavičiaus šiai progai parašytas 
eilutes:

KILMINGA VIENUOLIUI
Išaugo Seselių skaitlingas būrys,
Kaip medis iš grūdo garstyčių — 
Pradžioje jų buvo iš viso tik trys,
Dabar jau nebesuskaityčiau.

Dievulis jas ugdė. Šventoji Dvasia 
Gausiomis malonėmis laistė,
Ir kieto išbandymo valandose 
Nemanė jų niekad apleisti.

Nes meldės Už jas bebūnąs danguje 
Nužemintas jų įsteigėjas;
Brangi jam begalo ši Vienuolija, 
Darbavosi jai atsidėjęs.

Ir dar neseniai nukeliavo pas jį 
Pirmoji gerra Motinėlė, 
Džiaugsmingai visų išrinktųjų būry 
Sutiko jos gražiąją vėlę.

Abudu jie meldžias. Ar balsas anų 
Bus bergždžias, nebeišklausytas?
Jei taip, tai nebūtų ant jūsų namų 
Palaimos aušrelė nušvitus.

O ką bekalbėt apie paramą to,
Kurio brangų vardą nėšiojat?
Tik tarkit, o šventas Kazimieras tuoj 
Suteiks ko tik prašėt, ieško jot.

Gal duos ir kryželių, bet jų spinduliai 
Kaip deimantas puošia Jūs darbus.
Ir kaip Už kryžius nedėkojus giliai,
Kaip jį už tatai nepagerbus?

Taip auga ir tarpsta jūs Vienuolija 
Jau trisdešimts penkeri metai.
Jūs dirbot, aukojotės jų eigoje 
Tautos ir Bažnyčios sveikatai.

Tad dirbkit toliau nūoŠirdžiai ir šventai, 
Kaip gerosios Dievo bitelės —
Terodo visiems numinti jūs takai.
Kur veda išganymo kelias.

Sv. Kazimiero Parapija
Rugpiūčio 30 d. Sv. Kazimie

ro lietuvių parapijiečiai, vado
vaujant parapijos chorui su 
muziku Žemaičiu priešakyj ir 
Šv. Onos draugijai, pagerbs 
savo kleboną kun. Augustiną 
Petraitį, jo vardinių proga.

Tos dienos rytą laike trečių
jų šv. mišių “in corpore” pri
ims šv. Komuniją klebono in
tencijai. Šv. mišias užprašė Šv. 
Onos draugija.

Tikimės, kad parapijiečiai 
gausiai dalyvaus ir bendrai 
skirs savo maldas kleb. kun. 
Augustino Petraičio intencijai, 
kad jis dar ilgus metus vado
vautų mūsų parapijai.

ras nutarė ruošti savo metinę 
GEGUŽINĘ rugsėjo 13 d., Mai
ronio parke.

Po pirmojo sėkmingo paren
gimo, tikimės, kad antras bus 
dar sėkmingesnis. Choristai 
deda pastangas suruošti tokią 
Gegužinę, kuri būtų skirtinga 
nuo kitų. Bus sporto, dainų, 
grožio kontestai, linksmus šo
kiai, ir skanių valgių ir gėrimų.

Šį penktadienį, vėl visi cho
ristai susirinks pasitarti ir už
baigti planą sėkmingai Gegu
žinei. Reporteris.

IŠVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, rugpiūčio 30 d., 

Maironio parke, Shrewsbury, 
Mass., prie gražaus Quinsig- 
mond ežero įvyks Moterų Są
jungos Mass., Me. ir N. H. ap
skričio piknikas, vadovybėje 
M. S. 5 ir 69 kuopų. Atsilan- 
kusieji gaus dovanas dykai. 
Programa bus įdomi ir įvairi.

Šeimininkės uoliai darbuoja
si, kad tas piknikas pavyktų ir 
kad dalyviai būtų patenkinti. 
Visus svečius ir viešnias pavai
šins skaniais valgiais ir gėri
mais. Kviečia vietinius ir iš a- 
pylinkių lietuvius dalyvauti.

Aušros Vartų Parapija

I Need Yrar H»lp I

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Aušros Vartų parapijos me
tinis piknikas, kuris įvyko sek
madienį, rugpiūčio 16-tą, para
pijos darže, buvo labai sėkmin
gas. Dalyvavo daug žmonių — 
ir galima pasakyti, kad būtų 
dar daugiau buvę, jeigu ne lie-! 
tus, kuris pakenkė bizniui per 
geriausias valandas po pietų— 
tai yra nuo keturių iki šešių. 
Tiek to, buvo užtektinai žmo
nių, parapijos geradarių; buvo 
atvykusių ir iš apylinkės mies
tų — visi linksminosi ir labai 
gražiai ir naudingai praleido 
laiką.

Sekanti laimėjo dovanas: Ka
ro boną ($25.00) — Mrs. Mar- 
tha Skrinska, 41 Windham St., 
Worcester; $10.00 — Alena
Augustauskaitė, 457 Millbury 
St., Worcester; $5.00 — James 
Mayo, 12 Ralmond St., Wor- 
cester; Reducing machine — 
Mrs. j. Valatkienė, 13 So 
Ward St., Worcester; Lamp — 
Domicėlė Kasparienė, 26 Lou- 
ise St., Worcester.

Piknike dalyvavo ir kandida
tai į valstybės darbus — visi 
labai gražiai kalbėjo ir prisidė- 

Taipgi buvo į- 
zymus kalbėtojas, profesorius 
K. Pakštas, kuris labai gražiai

tais gardumynais, šeimininkės 
ir jos dukrelės Placidos paga
mintais. Placidą Vileikytė yra 
Socialio klūbo vice pirmininkė 
ir yra viena tarnautojų vieša
me miesto knygyne. Joms daug 
prigelbėjo pp. Petraitienė ir 
Debeikienė. Atsilankusios turč- 

Good time”.io

VAKARIENE
Šv. Kazimiero parapija ruo

šiasi prie metinės vakarienės.
Rugpiūčio 24 d., bažnytinėje 
svetainėje įvyko rengėjų susi
rinkimas, kur dalyvavo kleb. 
kun. A. Petraitis ir kun. J.
Padvaiskas. Gausiai dalyvavo 
parapijos šeimininkės, kurios 
visuomet darbuojasi parapijos 
parengimuose.

Nutarta vakarienę ruošti . 
spalių 11 d., bažnytinėje salėje. |j° Prie P1 * °
Visiems tiems, kurie aukos
$3.00 ar daugiau ką nors ver
tės, bus paruoštas taip vadina-1 kalbė->° aPie Lietuv^- Jis tikri
mas garbės stalas. Apkalbėta 
ir kiti rengimo reikalai. Nutar
ta kviesti visas parapijos drau
gijas. Pakviesti apsiėmė kun. 
J. Padvaiskas.

Aukų rinkėjos: Petr. Bagu- 
žinskienė, Elz. Kupstienė, An. 
Thomsonienė ir Marijona 
maitienė.

Tame susirinkime dalyvavo 
sekančių draugijų pirmininkai: 
Šv. Vardo Marijos — P. Bačin- 
skienė; Šv. Petronėlės — O. 
Stalulionienė; Šv. Onos — M. 
Ščiukienė; Moterų Sąjungos 5 
cp. — M. Vaitekūnienė.

J. K

Padėkime Seselėms jų darbuotę minėtais takais 
plėsti ir kada tik galime tieskime joms geibstančią 
ranką, kad galėtų ir toliau nenuilstamai ir sėkmingai 
veikti Bažnyčios if lietuvių tautos gerovei.

V

3. Kokius apkaltiniihus priešai šiandieną daro Bažny-
ciai

no, kad Lietuva po 
kils ir bus laiminga šalis.

Pirmadienį, rugp. 24 d. mūsų 
par. bažnyčioj įvyko iškilmin
gos jungtuvės. Per 9 vai. mi
šias kun. J. Jutkevičius Mote
rystės Sakramentą suteikė pa
nelei Ritai Kubertavičiūtei ir 
Pranui Kuderauskui. Altoriai 
buvo nepaprastai gražiai gėlė
mis papuošti. Laike mišių muz. 
J. ir M. Čižauskai išpildė spe- 
cialę muziką ir giedojimą. Ne
žiūrint darbo dienos į bažnyčią 
buvo atsilankę labai daug žmo
nių. Vestuvinė puota įvyko Au
rora viešbutyj, po kurio jaunie
ji išvažiavo į Niagarą Falls 

medaus mėnesį” praleisti. •

Po Socialio klūbo mėnesinio 
susirinkimo, rugp. 25 d., p. M. 
Čižauskienės vadovybėje, įvy
ko graži programa. Suvaidintas 
veikaliukas — “Gerai ir Nege
rai” ir sudainuota gražių lietu- 
viškų dainelių. Klūbo pirm. A- 
nelė Sinkevičienė, Marijona 
Stadalnikienė ir Antanina Sin
kevičienė tikrai parodė, kad jos 
savo tėvų kalbą myli ir ją gra
žiai vartoja. Beje, tą vakarą 

karo vėl| vaišių rengimo pirm. p. Kaz
lauskienė savo namuose buvo

Klebonas kun. Konstantinas surengus puikią vakarienę, ko-
A. Vasys dėkojo visiems, kurie 
dalyvavo ir prisidėjo aukomis 
prie pikniko, ir tiems, kurie 
darbavosi. Visiems priklauso

Že-1 širdingas ačiū už gražų pasiro
dymą ir parapijos rėmimą.

W ore esterio Lietuvaitė.

misijos narius ir programos da
lyvius pavaišinti.

Rugpiūčio 17 d. Aušros Var
tų Moterų draugijos pirm. p. A. 
Nedzveckienė, pas save pasi
kvietė būrį artimų draugių va
karienei. Pasidžiaugta parapi 

pasi- 
padė-

kuota, visos patenkintos išsis-

Vakarienės Rengimo Komisi- jos pikniko pasekmėmis, 
jos valdyba: Garbės pirm. kle-J linksminta, šeimininkei 
bonas kun. A. Petraitis ir kun
J. Padvaiskas; pirm. Elz. Kup-lkirstė.
stienė; pagelb. M. Vaitekūnie- Antradienį, 
nė: rašt. Ieva Thomsonienė; iž- pietų, Socialio 
dininkė P. Bačinskienė. | Sinkevičienės

Kitas susirinkimas bus pa
skelbtas bažnyčioje. Rap.

18 d. po 
pirm. A. 

gražioj reziden-

rugp.
klūbo

4. Ar tie apkaltinimai buvo daromi kada nors pirmiau ?
5. Kodėl Bažnyčia yra persekiojama?

Pirmadienį, rugp. 24 d., muz. 
J. Čižauskas išvažiavo New 
Yorkan savaitei atostogoms. 
Iš priežasties visų virš minėtų 
“Good time” nuovargio ir pri- 
rengimo klūbo programos, p. 
M. Čižauskienė buvo priversta 
pasilikti namuose. Rap.

Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 

[Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski-

cijoj prie Grammont Rd. įvyko Į i^ėj? į konvertą ir gau-
rengiamo veikalo ir dainų pa
mokos. Po pamokų buvo vaišės.

site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”,

Šv. Kazimiero parapijos cho-1 po kurių skybiai visos skirstėsi 366 W. Broadway, So. Boston,
rengtis į Ritos Kubertavičiūtės | Mass. 
priešvestuvinę puotą. “Showe- 
r’yj” dalyvavo daug viešnių, p.
Rita gavo daug dovanų. Links-1

ro vakarienė, pereitą sekma
dienį, rugp. 23 d., buvo sek-] 
minga. Dalyvavo beveik visi 
choristai ir daug svečių.

Chorui ir visiems dalyviams | mintasi iki vėlumos, 
suteikė didelę garbę mūsų jau
nuoliai, tarnaujanti Dėdės Ša
mo tarnyboje, savo atsilanky
mu.

Maironio parkas skambėjo | tarp 
gražiomis lietuviškomis daino
mis. Dėkojame komisijai už 
skanią vakarienę, ypatingai p.
Žemaitienei ir p. A. Thompso- 
nienei už nuoširdų pasidarba
vimą. Taipgi ačiū
joms ir virėjoms,
kiai dirbo, būtent, pp. O. Bur- 
dulytei. M. Seiliūtei, J. Blavac-

Trečiadienį, rugp. 19 d. pas 
Mr. & Mrs. Robert Kane (bu
vusią slaugę K. Mažeikaitę) 

kitų, pasilinksminime da
lyvavo muz. J. ir M. Čižauskai, 
p. Kasperas, pp. T. Mažeikai. 
Beje, p. Mažeikų sūnus Danie
lius, kuris yra Dėdės Šamo tar
nyboj, So. Carolina. pastaro- 

patamauto- * mis dienomis tapo paaukštintas 
kurios sun-lį Corporal.

Galite Gauti 
Rožančių

“Darbininke” galite dabar 
gauti kūkavinių, stipriai pada
rytų rožančių po $1.00. Jų kie
kis yra nedidelis, todėliai, no
rintieji įsigyti rožančių, tuojau 
užsisakykite, “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston,

kaitei, M.
Ginkienei
tei.

ir

Albert 1 Baito
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akintai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
lr pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

S97 MAIN ST. Tel. 5-19*4
WORCESTER. MASS. i

275 Main St.,- Webster. Mass.

Ketvirtadienį, rugp. 20 d. pas 
gerai žinomą parapijos veikėją 
Elenorą Džiaugienę įvyko ba
liukas, kuriame dalyvavo apie 
30 vietinių veikėjų. Atsilankiu- 

susirinkime cho-isios buvo vaišinamos nepapras-

Tamošiūnaitei, Ed. 
Ievai Jurgeliony-

Pereitame
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RYTĖSIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS

Cambridge, Mass. BUY

Pranešimas NE* BRITAIN, CONN. SALE!
A. A. Kun. Jono Navicko Per Savaitę Trejos Laidotuvės 

Mirties Metinių Paminė- Rugpiūčio 17, 20 ir 22 dd. iš
j imas Marianapoiyje Sv- Andriejaus lietuvių parapi- 

_ .. _ _ . jos bažnyčios palaidota a. a. O-
Rugsėjo 2 d. sueina me- M ^^^5, Katrtaa Ka.

to!, ka! su šiuo pasauliu mkevi{ienž ir viktorija Gfed- 
atsiskyrė šviesios atmin
ties a. a. kun. Jonas Na
vickas, MIC., Marianapo- 
Uo Kolegijos įsteigėjas. Mvo 
Jo kūnas ilsisi Mananapo-
lio Kalvarijų, velionies pa- A. a. V. Giedraitienė mirė 
stangomis pastatytųjų, Staiga, pusryčius bevalgydama. 
paūksmėje. Velionė tik du metai atgal buvo

Rugsėjo 7 d., per “Labor ištekėjus už p. P. Giedraičio. 
Day”, a. a. kun. Jono Na- Abu buvo našliai. Apsivedę, 
vieko palaidojimo metinė- gražiai gyveno. Netikėta mirtis 
se, rengiamos Marianapo- juodu išskyrė.
lyje iškilmingos pamaldos Lai būna amžina ramybė mi- 
ir kitos apeigos. rusiųjų vėlėms, o paguoda ir

Pamaldų tvarka bus Ši- suraminimas nuliudusioms šei
moms.

1 Visų trijų laidotuvėse patar-

raitienė. Visos trys velionės 
buvo pasiekusios pusamžį. 

Paliko dideliame nuliūdime

tokia:
1. — 11 vai. ryte: iškil-

mingos gedulos šv. Mišios 
uz a. a. kun. Jono sielą Ko
legijos koplyčioje.

2. — Po šv. Mišių: —pro
cesija prie a. a. kun. Jono 
Navicko kapo. Ten bus pa
šventintas naujai padirb-

navo laidotuvių direktorius A.

Išvyko Sutuoktuvėm 
Pereitą šeštadienį, rugp. 22 

d. p. Leokadija B. Jeninaitė iš
vyko į Washington, D. C., kur 
jos meilužis, p. Klementas Stri-

dintas akmens antkapis ir žauskas dirba valdišką darbą, 
atgiedota “Libera” SU Ab- Jis yra kilęs iš Waterbury, Ct.

Minima porelė šeštadienį, 
rugpiūčio 29 d. priims Mote-

soliucija.
3. — 3 vai. po pietų: — 

bendras Marianapolio 
Kryžiaus Keliais ėjimas.

4. — Po Kalvarijų pa
maldų: — naujų švento
vių: šv. Juozapo ir šv. O- 
nos altorių pašventini
mas, Marianapolio parke.

5. — Užbaigai: — palai-, 
minimas Švč. Sakramentu 
Kolegijos koplyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame 
mūsų gerus prietelius, ge
radarius, o ypač a. a. kun. 
Navicko gerbėjus, skait
lingai dalyvauti šiose pir
mose jo mirties metinėse. 
Kun. Adomas Markūnas, MIC., 

Marianapolio Vienuolyno
Vyresnysis.

rystės Sakramentą. Liudininku 
bus p. Leokadijos jaunesnioji 
sesutė Petronė.

Prieš išvyksiant p. Leokadi
jai, jos sesutė Petronė, motinė
lė ir draugės suruošė du vaka
rėliu, kur Leokadija gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nų.

p. Leokadija B. Jeninaitė yra 
baigusi mokslą ir dirbo grožio 
Balionuose, p. Klementas yra 
baigęs sąskaitų vedėjo moks
lus.

Linkėtina jaunai porelei, ei
nančiai į moterystės luomą, 
malonaus vedybinio gyvenimo.

T. M.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St. 
New Britain, Conn.

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 WA3HINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

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

nius kursus Fordham universi
tete New Yorke, o kitą savaitę 
važiuoja į metines kunigų re
kolekcijas.

C. BROOKLYN, N. Y.
Pereitos savaitės iš mūs ko

lonijos žinutėj, truputį buvo 
apsilenkta su tikrenybe: Turė
jo būti: kun. K. Paulionis porai 
dienų išvažiavęs pas sesutes 
pranciškietes į Pittsburgh, Pa. 
į iškilmes, grįžo, o kun. V. Pin
kus buvo išvykęs savaitei atos
togų.

Šią savaitę klebonas kun. 
Paulionis lanko garsius vasari-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St. So. Boston. Maaa.

Prot RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass.

Fln. RaSt — Marijona Markonlutė, 
4115 Waahington SL, Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W. 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston, Maaa.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadivay, S. Boston. Maaa.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

J10 H SL. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Viaaie draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolą raštininke.

*V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fln. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

MarSalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

IŠVYKO KARIUOMENĖN

Pirmadienį, rugpiūčio 24 d. komo joje kuopoje. Juozas pa- 
Brightone Šv. Jono Seminari- reiškė, kad inžinerijos mokslas 
jos Koplyčioje, prasidėjo kuni- gerai sekasi. Sveikiname.
gų rekolekcijos. Į šias rekolek- --------------
cijas išvyko ir mūsų parapijos Rugpiūčio 18 d. pašauktas 
kleb. kun. P. J. Juškaitis ir ki- karo tarnybon mūsų parapijie- 
tų lietuvių parapijų šie kuni- tis Vincas Demitras iš Walt- 
gai: K. Jenkus, F. Norbutas ir ham, Mass. ir jo tėveliai mums 
S. Kneižis. Klebonas grįžta ‘ Cambridžiečiams yra gerai ži- 
šeštadienį. nomi, nes Vinco brolis yra ve

dęs kun. J. Plevoko sesutę. 
Vincas išvyko į Camp Deven’s.VESTUVĖS

Rugpiūčio 16 d. mūsų bažny 
čioje apsivedė p. Jurgis Kidi- šeštadienį, rugpiūčio 22 d. 
kas su p-le Alberta Burbulyte. Jeffersono Klube, buvo sureng- 
Rugpiūčio 22 d. Bostono Kate-!tas surprize bankietas p. Ignui 
droje apsivedė p-lė Ona Orbo- Samaliui, kuris rugsėjo mėne-
naitė su p. James Cahill. Sek
madienį, rugpiūčio 23 d. mūsų te dalyvavo 
bažnyčioje apsivedė vyr. mari
nų puskarininkas iš Lynno, Pe
tras Abkūnas su p-le Emilija 
Plauskaite. Jų sutuoktuvėms 
liudijo sekanti: B. Hosier, G.
Gaigaliūtė, F. Taylor E. Sakiū- 
tė, J. Langley, R. Abkūnaitė.
Linkime jaunavedžiams links- 
maus vedybinio gyvenimo.

syj apsiveda. Surprize bankie- 
virš šimtas žmo

nių. Svečiai apdovanojo p. I.
Samalių puikiomis dovanomis.

Šiomis dienomis lankėsi de
šimčiai dienų atostogų pas sa
vo tėvelius, karys Juozas Matu
sevičius. Juozas tarnauja Miss. 
apskrityj karo inžinierių mo-

Šįmet nesant jokių gegužinių, 
ir šventadienių popiečiais nie
kur negalint toli išvažiuot, 
dauguma būna namuose. Bet 
mūsų Antanas šventadienių 
popiečiais, kaž-kur dingsta. 
Patyriau, kad Antanas sekma
dienių popiečius praleidžia So. 
Bostone L gatvės maudynėse. 
Mūsų Antanas, kad ir senuoliu 

1 (grandpa) likęs, bet sūrų ir 
šaltą vandenį labai mylįs. A.D.

EUZABETH. N J.
ĮSPŪDINGOS VESTUVES 
Rugpiūčio 23 d. Šv. Petro ir

Povilo lietuvių par. bažnyčioje 
kun. Dr. Jonas Starkus suteikė

AMSTERDAM, N. Y.
Piknikas Sesučių Vienuolių 

Naudai

Rugpiūčio 30 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos choras 
ruošia šaunų pikniką, Šv. Ka
zimiero parapijos parke, Wi- 
dow Susan Road. Dabar jau y- 
ra pataisytas naujas kelias į 
pikniką. Prie įžangos bus duo
damos dovanos ir tik už 15c.

Pikniko pelnas skiriamas Se
serims Pranciškietėms, kurios 
labai gražiai darbuojasi mūsų 
parapijoj, mokindamos mūsų 
jaunuolius. Visi žinome jų pa- 
siaukavimą visuomenės gero
vei. Taigi paremkime Seserys 
gausiu atsilankymu į pikniką.

Reporteris.

AVĖ MARIA

Sekmadienį, rugp. 30 d., 6:30 
vai. vakare iš tinklinių radio 
stočių vėl turėsime progą klau
sytis gražios dramatizuotos 
programos. Bostono ir apylin
kės žmonės gali klausytis šios 
programos sekmadieniais 
WMEX stoties, Boston.

iš

p. Jakubčionių “otelės Sakramentą Elenai 
Geiniūtei ir p. Katinui, kurie,Pavyzdingos

šeimos jau antras sūnus Alek- . .. . . .
Sandras išvyko į DSdės Samo 3en,ai yra pamžadeję vena 
kariuomenę. Jis ltoksmo meileje. Toms .škitaems
, _, . . , . . . buvo gražiai papuošta bažny-budo ir visu kuom patenkintas. .. . , . . ...............c . . „ , . čia ir altorius. Laike šhuboSveikina savo draugus choris- _............... _ ~, . .. gražiai giedojo p. B. Brundzie-tus. Tuo tarpu jis randasi At- __ .. ___
lantic City, N. J. Geriausio pa
sisekimo, Alex! Jo seseutė A- 
delė grįžta pas Pranciškietes į 
Pittsburgh, Pa.

SAVANORIU Į NAVY
• v
1S-

ne iš Brooklyno, išpildydama 
Panis Angelicus C. Pranok ir 
Avė Maria Gounod. Vargonais 
,pritarė komp. J. Žilevičius. 
Vestuvių puota įvyko laisvės 
svetainėje. Žmonių buvo apie 
250. Vestuvės buvo tikrai lietu
viško pabūdžio. Vaišės buvo la-šeštokų sūnus savanoriu 

vyko į Navy. Jis dar gana jau- |>aį malonios. Į vestuvių pokilį 
nas ir turėjo gaut tėvų leidimą, atsilankė kun. Dr. J. Starkus, 
kurie matydami jo didelį norą, Brooklyniečiai, Maspethieciai, 
negalėjo priešintis. Jis jau ga- Visminų šeima,
vo paaukštinimą už taikinio įr įeiti.

B. Brundzienė

šaudymą.

UNITED STATES 
DEFENSE

BONDS
__ AND
STAMPS
H|ir

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Ieškomi:

Juozas Naujokaitis, gyvenęs 
Boston, Mass.

Pranas Kesylius, gyvenąs In
diana Harbor, Ind., kilęs iš 
Lietuvos, Beičių kaimo, Rokiš
kio valsčiaus.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji prašomi rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui, 41 
West 82nd Street, New York, 
N. Y.

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
VVaterbury, Conn. — Šv. Juo

zapo par., Šv. Pranciškaus no- 
vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tinas Vaškys.

Sioux City, Iowa — 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 
įdauba.

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.

Pietų Amerikoje Kelionės 
* (spūdžiai -

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mass. COL 1981

WATERBURY, CONN.
Teko sužinoti, kad Motiejaus 

ir Uršulės Liutkevičių sūnus 
Albinas, kuris jau 7 mėnesiai 
kaip tarnauja Dėdei Šamui, už
baigė lėktuvų mechaniko moks
lus. šiomis dienomis prisiuntė 
savo tėveliams paveikslą ir di
plomą. Tėveliai džiaugiasi savo 
sūnaus gabumais, tik liūdi, kad 
jis negalėjo parvažiuoti atos
togoms. Bet turi viltį, jog ka
da nors parvažiuos ir palinks
mins savo tėvelius.

Linkime jam sveikatos 
kantrybės atlikti tarnybą 

i sveikam grįžti.

Linkėtina jaunavedžiams 
gražaus ir malonaus šeimyniš
ko gyvenimo ir sekti savo tėvų 
papročius, kad jų šeimoje vi
sada būtų lietuviška dvasia.

Svečias.

NAUJA KOMPOZICIJA 
Teko patirti, kad komp. J.

žilevižius parašė naujas mišias, 
apie kurias teks kada nors pla
čiau spaudoje matyti. Komp. 
Žilevičiaus darbų vaisiaus la
pai siekia ne šimtus, bet jau 
tūkstančius. Geriausio pasise
kimo ,darbštus kompozitoriau!

I.P.

ir
ir

.<4 1 * k

Patins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

■k -»

Antano ir Stasės Stasiūnų 
sūnus Antanas sugrįžo atosto
goms. Jis labai gerai atrodo, ir 
sako, kad viskas gerai, valgis 
geras, drabužiai geri. Linkime 
Antanui geriausios sveikatos.

Rep.

v a- x A

bozas Kastaskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

M)2 WashingTon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmoalnal dM vtoeklų reikalų.

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 — 574 x 3% colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK 02.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

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



Penktadienis, Rugp. 28, 1942 »
Pagerbė Dr. Antaną L. 

Kapočių

ŽINUTES

Rugp. 24 d., panelė Albina 
Dusevičiūtė ištekėjo už Jono 
Begley.

išVardai kareivių išėjusių 
Šv. Petro par. tarnybon:

Jonas Daugėnas, Viktoras 
Galinis, Jonas Vargalis, Kazys 
Kazmauskas, Pranas Daukšys, 
Antanas Želvis, Edvardas Gen- 
drolis, Vilimas Gendrolis, Sta
sys Masiulis, Jonas Rakauskas, 
Majoras Povilas J. Jurkonis, 
Pranas Mookapetris.

(Bus daugiau)

Paulauskienė $10.00, Katrė Ma- 
tonienė $5.00, Jonas - Ona Drk- 
sai $10.00.

Seserų namelis, 488 E. 7th 
St., bus iškilmingai atidaromas, 
rūgs. 7 d., 9 vai.

Tėvas Alfonsas, C. P., pa
šventins Seseims privatišką 
koplyčią ir kanoniškai įsteigs 
Stacijas.

Rugp. 26 d., Šv. Petro bažny
čioje ir klebonijoje lankėsi kun. 
M. Šmigelskis, MIC., iš Thomp
son, Conn., klierikai Bronius 
Rusteika, MIC., Vincentas Dau

Seserų namelį įrengti auka
vo: N.N. $3.00, Petronėlė Bak- 
šienė $1.00, Juozas - Marė Ber
natoniai $10.00, Feliksas - Jus
tina Pažasis $15.00, Amelija

DAKTARAI

gintas, MIC., iš Chicago, III., 
klierikai Bernatonis ir Janušo-’ |jUV0 jr toastmasteriu
nis iš So. Bostono.

Kun. M. Šmigelskis pabus,
So. Bostone, kokią savaitę.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

617 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwhridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
270 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valanda?.?—£ Ir

Tet Kirkland 7119

Pnifinr I marine MB■ MIIhR LIUKMD| i^NFef
'(Lietuvi gydytoja);

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos Nuo 2 Iki 4 

Nuo 6 iki 8. 
pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
ORTOMETRISTAS

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

Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro 

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

ROGER L. PUTNAM, 
Springfieldo (Mass.) miesto 
mayoras, siekiąs

J. Mažeika.

Trečiadienio vakare, rugpiū
čio 26 d., So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos ir Dr. Kapo
čiaus draugų iniciatyva ir pasi
darbavimu įvyko šaunus ban
kietas Dr. Antaną L. Kapočių 
pagerbti, jo 25 metų dentisteri- 
jos praktikos sukakties proga.

Bankietas įvyko Boston City 
klubo patalpose. Rengimo Ko
misijoje buvo šie: adv. Juozas 
ir ponia Cūniai, pp. D. A. Za- 
letskai, p. Adolfas Namaksy, 
p. V. A. Amsie, p. Vladas Jak
štas, p. Juozas Lekys, adv. S
šalnienė, p. M. Mikelsonienė,. . „»» v , T nominacijos į Massachusettsp. Stasys Mockus ir adv. Jonas . .Grigalus. Pastarasis buvo ko. | vaistyk guberwrtor.ua 

miteto pirmininku.
Pirm. adv. Jonas Grigalus

Lietuvių Tremtinių Grįžimas 
| Nepriklausomų Lietuvą

(20,000 kilometrų kelionė)

domi ir kalnuota. Būriai 
delfinų kišiojo galvas ir 
šokinėjo.

Balandžio 27 d. jūra la
bai nerami. Laivą supė, 
blaškė labiau, kaip kuo-

Bankietas pradėtas malda,

Gimė
Bostone 48 metai atgal; baigęs 
Harvardo matematikos skyrių 
su pasižymėjimu. Vedęs katali
kę žmoną Caroline Platt Jen-

tik nuo denio žiūrint te- 
prisiėjo džiaugtis. Bežiū
rint atplaukė laivelis prie 
mūsų garlaivio, išlipo iš 
jo keletą policininkų ir 
tuojau susėdo prie nulei
džiamų garlaivio laiptų. 
Vadinas, mus jau saugojo 
nejuokais. Policininkai u- 
niformuoti, geltonodžiai, 
vietos malajų rasės žmo
nės. Nuo mūsų policinin
kų tuom skyrėsi, kad bu
vo basi. Ne tik mumis 
saugojo, bet neleido prie 
mūsų artyn jokių pirklių, 
nė vertelgų.

Vėliau, keleiviams pra
šant, buvo atvežta arba
tos. Kaipgi neparsivežt

— Indijos vandenynas 
— Ceilonas.
— Pyrago vogimas.
— Afrikos pcmraštls.
— Raudonoji jūra.
— Suezo kanalas.
—Dievo Motinos kelias met nors. Indijos vande-

Demokratu Dabar plaukėme tiesiai nyna^ n?"
Demokratų yakarus Po dešinei dar, mėgsta. Keleivis, is naujo 

vis mėlynavo Malakos: Prade3° Jurli hSa slrStl-
kalnų viršūnės ir kaina-! Gegužės 2 dieną paga- arbatos iš tos garsios Cei 
gūbriai. Po kairei tik ma- liau atvykome į Ceilono’lono salos su pasauliniu 

uostą, Kolombo. Jau bu- vardu dėl savo arbatos 
vome padarę jūrų kelio

tėme palmių viršūnes — 
o žemės nebuvo iš karto

Pereitą sekmadienį, Šv. Pet
ro bažnyčioje, kunigai ragino 
žmones leisti savo vaikus ir 
jaunimą į katalikiškas mokyk
las. Jie lietuviams siūlė pirmą 
lietuviškas katalikiškas moky
klas. Kuriems šias nėra priei
namos, patarė tiems lankyti a- 
merikoniškas katalikiškas mo
kyklas.

Bernaičiams yra Marianapo
lio Kolegija Thompson, Conn. 
Mergaitėms turi aukštąsias mo
kyklas Seserys Kazimierietės 
Chicagoje ir Newtown, Pa. ir 
Seserys Pranciškietes Pitts
burgh, Pa.

Bostono apylinkėje bernai
čiams yra daug katalikiškų 
mokyklų: Boston College,
Chestnut Hill, Mass., Boston 
College High School, 761 Har- 
rison Avė., Boston, Mass., St. 
Sebastians Country Day School 
ir daugybė kitų.
1 Norintieji platesnių žinių a- 
pie katalikiškas mokyklas gali 
pasitarti su savo parapijos ku
nigais.

kuriai vadovavo kun. Antanas kins, su kuria susilaukė ir auk- 
Baltrušiūnas iš Cambridge. lėja šeimą — žešius vaikučius, 

Toastmasteris adv. Jonas vyriausia 21 metų amžiaus 
Grigalus, pasakęs apie Dr. Pirmame pasauliniame kare 
Kapočių įžanginę kalbelę, iš- mayoras Putnam buvo leite- 
šaukė artimesniuosius Dr. Ka- nantu Jung. Valstybių laivyne, 
počiui asmenis kalbėti. Dabar yra Springfieldo mayoru

Gražias kalbas apie Dr. A. L. J trečiam terminui.
Kapočių ir jo veiklą pasakė šie 
asmenys: Dr. Edwin Sleeper, 
p. S .Mockus, Teisėjas William 
J. Day, Dr. Povilas Jakmauh 
(Massacliusetts valstybės svei
katos komisijonierius), adv.
A. O. Shallna, Dr. Andrius 
Gorman, kun. A. Baltrušiūnas, 
p. S. Mikelsonas, adv. F. J. Ba 
gočius, adv. Juozas Cūnys, p
A. Kapočienė (Jubiliato žmo-1valstybių Kongresą, kuris, jei 
na) ir pats to vakaro kaltinin

matyt. Vėliau ir Sumatros 
kalvos pradėjo aiškėti.

Rytojaus dieną vis dar

apie pusdevinto tūkstan
čio kilometrų.

Po pietų, o jūra tuomet
plaukėme šalia Sumatros.i ,akėg put’od taškės j 
Ir Sumatra buvo įs tolo į- kietus betOninius molus.

Įplaukėme pro “vartus” į 
patį uostą. Lengva pasida
rė ant širdies.

SURPRIZAS

Rugp. 19 d., vakare,

Rūgs. 2 d., įvyks naujų stu
dentų registracija dėl Boston 
College High School, 761 Har- 
rison avė., Boston, Mass.

Rugp. 26 d., mirė, ilgai sirgęs 
Stanislovas Paulauskas, 60 me
tų, gyv. 134 T4 W. 6th St. Paė
jo Šiląlelės parapijos. Ameriko
je pragyveno 40 metų. Paliko 
žmoną Antaniną (Keršaitę), 
vieną sūnų, vieną dukterį ir 
brolį. Laidojamas rugp. 29 d., 
9 vai. r., Šv. Benedikto kapuo
se. Pašarvotas pas graborių J. 
Kasperą.

IMAMOS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA “Darbi

ninko” name 5 kambarių fla- 
tas; garu apšildytas. Visi pa- 
rankumai. Atsišaukite tuojau.

Pranciškonų Tretininkų Bro
lija laikė susirinkimą, rugp. 26 
d. Tarėsi apie metinį parengi
mą, kurs įvyks rūgs. 13 d., ir 
kuriame kalbės Kun. P. M. Ju
ras. Taipgi rengiasi priimti vi
zitatorių kun. T. Grassmaną.

Oueen An Lanhy
7-11 EtterySL,

So. Boston, Mass.
T©l. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Eej/ly nttM fcy 
SI «r lt* TIŽIUS 

r 6rleaM9frm Ne. StoejMrts

POST TIME , -

Pagerbė Kongresmaną
Rugp. 25 d. Italijos Sūnų or

ganizacijos vyriausia egzeku- 
tyvė taryba suruošė pietus Co
pley Plaza viešbuty, Bostone, 
tikslu pagerbti Kongresmaną 
Thomas H. Eliot, kurs įnešė 
natūralizacijos |>ilių į Jung.

kas DT. Antanas L. Kapočius.
Kalbėtojai apibudino Dr. A. 

Kapočių, kaipo rimtą veikėją 
ir lietuvį patriotą.

Rengimo komiteto 
adv. Juozas Cūnys visų dalyvių 
vardu įteikė Dr. A. L. Kapo
čiui dovanėlę — Karo Bondsus 
$75.00 vertės/'"" ”

Dr. Antanas Kapočius nuo
širdžiai dėkojo rengėjams, jį 
sveikinusiems ir už dovanas. 
Kalbėjo labai susijaudinęs.

Bankiete dalyvavo 153 as
menys.

Pasibaigus bankieto progra
mai, orkestrai grojant, vieni 
dalyviai šoko, kiti kalbėjosi, o 
kiti, dar kartą palinkėję Dr. 
Kapočiui ilgiausių metų, išvyko 
į namus.

gu bus priimta^ palengvintų 
nepiliečiams if ilgai gyvenan
tiems šioje šalyje įsigyti pilie
tybę.. į

Tuose pietuose dalyvavo įžy- 
narysĮmūs Kongresmanai, kaip tai:

LANKĖSI
Trečiadienį, rugp. 26 d. ‘Dar

bininke’ lankėsi įžymūs South 
Bostono biznierius Jonas Gli
neckis, buvęs LDS Centro iždi
ninkas; klierikai: Jonas Berna
tonis, Bronius Rusteika, MIC. 
ir Jonas Daugintas, MIC. iš 
Chicagos.

Pereitą savaitę buvo atvy
kęs praleisti dienos atostogas “ 
karys Senukevičius, So. Bosto- 
nietis.

Dorchesterietės pp. Pažasie- 
nė, Kazlauskienė, Volunge vi
čienė ir Oaplikienė praleido 
trumpas atostogas Marianapo- 
lyj, Thompson, Conn.

Šį mėnesį persikėlė gyventi į 
“Darbininko” namą pp. Gudai- 
tė, Majauskaitė ir Kalinauskai
tė. Jos yra nuoširdžios “Darbi
ninko” rėmėjos.

TSmbbICTę VnVICMIN
Ar jūs esate susidomėję savo 

vaikais, kad jie eitų medicinos 
mokslus? Jei taip, tai jei jūsų 
sūnus ar duktė yra baigę high 
school ir du metu kolegijos, tai 
tuojau atsišaukite dėl pilnesnių 
informacijų į “Darbininką1 
366 W. Broadivay, So. Boston,
Mass. (28-1)

būrys jūra įg ercĮvės
Tesiplakė 
pusės, pa

ariamųjų draugių sužinoję, kad,čiam uogte buvo tyla> ra
p. Liudvisė Medonienė, 
Sanger St., So. Bostone,

gyv.;imu; vanduo čia žvilgėjo,
m!nl kaip kokiam tyliam tarp-savo gimtadienį, susitarė pada

ryti jai surprizą. Vakare, kaip 
tik po viso dienos triukšmo bū
rys moterėlių tik vyrst duris ir

kalnės ežere.
Kolombo miesto mūrai

kjlo prieš akis. Mirgėjo
su Visais prinaskais, kaip ivoJ raudoni rūmų stogai, besi
jos vestuvėse ir pasipylė. Po-! slapstydami žaliuojančių 
nia Liudvisė Medonienė tikrai žydinčių . pusiaujo me- 
išsigando, nes ir pati nežinojo, dži ir palmių sodne.
kad jos tą dieną pripuola gim
tadienis. Ir šen ir ten puolasi,

Stiebės keletą aukštų 
bokštų, kurių viršūnėse

{VAIRŪS SKELBIMAI
Reikalingas Janitorius, 

kuris žiemą kūrentų boi
lerį ir apžiūrėtų dalykus 
apie namą. Atsišaukite:— 
Darbininkas”, 366 West

Broadvvay, South Boston, 
Mass.

Bronis Kentrim
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

LHhuairian Fumtture Co.
Res. Bou 3729 •su *618

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

J„ V. Kongreso daugumos va
das John MeCormack iš So. 
Bostono, kongr. John E. Fo- 
garty ir Aime ■* 3* . Forand iš 
Rhode Island ir kitu Daugumo
je buvo italų įžymūs asmenys. 
Pažymėtina, kad ir iš lietuvių 
buvo pakviesti ir dalyvavo adv. 
Antanas O. Shallna, Lietuvos 
konsulas Bostone, ir Antanas 
F. Kneižys, “Darbininko” re
daktorius.

Kongresmenai, adv. Shallna 
ir keli kiti kalbėjo.

Toastmasteriu buvo p. Gorra- 
si, vyriausias Italijos Sūnų or
ganizacijos egzekutyvės tary
bos pirmininkas..

Principaliu kalbėtoju buvo 
kongresmanas Thomas H. E- 
liot, kuris labai gražiai atsilie
pė apie visus lojalius ateivius 
ir pažymėjo, jog turi būti pra
vestas teisingumas, jeigu nori
me išlaikyti tautinę vienybę 
šioje šalyje. Kiekvienas kalbė
tojas pažymėjo, kad šioje šaly
je yra visi ateiviai ir todėl turi 
būti taikomas visiems loja
liems gyventojams vienas mas
tas.

Adv. A. O. Shallna savo kal
boje iškėlė Lietuvos dabartinę 
padėtį, ir pažymėjo, jog Lietu
vos priešai dabar lietuvius, 
kurie rūpinasi po karo atstaty
ti nepriklausomą Lietuvą, va
dina pro-naciais. Jis sako: — 
“Lietuva metus pergyveno So
vietų Rusijos okupaciją, o da
bar yra Vokietijos nacių oku
pacijoj, bet lietuviai nėra nei
komunistai, nei naciai”.

Adv. Shallnos pareiškimas 
atkreipė Kongresmenų ir kitų 
dėmesį į tuos, kurie šmeižia 
lietuvius, vadindami juos pro- 
naciais.

Kongresmano Eliot natūrali
zacijos bilius yra remtinas, nes 
jis duotų progą įsigyti piliety
bę ir tiems, kurie dabar tai dėl 
vienos, tai dėl kitos priežasties 
negali įsigyti..

Patartina visiems piliečiams, 
rašyti laiškus savo Kongresme
nams, kad jie tą bilių paremtų 
ir už jį balsuotų. Tuo biliu bū
tų prašalinta svetimšalio prie
šo klasifikacija. Rap.

bet čia šaukiama “linksmaus, aiškiai spindėjo kryžius, 
gimtadienio...” Ponia Medonie- Žmonijos išganymo Sim
ne “pasidavė į nelaisvę”. Mes
irgi dvasioje su anomis mote
rėlėmis sveikinam ponią Medo- 
nienę su gimtadieniu. B.

bolis viešpatavo ir čia tarp 
tos didelės ir galingos jū
rų viešpatijos.

“Peicho” pasažieriams

TAIP LENGVA,

KAIP SUTRUMPINTI TELEFONU PASIKALBĖJIMUS

šiuo atžvilgiu jūs galite bent dalinai kiekvieną dieną pa

dėti šiam karui laimėti.

JOS GALITE dar daugiau padėti, sutrumpindami ne

svarbius “long distance” telefonavimus.

KITU ATŽVILGIU, jūs galite daug padėti išvengti 

kimšaties, kada jūs laukiate sujungimo, šaukdami “long 

distance”, jei rečiau telefonuosite.

JŪS GALITE SUTAUPYTI brangų telefono laiką, pa

likdami savo pranešimą perduoti tam asmeniui, kurio 

tuo tarpu negalėjote prisišaukti. Vėl atgal šaukti, uži

mate telefoną, kuris taip yra reikalingas karo reikalams.

JŪSŲ PAGALBA yra skubiai reikalinga dėlto, kadangi 

telefono aptarnavimas turi būti teikiamas pirmoje vie

toje karo reikalams.

MALONĖKITE pagalvoti pirm telefonuosiant, ar jums 

tikrai reikalinga telefonuoti? Jei gyvas reikalas, prašo 

me kuo trumpiausiai telefonu kalbėti.

NEW CNGLAND TCLEPHONC & TELEGRAPH CO.

pramonės. Už penkių kilo
gramų svarumo dėžę mo
kėjo po vieną dolerį.

Mūsų garlaivio šeimi
ninkai, valgį gamino ir 
duoną kepė vietoje. Neži
nau tyčia, ar jie kitaip ne
galėjo, kad mes būdavom 
kasdien alkani. Ypač trū
ko duonos. Žinoma duo
nos ne lietuviškos; ji buvo 
pikliavota, kvietinė ir be 
rūgšties. Ką-gi? — kentė- 
me pilvus susivaržę ir 
tiek. Gal gi taip ir reikėjo, 
jūromis keliaujant, kad 
sveiki geriau būtume? — 
bala ten juos bežino!

Naktį gulėjau ant denio. 
Užėjo lietus. Prižadino ir 
mane. Tuo metu, kaip tik 
gabeno užpirktąją uoste, 
duoną į mūsų garlaivį. 
Duona ne duona, o tikras 
pyragas. Balta, begalo 
skaniai kvepėjo. Sužadino 
begalo mūsų išalkusį skil
vį.

Darbininkai - gi nešė di
delėmis pintinėmis su 
aukštais kaupais užsidėję 
ant pečių.

Dingtelėjo galvon nela
ba mintis: — “vogsiu”. Ir 
bežiūrint nudžioviau vie
ną kepalėlį. Pabrukęs po 
skvernu, nusiskubinau 
pas žemai miegantį drau
gą-
— Žiūrėk, Juozai, — ža

dinu jį, — aš pyrago atsi
nešiau! — valgykime... Iš
siėmėm medaus, kurio dar 
turėjom pasiėmę iš Harbi- 
no ir bežiūrint sušutinom. 
Draugas man sako: — “Ir 
aš eisiu pabandyti...” Ne
trukus jau mes turėjom 
pyrago sočiai, ne tik su 
medum, bet ir su arbata.

Apsidairiau — visi buvo 
ne žiopliai! Kad nešė kepa
lėlius tai nešė! Žiūrėk, — 
tik ir valgo susėdę ant lo
vų, kad net tą visą maty
dama garlaivio vyriausy
bė, žiūrėdama, juokėsi. 

Pirmą sykį gyvenime
prisęjo vogti.

(Bus daugiau)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
^SIB.tPry SI. N. AbSųton. Mm.

Suntas dolerių dovanų, kuria įrodys. Jog lis 
medus nėra (ikras tx£ių 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 Bitininkyste 
57 Battery St.,

No. Abington. Mass.

guberwrtor.ua
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VIENUOLYNE

DARBININKAS 8

PITTSBŪRGH, PI
VASAROS ĮVYKIAI SV.

PRANCIŠKAUS VIENUO- 
LYNE

Liepos d. — Lietuvių diena 
vienuolyno parke.

Liepos 5—12 — Seselių Re
kolekcijos, vedamos Pasijonis- 
to, Tėvo Gabrieliaus iš Scran
ton, Pa.

Liepos 13—31 — Seselių mo
kytojų kursai, vadovaujant 
Sės. Kazimierai, C. P., ir meni
ninkui p. W. Hockstrausser.

Rugpiūčio 4—11 — Seselių 
antros rekolekcijos, vedamos 
Karmelito, Tėvo Artūro iš Pitt- 
sburgh, Pa.

Pvugpiūčio 12 d. — Šv. Klia- 
ros šventė. Seselių Įvilktuvių 
Iškilmės, vadovaujant J. M. 
Kun. Prel. Ambotui iš Hart
ford, Conn. ir asistuojant Kun. 
Kapelionui J. Skripkui, ir Kun. 
L. Peciukevičiui iš Frackville, 
Pa. Dalyvavo visi Pittsburgho 
kunigai: Kun. M. Kazėnas, 
Kun. J. Jurgutis, Kun. J. Mi
sius, Kun. Sadauskas, Kun. J. 
Abromaitis, Kun. Hamilton, 
Kun. E. Vasiliauskas, Kun. J. 
Aturas, Pranciškonas Tėvas 
Juvenalis, ir klier. P. Giedgau- 
das. Iš tolimų svečių: Kun. A. 
Dambrauskas, MIC., Chicago, 
III,. Brolis Jonas, Salezietis, 
Hartford, Conn., Kun. J. Her-j 
degen, Vandergrift, Pa.

Rugpiūčio 15 d. — Marijos į 
Dangų Ėmimo šventė. Seselės 
daro Amžinuosius Įžadus, at
naujina liglaikinius įžadus. 
Juos priėmė J. M. Kun. Prel. 
Ambotas. Pamokslą sako Pran
ciškonas, Tėvas Juvenalis.

Rugpiūčio 16 d. — Trys sese
lės švenčia savo Sidabrinį ju
biliejų Šv. Pranciškaus Vienuo
lyne. Sės. M. Lucille (Mažri
maitė) iš Chicago, III., Sės. M. 
Benedikta (Krunglevieiūtė) iš 
Cleveland, Ohio, Sės. M. Vin
centa (Melvydaitė) iš Boston, 
Mass.

Rugpiūčio 17 d. — 20 Metų 
Sukaktis Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno. Iškilmingas Šv. Mi
šias atnašavo Kun. M. Kazėnas, 
asistuojant Tėvui Juvenaliui,

O: F. M. ir Mr. Jonui, M.S. Prie 
šoninių altorių šv. Mišias lai
kė: Kun. A. Jurgutis ir Kun. 

Kapelionas J. Skripkus. Pa
mokslą sukakties proga sakė 
Kun. Prel. J. Ambotas.

Rugpiūčio 18 d. — Seselių 
Paskirstymai į Parapijines Mo
kyklas.

Rugpiūčio 19 d. — Seselių iš
vykimas Akademijos autobusu 
į savo mokyklos centrus: Cle
veland, Ohio; Detroit, Michi- 
gan; Grand Rapids, Michigan; 
Kenosha, Wis. Autobusu ke
liauja apie 40 seselių.

Rugpiūčio 25 d. — Seselės at
sisveikina su Dievo Apvaizdos 
Kalneliu ir vyksta Akademijos 
Autobusu į savo misijas rytuo
se: Mahanoy City, Pa.; Dubois, 
Pa.; Philadelphia, Pa.; Hart
ford, Conn.; Maspeth, N. Y. 
Keamy, N. J.; Elizabeth, N. J.; 
Brooklyn, N. Y. Autobusu ke
liauja apie 60 Seselių.

Rugsėjo 8 d. — Mokslas pra
sideda Šv. Pranciškaus Akade
mijoj, Pittsbūrgh, Pa.

Rugpiūčio 15 d., Seserų Kazi- 
mieriečių vienuolyne įvyko į- 
spūdingos apeigos, kuriose da
lyvavo klebonas kun. J. Kara
lius. Mūsų parapijietė Leoną 
Miernicki šia proga padarė Pir
mus Įžadus. Taipgi tą dieną 
Leoną Fejertaitė įstojo į tąjį 
vienuolyną. Dabar mūsų para
pijos mergaičių Vienuolynuose 
(Kazimieriečių, Pranciškiečių, 
Jėzaus Nukryžiuoto) yra apie 
15.

DARBAI
jau
Bet

Kietos anglies kasyklos 
šiek - tiek pradėjo dirbti, 
uždarbis, kaip visiems žinoma, 

j nekoks. Todėl, ypatingai jauni-1 
imas iš važinėja į didmiesčius 
ieškoti sau gardesnės duonos.

Kaikurie, dar karo tarnybon 
nepašaukti, šiaip - taip darba
vosi. Bet girdėta, kad netoli
moje ateityje bus atidarytas 
naujas Aluminum fabrikas 
Cressona, Pa., apie 20 mylių 
nuo Shenandoah. Tad nemaža 
vyrų, palikę kasyklas, ten va- 

1 žiuos geresnio darbo ieškoti.

SHENANDOAH, PA.
MOKSLO METAI

Rugsėjo pirmą dieną šioje a- 
pylinkėje vėl suskambės moky
klų varpai; vėl mūsų jaunimas 
grįž prie knygų, prie galvos 
lamdymo; vėl pažins mokslo 
kietą suolą.

Tikimės, kad šįmet mūsų pa
rapijinėje mokykloje atsiras 
daug daugiau naujų mokinių. 
Pirmiausia, kad mūsų mokslo 
atžvilgiu pasižymėjo kaipo vie
na iš geriausių šioje apylinkėje. 
Iš kitos pusės, ji yra užlaikoma 
ir kiekvieną kartą pataisoma 
moderniausiais patobulinimais. 
Ir šįmet, kad geriau aprūpinti 
vis didėjanti mokinių skaičių, 
bažnytinėje svetainėje du kam
bariai buvo kuopuikiausiai per
taisyti mokslo reikalams. Vie
nas buvo paskirtas mažyčiams, 
kūdikių darželio mokiniams, o 
antras klasės studentams.

Už mokyklos sėkmingą dar-

IR DAR ŠIS-TAS:

Vikaras kun. J. Lukšys kartu 
su kun. Gaudinsku iš New Phi
ladelphia, ir kun. Rakausku iš 
Minersville, išvažiavo vienai 
savaitei į Fordham Universite
tą, N. Y., klausyti paskaitų a- 
pie Katalikišką Akciją... Dabar 
karo tarnyboje mūsų parapijos 
lietuvių randasi suvirs 360. 
Kaikurie iš jų jau įgyjo Majo- 
r’o Kapitono, Lieutenant’o ir 
kitų laipsnius... Neseniai baigė
si vasarinė katakizacijos mo
kykla, kurią lankė apie 150 vie
šųjų mokyklų studentai. Dabar 
prasideda pamokos priruošti tų 
mokyklų mokinius prie priėmi
mo Sutvirtinimo Sakramento... 
Mūsų parapijos neseniai išleis
ta Jubiliejaus knyga yra visų 
skaitoma kaipo viena iš geriau
sių. Joje randasi gerų pasiskai
tymų, ne vien mūsų parapijie
čiams, bet ir kitiems; yra labai 
įdomi istoriniu atžvilgiu... Se-

bą, daug garbės priklauso mo-, minarijon tuoj grįžta mūsų pa- 
kytojoms. Mokyklą veda Sese-I rapijos klierikai: A. Šiupienius, 
lės Kazimierietės, kurių randa- * J. Gatavynas ir J. Gibas. 
si 11 mūsų parapijoje. I Raidas.

PIRMAS!
Tarp 7 Vyraujančių Markių, Bešališki 

Reader’s Digest Tyrimai Rodo

OLD GOLD
MAŽIAUSIA Nikotino
MAŽIAUSIA Į Erzinančių Savybių (Tars 

and Resins)

t ii

Reader’s Digest žurnalas pasisamdė moksliš
ką laboratoriją padaryti 7 vyraujančių ciga
retų tyrimus, ir Liepos mėnesio numery pa
skelbė rezultatus:

* Old Gold cigarete MAŽIAUSIA nikotino!

• Old Gold turi MAŽIAUSIA gerklę erzinan
čių savybių (tars and resins)!

Patirkite, kaip malonus gali būti jūsų rū
kymas —- su naujuoju OLD GOLD!

? h - t
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Šv. Pranciškaus Akademijos Pirmokės ir Antrokės

Pasidairęs Pittsburgho 
apylinkėse, nenorom pa
matai didingus Šv. Pran
ciškaus mergaičių akade
mijos rūmus.

Tai mokslo lizdas, kur 
daug įvairių tautų mer
gaičių semiasi sau išmin
ties gyvenimui.

Tai tikra gyvenimo mo
kyklą, nes ten šalia sausų 
matematikos formulų ir 
šaltų istorijų skamba ir 
katalikiškasis “Tikiu į 
Dievą Tėvą". Kas įsidėmė
tina, ypatingai šiame XX 
amžiuje, nes mokslas be 
Dievo lavina tik protą, bet 
išdžiovina dvasią, išauk- 
lėja dvasios paliegėlius — 
džiovininkus.

Mergaitė’’ — busimoji 
šeimos motina, tautos a- 
teities, žmonijos pažiba— 
jei jos sieloj apart moks

lo žinių, nebujos Kristaus 
mokslas dorybėse, ji bus 
nenaudinga visuomenei, 
nelaiminga sau.

Šv. Pranciškaus Akade
mijoj kreipiamas ypatin
gas dėmesys, kad jauna 
siela pasisemtų ne vien iš
minties, bet kad kartu su 
jaunatve gražiai žydėtų ir 
pribręstų gyvenimui kil
ni, švelni moters siela.

Tokioj dvasioj išauklėta 
mergaitė, išėjus į gyveni-' 
mą, nesvyruos, kaip vėjo 
pučiama nendrė, bet ryž
tingai ir garbingai atliks 
savo misiją, nes pasiau- 
kavimui semsis jėgų ir 
stiprybės Dievuje.

Tėvai, jūsų didžiausias 
turtas yra jūsų vaikai. Jei, 
juos mylite, turi jums rū
pėti jų ateitis. Drebėkite 
dėl jų išauklėjimo. Už tai

PHILADELPHIA. PA.
Stovų Tautos — Demonstracija 

Masinis Susirinkimas
Šio mėnesio pradžioje, lietu

vių pašalpinio klūbo salėje įvy
ko slavų tautų masinis susirin
kimas. Prieš susirinkimą įvyko* 
paradas. Dalyvavo nišai ir uk
rainiečiai. Rinkta aukos Rusi
jos šelpimui. Rodos, surinkta 
$380.00.

Lankėsi Viršila Burokas 
Viršila (sergeant) Petras M. 

Burokas, kuris jau antri metai 
kai tarnauja Dėdės Šamo karo 
tarnyboje, gavęs paukštinimą,

esat atsakomingi prieš 
Dievą ir visuomenę. Dėl to 
leiskit savo vaikus tik į 
katalikiškas mokyklas. 
Seselių vedamoj Šv. Pran
ciškaus Akademijoj ne 
reikės sielotis savo dukre
lės išauklėjimu, nes ten 
neprisigers supuvusios 
šių laikų dvasios, kuri dar 
jaunystėj žmogų paver
čia gyvenimo atmatom!

Susirūpinkite dabar, jei 
norit senatvėj susilaukti 
paguodos ir pasididžiavi
mo. Registracija Šv. Pran
ciškaus akademijoj jau 
prasidėjo. Užrašykite sa
vo dukreles šiandien, kad 
amžinybėje nereikėtų gai
lėtis. Adresas:

Sister Principal
St. Francis Academy 

Pittsbūrgh, (10) Pa.

proga. Dalyvavo apie 60 sve
čių ir viešnių, kurie pareiškė 
Jubiliejatam nuoširdžius svei
kinimus ir linkėjimus.

Pp. Kavolynai gavo daug 
brangių dovanų nuo giminių ir 
prietelių ir nuo visų dalyvių.

p. Ieva Tvaskienė gražia įžan
gine kalbele pasveikino Jubilie- 
jatus ir pakvietė p. A. F. Knei
žį būti toastmasteriu. Pasta
rasis sveikino pp. Kavolynus 
LDS organizacijos ir “Darbi
ninko” vardu, nes pp. Kavoly
nai yra ilgamečiai tos organi
zacijos 3 kuopos nariai ir ‘Dar
bininko’ skaitytojai.

Sveikinimų ir linkėjimų kal
bas pasakė šie: pp. Grinkevi- 
čiai, Pušėtai, Giedraičiai, Kuli- 
šauskienė, Jankauskai, Marijo
na Latauskaitė, Mačiulaičiai, 
Brazauskai (visi giminės), pp. 
V. Kudirka, Smilgienė, K. Ak
stinas, P. Kudirka, J. Versiac
kas, B. Abromauskas, A. Smol- 
skis, Aidukoniai, Kavaliaus
kienė, Paliulioniai, V. Kavaliau
skas, A. Gaidulis, Mickūnas, 
Kasperas, Brūzga, Vizgirdas, 
Stadalnikienė, Gassonienė, 
Aukštuoliai, Ječienė, Mačienė, 
Balutis, Cvilikas, Sandarienė, 
Kasteč-ka, G. Kakanauskas, S. 
Jasionis (jis įteikė ir dovanė
lę), Jasionienė taip pat įteikė 
dovanėlę visų dalyvių vardu, 
Akstinienė ir kiti.

p. Giedraitienė (giminaitė ir 
svočia) atrišinėjo dovanas ir 
perskaitė sveikinimus.

Baigiant programą, pp. An
tanas ir Marijona Kavolynai 

i nuoširdžiai dėkojo savo dukre
lei, giminėms ir visiems daly
viams už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas.

Beje, p. Kavolynų dukrelė 
Eugenija taip pat sveikino sa
vo tėvelius ir dėkojo visiems už 
jos tėvelių pagerbimą. Ji kalbė
jo gražia lietuvių kalba.

Visus dalyvius linksmino gra
ži rekorduota muzika ir dainos. 
Taip pat p. Kakanauskui vado

vaujant, sudainuota keletą dai
nų.

Vakaras baigėsi gražia nuo
taika. Dalyviai asmeniai svei
kino Jubiliejatus ir linkėjo il
giausių metų.

Sekmadienį, rugp. 23 d. pas 
Kneižius lankėsi iš Westfieldo 
pp. Sakalauskai su savo dukre
le.

JC4S _ -=
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KOLONIJOSE

Pereitą šeštadienį nemažas 
būrys moterų ir merginų daly
vavo p. Onos Razvadauskaitės 

shower party” So. Bostone, p. 
Ona Razvadauskaitė ištekės 
rugsėjo 13 d. už p. Vinco Ku
dirkos, Norwoodiečio.

LAWRENCE, MASS.
Šiais metais mūsų parapija 

nustojo keletą ištikimų narių. 
Neseniai liko palaidota a. a. O- 
na Sidaravičiūtė, Petronėlė Da- 
vidonienė, Ona Šakienė, ir pa
galiaus rugpiūčio 26 d. Petro
nėlė Puišienė, daktaro J. Pui

belanko mokyklą. Kiti trys a. a 
Petronėlės vaikai, Jonas, Bar
bora ir Ona yra vedę. Dėl ma
mytės mirties nuliūdusiai šei
mai reiškiame užuojautą.

Rugsėjo 7 d. Sąjįmgietės p. 
Čeikienės sūnus apsives su p. 
Saulenaite iš Abington, Mass.

Šv. Pranciškaus parapija tu
rėjo Palangoje išvažiavimą 
rugpiūčio 23 d. Diena pasitaikė

atvyko aplankyti savo tėvelius, §jo mamytė. Ji per ilgus metus' Į^1 
buvo uoli kiekvieno parapijos 
užmanymo rėmėja ir darbuoto-

Rugpiūčio 30 d., kaip žinoma, 
įvyks Moterų Sąjungos apskri
čio išvažiavimas Maironio par
ke, Worcester, Mass. Sąjungie- 
tės ir kiti, kurie tik galite, va
žiuokite. Worcesterietės visus 
kviečia.

gana gražus pulkas. Visi pralei
do laiką linksmai. Baigiantis 
piknikui, daug gyvumo įnešė 
pekas bulbių, kurį pardavė p. 
Juozas Budrevičius su savo 
dukterim Bronislava už pasku
tinįjį penktuką. Besivaržydami 

riai įstojo Medical Corps ka- parapi}Wiat sud4jo K4 5O.
buotis visuomeniniame darbe. apsistojęs rapjjaį pęĮno iįks virš $300.
Jis yra labai malonus, linksmas Fram‘"8h“>- Mass‘ *«»» AuJ
ir draugiškas. Viršila Burokas,
t&rnaudomas Dėdei Šamui, ke
lia lietuvių vardą. Lai Dievulis 
jam padeda ir jį laimina, kad 
laimėjus pergalę, sveikas grįž
tų į namus.

brolius, seserį vienuolę Sabiną, 
gimines ir draugus. Prieš išei
siant į karo tarnybą, Petras ja Sulaukus 62 metų amžiaus
Burokas daug darbavosi para
pijos draugijose, ypač šv. Var
do draugijoje. Viršila Burokas 
nepamiršo aplankyti ir šių žo
džių rašėją, su kuriuo teko dar-

nuėjo pas gerąjį Dievulį atsiim
ti užmokesnio.

Daktaras J. Puišys savano-

Iš pirmadienio į antradienį 
naktį Winslow Bros. & Smith 
dirbtuvėje kilo gaisras, kuris 
padarė daug nuostolių. Rodos, 
kad sudegė vienas darbininkas 
iš Roxbury, Mass.

Aušrelė.

štiš siekia 100, 115 ir net 120 
F laipsnių. Bet greit tos kan
čios užsibaigs. Artinasi rude- Pirmadienį, rugp. 24 d. kleb. 
nelis, o po to ir žiema. K. D. kun. S. Kneižis išvyko rekolek

NORWOOD, MASS.

Sąjungietės M. Čiubatienės 
sūnus Jonas buvo sugrįžęs pas 
savo tėvelius iš North Caroli- 
na, kur jis tarnaują. Dėdės Ša
mo karo tarnyboje,'praleisti 5 
dienų atostogas.

Pagerėjo Darbai 
Pennsylvanijos ir McCahan

cijoms į -šv. Jono Seminariją,
Brighton, Mass. Grįš šeštadie- 

Manau, jog nėra lietuvio, ku- nio &
Mūsų Uolus Rašytojas

ris nežinotų iš raštų Philadel-
cukraus fabrikuose pradėjo ,f?^^nan,čio „lytojo p.

dirbti pilną laiką, būtent, po

Sekmadienį, rugp. 23 d. pp

šeštadienį, rugp. 29 d. Darbi
ninkų Radio programoje daly
vaus p. Julė Vilkišiūtė su savo 
mokinėm ir išpildys dalį prog
ramos.

40 valandų į savaitę.

Vasaros karščiai visus vargi
na, bet gal daugiausia vargina 
cukraus darbininkus. Jie dirba 
po 8 valandas į dieną, kur kar-

Kazio Vidikausko. Jis visuomet Antano ir Marijonos Kavolynų 
parašo apie svarbesnius lietu-' namuose, 15 Chapel St., jų dūk 
vių veikimus ir pasižymėjimus relė, giminės ir prieteliai su
svetimtaučių spaudoje. Lai 
Dievulis jį stiprina sveikatoje.

Balandėlis.

ruošė šaunų bankietą pp. Ka
volynus pagerbti, jųjų .25 metų. 
vedybinio gyvenimo sukakties

Pereitą sekmadienį iš Pro
vidence (R. I.) buvo atvykę 
pas savo tėvelius, pp. J. Ver- 
siackus, gyv. Pleasant St., pp. 
Stasys ir Anelė Simms- (žentas 
ir duktė). CSN.




