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Lietuvių komunistų 
spauda nuolat puola lietu* 
vių spaudą ir vadus už tai, 
kad jie gina mažųjų tau
tų, ypač Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę. Ko
munistai neturi įrodymų 
ir jų negali rasti, kad lie
tuviai nebūtų ištikimi A- 
merikos principams ir jos 
vyriausybei. Tačiau jie 
bando prikergti patriotin- 
giems lietuviams naciz
mą tik todėl, kad lietu
viai, Sovietų Rusijai rei
kalaujant pripažinti Lie
tuvą Rusijai, tokiam rei
kalavimui priešinasi.

Amerikos lojalūs lietu
viai niekad nėra pasmerkę 
Sovietų Rusijos už tai, 
kad ji gina savo žemę, 
kad ji talkininkauja su A- 
merika ir Anglija, ir ne 
tik nėra pasmerkę, bet y- 
ra užgyrę ir parėmę. Lo
jalūs lietuviai, remdami 
Amerikos karo pastangas, 
tuo pačiu remia ir Rusiją. 
Tačiau Amerikos lietuviai 
negali remti Rusijos rei
kalavimo pripažinti jai 
Lietuvą, kaip nepripažįs
ta Lietuvos ir kitų paverg
tų kraštų Vokietijai. A- 
merikos vyriausybė ne
pripažįsta Lietuvos ir ki
tų kraštų ne tik Vokieti
jai, bet ir Rusijai. Atlanto 
Čarteris užtikrina visoms 
tautoms laisvę.

Komunistai šmeiždami 
lojalius Amerikos pilie-

BOSTON PUBLIC LIBRAR 
CHIEF OF BOOK SELECTION DT 
REFERENCE DIVISION
COPLEY SQ BOSTON MASS

VOL. XXVII — No. 71.

čius tik pasitarnauja prie
šui. Jie turėtų užsičiaupti 
ir susivaldyti.

‘Amerika” rašo:

Prašvilpęs kanuolės didžiulis šovinys pro photografo ausis, kur 
nors fronte, įsmigo priešaky karo treko ir ekspliodavo. Bet nuostolių 
nepadaryta. Tai nekoks malonumas karo frontuose ir laikraštininkams.
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MacU Bandė Atitraukti 
Prancūzu Jaunimą Nuo 

Bažnyčios
London — Inter-AUied 

informacijų komitetas 
praneša apie nacių piktus į 
žygius okupuotoje Pran-' 
cūzijoje, ypač Alzaso ir 
Lorraino provincijose. Sa
koma, kad naciai įvairiais 
būdais įkalbinėja prancū
zų katalikų berniukus, su
laukusius 14 metų am
žiaus, mesti savo tikėji
mą. Naciai sako, kad nie
ko kito daugiau nereikia 
daryti, tik reikia painfor
muoti miestų ir miestelių 
burmistrus, kad jie, vai
kai, atsimeta nuo bažny-■ 
čios. Už vaikus, kurie dar 
neturi 14 metų amžiaus,! 
gali padaryti pareiškimus 
jų tėvai.

Visiems yra žinoma, kad 
naciai yra pagonizmo vy
kintojai. Naciai verčia 
berniukus, 14 metų am-' 
žiaus, įsirašyti į Hitlerio 
jaunimo organizaciją, o 
mergaites — nacių uni- 
jon. Tose organizacijose 
vedama prieš - krikščio
niška propaganda.

Okupuotoje Prancūzijo
je, kaip ir kituose nacių 
pavergtuose kraštuose, 
naciai duoda pilną laisvę!
spaudai, kuri kovoja prieš VVashington. D. C., rūgs. 
Bažnyčią, o kitą spaudą 21 — Jung. Valstybių se- 
persekioja ir uždaro. Tik krętorius Hųll pranešė

J. Y. Atstovas Grįžo 
Vatikanu Kun. P. Juškaičio Jubiliejaus 

Minėjimas

Stalingrado Armijos Atstūmė 
Nacius Atgal; Atsiėmė Daugiau

Gatvių
Maskva, rūgs. 21 —Sta- klumu”, ir jog Sovietų pa- 

lingrado gatvėse eina žūt- ’ galbinės atakos iš šiaurės 
butinė kova. Raudonosios buvo nesėkmingos. Nacių 
armijos kareiviai ištrenkė pranešimai sako, kad jų 
nacius iš kaikurių gatvių, kariuomenės jau pasiekė 
Be to, raudonoji armija Volgos upę keliose vieto- 
laimėjo mūšius dvejose se Stalingrado apylinkė- 
Kaukazo sekcijose. Trys je).
tūkstančiai nacių žuvo, Sovietų žiniomis, raudo- 
Voronezo apylinkėje. 'noji armija laimžjo mQ.

Raudonoji armija ir Sta- šius Mozdoko apylinkėje 
lingrado civiliai gyvento- ir iet tinžje Novorosyj. 
jai visomis jėgomis gina sko da, je Tose 
Volgos miestą. Stalingra- raudonieji slfnaikino 
das ar tik nebus antras naci tankų
Sevastopolis, kurio Vok,e- ir vien Mozdoko apylinkž. 
tijos naciai nepajege taip je nužudž dau ia” kai 
gre“ užimti, kaip uzeme 200 naci Taį ; sunaiki. 
kitus Rusijos miestus. Se- no keturius
vastopolis nors buvo ap- įr dvj naci kompanijas 
suptas, bet ji užimti rei- Novorosyjsko apyunkSje.
kėjo 8 mėnesių laiko.

Jau trisdešimts dvi die- Bet daugiausia naciai nu
kentėjo Voronežo apylin-

nos, kaip Vokietijos na- kžje kur 3 000
ciai bombarduoja Stalin
grado tvirtoves, .nacių kareivių laike trijų

ir sian-
dien dar tapo ištrenkti iš _
kaikurių gatvių su nema-l Šiauriniame fronte, spė- 
žais nuostoliais. Tik vie-'jama Arktiko regione, į 
noje Stalingrado vietoje šiaurvakarus nuo Mur- 
raudonieji sunaikino še-'mansko, Sovietų marinai 
sius nacių tankus ir ketu-' nusileido užpakalyj priešo 
riolika motorinių vežimų * lini jos, užmušė daugiau
ir užmušė apie__

Cambridge,
Sekmadienį, rugsėjo 20 d

»lės ir didelė
.| Pamaldos buvo labai iš-

kunigų ir katalikų pašau- asmeninis atstovas Vati-' P1; ^un- Pranciškus Juš- kilmingos ir didingos,
lionių yra uždarytų kon- kanui, Myron T. Taylor, ,Haitis minėjo savo 25 me- Jubiliatas suteikė Popie- 

-- • tų kunigavimo sukaktį, žiaus palaiminimą.
Jubiliejaus minėjimas j Vakare, 6 vai. įvyko
prasidėjo iškilmingomis šaunus bankietas Jeffer- 
šv. mišiomis 11:30 vai ry- son klūbo svetainėje, kur 
tą Nekalto Prasidėjimo P. dalyvavo daug dvasiškių 

l nndnnac n,(ro 91 Švč. parapijos bažnyčioje, įr apie 500 pasaulionių 
Vokietiios naciaf Pasiuntė kuri°S Webonu yra Jubi- žmonių. Toastmasteriu

liatas aPie 25 “ iba™ ,T, P- strakauskas-
Jubiliatas kun. P. Juš- belijo lietuvių parapi- 

:is atnašavo šv. mi- įos “ebon^- Jub,ba?s 
Jam asistavo kun. K. kun’ Jaska‘tl? ?a™ >aba‘ 

Jenkus ir kun. J. Skalan- dauS sveikinimų žodžiu 
dis. Ceremonijų vedėjais ,tdeSramomIS J““*"* 
buvo kun. Pr. Aukštikal-' Daugiau apie šias didin- 
nis, S. J. ir kun. A. Baltru- gas iškilmes — Jubilie- 
šiūnas. Turiningą pamok- jaus minėjimą tilps kita

Prof John Dewev na-^“11^ organizacijos gali spaudos konferencijoje

garsėjęs liberalas, vienas 
įžymiausių Amerikos filo
sofų, “Frontiers of Demo- 
cracy” leidinyje neseniai 
paskelbė straipsnį, kaip 
reiktų laikytis Rusijos at
žvilgiu. Jis stovi už di
džiausią paramą Rusijai, 
bet protestuoja prieš pa
stangas, kurios nori idea
lizuoti Staliną ir Rusijoje 
vykdytą bolševikų despo
tizmą.

“Dewey nurodo, kad a- 
merikiečiams reikia sau
gotis dabartinės aktyvios 
veiklos, kuri “stengiasi i- 
dealizuoti Staliną ir jo vi
daus ir tarptautinę politi
ką”. Jo nuomone, perdė
tas Stalino idealizavimas 
gali priversti Rusijos są
jungininkus brangiai už
mokėti už rusų bendra
darbiavimą. Tos kainos 
dalimi gali būti Baltijos 
valstybės ir Lenkija

gyvuoti ir veikti. Daug jog Prezidento Roosevelto

centracijos stovyklose ir grįžta Vatikanan. 
sugrūsti kalėjimuose.

Kap. Labanauskas 
KaRfomijoj

Povilas Labanauskas,
Lietuvos laivyno kapito
nas, šiomis dienomis nu
vyko į Kaliforniją ir apsi
stojo Los Angeles, kur 
ankysiąs universitetą.

Naciai Bombardavo 
Angliją

glijos šiaurės - rytinius 
pakraščius, kur numetė' kaitis 
bombų. Tačiau padarė la 

‘bai mažus nuostolius.

LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, rugsėjo 27 
d., 2 vai. po pietų, šv. Pet
ro lietuvių parapijos sve
tainėje, 492 E. Seventh

Komunistų neapkenčia
mas p. Wendell Willkie 
jau pasiekė Rusiją. Jis y- 
ra Prezidento Roosevelto 
asmenis atstovas.

Wendell Willkie jau ap
lankė Egiptą, Palestiną 
Turkiją, Lebanoną, Iraką 
Iraną. Visur buvo nuošir
džiai priimtas. Jis taip pa 
nuoširdžiai yra priimtas 
ir Rusijoje.

Visur, kur tik p. Willkie 
apsilanko, jis įteikia Pre
zidento Roosevelto laiš
kus valstybių pareigū
nams.

rėmime. Iš to galima su
prasti, kad Sovietų Rusi
jos ginkluotos jėgos tebė
ra nepalaužtos.

(Vokietijos aukštoji ko
manda praneša, jog Sta
lingrado kautynės “tęsia
mos su nesumažintu atka-

kaip 150 nacių ir sunaiki-
ir a-_^_

sandėlius.
Tačiau mūšiai visuose 

kituose frontuose yra ne
palyginamai mažesni, 
kaip Stalingrade. Padėtis 
ten yra kritiška, bet kol 
kas nėra ženklų, kad ru
sai būtų nugalėti.

Britų Bomberiai Bombardavo 
Munichą

Londonas, rūgs. 21 —» Maskvos radio skelbia,
Va J- • 1 A • T*> * X. * l 1 J - - -<■ - Ji * T>j-. II ■ riĮĮ r. _- _ _

ti laikraštį “Darbininką”.
Karas iškelia naujų 

klausimų. Pasibaigus ka
rui, grįš daug jaunų vyrų,

slą pasakė kun. A. Petrai- me 
tis, Worcesterio Šv. Kaži- ryj. 
miero parapijos klebonas.!

‘Darbininko” nume-

Pamaldose dalyvavo vys-i Blairstovvn, N. J., rūgs. 
kūpąs Cushing, trys pre- 21 — Netoli Mėlynųjų 

St., So. Bostone, įvyks kuriuos turėsime jtraukti J?tai - J Miliauskasįkainy susidaužė armijos 
LDS Naujos Anglijos ap- j mŪ3ų organizaciją, j jos "Į lr. aPla 25 lėktuvas. Toje katastio-

veikimą. Itobar gi yra bū-i kunlSah dau? lvam5 kon- fojė užmušta 7 karininkai 
tinas reikalas n^lbėtiįg^S^JU Seserys-vienuo- 'ir kareiviai
mūsų vyriausybei ir karo 
jėgom laimėti pergalę.

Šeštadienio naktį Britani
jos bomberiai puolė Saarą 
ir Munichą Vokietijoj. Pa
darė daug nuostolių su
keldami gaisrus. Munich 
yra nacių partijos gimtinė 
vieta. Be to, Munich yra

kad netoli Paryžiaus sus
progdino vokiečių karei
vių traukinį, ir kad pran
cūzų patriotai, užpuolę 
policininkus, kurie vykdė 
nacių įsakymus Paryžiu
je, tris jų nužudė.

skričio suvažiavimas.
Apskričio valdyba kvie

čia LDS kuopų atstovus ir 
svečius narius ir bendrai 
visus 'katalikus, kurie įdo
mauja lietuvių katalikų 
darbininkų veikimu šia
me suvažiavime dalyvau
ti.

Pakviestas kun. S. P.
Kneižis paruošti ir skaity
ti referatą šių dienų svar
biais klausimais.

Tikimės, kad suvažiavi
me dalyvaus visi Dvasios 
Vadai — kunigai ir pasau- 
lionys profesionalai.

Suvažiavimas turės nu
statyti rudens ir žiemos
metu veikimo gaires. Da- Buenos Aires, Argenti- 
bar, kada susisiekimas na, rūgs. 21 — šiomis die- 
automobiliais susilpnėjo, 1 nomis Argentinos valdžia 
tai yra galimybė sutrauk-'uždarė vokiečių - nacių

Lietuva pavergta. Ji kovo
ja su pavergėjais už lais
vę ir nepriklausomybę. 
Lietuva ir šimtai tūkstan
čių mūsų brolių ir sesučių 
laukia mūsų pagalbos.

Štai kodėl LDS Naujos 
Anglijos apskričio suva
žiavimas turėtų būti gau
sus dalyviais.

Uždare Macių Partiją 
Argeimnoje

Dėl Užtariavimo Žydų Įsakė 
Areštuoti Katalikų Kunigų

svarbus Vokietijos indus-1 kad Mas-
tnjos centras ir jame yra ^„40^ yra atsi.
svarbus geležinkelio jun- _ _ J ,
ginys, kuris jungia Berly- saukę , prancūzus padanr-
ną, Pragą, Vienną ir Itali- “ suk*h”\ J0*5! J*e b“
jos miestus. £s; kad -s150_,metų nu.°

Tai jau dešimtas Britų !Valmy ”ušl0' kur .Prancu- 
J zai revoliucijonienai su

United Press praneša, 
jog Vichy vyriausybės 
premjeras Lavai įsakęs a- 
reštuoti kun. Chaillet,
Lyons arkivyskupo kardi
nolo Gerlier atstovą už 
tai, kad Krikščioniško i Petain.

chy vyriausybei protestą 
dėl žydų ir kitų tautybių 
žmonių persekiojimo. 
Kardinolas Gerlier žydų 
klausimu pasiuntė eilę 
laiškų pačiam maršalui

puolimas Vokietijos indu
strijos centrų per devy- 
nioliką šio mėnesio dienų.

Britanija laike tų puoli
mų prarado dešimt lėktu
vų.

Naciai Bijosi Sukilimo 
Prancūzijoj

mušė prūsus pietinėje Pa
ryžiaus dalyje, sukakties 
proga nesukiltų. Seine, 
Seine - et - Oise ir Seine - 
et - Marne uždarė visus 
teatrus, kiną ir kabaretus. 
Uždraudė daryti įvairias 
viešas “demonstracijas”, 
net ir sporto rungtynes.

Bet jokis nacių draudi-
„ ^ . .. mas nesulaikys prancūzų
Ber"’ Šveicarija, rūgs. nuo suiūĮįmo prįeš tuos, 

21 Vokietijos naciai yra kurie ne tik naudojasi to 
smąriuai pasiruošę Pary- krašt0 medžia iniu turtu> 
ziuje ir kituose Praneuzi- k

Draugingumo katalikų or
ganizacija užtaria perse
kiojamus žydus ir kitus 
žmones.

Kun. Chaillet yra Krikš
čioniškos Draugingumo 
-katalikų organizacijos 
pirmininkas.

Kaip žinoma, Jo švente
nybė Popiežius Pius XII 
pasiuntė Prancūzijos Vi-

Lavai, Vokietijos nacių 
pastumdėlis, nusitraukia 
kaukę ir viešai išeina 
prieš Katalikų Bažnyčią ir 
jos vadus, kurie užtaria 
skriaudžiamuosius ir per
sekiojamuosius. Jis sako, 
kad žydų persekiojimai y- 
ra vyriausybės reikalas, o 
kunigai težiūri savo reli
gijos.

jos miestuose užgniaužti tautybių

1 Pirk Defente Sondt ir Stamps)

bile sukilimą, kada visoje ž’mones ^^^3 Mpa. 
salyje kyla nepasitenkini- sitenkiilimo prieš nacius 
mas pnes nacius dėl ares- k , da
tevimo žydų ir patvarky- f Vokietiją,
mo vežti darbininkus pri- ( #
verstinam darbui į Vokie- j
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Britai Bombardavo 
Gnftife

Praneša, kad Britų lakū
nai puolė Graikiją ir Sici- 
ly. Italijos aukštoji ko
manda sako, kad Britai 
padarę labai mažus nuos
tolius.

Taipgi Britai bombarda
vo Tobruką, Bardią ir ki
tas vietas Libijoj. Egipte 
Britai puolė Ašies jėgas 
tarp EI Alamein ir EI Da
ba.

Nutarė Nustatyti Kainas
Washington, D, C., rūgs. 

Berlynas, rūgs. 21— Vo- 21 — Senato bankinis ir 
kieti jos nacių aukštoji ko- monetinis komitetas nu- 
manda skelbia, jog Arkti-tarė žemės ūkio produktų 
ko vandenyne lėktuvai ir kainas ir darbininkams

undno 38 Laivus—
Madai

submarinai nuskandinę 
38 Amerikos ir Britanijos

atlyginimus nustatyti 
rugpiūčio 15 d., arba rug-

Senate 6ave Industrijos 
MobaiadjosBffiy

Washington, D. C., rūgs. 
21 — Šiandien J. V. Sena
tas gavo bilių, kuris duo
da Prezidentui Roosevel- 
tui pilniausią galią mobi
lizuoti darbo jėgas ir in
dustriją karo reikalams 
taip, kaip jis matytų yra 
reikalinga.

laivus, kuriais vežė siunti- sėjo 15 d. lygiu, ir atlygi
ntus i Rusiją. . nimą apriboti 15 nuoš. di-

Be to, kaip praneša, nu- ’ dėsniu už mokėtą 1941 m. 
skandino tris karo laivus sausio 1 d.
į— destrojerį ir du patru
liuojančius laivus, ir kitus 
du laivus sužaloję.

Tačiau šių žinių nepa-' 
tvirtina nei Washingto- 
nas, nei Londonas, nei ki
ti šaltiniai.

Prezidentas Atsisekė Pri- 
imti Japoną VėBavi

Washington, D. C., rūgs. 
121 — Marinų vadas pris
tatė į Baltuosius Rūmus 
Prezidentui Rooseveltui 
japonų vėliavą, kurią ma
rinai paėmė kartu su ja- 

Londonas, rūgs. 21 — ponais laike kautynių Ma 
Britanijos lakūnai dabar
naudoja padegančias

Naujos Britu Bambės Pana-
cine 11 abmumIa| kvIlIVVKraU WlnMB3

LCRiUS UdOMlS l> 
nosnkos

VVashington, D. C. — Iž
do Departamentas prane
ša, kad artimoje ateityje 
bus išleistos centų mone
tos, pagamintos iš plasti
kos, vietoj vario.

Taipgi pranešama, kad 
federalėje Philadelphia 
pinigų dirbtuvėje pradėjo 
gaminti naujus nikelius 
(penkių centų monetas), 
vadinamas “Victory Ni
ekėte”. Tačiau juose ne
bus nikelio. Nauji nifcefiai 
gaminami iš 35% sidabro, 
56% vario ir 9% manga- 
neso. Ąnt vienos pusės 
bus Tomo Jeffersono gal
va, o ant kitos pusės —jo 
namai Monticello.

Schenectady, N. Y. — 
Arkikunigaikštis Otto pa
reiškė, kad devyniosde- 
šimtas nuošimtis Austri
jos gyventojų remia taip 
vadinamą “požeminį” są
jūdį prieš Hitlerį. Tas 
nuošimtis austrų esą pa
sirengę sukilimui prieš 
pavergėjus.

Arkikunigaikštis Otto 
kreipiasi į Suvienytas 
Tautas, kad po karo pa
gelbėtų Austrijai atstaty
ti savo nepriklausomybę.

VlBERfY liMBPKKS

The

v. s.

There wan a 
named

Vho

If

bombas, kurios yra pana
šios į lemonado bonkas.

Stiklinės bonkos yra pri
pildytos gelsvu skysčiu, Į i 
kurios iš lėktuvų numes- ™ 
tos sudūžta ir tas skystys 
užsidega ir paskleidžia 
liepsnas.

kin saloje.
Prezidentas atsisakė ne 

tik priimti, bet, jis nenorė
jo nei jos paliesti.

įas Pasmerkė Darbe 
Sutrukdymą

Kansas City, rūgs. 21 — 
Šiame mieste vyksta A- 
merikos Legiono seimas. 
Šis seimas priėmė vien- 

kuria

• Danijos Raudonasis
Kryžius paaukojo Lietu
vos, Latvijos ir Esti jos i balsiai rezoliuciją, 
Savitarpinės Pagalbos or-! pasmerkia streikus, sulai-
gamzacijoms po vieną sa
nitarinį automobilį. Auto
mobilius, į Rygą atvežė 
Danijos Raudonojo Kry
žiaus atstovas Mortensen.

kymą darbo, lockoutus ir 
diskriminaciją. Atsišau
kia į visus pamiršti skir
tumus ir vieningai remti 
Prezidentą.

SVETINGA ŠEIMININKE'

Moterys! Dažnai sueidamos 
pasidaliname paskatinimo min
timis, paprastai klausdamos 
savęs, kodėl mūsų širdys links
ta prie vienos moters daugiau, 
negu -prie kitos? Kodėl mūsų 
kojos dažnai žygiuoja į vienos

čia, jog jie su širdingu pasidi
džiavimu žiūri į ją.

Nepamirškime, vyras yra tei
sėjas gražumo. Gal jis randa 
pas tave trūkumų. Jis pažįsta 
gražiai pasipuošusią moterį. 
Gal tavo apsirėdymo skonis

ar antros pažįstamos namus? jam tolimas. Bet, jis tavo mo- 
Atsakymas labai lengvas... to
dėl, kad mūsų išrinktoji mote
ris yra svetinga šeimininkė, 
arba kaip Anglai sako: “she is 
a good hostess”. Nevisos turi 
svetingos šeimininkės gabu
mus. Kitos savo įgimtoje dova
noje turi tą Dievo duotą malo
numą. Kitos turi išeiti per gy
venimo mokyklą, mokydamos 
save, kaip įvesti tą svetingu
mą į namų pastogės ugniavietę.
Daugelį kartų gal ir mes visos 
bandėme, bet vis matėsi dide
lių trūkumų, rodos, atradome 
gaivinantį gyvenimo ežerą, bet 
nemokėjome per jį pertiesti 
tiltą.

Ne kartą jums moterims gal 
atėjo mintis... Kas yra svetinga 
šeimininkė? Beabejo jūs savo 
minties knygyne ieškojote ap
rašymo, kuris paimtų vieną to
kią moteriškę ir pastatytų ją 
visų akyvaizdoje. Kur ją su
rasti?

Pirm negu paduosiu pilnesnį 
išaiškinimą... atleisite jei aš 
bandysiu jums paaiškinti kas 
mano manymu yra gera šeimi
ninkė.

Ji yra tikra namų, širdis.
Širdis, iš kurios teka naudin
gumas, paskatinimas, įkvėpi
mas, nuraminimas, širdingu- nustumti nuo lygsvaros. Jei

teriškumą nespręs iš viršminė- 
tų dalykų. Tie dalykai jam 
veikia, kaip orientalinio perfu- 
mo kvepėjimas, kuris liglaiki- 
niai veikia į jo susijaudinimus. 
Jo atviras sprendimas yra ne
tardomas. Vaišingumas, malo
numas duoti patenkinimo būde 
esti tuojau puošniausias ir pa
matinis pritraukimas žmogiškų 
gestų.

Gera šeimininkė neturi būti 
turtinga, graži ir gabi. Jai nėra 
reikalo turėti brangius sidab
ro peilius, brangius parforus, 
stalų baltinius ir stiklines. Jai 
reikalinga sveikas protas, jau
tri širdis ir meilė prie žmonių. 
Jei šios trys savybės yra pa
kankamai sutvarkytos ir išto
bulintos ji gali be mažiausios 
baimės naudoti stiklines, ku
rias gavo iš muilo dėžučių, ir 
parforus, kurias išlaimėjo lan
kydama judamuosius paveiks 
lūs.

štai matome, kodėl žmonės 
mėgsta laiks nuo laiko grįšti 
atgal į namus, kur šeimininkė 
yra natūrali. Ji yra patogi, pro
tiška ir jausminga, taip kad 
svečiai atsilankę į jos namus 
sugeria malonią jos nuotaiką.

Gerą šeimininkę nelengva

mas. domėjimasis ir mielašir- 
dingumas. Savo gyvenime nie
kados nesutikau mdtinos, kuri 
nebūtų buvus nepaprasta šei
mininkė.

Moteris niekados nėra taip 
pilna moteris, negu kad ji už
ima šeimininkės vietą, stiprin
dama savo mylimųjų kūnus ir 
mintis, ypatingai kada ji jau-

4

Puikus pridėčkas, tai naujas 45,000 tonų karo laivas U.S.S. Iowa, kuris šiomis dienomis bu\ 
nuleistas j vandenį Brooklyn Navy Yard statybos dokuose. Tai vienas iš puikiausių ir didžiausių 
karo laivų, kurio nuleidimo atgarsiai, tikriausiai, bus nugirsti Romoj, Tokioj ir Berlyne.

togi... sykį ji pameta savo pa
sitikėjimą, viskas žūva.

Tikra tradicijalinė šeiminin
kė pasilieka rami ir mandagi. 
Nors ir dūmai sunktųsi per na
mų kambarius ar aidingas du- 
binių kritimas suskambėtų iš 
netolimo virtuvės kampelio. Ji 
turėtų užlaikyti vieningumą 
susirinkusiųjų tarpe, nežiūrint 
kas namuose atsitiko.

Šis ramumas mokamas žmo
nių viso pasaulio tautų, kur tik 
pobūdis yra būtinas. Kinijoje 
jaunos merginos yra. lavinamos 
būti ramios, nežiūrint 'kokios 
aplinkumos. “Ką darytumei” 
mergaite buvo klausiama, “jei 
kas nors ateitų ir tau praneštų 
apie didelę nelaimę, liečiančią 
tavo asmenį?” Mergaitė atsa
kė taip, kaip buvo mokoma: 
“pirmiausiai, atlikčiau savo pa
skirtas priedermes kaipo namų 
šeimininkės, širdingai priim
čiau svetį... ir kuomet maty
čiau, kad atėjo man laikas pa
doriai išreikšti savo jausmus, 
nuošaliai prasišalinčiau ir 
graudžiai apsiverkčiau”.

Gera šeimininkė neduoda sa
vo svečiams įsakymą, kaip jie 
turi elgtis jos namuose. Ji pri
ima juos taip, kaip jie yra... ir •
pirm laiko ji nusprendžia ar ji 
norės turėti juos savo tarpe. 
Ji neužkviečia jų į savo namus 
ir vėliau jiems taria kritikos 
žodį už jų kokį nors nemalonų 
pasielgimą, gerai žinodama 
pirm laiko kas jie per vieni. 
Kartą svetys įžengia savo ko
ją į jos namus, ji negali jam 
parodyti nepasitenkinimą.

Kaip matote gera šeimininkė 
turi turėti daugelį gabumų ir 
talentų ir gerą pasiryžusią 
nuomonę. Ji turi gabiai mokėti 
suderinti seną su nauju, nepa
tyrimą su patyrimu šiame kei- 
čiančiame žmonių drauguvės 
kelių žengiant prie kultūringes
nės ateities pažibos.

Gal jūs moterys, skaityda
mos mano šį aprašymą, sakysi
te: “ką Teta Laumikienė nori 
mums pasakyti”. Tiesa daug 
aiškinimų daviau jums. Mano 
mintis buvo iškelti į pagarbos 
viršūnes garbingus darbus 
sų svetingos šeimininkės.

netikėti svečiai atsilanko, jai 
vaišinant savo pakviestuosius, 
ji nekankina savęs... 
juos perstato vienus 
aiškiai išreikšdama aplinky
bes. Tada žmonės esti laisvi pa
sielgti kaip jiems patinka... pa 
silikti, išeiti ar daryti kas 
jiems patogiausia. Šeimininkė 
atsisako būti įtempta ar nepa

NACIŲ DIDLAIVIUI NEPAVY- ^sntirnacių užsieniomi-nisterio Joakimo von Rib- 
bentropo.

Herr von Papen sako, 
_ „ kad jis grįžtąs aplankyti
Trondheim uosto, _Norve- savo sūnų, kuris buvo su- 
gijos į Arktiko jūras ir žagtas Rytiniame fronte, 
pulti Sąjungininkų laivus,
kurie su siuntiniais plau
kė į šiaurinę Rusiją. Ta
čiau pro Sąjungininkų;
sargybą negalėjo pas- ’ _______
prukti. Manoma, kad tas: šiomis dienomis buvo 
nacių laivas buvo torpe- (pranešta, kad būk Suomi- 
duotas. jos valdžia nori atskiros

taikos ^u Rusija, jeigu tik 
sąjungininkai jai užtik
rintų nepriklausomybę ir 
saugumą.

Istanbul, Turkija, rūgs. Tačiau Švedijos spauda 
21 — Vokietijos nacių am-, įtalpino žinias iš Helsinki, 
basadorius Franz von Pa- ^ Suomijos sostinės, kurio- 
pen grįžta į Berlyną. Sa- se sakoma, jog Suomijos 
koma, kad jis grįžtąs dėl užsienių ministeris tas ži- 

! kilusių skirtumų tarp Pa- nias užginčija.

KO IŠPLAUKTI Į JŪRĄ

Londonas, rūgs. 21 — 
Nepatvirtintos žinios 
skelbia, jog Vokietijos di- 

’džiulis karo laivas “Tir- 
pitz” bandė išplaukti iš

ir tiesioginė kalboje.
4: Ji duoda tau progos jaus

ti, kad jos namuose esi namiš
kė, ne žiūrovė.
5: Ji duoda tau r jausmą, kad 

tavyje nrato fcį fiors pagirtino.
6: Niekados prie tavęs nepa

sirodys nuvąrgusi.
7: Jos mintys yra į tave at

kreiptos, ne į virtuvę, nors ji 
pati visus valgius sugamino.

8: Jos asmenybė yra atskir
ta nuo visų kitų naminių parei
ga

9: Ji dalinai tau leidžia tvar
kyti jos vakarėlio įvairumo 
linksmumus.

10: Jei ji mato, kad pas ta
ve ir kitus randasi nuobodu
mo... greitai sugeba surasti gy
vumo judėjimą.

11: Ji nori parodyti tau, kad 
pas ją netrūksta atvirumo ir 
rūpestingumo.

Štai kame rasime gerą šeimi
ninkę. Kaip mūsų socialinis 
gyvenimas persimainytų, jei 
visos mūsų namų šeimininkės 
surastų bent mažą dalelę tų ko
kybių, reikąhngų puošimui 
kiekvienų svetingų namų.

Baigdamas duosiu jums trum
pą juokelį, kuris aiškiai persta
tys visą šią kalbelę.

Sykį jaunikaitis pakviestas į 
svečius, atsisėdęs prie svečių 
stalo, atsisakė gerti stiklelį vy
no, kuris jam buvo siūlomas.

“Ką, negeri vyno?” klausia 
šeimininkė.

“Ne, ačiū poniai”, jaunikai
tis patvirtino savo atsisakymą.

“Nei mažo stiklelio saldaus 
nekalto vynelio?”, paantrino 
šeimininkė, mandagiai laikyda
ma stiklelį prie savo žavinčių 
lūpų.

“NE”. Jaunikaitis buvo 
kaklus,

Geros šeimininkės turi daug 
savybių. Mano manymu, gerą 
ir širdingą, šeimininkę galima 
pažinti iš sekančių kokybių:

1: Nuolatos ji yra linksmax. rvutz 
tave sutikv.

2: Niekaddb 
abejonėje.
Pas M 
3:

Niekaddb tavęs nepaliks 
onėje, kokius rūbus einant 
ją į svečius reikės dėvėti. 
Savo būde z ji yra paprasta

“NE”. Jaunikaitis buvo .at
kaklus, nežiūrint raginimo gra
žios šeimininkės, kuri bandė 
jam įsiūlyti kelis lašelius 
sprogstančio stikle vyno.

“Ištikrųjų labai gaila, kad 
negeri vyno”, pridūrė svetinga 
šeimininkė. “Tai pasakyk man 
kokį gėrimą mėgsti?”

“Niekados negeriu 
jaunikaitis pasiaiškino, 
sispirsi... galiu paimti 
geros senos ruginės”.

Teta Laumikienč

Suomiai Noiį Taftos

Von Papen Grįžta 
Vokietijon

SĄJUNGININKAI PADEGE 
JAPONŲ LAIVUS

Ii Sąjungininkų Centro, I K-fa-fr
Australijos, rūgs. 21 — ’ *"*''■■*
Pranešama, kad Sąjungi
ninkų bomberiai puolė 
Japonijos laivus ties Nau
jąja Gvinėja ir du iš jų 
padegė. Taipgi smarkiai 
bombardavo japonų bazes 
— Lae ir Būną, Naujos 
Gvinėjos šiaurės - rytinė
je dalyje, ir Buką, Solo
mon salų šiaurinėje daly
je.

mušti rasta

Washington, D. C., rūgs. 
21 — Jung. Valstybių paš
tas uždraudė siųsti pasta 
žurnalą “National Police 
Gazette” už tai, kad tas 
žurnalas pasižymėjo tal
pinimu šlykščių paveiks
lų.

vyno , 
‘jei už- 
stiklelį

Joons Kosfokos
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Groborius
NOTARY PUBLIC 

280 Chestnut St.
Telephone Plaza 8595
LlmMlnal dll visokią reiksią.

Užsisakykite Tonika Pas Mos
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
nainos prieinamos.

: Grafton Are., Islington, Ha$s.TeLBednm 1JM-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-fi
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PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ............ ..........$4.00

Kun. Juškaičio Sidabro Jubiliejui Paminėti
* ĮrulB

Pr'simenu kas yra buvę 
Ketvirtis šimtmečio atgal,
Kaip džiaugės Brocktono lietuviai Yr daug už ką čia atsakyt. 
Pamatę gražų jaunikaitį,

Tą kunigystės luom" šventą 
Nelengva tinkamai laikyt:

8UBSCRIPTION RATES:
Domotic yearly ____ __ _____ 84.00
Donuitic onee per week yearly 82.00
Forelgn yearly_______________ $5.00
Fonign once per week yearly 8250

Maldingą kunigą Juškaitį.
To plunksna aprašyt negal,
Kai jis, Dievulio savanoris, 
Nedrąsiai ėjo prie altoriaus 
Ir pirma kartą rankoms savo 
Mišias šventosios atnašavo.

degė meile prie Kūrėjo,
Viena kart savaitėje metama.... 82.00 Jo veidas niurnu ierėjo
TT4o,'t.nir met o m <s AA ■ _   - _Užsieny metams ................. ..........85.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 82.30

DARBININKAS
366 W ėst Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Neapykanta Neapykantą Gimdo

i Ir džiūgavo draugai ir gentys,
Laimingos susilaukę šventės. 
Pamylę savo Kunigėlį,
Jam šaunų pokylį iškėlė.

Jau metai dvidešimts penki
Nuo tojo įvykio praėjo,
Dar atsipeikėt nesuspėjo,
O čia iru sukaktis tauki.
Ir atsiduso jubiliatas:
Ar jau nesenti būtų metas f 
Ne, ne! Dar stoprios kūno jėgos

Pirmasis pasaulinis karas — bent iš alijantų pu-1Ir jaunas veidas. Sveikata
sės — buvo remiamas ir motyvuojamas didingu šū
kiu: kova už demokratiją. Paskui prie to dar buvo pri
kergtas antras šūkis — karas prieš karą. Vadinasi, 
taip nuodugniai reikia priešą nugalėti, kad jis dau
giau niekad nebeišdrįstų ir nebepajėgtų kariauti. Dėl 
pirmojo šūkio vis dėlto neapsirikta. Demokratija, kad 
ir nepilnai, bet vis dėlto daug laimėjo. Iškilo daug nau
jų valstybių, nepriklausomų tautų, kurios galėjo tvar
stis kaip tinkamos. Bet dėl antrojo šūkio skaudžiai 

v ivilta. Karas, kaipo toks, savo tikslą gal ir atsiekė:
, ~ūiai buvo visiškai nugalėti ir skaudžiai pažaboti, 

erskaudžiai gal. Ir iš to kilo visa bėda. Taip tamp
riai priešus pažabota, kad atrodė lyg norima visai 
juos pasmaugti. Tai buvo didelė klaida. Nežmoniškos 
Versalio taikos sąlygos privertė vokiečius įtemptai 
organizuotis naujam karui. Reiškia, pažabota, bet 
vadžių neišlaikyta. Versalio sutarties punktai viens 
po kito buvo likviduojami, ir Tautų Sąjunga jautėsi 
bejėgė laužytojus nubausti ir karinę jų organizuotę 
sustabdyti. Kilo antras dar baisesnis karas, ir Pran
cūzija, pirmame kare nugalėtoja, antrame liko visiš
kai sugniuždyta ir pavergta. Dalinai visai okupuota, 
dalinai neva tai laisva, bet faktinai nuo vokiečių pri- 
klusoma ir dažnai jų terorizuojama.

Generolas Petain, pirmojo karo herojus, bet da
bar jau 83 metų senelis, valdo neokupuotą dalį, kurią 
vadinama Vichy Prancūzija. Okupuotąją dalį valdo 
vokiečiai, bet jie iškišo savo pakaliką, karjeristą La- 
valį, kad jisai neva tai atstovautų prancūzų tautą. Pe- 
taino padėtis tiesiog traginga. Iš vienos pusės jis no
rėtų nepriklausomai tvarkytis, bet iš kitos — vokie
čiai kišasi į visus jo reikalus ir tiesiog jį priverčia da
ryti tai, ko jis, jei turėtų lasvas rankas, niekuomet 
nedarytų. Paimkime kad ir žydų klausimą. Vokiečiai 
labai žiauriai su žydais elgiasi. Jie nor, kad ir Petain 
labai žiauriai su žydais elgiasi. Jie nori, kad ir Petain 
pats gerai žino, ką reiškia turėti reikalo su žydais-pro- 
pagandistais, bet einant grynai humanitariniais bei 
žmoniškumo principais, jis nepolitikuojančių žydų, 
karo pabėgėlių ar šiaip ramių piliečių, persekioti ne
nori. Bet vokiečiai jį verčia tai daryti, ir Petain, geras 
katalikas, susilaukė Vatikano protesto dėl žydų per
sekiojimo. Ir daug, daug, prisieina Petainui ir visai 
prancūzų tautai nukentėti, o vis dėl nelemtai sugalvo
tos Versalio taikos sutarties, kuri smaugte smaugė 
vokiečių tautą ir privertė ją ryžtingai ruoštis prie 
naujo karo. Iš keršto gimusi politinė klaida daug pri
sidėjo prie šio negirdėtai barbariško karo.

Tačiau ir vokiečiai daro tą pačią klaidą. Už savo 
žiaurų poelgį su užkariautoms tautoms jie turės skau
džiai nukentėti, kaip kad nukentėjo rusų imperija. 
Neapykanta gimdo neapykantą. K.

- 1 Toli gražu dar nevaliegus 
Ir protas gyvas. Sarmata 
Apie senatvę jau kalbėti,
Kuomet gyvent tik reik pradėti.

O bet gi daug jau išgyventa..,

Bet jubiliato ryžtingumas, 
Pasišventimas ir uolumas,
Jo sumanumas ir rimtis 
Pašalino visas kbūtv 
Žiūrėkit, kiek čia padaryta. 
Suraskite kleboną kita,
Kurs prie tiek mažo ištekliaus 
Nuveikęs būtų ką dauginus. 
Bažnyčia puikiai užlaikyta 
Ir artistingai išdažyta,
Erdvi, jauki klebonija 
Ir ružaoa vienuolija.
Bet io svarbiausioji veikla 
Tai įsteigtoji mokykla.
Uoliai darbuoiasi seselės,
Tarsi ainių je bitelės.
Jos medų panamina saiki.
Jr>s itnvameėin šir^s "aido. 
Vaikučiu Ifktkianfėu būriai, —
A kūtės ju kain Žiburiai.
Pranai veidai. ranku" s baltos, 
Širdelės mylinčios, nekaltos.

Jau daug gražios jaunuomenės 
Mokykloj šitoj išauklėta.
Kaip čia gyventa, kaip mylėta,

J'e visad ateity minės.
Klebonas sėdi sau ant sosto 
Ir aveles meilingai glosto. 
Sulaukęs amžiaus jubiliato,
Jis rodos sau rainiai gyvętų 
Ir užtarnautai pasilsėtų:— 
Užtenka grūdo jau pasėto.
Bet kur tau. Nori dirbt toliau 
Ir sėti sėklą dar giliau.
Užsimojimats jis gyvena.
Jis turi dar neviena planą 
Neviena darba užsikrovęs — 
Vis dėl parapijos gerovės.

Kokie tai būtų tie planai, 
Kuriuos jis rezgia amžinai f 
Kai pagyvensim — pamatysim 
Dabar tik tiek tenasakvsim, 
Kad tie planai tada subręs, 
Kada jis aukso amžių švęs.
Kol kas patikrinti t'k g dim, 
Kad jis yra širdžių karalium.

Tad užsimiršę metu skaičių, 
Tam amžinajam jnu'Vaičiui, 
Garbingam kunigui Juškaičiui 
Mes linkime ilgiausių metų: 
Kad visad su mumis gyvetų 
Ir aukso jubiliejų švęstų!

J. K.

Alan Cranston Kalba Svetimkalbių Redaktoriams 
Ir Leidėjams(Šią kalbą p. Alan Crans

ton, viršininkas, Foreign 
Language Division, Office 
of War Information .pasakė 
svetimkalbių laikraščių re
daktoriams ir leidėjams New 
York City, rugpiūčio 25 d., 
1942).
Aptamsintuose rūsiuo

se, mažose
tvartų durų, urvuose, mi 
meografų mašinos ir maži 
ranka-sukami spausdina
mi presai spausdina pože
minius laikraščius Euro
pos žmonėms nacių 
grobtuose kraštuose. 

Išleidžiami lenkų, nor-

jais. Jisai skaito svetimą Į 
kalbą spaudą vienu svar
biausiųjų tautos susisie-l 

grasinimais kimo kanalų. Karo Infor- Pabėgantis balūnas, pagautas ir tik mažai sužalo-atbukusiais _ _________  .
arba kyšiais, atsargiai ap- macijos* Ofiso Svetimkal-1 Tai Pacifiko pakraščių sargybos tarnyboje 
gaulinga propaganda ir Divizijos vienas prin 
švelniais spaudimais. į cipalių uždavinių yra koo- 

Dauguma jūsų, daugu- peruoti su svetima kalba
_____ , mos Jung. Valstybių lei- spauda išplatinimui žinių

pastogėse, už džiamų 1,500 svetimų kai- i apie karą.
i. bų 35 svetimose kalbose „ . ., ,1 Kai kurie iš jūsų plačiai reikalauja

atidarė savo laikraščių mechanikųlaikraščių redaktoriai ir 
leidėjai, puikiausiai atsi
laikėte prieš visas priešo 
pastangas jus paveikti ar- 
ba dominuoti jus jų pačių 
piktiems tikslams.

Jeigu Jungtinių Valsty-

ORO KORPUSAS REI-
KALAUI A MECHA

NIKŲ
Armijos Oro Korpusas 

kvalifikuotų 
tarp 18 ir 44

iš valstybių ir vietinių 
apgynimo tarybų iš Of
fice of Civilian Defense, 
VVashington, D. C.

Rašomosios Mašinėles 
Reikalingos Ginkluo

toms jėgoms
Daug amerikiečių gali 

prisidėti prie karo pastan-
mechanikai, ■ gos padėdami valdžiai iš

skiltis karo informacijai, I metų amžiaus. Aplikaci- 
išleistai Karo Informaci- jas paduokite arčiausiam 
jos Ofiso Svetimų Kalbų Armijos rekrūtavimo ofi- 
Divizijos. Svetimų Kalbų Įsui. Aplikantai neprivalo 
Divizija, iš kitos pusės, būti lėktuvų
nėra uždėjusi jum per di- nes automobilių, “Diesel”, • rišti sunkią problemą. Ar- 

—i . .... !~'mija ir Laivynas reikalau
ja pusę milijono rašomų
jų mašinėlių. Amerikos 
rašomųjų mašinėlių ga- 

dabar gamina
vų dirbėjai, instrumentų ginklus ir karo pabūklus 
gamintojai, laikrodžių ir jie gali pagaminti tik 
darbininkai, ir pan., gali ■ trečią dalį reikalingų ra- 

mašinėlių gin- 
ir kluotoms jėgoms. Lieka- 

. . susinešimų vyrai gali tap-i mą dalį turėsime gauti
I** ra^io operatoriai ir me-'nuo Amerikos biznio, val- 
chanikai ir visokių rūšių stybių ir miestinių autori-

vegų, prancūzų, serbų- bių karo meto valdžia
kroatų, čekų, slovakų, ir | duoda laisvę spaudai kiek-1 nybė je, mes nedarėme jo-lūkiu mechanikai gali len 
visų kitų nenugalimų į žmogui “žinomoje kių reikalavimų. Mes tik gvai pritaikinti savo ga-
zmonių kalbomis — taip, • kalboje, tai įrodo tą faktą,1 paprastai pristatėme I bumus lėktuvų užlaiky-___  _
net vokiečių ir italų — tie. kad jūsų visa dauguma jums medžiagos, ir jūs ją | mui ir pataisymui; šautu- minto jai 
laikraščiai diena iš dienosjParodėte laisvos spaudos atspausdinote arba ne, ‘ ”
slaPtai .,SU^1.e5a. w pa" atsakomybės pilną supra- kaip jūs pasirinkote
gelbsti įkvėpti žinias apie timą I . _________________ ________________ , „ r,___ , __ __

t • v v , I . 4® neatėjau jus čia gir-kįjįį vartojami kaipo lėk-1; somų jų 
Jungtinių Valstybių vai- ti, ir jus neatėjote čia, kad t šarvininkai; radio ir kluotoms 

džios atsinesimas nėra gauti pagyrimų. Musų su
vien tik svetim'kalbinės sirinkimo

apsvarstyti, kaip

dėlių reikalavimų. Tikre- sunkvežimių, traktorių ir

pasaulinę kovą už laisvę, 
Jie simbolizuoja tos lais
vės nenugalimą jėgą.

Jeigu tų požeminių laik-Į 
ra š? ii] drąsūs redaktoriai spaudos toleravimas. Yra tikslas
galėtų su jumis susitikti'^ daug daugiau. Valdžia svetima kalba spauda ga- suleidėįai ir metalo darbi «• B _• « - ___ Žino ru* Vo1_ zJ mi-m «« 1-i.cUa I . _ . .. .dabar — viešai, kaip mes zino» kad be svetimos kai
čia susitinkame, be bai-į^°s spaudos milijonai A- 
mės būti suimtais ir mir-i merikiečių negalėtų pilnai 
tinai sušaudytais — aš

tikras, jie jums pasa-esu
kytų vieną dalyką, jųjų 
bendradarbiams žurnalis
tams ir draugams kare 
>rieš priespaudą. Ši žinia 

■ >ūtų:
“Susivienykite! Laiky

kitės bendrai prieš agresi
jos jėgas. Pamirškite vi
sus skirtumus kol laisvės 
jėgos triumfuos. Nespau
sdinkite nieko, kas nu
kreiptų dėmesį nuo visų- 
svarbiausio

suprasti ir prisidėti 
laimėjimo karo.

Karo Informacijos Ofi
sas dirba artimai su tau
tos svetimų kalbų laikraš
čių redaktoriais ir leidė-

prie

lėtų daugiausia prisidėti L jnkaį ras 
prie šio karo laimėjimo.
Mes laimėsime tik tada, 
jeigu jūs ir kiekviena A 
merikos gyventojų sekei 
ja pašvęs kiekvieną ener
gijos unciją, talentą ir lai 
ką karo pastangoms.

(Bus daugiau)

tetų ir privačių savininkų.
Jung. Valstybių valdžia 

nupirks šias rašomąsias 
mašinėles mokėdama 
aukščiausią vasario 1 d., 
1943 m. kainą, jos bus

........ .. ,. i perduotos Armijai arbaamerikiečiui, kaip us gali'F . m
padėti laimėti kalį, Of- LaivynuL Tas masmeles

progos dirbti 
prie žemės darbininkų.

PILIEČIŲ KARO 
KNYGUTE

Paaiškinti kiekvienam

fice of Civilian Defense valdžiai nupirks atsakomi

Naminis Frontas
išleido brošiūrėlę, "WhatGan I.Do’” Kaip vardas JUng’
praneša, ji aiškiai atsako J *

Dabartinis karas palietė, vietas turės užimti senes 
visas pasaulio dalis, kare'ni vyrai ir moterys, 
dalyvauja beveik visas baigoje 1943 m. viena iš 

v, . . pasaulis. Mūsų sąjungi- keturių moterų — gal vie
.... . H^ūavinio nY*jninkai — kiniečiai — stu- na iš visų trijų — tarpe 18galėti nacius ir fašistus nu0 ir 44 met įnaaus. bus
Jus suprastumėte tą i eentro Unijos,

mą. Todėl, kad nacių pro- rL“ i.x - • i ciai mylių ilgio, ir musų dalis ių
ktfnti suskaldai k- uiT ?°V°jantieji vyrai kala a’ ,trij°se- 

ia t SUSKaiaytl IT UZKa liniins Nnr.

klausimus, kuriuos mes 
visi savęs užklausėme nuo 

p~_ I gruodžio 7 d.
Yra pirma

Septynių bilijonų dole
rių karo konstrukcijos 

sątrauka į- programa reikalauja dau-
vairių progų visiems daly- giau darbininkų, tautinės 
vauti karo darbe. Tūks- būdavojimo konraktorių 
tančiai žmonių prašė in- draugystės ir dailydų

tūkstan- samdoma knOT^tre'čiai^™“1™' kaiP* > ®ali ‘arPtauting uni> Pradėj° 
tukstan samdoma^nors, .^>aĮnaudoti pilną arba liuosą lavinimo programą.

“Kiekvienas vyras, mo- Dabar vyrai ligi 50 me-
įr vaikas Amerikoj amžiaus gali stoti į ar-

nau jiems Į turi ginklų įveikti Ašį”, tun parodyti
pristatyti, į lai- Į sako James M. Landis, paliuosavimą iš drafto ta-

Pn- kos dvVumVoV'MūsiTl^i k4’ reikalingus ginklus ;OCD Direktorius, išleis- rybos. Armija nenon imti 
kos ayKumuose. musu lai- __ _ prityrusiu senesnių vy-

OWI.

riaflti Ameriką, jus pasi- ' "sulaikymas Milijonai darbininkų tu-lteri:
užpuolikų, nukreipė nacių išlavinti

siiu. šie Hitleno ir Goeb- ^tuvus nuo aUkų Afri- darbams 
belso agentai ir JW
stumdėliai Italijoj ir vi- mūsų kareiviams, ko dau-1 damas knygutę. “Nereik prityrusių senesnių
suose kituose okupuotuo- tankus ir bombas i ^iau mes gaišiname, laisvo laiko dalyvauti ka- rų nuo karo darbų.
se kraštuose žino per ei- įr Darbo Diena at to daugiau priešas laimi. rėje. Mūsų ginklai aplink
lę metų, kad jeigu tik jie *—5! daugiau 200 laivu Laikas ir darbo taupymas, mus visur, 
erois+vi zy™eta daugiau laivų c? o s-tfiaur-kc musų namuo-
galėtų jus paveikti, jie f ar kiton pusėn, padeda mūsų se, ofisuose, mokyklose ir
lengvai galėtų kontroliuo- ° uudavoti vyrų ' Jėgą ir mūsų kovo- klubuose. Mes pradeg
ti — arba mažiausia su- Lm®31 «“♦« Syk Janči;* Todėl, kada juos vartoti — bet tik

militarinė pagarba ati-1 dedame.

pradedame 
pra-i 

Neseniai Elmer.. ... .. .. ... . karnų metu dešimtklaidinti, susilpninti ir
demoralizuoti — didelę p ' 'duota mūsų karo hero-ĮDavis, Office of War In-
daugumą Amerikos pen- J Budavoti šiuos ■ laivus, jams, mūsų “produkcijos formation direktorius, iš- 
kių milijonų ateivių nepi- kartu su tūkstančiais šau- kareiviai” užsipelnijo vie-1 leido pranešimą sakyda- 
liečių, vienuolika milijonų tuvų, tankų ir lėktuvų šo pagyrimo — 16 vyrų ir
sveturgimių piliečių ir mums ir Suv. Tautoms, 1 moteris gavo pirmus 
daugelį iš dvidešimt trijų reikalinga daug daugiau “Certifikatus of Individu- 
milijonų pirmosios kartos darbininkų, negu dabar ai Production” už patari-

mas, kad “kaipo tauta 
kare. Ši knygutė mus į- 
trauks iki liemens, jeigu 
ją perskaitysime ir veiksi-

Amerikiečių. I turime. Kada mūsų jauni mus — buvo geriausi iš
Šie nacių agentai kiek- vyrai apleidžia karo dar-j 12,000 patarimų — dėl pa-

vieną iš jūsų atakavo —;bus ir stoja į armiją, jų gerinimo karo reikmenų.

me .
Kopijų knygutės “What 

Can I Do?” galima gauti

I Need Your HelpI
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UEIUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
keri j

sųmlss yrs lotai startas, 
nes ft > AsMrttojsH gyta* 

ta patįSto- 
stateoti apie SO* 

tatatos, se© kurių dabar 
jokaf fltnę« 
sunumeruotas ir 

sudarytas. 
Piratausią paduoda išvež
tojo pavarde, vardą, o 
Skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo Statas ir gyta* 
esme? viste Lietuvoje. 

<**»)
Jeaef (»»- 

«sy9), M dartstfsm gyv 
riete VSshs.

7481. Nafrateekie, 8taey» 
(ftanjMM), 49, duonkepe g. 
rietą Viteaa

.7483. Kagradnfckt, ftgmantea 
(VladiMlriM), gtaęn 1884
NHKHnJV/ >y ▼- vM^A YUSRKh

7483. Nagrodskienė, Jadvyga, 
gimusi 1885, gyv. vieta Vilnius.

7484. Nagrodškytė, Elvyra 
(Zigmas), 13.

7485. Naikus, Juozas (Jo
nas), 31, samdinys, gyv. vieta 
Kriūkai, Paežerėliai.

7486. Naikaūskas, Kostas 
(Stasys), 68, ūkininkas, gyv. 
v. Vaiguva, Šiauliai.

7487. Naikauakienė - Jonavi- 
čiūtė, Gabrielė, 48, ūkininkė.

7488. Naikaūskas, Balys (Ko
stas), 23, ūkininkas.

7480. Naikauskaitė,
(Kostas), 14, mokinė.

7400. Naikaūskas,
(Kostas), 8, mokinys.

7401. Naikus, Juozas (Jo
nas), 31, samdinys, gyv. 'vieta 
Paežerėliai, Sakiai.

7402. Naikuvienė, Elzbieta 
(Petras), 27, šeimininkė.

7493. Naikienė, Ramutė (Juo
zas), 4.

7404. Naiketis, Antanas (Jo
nas) , 26, karininkas, gyv. vieta 
Marijampolė.

7495. Naujokaitis, Antanas 
70, aptiekorius, gyv. vieta Bar
tininkai, Vilkaviškis.

7496. Nainys, Balys, gimęs 
1904, gimnazijos direktorius, 
g. vieta Žeimelis.

7497. Nainienė, Stasė, gimusi 
1910, šeimininkė.

7498. Nainytė, Stasė (Balys).
7499. Nainytė, Zinaida (Ba

lys).
7500. Nainys, Kazys, 36, ve

terinaras, gyv. V. Marijampolė.
7501. Nainienė, Adelė (Juo

zas), gimusi 1916, mokytoja.
7502. Nainys, Vaidotas (Ka

zys), gimęs 1040, gyv. vieta 
Marijampolė.

7503. Naktinis, Steponas (Jo-

galt* stato

Marija

Vladas

’.IMSPK*S

A snrgeon ititattd Dr. 
McGee

Said—“I’U p«t a part of 
my fee,

In Bondtf O» Na- 
tiof/Z

Va* opUMO**
Ta lesp Ab Aa LaaŽ af

dtt fN»f”

o.a

_ i.

■ , ,.... ■ ■ ,
kubas), 35, darbininkas, gyv. 
vieta Biriai.

7504. Nakutia, Aleksandras 
(Vincas), gimta 1011, vežikas, 
gyv. vieta Viteiaa.

75«. Nateėė, Jonušas (Me- 
ėya), 17, mokinys, gyv. vieta

7506. Nalenč, Česlovas (Si
monas), 48, gyv. v. Vilnius.

7507. Nolivaikienė, 33, siuvė
ja, gyv. vieta Švenčionys.

7508. Nolivaika, Ždislovas
(Karolis), 12, mokinys.
7509. Nolivaika, Janusas (Ka

rolis), 8, mokinys.
7510. Namajunas, Leopoldas, 

33, pienininkas, gyv. vieta Me
deliai, Biriai.

7511. Namajunienė, Ona 
(Juodas), 32, mokytoja.

7512. Namajunas, Edmundas 
(Leopoldas), 2.

7513. Narakas, Antanas (Mo- 
tiejus), 44, ekonomistas, gyv. 
vieta Vilnius.

7914. Narbutas, Vladas (Sta
sys), 38/ aktorius/ g. v. Vilnius.

7913. Narbutaitė, Zuzana 
(Jurgis), 28, mokytoja, gyv. v. 
Molėtai, Utena.

7516. Narbutas, Leonas, 38/ 
policininkas, g. vieta Varniai.

7517. Narbutienė, Milda (Le
onas), 12, mokinė, g. V. Var
niai.

7518. Narbutas, Vytautas
Leofias), 5.
7519. Narbutas, Simonas (Al

fonsas), samdinys, g. v. Kel
mė

7520. Narbutienė, Sofija, šei
mininkė.

7546. Narkevičius, Voldema
ras (Jonas), 15, mokinys.

7547. Narkevičiūtė, Euliolija 
(Jonas), 11, mokinė.

7548. Narkevičius, Jurgis 
(Jurgis), 24, gyv. v. Ukmergė.

7549. Narkevičius, Kazys (E- 
dvardas), 60, ūkininkas, g. v. 
Taujėnai, Ukmergė.

7550. Narkevičienė, Liudvina 
(Felicijonas), 60, ūkininkė.

7551. Narkevičienė, Marija 
(Felicijonas), 54, ūkininkė.

7552. Narkevičienė, Kornili- 
ja (Hiliaras), 57, ūkininkė, g. 
v. Telšiai.

7553. Narkevičiūtė, Silverija 
(Juozas), 35, samdinė, g. v. 
Šiauliai.

7554. Narkunaitė, Stefanija
(Mykolas), 28, ūkininkė, gyv. 
vieta Juodgalviai, Melagiai.

7555. Narkunienė, Veronika 
(Kostas), 34, šeimininkė, gyv. 
vieta Utena.

7556. Narkunas, Jonas - Algi
mantas (Anupras), 11, g. v. 
Uteaa.

7557. Narkunaitė, Livija-Liu- 
eija (Anpras), 4.

7558. Narkunas, Zenonas (A- 
tiupras), 1.

7559. Narkutš, Pranė (Pet
ras), gimusi 1922, studentė, g. 
vieta Katinas.

7560. Narožny, Franeišek, gi
męs 1895, ūkininkas, gyv. vie
ta Vilnius.

7561. Narožny, Vadov (su 
šeima), 42, ūkininkas, gyv. vie
ta Vilnius.

7562. Narožnienė, Bronislava

U. S. S. Jeffers, šiomis dienomis paleistas j van
denį, Kearny, N. J. Tai dėl Jungi. Valstybių dviejų 
vandenynų Laivyno. Laivai iš dokų slenka į Vandenį, 
kaip upės srovė.

7586. Naudžiūnas, Dauman
tas (Motiejus), 10, mokinys.

7587. Naujalis, Vincas (Joku-

7613. Navickas, Vincas (Ig
nas), 32, ūkininkas, gyV. vieta 
Rudamina, Marijampolė.

bas), gimęs 1902, gyv. vieta1 7614. Navickienė, Marė (Vin-

(Jonas), gimusi 1903, ffkifiin- 
7521. Narbutas, Rimas (Si- kė, gyv. v. Vilnius.

moaaa).
7522. Narbutaitė, Nijolė (Si

monas).
7523. Narbutaitė, Birutė (Si- 

).
7524. Narbutas, Stepas (Si

monas), 34, veterinaras, gyv. 
v. Eržvilkas, Tauragė.

7525. Narbutas, Jonas (Jokū
bas), 46, ūkininkas, gyv. vieta 
Žeimiai, Kėdainiai.

7526. Narbutienė, Liucė, 30, 
šeimininkė gyv. vieta Žeimiai.

7527. Narbutas, Jonas (Jo
nas), 12.

7528. Narbutas, Zbiskas (Jo
nas), 10.

7529. Narbutavičius, Bronius 
(Juozas), 27, policininkas, gyv. 
vieta Bartininkai, Vftkaviškis.

7530. Noreika, Jonas (Pet
ras), 1932, mokinys, gyv. vie
ta Skuodas, Kretinga.

7531. Noremskis, Vostekas 
(Stepukas), 16, mokinys, gyv. 
vieta Vilnius.

7532. NaTeričius, KaZys (Ka
zys), 30, seržantas, gyv. vieta 
Panevėžys.

7533. Narijaūskas, Vačys 
(Andrius), 31, karininkas, g. 
vieta Vilnius.

7534. Narijaūskas, Justinas 
(Andrius), 29, karininkas, gyv. 
V. Vilnius.

7535. Narkauskas, Petras 
(Antanas), gimęs 1910, sitivė-

7563. Narožny, Lušek (Fran- 
sišek), 10.

7564. Naroševičius, Antanas, 
40, darbininkas, g. vieta Saldu
tiškis, Švenčionėliai. '

7565. Naroševičius, Vincas

Kaunas.
7588. Naujokas, Kazys (My

kolas), 39, gyv. vieta Šėta, Kė
dainiai.

cas), 40, ūkininkė.
7615. Navickas, Vladas (Jo

nas), gimęs 1890, samdinys, g.
vieta Virbalis.

7589. Naujokas ,Vincas (Jo-* 7616. Navickienė, Konstanci-
nas), 50, samdinys, gyv. vieta ja (Antanas), gimusi 1892, šei- 
Kaunas. ' mininkė.

7590. Naujokiem, Zenoki ja ■ 7617. Navickaitė,' • Viktorija
(Kaitys), gimusi 1907, samdi-' (Pranas), 27, ūkininkė.
nys, gyv- rietą Kaunas. ! 7618. Navickas, Vladas (Vla-46, ūkininkas, gyv. vieta Vii- | ’ __

7591. Naujokaite, Violeta das), gimęs 1921, studentas.
(Vincas), 14, mokinė. t 7619. Navickas, Vytautas

7592. Naujokaitis, Antanas' (Vladas), gimęs 1924, moki- 
(Juozas), 72, aptiekorius, gyv. nys.
vieta Bartininkai, Vilkaviškis. * 7620. Naviekas, Vincas (Vla-

7593. Naujokaitė, Stefanija, das), gimęs 1933.
65, gyv. vieta Bartininkai. į 7621. Navickas, Jonas, 29,

7594. Naunčikas, Antanas samdinys, gyv. vieta Kybartai. 
(Bronius), gimęs 1903, darbi-j 7622. Navickienė, Gražina, 
ninkas, gyv. vieta Šakiai. šeimininkė, g. Vieta Kybartai.

mus.
7566. Naroševičienė, Jadvyga 

(su vaikais), 43.
7567. Naroševičienė, Kristina 

(Henrikas), gimusi 1904, šei
mininkė, g. v. Sabinai, Šiauliai.

7568. Narutavičius, Kaitys.
7569. Narvydas, Leonas (Le

onas), gimęs 1916, vežikas, g. 
vieta Joniškėlis, Biržai.

7570. Narvydas, Benediktas 
(Benediktas), 35, kapitonas.

7571. Nasevičius, Vladas 
(Vladas), 32, studentas, gyv. 
v. Vilnius.

7572. Nasežkaflo, Eugenijus 
(Izidorius), gimęs 1912, g. v. 
Vilnius.

7573. Nasvytis, Kazys (Mo
tiejus), 45, gydytojas, gyv. vie
ta Vilnius.

7574. Nasvytienė - Kalgytė, 
Beata (Jonas), gimusi 1912, 
šeimininkė, g. v. Kaunas, Šan
čiai.

7575. Našauskienė, Stefanija 
(Liudvikas), 69, ūkininkė, gyv. 
vieta Grinkiškis, Kėdainiai.

7576. Natkevičius, Pijus (To
mas), 60, gimnazijos direkto-

7595. Nausėda, Vladas (Ta-' 7623. Navickas, Petras (Juo
zas), 34, samdinys, gyv. vieta 
Kupiškis.

7624. Navickas, Kazys (Jo-

das), gimęs 1911, mokytojas, 
gyv. vieta Kaunas.

7596. Nausėdienė - Girdvai-
nytė, Aleksandra (Tomas), gi- nas), 34, ūkininkas, gyv. Vieta 
mus 1909, mokytoja. i GiMvaifiiai, Raseiniai.

7597. Nausėdaitė, Nijolei 7625. Navickienė - Tamulytė,
(Vladas), 2.

7598. Nausėdienė , Aldona 
(Stepas), gimusi 1912, samdi
nė, gyv. vieta Kaunas.

Teresė (Pėtfas), 33.
7626. Navickas, Vytautas 

(Kazys), 12, mokinys.
7627. Navickaitė, Aldofia-Te-

7599. Navakas, Jonas (Juo-^resė, 10. 
zas), gimęs 1914, karininkas, 7628. Navičkis, Leonas, 31, 

darbininkas, gyv. v. Lentvariu.

jas, gyv- vieta Rudnia, Alytus., r’us’ Kyv- v. Marijampolė.
7536. Markevičius, Stepas,! 7577. Natkevičienė, Elzė-E- 

50, Samdinys, gyv. v. Vilnius. Ilen* (Vincas), 58, šeimmūfkė.
7537. Narkevičienė, Kazimie-| 7578- Natkevičius, Stasys

45 (Juozas), 56, ūkininkas, g. V.
7538. Narkevič. Zeną, 17, g. 

vieta Vitaius.
7539. Narkevičiūtė, Irena, 15.
7546. Narkevičius, Antanas

(Kazys), 24, muzikantas, gyv. 
vieta Vilnius.

7541. Narkevičienė, Ona, 65, 
šeintiūinkė, g. v. Kaunas.

7542. Narkevičius, Aleksan
dras (Aleksandras), 30, samdi
nys, gyv. vieta Kaunas.

7543. Narkevičiūtė. Sofija 
(Aleksandras), 28, g. v. Kau
nas.

7544. Narkevičius. Jonas (Jo
nas), 48, darbininkas, gyv. v.
Katinas.

7545. Narkevičienė - Rein- 
hardaitė, Berta, 34, siuvėja.

MMMMMKeSHMMBl

Krosna.
7579. Naudžiūnas, Antanas, 

gimęs 1904, mokytojas, gyv. v. 
Lazdenei, Trakai.

7580. Naudžiūnienė - Žukaus
kaitė, Elena (Kazys), gimusi 
1908, mokytoja.

7581. Naudžiūnaitė, Vaidota 
(Antanas), 6.

7582. Naudžiūnas, Pranas 
(Simonas), 46, policininkas, g. 
vieta Kaišiadorys.

7583. Naudžiūnas, Motiejus 
(Domininkas), 47, gyv. vieta 
Žiežmariai.

7584. Naudžiūnienė, Pranė, 
40. ūkininkė.

7585. Naudžiūnas. Alfredas 
(Motiejus), 18, mokinys.

g. vieta Vilnius.

7600. Navakas, Klemas (An
tanas )j 45, mokytojas, g. vieta 
Pasvalys, Biržai.

7601. Navakienė, Eugenija, 
gimusi 1903, mokytoja.

7602. Navakienė, Aldona 
(Klemas), 10.

7603. Navakaitė, Dane (Kle
mas), S.

7604. Navasaitis, Bronius 
(Jonas), 30, mokytojas, gyv. 
vieta žižmariai, Trakai.

7605. Navickas, Petras, 40, 
g. vieta Giedraičiai, Utena.

7606. Navickienė, Jane.
7607. Navickas, Petras (Juo

zas), 35, samdinys, gyv. vieta 
Širvintai, Ukmergė.

7608. Navickienė, Janina 
(Juozas), 21.

7609. Navickas, Adolfas (Pra
nas), gimęs 1907, ūkininkas, g. 
vieta Martinavas, Švenčionys.

7610. Navickas, Feliksas

(Jurgis), gimęs 1901, girinin
kas, g. vieta Onuškis, Trakai.

7611. Navickas, Kazys, 30, 
mokytojas, gyv. vieta Onuškis.

7612. Navickienė. Magdalena
(Kazys), 30, mokytoja.

7629. Navickienė, Janina, 21
7630. Navickaitė, Kristina, 1.
7631. Navičkaitė, Pranė (Mo

tiejus), gimusi 1905, samdinė, 
gyv. vieta Vilnius.

7632. Navickas, Jonas, 30, ka
rininkas, gyv. vieta Vilnius.

7633. Navickienė, Elzčt 28, 
šeimininkė, gyv. vieta Vilnius.

7634. Navickas, Emilijus 
(Antanas), 26, darbininkas, g. 
v. Vilnius.

7635. Navickas, Jonas (Vin
cas) t 41, mokytojas, gyv. vieta 
Lazdijai, Seinai.

7636. Navickienė - Jončulytė, 
Ona, 34, šeimininkė.

7637. Navickaitė, Amelija 
(Jonas), 14, mokinė.

7638. Navickaitė, Nijolė (Jo
nas), 12, mokinė.

7639. Navickas, Jonas (Jo
nas), 11, mokinys.

7640. Navickas, Vincas, 33, 
ūkininkas, gyv. v. Skirsna, Sei
nai.

7641. Navickienė, Elzė, 32. 
mokytoja, g. v. Skirsna, Seinai.

7642. Navickienė, Marijona. 
37, šeimininkė.

7643. Navickas, Juozas (Vin
cas), 65, darbininkas, g. viela
Pa6evM7».

7644. NarieMėnė, Ona (Vla
das), 67, ūkininkė, gyv. vieta 
Subačius, Panevėžys.

7645. Navickas, Steponas 
(Juozas), 37, ūkininkas.

7646. Naviekas, Jonas (Juo
zas), 29, ūkininkas.

7647. Navickas, Vincas (Vin- 
vas), gimęs 1010, gyv. vieta 
Rozalimas, Panevėžys.

7648. Navickienė, Stasė, gi 
muši 1907.

7649. Naviekaitė, Nijolė (Vin
cas), 4.

7650. Navickaitė, Audrutė 
(Vineas), 2.

7651. Navickas, Vytautas 
(Vincas), 6 mėnesių amž.

7652. Navum, Petrov (Mi- 
kit), 27, ūkininkas, gyv. vieta 
Kapsiutė, Tverečius.

7653. Neifalta, Jonas (Pra
nas), 46, ūkininkas, gyv. vieta 
Šventežeris, Seinai.

7654. Neglujevičhts, Petras 
(Viktoras), 42, samdinys, gyv. 
vieta Berinkonys.

7655. Neimantomas, Romual
das, 74, inžinierius, gyv. vieta

į Vilnius.
7656. Nekauda - Trepka, Vla

das (Stasys), 56, samdinys, g. 
vieta Vilnius.

7657. Nekauda - Tdepka, Vik
torija, 54, šeimininkė.

76588. Nekauda - Tdepka, Jo
nušas (Vladas), 20, technikas.

7659. Nekrošas, Mykolas 
(Mykolas), 40, kareivis, gyv. v. 
Vilnius.

7660. Neliulišis, Algnnantas- 
Anatolijus (Stasys), 14, gyv. 
v. Kaunas, Šančiai.

7661. Nelevecas, Vytautas 
(Juozas), 70, ūkininkas, gyv. 
v. Žeimiai, Kėdainiai.

7662. Nepraustas, Alfonsas 
(Tadas), 35, ūkininkas, gyV. v. 
Joniškėlis, Biržai.

7663. Nepraustienė, Justina 
(Petras), 35, mokytoja.

7664. Nemickas, Boleslovas, 
40, mokytojas, gyv. vieta Pu
nia, Alytus.

7665. NemiCkienė, Marija, 38.
7666. Nemickas, Antanas 

(Antanas), 37, mokytojas, g. 
vieta Zarasai.

7667. Nemickas, Liucijus 
(Antanas), 38, mokytojas, g. 
vieta Rokiškis.

7068. NemiCkienė, Zofija, 37, 
samdinė, gyv. v. Rokiškis.

7660. Nemiekis, Algimantas 
(Liucijus),' 10, g. v. Rokiškis.

7670. Nemiekis, Kymantas 
(Liucijus), 3.

7671. Nemiškis, Pranas (Ma- 
ralinas), gimęs 1898, samdi
nys, gjrv. vieta Vilnius.

7672. Maniškis, Jonas (Anta
nas), 69, ūkininkas, gyv. vieta 
Panemunėlis, Rokiškis.

7673. Nentiškienė, Marija, gi
musi 1888, ūkininkė.

7674. Nemiškis, Pranas (Jčm 
nas), 31, ūkininkas.

7675. Neeys, Vincas, 46, dar
bininkas gyy. vieta Biriai.

7676. Nerulis, Jonas (Ignas),
gimęs 1906, gyv. vieta Didžiu
liai, Krznava.

7677. Neyardauskas, Mykolas 
(Marijonas), gimęs 1914, dar
bininkas, gyt. vieta Kaunas.

7678. Nevardauskas, Petras 
(Antanas), 25, samdinys, gyv. 
vieta Raseiniai.

7679. Nevardauskas, Albinas 
(Jenas), gimęs 1923, darbinin
kas, gyv. y. šikšniai, Kybartai.

7680. Neverkevičius, Stasys 
(Jurgis), 43, darbininkas, g. 
v. Šalčininkai, Vilnius.

7681. Neverkevičius, Jonas 
(Stasys), 20, ūkininkas, g. v. 
Švenčionėliai.

7682. Niaurienė, Teresė, gi
musi 1895, ūkininkė, gyv. vieta 
Linkuva, Šiauliai.

7683. Niaurytė, Liudvika, 13, 
mokinė.

7684. Ničajienė, Elena (Vla
das), 44, šeimininkė, gyv. vie
ta Kaunas.

7685. Nica jus, Ričardas (A- 
leksandras), 17, mokinys, gyv. 
vieta Kaunas.

7686. Ničajus, Zigmas (*- 
leksandras), 16, mokinys.

7687. Niedvaras, Julij 
(Stasys), gimęs 1909, s , 
nys, gyv. vieta Vilnius.

7688. Nidzvieckienė, ’ r - 
eiska - Janina (Kazimieras,, 
gimusi 1901, samdinė, gyv. v. 
Vilnius.

7689. Niemantavičienė, Scho
lastika (Mykolas), 30, darbi
ninkė, gyv. vieta Vilnius.

7690. Nemickas, Edmundas 
(Juozas), 28, ūkininkas, gyv. 
v. Lentupis, Švenčionys.

7601. Nemartienė, Marytė, 
40, gyv. vieta Semeliškiai, Tra
kai.

7692. Nietz, Aleksandras 
(Oskaras), 38, samdinys, gyv. 
vieta Vilnius.
,-7693. Nievarviekis, Vitold 
(Juozas), ūkininkas, gyv. vieta 
Žeimis, Kaunas.

7694. Nievarviekienė, Marija, 
50, šeimininkė.

7695. Nievarviekis, Vytold 
(Vitold), 6.

7606. Nievierovskis, Mečys 
(Julius), 39, policininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

7697. Nievardauskas, Vian- 
čislovas (Adomas), 46, samdi
nys, gyv. vieta Žarėnai.

7698. NiitaeviČius, Juozas 
(Jurgis), 60, ūkininkas, gyv. 
V. Alunta, Raseiniai.

7699. Niunevičienė, Petronė, 
50, ūkininkė.

7700. NitmevičiOtė, Juzė 
(Juozas), 16, mokinė.

7701. Niuftevičras, Vytautas 
(Juozas), 15, mokinys.

7702. Niunevičius, Romualdas 
(Juozas), 14, mokinys.

7703. Norkus, Jurgis (Si
mas), 35, darbininkas, gyv. 
vieta Linkaičiai, Šiauliai.

7704. Norkus, Bronius (Vin
cas), 32, gyv. vieta Linkaičiai, 
Šiauliai.

7705. Norkus, Algirdas (Juo
zas), 8, mokinys, gyv. vieta 
Kaunas.

7706. Norkienė, Liuda (Sta
sys), 37, šeimininkė, gyv. vieta
Kaunas.

(Bus daugiau)

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
" "Dofbtatakai" iltei- 
do lobai naudifi^t) kny-

a
kuti labai daug 
tiem*/ kario mo
jau# Amorikoopi- 
liotybH a&iruooiuo po- 
pioriuo, jojo yra trum

pai ouglauoti klauoimai
ir atsakymai anglų ir notarių kalbose. Knygu
tė malo formato. Gali moterys jų įsidėti į ridi
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda gil
ki. Norintieji gauti knygute — “KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konrertg 
ir priklijavę 3d Štampą, pasiųskite “Darbinin
kui", 36e W. Rroadtray, So. Boston, Mass. ir tao- 
jaują gausite. -- ----------------- -------- ------
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SVEIKOS SODALIETES:
Paskatinį kartą linkėjau jums uolingo pasisekimo kuopų 

dažomose, šiandien dar kartą norėčiau prašyti, kad įdėtumėte į 
savo tą darbą daugiau pasiryžimo. Paprastai mes, jaunieji — 
pradžioje pradedame darbą su didžiausiu trukšmu — paskui iš 
aukšto verdančio kalno išbėga maža peliukė. Šiais laikais ypa
tingai, kada parapiją vaikinai yra paimti į kariuomenę, svarbu, 
kad jūs merginos užlaikytumėte savo parapijos socialinį veiki
mą pilną įvairumo. Žinau, jūsų parapijų Klebonai bus širdingai 
dėkingi, jei pasiryšite užlaikyti naminių ugniaviečių degančias 
žarijas.

VASARINE MOKYKLA
Naujos Anglijos Provincijos Sodaliečių Vasaros kursai įvy

ko Bostono Kolegijos pereito rugpiūčio mėnesyje. Malonu buvo 
matyti tiek daug lankančiųjų. Iš viso užsiregistravo 916 moki 
nių. Sykiu dalyvavo 81 kunigas ir 136 seselės — (vienuolės) 
Atstovės 30 įvairių vienuolynų lankė kursus.

TEISINGA * TEISINGA
Kelios savaitės atgal teko važiuoti Marylando vieškeliu ir 

lauke prie vienos žymios kelio valgyklos pastebėjau sekantį pa- 
Užrašuose matėsi, kad Sodaliečių lankėsi į kursus iš Alaba- Į rašą:

mos, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mon 
tafta, Missouri, New Hainpshire New Jersey, New York, Ohio, 
Pennsyivafiia, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia 
ir iš Washington, D. C.

Iš sekančių Kanados Provincijų — Sydney, Montreal, St. 
John, Mewfouftdlaad, Cbatam, North Bay ir St. Boniface nema
ža privažiavo.

Sekantieji lietuviai dalyvavo: kun. J. Žaromskis iš Walpo- los parašas kaip tik atidengia daugelį paslapčių. Ką jūs panelės 
le, Haas., Ona ir Angelą Pazniokaitės iš Norwood, Mass., Julė sakote?
J»kavonytė iš Brockton, Mass., Lilijona Valčinskaitė iš Baltimo- PABYROS Iš REDAKTORIAUS STALČIŲ

'* ir keturios Seselės Kazimierietės iš Worcester, Mass. “Pravardžiavimas, tai didžiausias akmuo, kuri piktoji dva-
savaitės dienos taip greitai prabėgo, kad net buvo ir Į sia gali į žmogų mesti”.

re

riję

apsimoka'

Z- Jrti mokslo vietą. Jei visos mūsų Sodalietės galėtų da- 
cokiame aiškinimo kurse, ištikrųjų mūsų lietuvių para 

daliečių veikimas pakiltų kalnų viršūnių link.
v A. U. P.

THE GUEEN’S WORK
Neperseniausiai jūsų redaktorius gavo džiuginantį laiškelį 

nuo Kun. O. H. Walker, S. J. iš Sodaliečių Centro, pranešant, kad 
pereitais metais 95,000 Sodaliečių skaitė The Queen’s Work.
Kiekviena Sodalietė per savo parapijos kuopos raštininkę turė
tų šį laikraštėlį užsirašyti.

KRYŽELIS ŽENKLAS NEPRIETELYSTĖS
Neseniai Naciai Olandijoje (Holland) uždraudė katalikėms Į giau žvyro, nei perlų 

moterims Ir merginoms dėvėti ant kaklo retežėlį su kryželiu.
Skelbė kad — "Kryžius, tai neprietelystės ženklas.”

Sodalietės padėkokime Dievui, kad gyvename Amerikoje.
ATSAKYMAS

Kelios Sodalietės klausia manęs, kokia knygelė būtų joms 
geriausia suteikti savo broliams, einant į kariuomenę?

Peržiūrėjęs — galiu sekančią maldaknygę širdingai reko
menduoti.

Sddiers Prayer Book — “IN STEP WITH CHRIST” — au 
torius, Rev. Paul McConnell Klohr.

ČEKAI NEMIRS
Kuomet Naciai barbariškai išnaikino Lidices miestą, Stem 

Park, Illinois, gražaus .miestuko Čekai paprašė Amerikos prezi
dento leidimą permainyti savo miesto vardą Garden City į Lidi- 
ce, Illinois. Surengė didžiausias iškilmes paminėjimui savo mi-Į *7° 
rusių jų vientaučių. ‘P

Benediktinų Abbas Rt. Rev. Procopius Neuzil, O. S. B. pa
šventino miestą vardu savo mirusių tautiečių Čekijoje. Ameri 
kos spauda, radio, gan plačiai tas iškilmes išreklamavo. Protes
tantų spauda ypatingai domėsi šia malda:

Yisagalisi Dieve, Pasigailėjimo Tėve, Mes Tavęs meldžiame I vangeli jos garbingumą, tai nepamirštų žodžių: “Palaiminti ge- 
pasigailek nekalto kraujo žuvusių Lidices žmonių. Tegul jų krau-1 ros širdies”. Mokėkime ištiesti duosnumo ranką tiems, kurie rei- 
j»s šaukia ne keršto, bet Tavo pasigailėjimo. Duok jų kankyto- Į kalau ja pagalbos. Kas nukreipia veidą nuo tų, kurie ieško sura- 
jams šviesą suprasti baisumą savo darbų, kad jie darytų atgailą J minimo savo nelaimės Valandoje, negali tikėtis kitokios zmoni-
ir išvengtų teisingos ir amžinos bausmės

Bedievybė yra baisi žmonijos bausmė.
& LENKTYNIAVIMO DVASIA

Ar girdėjote kada nors žodį “Competition”. Jonas Raskob, 
žymus Amerikos fabrikantas, rašydamas apie savo gyvenimo 
pasisekimą, taip kalba:

“Mūsų kasdieninių gyvenimo darbų veikimas dažnai yra be 
galo įdomus, kuomet lenktyniavimo dvasia įeina į jos veiklą. Į nusijuokti”, toliau tęsė kalbą motina.
Lenktyniavimas arba konkursas gali pagaminti tokį įdomumą, Į “Aš taip ir padariau”, atsiliepė nusiminęs Kaziukas, 
kuris priverčia mus įdėti visas savo galutines pastangas. Lanky-1
damas Lockport, Ohio biznio mokyklą ir matydamas kaip manoj ESAME DIEVO PUSĖJ E
artimas draugas gabiai mokinosi, ir aš dariau pasiryžimą jam Joe Louis, įžymus negrų sporto kumštininkas, kelios savai 
nepasiduoti. Dieną ir naktį be mažiausio pasigailėjimo daužiau tės atgal, kalbėdamas apie karą, pažymėjo: “Mes laimėsime, ka- 
spausdinamos mašinėlės raktelius, kolei visi sulinko ir sutruko, dangi esame Dievo pusėje
Mano pasišventimas lr uolumas buvo taip BAISUS, jog nepasi-l Kiek praktiškos filosofijos duoda mums šis žmogelis, vos 
jutau kaip tapau Ohio valstybės expertas mašinėle rašytojas. Už užbaigęs penkto meto mokslo kursą. Jis nieko nežino apie Loty- 
kelių savaičių tapau garsaus bizniero ir finansieriaus Pierre Si nU ar Graikų kalbos klasikus ar meną, literatūrą ar mokslą. Pa
du Pohto privatinis raštininkas”. I prastume savo asmens jis prabilo vienu sakiniu, kuris buvo ra-

Kiek kartų jūs Sodalietės tarėte sau, “It does not pay to Į dio bangomis pagautas ir perneštas oru skersai Amerikos kraš- 
try”. Per šį trumpą raštelį Jonas Raskob sako jums, “bandymas{tų* “Mes laimėsime, kadangi esame Dievo pusėje

PITTSFIELD, MASS.

Sears,Roebuck & Co.

539 North St Ttl. 6468 Pittsfield, Mass.
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FITCHBURG SAVING8 BANK 

745 Main St. Tek 146 Fitchburg, Mass.

Priešo lakūnai apmėto Suv. Tautų laivą, kuris su palydovais vyksta į Maltą, Viduržemio jūrą, 
suteikimui reikalingos paramos.

Some pay before due 
Some pay when due 
Some pay when past due 
Some never do 
How do you do?

Norėtųsi kartais paklausti Sodaliečių kuopų
“kaip narės moka savo mėnesines duokles?” Manau šis valgyk -

(Kaip ir pasaka)

1. PILIS.

Vis tai buvo seniai, labai 
seniai. Jei norime tai pa- 

raštininkių, matyti sako akimis, gau-

“Tikras panelių papuošalas, tai dorybė, ne aprėdalas”.
• * •

“Džiaugsmo žmogus yra skausmo žmogus”.
• • •

“Kantrumu surasti raktą į vidujinį patenkinimą”.

sime labai ilgai keliauti į 
praeitį. Gale kelionės iš
vysime nežinomą šalį, 
gražią šalį, kur dangus 
mėlynesnis, negu pas 
mus, kur saulutė stipriau, 
daug stipriau šildo, kur 
sūdriai žaliuoja įvairūs 
puikūs medžiai, kokių nė
ra pas mus, kur plati jūrė 
plesdena į uolų krantą, 
kur kyla į padanges drą
sios kalnų viršūnės.

Pačiame pajūryje, ant 
aukštos stačios uolos ry
mo didūs rūmai, apsupti 
aukšta dantuota mūro sie
na. Kopkime plačiu lygiu 
vingiuotu keliu aukštyn. 
Štai mes ir prie mūro, prie 
sunkių senų žalvarinių 
durų. Durys atsidarė — 
matome priešais save visą 
žalią jūrę, stebuklingą so
dą.

Kieno tasai sodas? Kas 
gyvena tuose rūmuose? 
Tur būt, dideli ten žmonės 
ir laimingi!

2. TĖVAS IR DUKTĖ.
Toji pilis tai šio krašto 

valdovo - kunigaikščio. 
Didis, galingas, turtingas 
ir mokytas tasai viešpats. 
Kaimynai slapta jam pa
vydi, o garsiai giria; prie
šai jo nekenčia, o bijo; pa
valdiniai tyli ir vargelį 
vargsta. O kas jį myli? 
Mylėjo žmona velionė ir 
gal myli duktė Nendrė; 
bet labiau gerbia ir bijo.

Tėvas rūpestingai, lyg 
retą, brangią, švelnią gė*

valią’
Ramybė tvarko žmogaus dienas — protavimas valdo jo

Dažnai nardydami į gyvenimo linksmybes išsinešame dau-

Mandagumas dažnai išlygina veido raukšles'’.
* * *

‘Jaunuoli? vengk populiariškumo; savyje turi. daug pinklių 
ir maža naudos”. .• ą

KARO TAUPUMAS
Viena jauna panelė, norėdama apvalyti namą, kašelę su 

sąšlavomis padėjo lauke pas kambario duris, kad šlavikas iš
mestų į išmatų vietą.

Sekantį rytą, atidarius duris, rado tuščią kašelę. Prie kaše- 
lės ant aslos rado savo išmestus batelius, kuriuos puošė prika
bintas ženklelis su parašu: •

“Šie bateliai yra per geri išmesti — malonėk priimti atgal— 
panele, atsimyk karas”.

Šis šlavikas savo pastaba duoda mums gražią gyvenimo

KODĖL?
Dažnai girdime, kaip žmonės skundžiasi, kad nelaimės va

landoje maža turi gerų prietelių, kurie ištiestų jiems pagalbos 
ranką. Gaila, kad taip yra — jei žmonės suprastų Kristaus E-

j jos palaimos.
Sekantis pavyzdys gražiausiai nušviečia virš paduotą mintį. 
Mažas Kaziukas atbėgo verkdamas pas motiną, berods, jo 

širdis truks iš susigriaudinimo.
“Kas yra Kaziuk”, klausia jo motina.
“Tėvukas kabino paveikslą prie sienos ir numetė jį sau ant 

kojos”, atsakė Kaziukas raudodamas.
Tai kas, tau nereikia verkti, jei nukrito paveikslas, reikėjo

NEPAMIRŠKITE
Naujos Anglijos Sodaliečių Metinis Kongresas įvyks sek

madienį, Spalių 11-tą dieną Šv. Juozapo parapijos svetainėje,
Rogers St., Lowell, Mass.

Pirmiau garsinome, kad Kongresas įvyks Columbus Day,
Spalių 12-tą dieną. Kadangi daugelis Sodaliečių pranešė, kad tą
dieną turės dirbti, Ui buvome priversti prisitaikyti prie aplin- j g0S meilės spindulaičio vis 
kybių, ir perkelti į sekmadienį. Daugelis manėte, kad čia buvo negalėjo sulaukti. Kol dar 
klaida— LoweUiečių Sodaliečių. Tikiuos, kad viskas dabar aišku. maįa bUVo, ne taip stip- 

tai ir jautė,Antra — daugelis pasipriešino, kad vien tik valdybos na- 
| riai galės dalyvauti — DABAR be išimties, viso® Sodalietės yra 
kviečiamos iš visų kolonijų dalyvauti.

Sekančiame pasikalbėjime paskelbsime Kongreso pilną die
notvarkę. Laukite — ir per tą laiką šaukite susirinkimus ir rin
kite savo atstovus — visų šūkis lai būna — \TSI VYKIME Į 

[ LOWELLĮ — SODALIEČIŲ KONGRESĄ — SPALIŲ 11-tą d. 
Iki pasimatymo Jūsų

DĖDĖ ANUFRAS.

Kunigaikštytė Nendrė
Bet, juo žmogus auga, juo 
širdis eina gilyn— talpyn, 
ir jau nauji jausmai ne vi
sada beišstumia senesnįjį. 
Taip buvo ir kunigaikšty
tei.

Augo Nendrelė ir vis 
mylinčios širdies ilgėjos, 
ir vis labiau kokti jai da
rės saldliežuvių vergų ir 
vergių draugysta. Ir vis 
dažniau skubėdavo ji vie
na į paslaptingąjį sodą, 
kad tų nuobodžiųjų veidų 
neregėtų... Tačiau liūdna 
vienai ir sunku. Ir eina ji 
ten, kur galėtų sutikti tė
vą - valdovą. Sutinka, go
džiai žvilgteri jam į pro
tingąsias akis — ir tuoj 
nuleidžia savąsias: išvydo 
jo akyse vėl valdovą ir tik 
valdovą, o tėvelio ten vis 
kaip nematyti: jis pasislė
pęs kažkur giliai toje gi-

kas, o yąldovo kaimynai ir 
draugai sakydavo, kad jis 
pažinęs viską ir nieko ne
betikįs; o dievukų kunigai 
savo tarpe karčiai parū- 
godavo, kad valdovas — 
bedievis.

Taip, kunigaikštis buvo 
per protingas, kad tikėtų 
daug dievukų, ir per pui
kus, kad nusilenktų prieš 
vieną Dievą; todėl ir tarė 
savo širdy: “Nėra Dievo”. 
Tačiau savo pavaldiniams 
ir šventyklų šventikams 
leido deginti aukas dievu
kams ir dievukų priešus. 
Pats nė piršto nepridėda
vo... Oi, būtų mielai jį patį 
šventikai sudeginę! Bet 
būtų reikėję įsteigti, o pir
miausiai pradrįsti.

Taigi pats tėvas valdo
vas mokė savo Nendrę. 
Mokė kantriai ir išmintin
gai; mokė ilgai. Ir daug 
dalykų, labai daug dalykų 
ją išmokė. Galų gale visą 
mokslą apvainikavo: pa
rodė dukrytei, būk dan
guose nesą Dievo nei die
vukų, o žemėje būk aukš
čiausias daiktas esąs pats 
žmogus, pats sau viešpats 
ir įstatymas...

Visada su dide pagarba 
ir stebėsiu dukrytė klau
sydavo tėvo ir godžiai ger
davo, lyg pintis vandenį, 
jo neklaidingas šnekas. Šį 
kartą labiausiai nustebo. 
‘Tai kaip žmonės tiki?’ — 
‘Jiems įkalba šventikai, o 
žmonės tamsūs— klauso’. 
"O kaip šventikai? ar jie 
tiki, ar apgaudinėja?” — 
“Kiti, protingesnieji, pa
tys netiki, tik apgaudinė
ja, o kiti, kvailesnieji, ir 

lioje krūtinėje. Patys žm,^us

— “O ką, dukrele?.. Sa
kyk! nebijok! ką?... Bet 
duktė taip ir nebedrįso

balta ir lengvutė, lyg tas 
miglos debesaitis, po ža
liąjį sodną ir po tyliuosius 
aukštuosius rūmus. Ir 
praeina tyliai pro nuolan
kiuosius tarnus, kurių a- 
kys reiškia pagarbą o ten, 
po tos pagarbos, gelmėj 
bliksi kažkokie kiti jaus
mai.

Iš augo Nendrė aukšta 
ir laiba, tikra nendrelė. 
Bet ir lanksti ir silpna: ro
dos, papūs vėjelis ir nu
lauš jąją... Toki išblyškusi 
ir nusiminusi:..

3. MOKSLAS.
Atėjo kunigaikštytei 

mokslo metas. Kunigaikš
tis pasiryžo pats ją moky
ti.

O buvo jis, kaip kad pa
sakojo žmonės, labai mo-

lelę, augino - pūkštė savo Į kytas įr išmintingas, iš-
sėmęs visus mokslus, išty 
ręs viską, kas ant žemės 
ir žemėje, kas marėje ir 
ten, ana, mėlynajame 
danguje. Ir kuždėdavo pa
valdiniai patylomis, pir
miau gerai apsižvalgę, 
būk esąs didelis burtinin-

Nendrytę, savo vienturtę. 
Nieko jai nesigailėji: nei 
brangių rūbų, nei skaisčių 
papuošalų, nei neregėtų 
žaislų iš svetimų kraštų, 
nei palankių tarnaičių, nei 
linksmų draugių, kurios 
turėjo pasaldinti jai gy
venimą. Bet vieno dalyko 
didus valdovas nenorėjo, 
greičiau nesugebėjo savo 
dukrytei suteikti — tai 
savo širdies, savo meilės. 
O tosios meilės - saulutės 
Nendrė taip ilgėjos! Visur 
.matė vien šaltą skubų pa
klusnumą, visur girdėjo 
vien šaltus nuolankius žo
džius; bet neveidmainin-

nai tai ir jaute, o jei ir 
jautė kartais, tai tam tik 
kartui: mažo širdelė dar 
negili, vienas tik joj jaus
mas tetelpa; kai ateina ki
tas ir įsipila į širdelę, turi 
būtinai išstumti aną pir- 
mesnįjį — kitaip netelpa.

jam nieko pasakyti. O 
mąstė jinai: “Tad gal ir 
tėvelis esi apsirikęs”. Bet 
niekam nieko nesakė, vien 
galvą sau laužė: “Tad kaip 
gi iš tikrųjų? Tad gal ir 
nėra jokių dievaičių? Ir ko 
dabar klausyti? kuo tikė
ti?” Ir Nendrės akutės, 
kur visados buvo plačios, 
dar labiau išsiplėtė, lyg 
sopulingai klausdamos 
viską, kas aplinkui: “Tai 
kaip gi yra iš tikrųjų?”

Kankinosi mergaitė abe
jojimais ir vyto, lyg gėle
lė kaitroj; ir kažin ar ne- 
paluš gėlės stiebelis: juk 
abejojimai — tai priešingi 
vėjai, kur lanksto augme
nėlį tai į vieną, tai į kitą 
šalį; o jei vėjai smarkūs, o 
augmuo silpnas, tad gali 
lengvai nulūžti...

(Bus daugiau)

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražudo.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

u Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų .—  ..................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų .... ..... ... -__ ______  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mat s.

/
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Pehreylvanijos Žinios
nftADOffllA. FA. rėk, kaip jie gražiai įrengti, 

pasipuošę naujomis uniformo
mis... Tai mūsų jaunimas... 
Klausyk, kaip gražiai groja...”

Teisybė! — Aš akis išpūtęs, 
ausis pastatęs, žiūriu - klau
sau nustebęs; negaliu tikėti. 

'Argi tokia maža, nes aš gerai

RICHMOND’O LIETUVIŲ 
BENAS

Užpereitą savaitę buvau už
važiavęs pas savo seną draugą, 
gyvenanti Philadelphijos Rich-
mand’o apylinkėje. Tai po va-ITT** “T*“ *“**““’S imau, Šv. Jurgio parapija, ga-karienei, mums uz stalo sėdint, .. , ., . . . , . ;lėtų turėti, įrengti, išmokytikaip seniems draugams besi- „_ J? c,.x«.,s/L
šnekučiuojant, pasigirsta muzi-
ka nuo gatvės. “Nugi kas da
bar Čia?*’, aš klausiu. “Taigi

tokią organizaciją. Sužavėtas, 
žiūrau ir neatsižiūriu į tą pui 
kią gražiai išmokytų berniukų

tur būt mūsų parapijos vaikų ____x. .
ben^ martuoja gatve", Mko 
jisai, “einame pažiūrėsime. Ar
tik nebus čia kokia programa 
mūsų susiedijoje? Girdi, šiomis 
dienomis visur po miestą yra 
virš gatvių iškeliamos didelės 
vėliavos pagerbimui tos susie-

kingi* į tas aarattiM i klebenu
kįn. Dr. V. Martusevičiui ir jo 
smarkiam vikarui kunigui J. 
Bagdonui, kurio rūpestimi ir 
darbu šioji didelė organizasija 
gyvuoja, ir veikia. Rauliu.

APVOGĖ RESPUBLIKONŲ 
KLUBĄ

Ii šeštadienio į sekmadienį 
naktį (rugsėjo 6 d.) piktada 
riai apvpgė Respublikonų klū 
bą, 33-me warde, Lavrence St. 
Du piktadariai, apsiginklavę 
revolveriais, paskambino durų 
skambutį, ir kaip tik atidarė

ir mergaičių grupę. Nežinai, ar duris’ > atstatę revoIve- 
rius įsakė tylėti. Suėję į vidų, 
paėmė $128.00. Be to, iškratėvaizdu: priešakyje vėliavos ko

manda su apsiginklavusiais gar klube buvusių žmonių kišenes,
bės sargais, paskui trys labalikur rado dar 11400 Pikuda- 
grsiios lietuvaitės balionus rlal su Sroblu Pabž8°- 
auksu blizgančiomis suknelė
mis pasirodę, kojų galais pirš
tais mandriai mina žemę, ran-dijos vyrukų, kurie dabar yra , ....

pašaukti karo tarnybon”. Taigi lkose “kelusios sukinėja, , orą
F . . . KT mėto ir vėl pagauna sidabromudu, metę viską, einame. Ne- A H ,nulietas tokias lazdeles, po totoli paėję, žiūrome ant kitos 
gatvės kampo stovi daugelis 
susirinkusių žmonių. Viduryje 
gatvės pastatyta, taip sakant, 
tokia “plat-formė”. Mat, ir pra
kalbų bus. Virš galvų skersai 
.gatvės pakabyta, bet dar nea
tidengta .didelė vėliava. Taipgi 
gatvės vienoje pusėje yra eilė
mis sustatyta apie šimtas kė
džių. Matyt ten sodina moteris. 
Sužinojau ,kad tai yra paskirta 
vieta toms apylinkės moti
noms, kurių sūnus dabar tar
nauja kariuomenėje, laivyne ir 

‘tt
Visur pakilęs ūpas, visi lauk

dami, vienas su kitu kalbasi, 
vaikai besivaikydami kry kš- 
tauna. Staiga pasigirsta iš tolo 
muzika — Maršas! Visi atsi-

DARBININKAS NETEKO 
ALGOS

John Craven, baigęs darbą 
dirbtuvėje, ėjo į namus ir ne
šėsi savaitinę algą $28.00. Nie
ko blogo nemanydamas, pasuko 
tiesesniu keliu, taip vadinamu 
šunkeliu. Du piktadariai jį už
puolė, pertrenkė ir pasigrobę 
pinigus, pabėgo. Vargšas darbi
ninkas, sužalotas ir be pinigų, 
atsidūrė ligoninėje.

Turėtų būti pamoka visiems, 
kad turint pinigų niekad neiti 
šunkeliais, nes dvigubas pavo
jus: sveikatai ir kišenei. K.D.

pulkas apie 50 muzikantų, savo 
blizgančiomis uniformomis ap
sirengę, visi gražiai ritmu žen
gia; ar geriau klausytis tos jų 
puikios, džiuginančios muzikos, 
kurio aidai, rodos, net sprando 
nugarą lanksto, kojų padus net 
kutena. Visų eisenos keliu šalia 
stovinčių žmonių grausmingas 
rankų plojimas lydėjo šiuos 
muzikantus. O vis mano krūti
nėje širdis smarkiau plakė jies 
taipgi ne kieno kito, bet tai 
mūsų pačių tas pulkas -jaunimo 
— mūsų Lietuvių!

Aš sužinojau, kad šis Šv. 
Jurgio parapijos benas, nors 
dar neperseniai suorganizuo
tas, o jau po visą Philadelphi- 
jos miestą visiems, net ir kita-

grįžta ir žiūri iš kur atmaršuo- ’ taučiams, gerai yra žinomas, 
ja benas. Kiti pasistoja ant kė- Kur tik atsiranda koks nors 
džių, kad geriau būtų galima žymesnis miesto, ar koks vals- 
matyti. Net ir vaikėzai, palikę.tybės didesnis suvažiavimas — 
viską, bėga pasitikti beną. v J (eisena, tai tuojau šis benas 

Mano draugas, man pašonėn kviečiamas. O tas daug garbės 
alkūne badydamas, kalba, “Tu'atneša, netik Richmondo Šv. 
matysi... Tai mūsų Jurgiečių Jurgio parapijos lietuviams, 
parapijos benas... Dar tokio bet net ir mums visiems lietu- 
beno tu negirdėjai... Tik pažiū- viams! Už ką daug esame dė-

ŠV. VARDO DRAUGUOS 
VEIKLA ŠV. KA 

PARAPUOJ 
Rugsėjo 6 d. įvyko Šv. Vardo 

draugijos Šv. Kazimiero para
pijoj svarbus susirinkimas. 
Svarstyta apie rengiamą para
pijos naudai balių, kuris įvyko 
rugsėjo 20 d., parapijos salėje, 
331 Earp St. Rap.

f

• iuriin 5; mmnm

Naujoje Gvinėjoje, Australiečiai kariai sutinka japonus su šitokiais “botagais”, kaip rodo pa
veikslas. Japonai veržiasi į uosto Moresby kryptimi. Ten eina smarkūs susikirtimai. Tarpe Aus
traliečių smarkiai mušasi su japonais ir amerikiečiai.

MHMM■■
pas dukterį p. Oną Čeladienę ir qua, ir kun. Petras Laumakis iš 
žentą adv. Celadiną. Linkime, St. Clair, Pa. Po egzekvijų bu- 
kad Dievas leistų Jurgiui grei- vo iškilmingos Šv. Mišios, ku
tai pasveikti. K.D. rias atnašavo vietos vikaras

kun. V. Vežis, asistuojant kun.
A. Arlauskui ir kun. P. Lau- 
makiui. Gražiai giedojo vargo
nininkas Jonas Mickūnas, Juo
zas Jakštys ir Lucija Juozaitie
nė. Pamokslą pasakė kun. I. 
Valančiūnas. Nevystančių gė
lių — Šv. Mišių užprašyta 22 
už a. a. velionies vėlę. Prie “Li- 
bera” giedojimo dar buvo kuni 
gai J. Čepukaitis ir V. Martu- 
ševičius. Buvo apipilnė bažny
čia. Palydovais į Šv. Kryžiaus

Vienuolę - Dovydą, kuri yra . buv0 ku,ni«ai:
Jurgaičio duktė. Ačiū Dievui '’argon.mnkae, ape trys šimtą,

MIRĖ AVERKŲ 
SŪNELIS

ZINUTĖS

Rūgs. 15 d., apsivędė Richar
das Marcelionis su Bronislava 
Macyte.

Rūgs. 19 d., Antanas Masiu
lis su Ona Narauskiene.

Rūgs. 20 d., Alfonsas Jakima
vičius su Stanislava Sakalaus
kaite.

Brooklyn, N. Y. — Rugsėjo 
12 d. mirė pp. Danieliaus ir Ja
dvygos Averkų sūnelis Danie- 

gams padėjo darbuotis kun. J. jr# Palaidotas Šv. Jono ka- 
Valantiejus ir kun. P. Lunskis. pUOSe. Liūdesio prispaustiems 
Kun. Valantiejus po sumai su- pp. nameliui ir Jadvygai Aver- 
teikė palaiminimą su švenčiau- dėl jų naujagimio sūnelio 
siu sakramentu. P v tam jis nu-!mįi-ties reiškiame gilią užuo- 
vežė kun. Pr. Vinnauskį ir,jautą.
kun. K. Jenkų į puikiausias ' p. Danielius Averka yra laik- 
kun. Pr. Juškaičio Jubiliejaus raščio “Amerika” administra

torius ir LDS Kontrolės Komi
sijos narys.

100 geradarių suėjo parapijos 
salėn, 492 E. 7th St., rūgs. 19 
d., 8 vai. vak., ir padarė išleis
tuves į Jėzaus Nukryžiuoto 
vienuolyną panelėms Jociūtei ir 
Jurgelaitytei. Turėjo užkan 
dži ir kalbų. Susirinkimas su
teikė kandidatėms piniginių do
vanėlių.

pamaldąs, Cambridge.

GRJŽO PO VAKACIJŲ

Sekmadienį, rūgs. 20, po sa-' 
vaitės vąkacijų, Dr. A Kibu- 
rys, kurias praleido Hampton, 
N. H., grįžo prie savo prakti
kos. Dr. Kiburio ofisas randa
si kampas Dorcbester St- ir 
Broadvvay name, So. Bostone.

UŽUOJAUTA

Reiškiame giliausios užuojautos p. Jad
vygai ir Danieliui Averkam, jų mylimam sū
neliai mirus.

BIRUTE IR PRANAS MARTIN KAI.

Įankšei Qna Jerac- 
kaitė, pereitais metais “Datbi- 
ninko” metiniame baliuje lai
mėjusi Karalaitės titulą. Atsi
lankymo progą nusipirko kele
tą lietuviškų plokštelių.
• šeštadienį, r«$5s-19 d. “Dar

bininke” lankėsi Tėvas Ąlfoo 
sas Maria, paaiomsus. Atsi 
lankymo progą paliko spaudos 

i darbų.

IBS Apskr.

Rugsėjo 37 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Petro par. sve
tainėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass. įvyks LDS 
Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas- Visos 
kuopos prąžomos išrinkti 
ir prisiųšti defektus į ap- 
almeio suvažiavimą.

Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas 
Antanas Zavedskas, Pirm. 

Tomas Versiackas, Sekr.

TėvąPrndšlnnęlMH)M- 
d jos Ir Misijos 1942 m.
Sioux City, lowa — Šv. Kazi

miero par., rugsėjo 21—27 d., 
T. J. Vaškys.

Philadelphia, Pa. — Šv. Kazi
miero par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 25 — spalių 4 d., T. 
Justinas Vaškys.

LMicrence, Mass. — šv. Pran
ciškaus par., rugsėjo 25 d. iki 
spalių 4 d., novena, T. Juvena
lis Liauba.

'VHtURto'* Metiniai 
ŠOKIAI

JURGIS PRANCKŪNAS PO 
OPERACUOS SVEIKSTA 
Visiems gerai žinomas benas

veikėjas, Jurgis Pranckūnas, 
gyv. 6814 No. Broad St., sun
kiai susirgęs pasidavė operaci
jai ligoninėje. Dabar jau sveik
sta, ir greit gal grįš į namus

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS I. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5y< x 3V< 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.

1

SUSIRGO PETRAS 
JURGAITIS

p. Petras Jurgaitis, gyv. 219 
Mifflin St., pirmiau buvo su
sirgęs ir be ligoninės neapsėjo. 
Grįžo į namus. Bet dabar vėl 
sunegalėjo, ir dukters slaugės 
namuose yra stropiai prižiūri
mas. Namiškiai, matydami sa
vo mylimo tėvuko silpną svei
katą, sukvietė savo šeimos na
rius; buvo parsi kvietę ir Seserį

tėvukas vėl truputį sustiprėjo. 
Maldaukim Dievo, kad p. Jur
gaitis pasveiktų. K. D.

žmonių, kurie 
liais.

vyko automobi-

Kaip sūnūs, ypatingai jau- 
niausis, taip ir anūkai, prie 
duobės atsisveikino sujaudin
tomis širdimis, graudžiomis a-

KUN. VINCAS VEŽIS 
ATOSTOGOSE

Šv. Kazimiero lietuvių para- šaromis, kas nemažai sujaudi- 
pijos vikaras; kun. Vincas Ve- no visus dalyvius. Velionis bu- 
žis praleido dviejų savaičių vo pašarvotas pas savo vy- 
atostogas pas savo tėvelius, riausj sūnų Juozą, 1601-3 So. 
•hmling ir sesutes, ypatingai 2nd St. Velionies kūnas karste 
>as gerąjį kleboną kun. Česną, buvo paskendęs gyvose gėlėse, 
Hahanoy City, Pa. Tai jo me- bet nemažai sudėta ir nevys- 

tinės atostogos. tančių sielos papuošimui gėlių
,|R !— užprašytų mišių. Velionis

KLEB. KUN. IG. VALANČIU- Kazimieras buvo labai dievo- 
NAS PIRMININKU į tas, praktikuojantis katalikas.

Šių metų “Motinėlės” draugi- Šių žodžių rašytojas, velionies 
jos seimas išrinko mūsų klebo- žmonai, sūnams, dukterei, anu- 
ną kun. Ignacą Valančiūną tos kams, reiškia gilios užuojautos 
draugijos pirmininku, o Šv. An- žodį.
driejaus lietuvių parapijos kle- Kazimieras Kavaliauskas at- 
bonas kun. Juozas čepukaitis važiavo iš Lietuvos 1885 m. iš 
išrinktas vice-pirmininku. į Mariampolės. Visą laiką išgy-

Mes džiaugiamės, kad šios veno Philadelphijoje, ligi pat 
kolonijos mūsų parapijų kle- mirties. Jis pasipasakodavo, 
bonai užima “Motinėlės” drau- kaip atvažiavęs į Philadedphią 
gijoj svarbias pareigas. “Moti- radęs tik penkis lietuvius. Už 
neles” draugija rūpinasi jau- septynerių metų tapo Ameri- 
nuolių išmokslinimu, teikia pa- kos piliečiu. 1900 m. Kazimie- 
galbą einantiems mokslus jau- ras vedė Marijoną Giraitytę; 
nuoliams. K.D. abu gražiai gyveno, išauklėjo

penkis sūnus ir vieną dukterį.

Rūgs. 20 d., tapo pakrikštyta 
Filicija Ona Alfonso ir Julės 
(Žerauskaitės) Kašėtų.

Tą dieną, Vyčių kambariuose, 
įvyko parengimėlis Seselių Ka- 
zimieriečių naudai. Sueigoje 
dalyvavo apie 100 žmonių.

HE* BRITAIN, CONN. , ris sėkmingai įvyksta kas ket-
_________ Įvirtadienio vakarą, parapijie-

Anglų kalboje yra priežodis: čių uolumas ir pasišventimas 
‘First impression are lastmg’. parapijos labui yra gražus ir 
Todėl, norėčiau nors trumpai pavyzdingas. Vakar per “Bin- 
aprašinėti savo pirmus įspū- S° žaidimą ’, (Rūgs. 10 d.) į- 
džius iš šios, Šv. Andriejaus vyko karinis miesto užtemdy- 
parapijos, New Britain, Conn. ,mas- ir’ žinoma, mums teko 

Nustebau, kuomet pamačiau tamsumoj sėdėti ir kalbėti. Per 
gražiai bei meniškai išpuoštą ir aitą pasikalbėjimą daug ką su- 
sutvarkytą bažnyčią. Prisi-mi- žinojau apie New Britainą, jo 
niau puikias bažnyčias ir Die- karo medžiagų fabrikus, ir 
vui namus mūsų brangioj Lie- svarbią rolę, kurią žmonės čia 
tuvoj, ir pagalvojau sau, kad atlieka šiais laikais. Vien žo- 
lietuviai visvien pasiliks lietu- <ižiu šis miestas yra gana dide- 
viais meno, grožio ir tvarkos lis’ mūsų valdžios įvertintas ir 
atžvilgiais. Gražios... puošnios lietuviams mielas, nes jame

Daugiau Žinių Apie
A. A. Kaz. Kavaliauską
Kazimieras Kavaliauskas, 76 rūpintis lietuviškos parapijos 

metų amžiaus, per ilgus metus steigimu. Nors mažas būrelis 
gyvenęs 1113 So. 2-nd St., mi- lietuvių buvo Philadelphijoje, 
rė rugp. 19 d. Paliko žmoną bet vieningas pasitarimas davė 
Marijoną (Giraitytę), su ku- gerų rezultatų. Susirado lietu- 
ria buvo vedęs 1900 m. Velio- vį kunigą, atkviestą iš Euro- 
nis išauklėjo didelę šeimą: ke-pos kunigą Juozą Kaulakį, (jau 
turis sūnus — Juozą (stambų miręs), ir tuoj buvo pradėta 
ir pagarsėjusį graborių), Ste-; rūpintis lietuvių bažnyčia. Ta
peną, Simoną (jie pegelbsti' da Kazimieras Kavaliauskas 
broliui graboriui, visi trys ve- buvo pirmaeilis darbuotojas 
dę) ir Tamošių, nevedusį, ir naujai lietuviškai parapijai į-
dukterį Oną Petronienę. Vienas 
sūnus (Jonas) yra miręs. A- 
nūkų velionis paliko net 17. 
Kaip sūnūs, taip ir anūkai liko 
nuliūdime, netekę savo mylimo 
vyriausio šeimos užvaizdos — 
auklėtojo ir mokslintojo au
gančios šeimos — vaikų.

Velionis atvyko iš Lietuvos 
būdamas tik 19 metų, 1885 m., 
ir visą laiką išgyveno Philadel
phijoje.

Palaidotas rugpiūčio 24 d. iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios, šv. 
Mišias atnašavo kun. AL Ar
lauskas iš Reading, Pa., Tama-

Velionis būdamas praktikuo
jantis katalikas, tuoj pradėjo

bažnyčios jų džiaugsmas ne
žiūrint, kur jie gyvenime atsi
durs.

Supratau iš mano vado išsi
reiškimų, kad tenka garbės ir 
dėkos žodį tarti klebonui kun. 
M. Pankui už jo gražią... gerą... 
sąžiningą gaspadorystę. Kalba 
jis: “Laike šių kelių praėjusių 
metų buvo įdėti nauji šie spal
vingi bažnyčios takai, tas nau
jas puikiausias, konsekruotas, 
marmorinis altorius, šie gražūs 
meniškiausi, skoningai spal
vuoti langai ir langeliai. Taip
gi, jo rūpesčiu bažnyčia liko 
gražiai iš vidaus išvalyta ir 
atnaujinta”. Bažnyčios navę 
puošia dideli, religinio turinio 
paveikslai, kurie lyg kelti... 
kelia žmogų į tas dangaus be- 
rybes, kurias jie atvaizduoja. 
O, vaizdas iš choro balkono yra 
tikrai žavingas ir primena žmo
gui apie tą groĄ, kuris yra am
žinas.

Kadangi Šv. Mato, Klebono

gyvena energingas... Dievą my
lintis... darbštus ir pavyzdingai 
apsigyvenęs mūsų brolių skai
čius.

Švento Andriejaus parapija 
Ilgai man minty pasiliks;
Joje mačiau gerybių daug, 
Kurios, žinau Dievui patiks.

“Petrelis,\
DAYTON, OHIO

šeštadienį, ir sekmadienį, 
rugsėjo 26 ir 27 d.d. įvyks 
Draugijų Sąryšio piknikas Šv. 
Kryžiaus parapijos žemėj, Leo 
& Rita Sts., kurio pelnas ski
riamas parapijos reikalams. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
kadangi tai bus paskutinė šios 
vasaros pramoga tyrame ore.

Su pradžia spalių mėnesio 
prasidės eucheriai parapijos 
svetainėje. Pirmas eucheris, 
spalių 2, bus laikomas L. Vyčių 
96-tos kp. Sekantis eucheris,

Patrono, šventė pripuola rūgs. spalių 16, bus vadovybėje LR- 
21 d., visa parapija ruošiasi, KSA 191-mos kp. Paprastai 
šia proga, tinkamai pagerbti bent dalis pelno nuo šių pra- 
savo darbštų ir brangų ganyto- mogų ; ra skiriama parapijai, 
ją, kun. Matą Pankų. Rugsėjo. Yra pagirtina atsilankyti ir 
21 d., jo intencijai bus atnašau- praleisti laiką tarpe savo žino
tos Šv. Mišios. Rūgs. 27 d., 5:00 nių ir tuom pat kartu paremti 
vai., parapijos komitetas ruo- gerą tikslą.
šia iškilmingą pagerbimo vaka- --------------
rienę. Taip-pat bus atliktas į- Dabartiniu laiku iš mūsų ma
domis programėlis, vadovystė- bos parapijos sekantieji tar-

nktadienį, 4 v. v., parapi
ne, 492 E. 7th St. prasi

vams lietuviškos pa- 
Kviečiami visi vaikai ir 

- atės ateiti ir pasimokyti
.viškai.

Sekmadienį, vietiniams kuni-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2712

Dr. L C Seynour
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių

iigų, Ausų, Nosks^z:Gerid«s. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo 
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 Ud 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
Subatomia nuo 9 Ud 6 vaL vak. 
NedčUomis nuo 9 Ud 12 vaL 

(pagal sutarti)

ALBINAI NEVIERAITEI
PADARE OPERACIJĄ
Pereitą antradienį, rūgs. 15, 

Albino ir Onos Nevierų vyres
niajai dukteriai Albinai pada
ryta aklosios žarnos operacija. 
Operacija gerai pavykusi. Ligo
nė sveiksta Harley ligoninėj, 
Dorchestery, Dr. West priežiū
roj. Linkime Albinutei greitai 
pasveikti.

^rk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

Lietuviu KMniteto

Antradienį, rugsėjo 22 d.,
7:3Q vai. vakare, “Darbininko 
salėje, 330 E St., So. Bostone.

(įvyks Svetimkalbių Grupės Ka
ro Bondsų Komiteto Lietuvių
skyriaus susirinkimas. i • Tą dieną lankėsi Antanas

Šis komitetas yra Jung. Vai- Pankąntas, “Darbininko” ben- 
stybių Iždo Departmento auto- dradarbis ir uolus visuomeni- 
rizuotas veikti visoje Massa- ninkas. Atsilankymo proga, 
chusetts valstybėje. Tikslas aukojo “Darbininko” spaustu- 
vesti propagandą už bondsų Vei $2.00 ir pridavė $1.00 auką 
pirkimą ir organizuoti komite- nuo Bronės Mažutytės iš Cam 
tus kitose lietuvių kolonijose, jbridge, Mass.

Komiteto valdyba kviečia vi- . ~
sus, kurie tik nori pagelbėti I * U'‘kžs‘ J

šiai šaliai laimėti pergalę, atei-i • . ! vinskienė eavo laiška kad a-ti į susirinkimą. Komiteto pir- |kyino Proga> aukoj° “Darbi-, ^ene gavo laišką, kad a 
ninko” spaustuvei $5.00. I tostogoms labai patenkintos irmininku yra adv. Antanas O.l 

Shailna ir sekretorium adv. | 
Antanas J. Young.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SV6.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VVinfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sūcth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŽV. JONO EV. BL. PAŠ ALPI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas — VSičas tSaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tie 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

Pirmadi«ų, lankėsi Jonas 
Pravilionis iš Newark, N. J. 
Atsilankymo proga nusipirko 
gražių lietuviškų rekordų. Po
nas J. Pravilionis yra tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Rugsėjo 8 d. Sally Dravins- 

kiūtė iš So. Bostono ir Gean 
Valantaitė iš No. Abington, 
Mass. išvyko atostogų. Kelio
mis dienomis buvo sustojusios 
Chicago, III., paskui išvyko į 
Colorado valstybę. P-nia Dra-

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

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., spalių 5—11 d., T. Juve- 
nelis Liauba.

Nevc Britain, Conn. — Šv. 
Andriejaus par., spalių 18—20 
d., T. Justinas Vaškys.

Šiemet ‘Darbininko’ me
tiniai - tradiciniai šokiai į- 
vyks Spalių-Oct. 24 d.,
Municipal Building Salė
je, E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Kviečiame kaip 
jaunimą,taip ir senesniuo
sius ruoštis į šį balių. Bus 
gera muzika ir daug praš
matnybių.

"Darimnlus” Atperia 
Sems Rrimėz

Jei kas turite senų plok
štelių - rekordų, nenumes- 
kite jų — atneškite “Dar
bininko” administracijon, 
366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir už kiek
vieną seną plokštelę gau
site 2 ir pusę cento.

uz savaitės mano grįžti namo 
prie savo darbo. t

Remtas VakarėlisI __
Trečiadienį, rugsėjo-Sept. 23 

į d., 7:30 vai. vakare, parapijos
< . - • » , , svetainėje, 492 E. Seventh St.,• Lankėsi LDS 1-mos kp. na- o . . .i . , , - iU ... „ ‘So. Bostone, įvyksre Magdaleną Ausikaite is So.x\7... •, i lietuvių parapijos Moterų irBostono. Atajankymo proga

Šv. Petro

Kingston, Pa. — Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., 
T. Justinas Vaškys.

Chicago, IH. — šv. Kryžiaus 
par., gruodžio 13—20 d., T. 
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Kewanee, IU. — šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa

Remkite tuo, profeoijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•‘Darbininką’*.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 2-jų šeimynų 

namas, extra lotas, biznio gat
vėje Beachmont Revere. Kaina 
labai prieinama. Namas puikus. 
Rašykite laišku: Kendall En- 
graving Co., 292 Main St., Cam. 
brodge, Mass. (22-25-1)

Merginų Kariams Remti sky
riaus “Whist Party” ir žaidi
mas “pupomis”. Pelnas skiria 

Lankėsi Birutė Marcinkienė mas nupirkimui Kalėdinių do-

aukoja $10.00 Intertypos fon
dui.

iš So. Bostono^ Atsilankymo 
proga, aukojo $1.00 “Darbinin
ko” spaustuvės parėmimui. •

Pirmadienį, rūgs. 21 d. lanke
isi “Darbininke” senas LDS pir- 
įmos kp. narys, Juozas Petraus
kas, turįs grocernę, 23 M St., 

|So. Bostone. Atsilankymo pro
ga užsimokėjo savo narystės 

| duoklę ir “Darbininko” Inter
typos fondui aukojo $5.00.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda] e Jonas Pilipauskas dir- 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią L „j. ,f
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte Darbininke . "y8 vr»Ugo ręaaKCijoje,

STOUGHTON, MASS.

ŪKTOS mot. TUMO KVOTIMO

TIKBAS MCI V

Gamtos
Salrtamynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
SI BatUr, N. AMactM. Mu.

Šimtu dolrrtų dovaaų. kuris įrodys. )oc Sis 
medus nėra tikrai bičių medui.

steigti. Netrukus išaugo lietu
viška parapija šv. Antano 
vardu. Suorganizavus pašelpi- 
nę šv. Antano draugiją, jos 
pirmas raštininkas buvo Kazi
mieras Kavaliauskas. Suorga
nizuojant Šv. Kazimiero drau
giją, K. Kavaliauskas buvo 
pirmas draugijos pirmininkas. 
Dat^ įvairių patarnavimų su
sirinkimuose teikdavo. Ligi pat 
mirties patalo mylėjo katali
kybę ir buvo Lietuvos reikalų 
rėmėjas. K. Dryžo.

Bemk šio* ŠoBea opsiyynimų.'

je Seselių, kurios darbuojasi 
šio parapijoj.

Matytis, kad vaikų katekiza- 
cijos mobilizacija jau prasidė
jo, nes vaikų būriai nuolat lan
ko Seselių Pranciškonių vie
nuolyną ir bažnyčios kiemą. 
T&ip-gi girdėti, kad jos žada 
suorganizuoti Aukštesnių Mo
kyklų jaunimą, darbuotis su 
šv. Andriejaus Guild (jaunes
nių moterių grupe), Raudono
jo Kryžiaus skyriumi, jaunes
nių ir vyresnių Sodaliečių gru
pėmis ,ir teikti dvasinę bei mo
ralinę pagdbą ir paskatinimą 
ten, kur ji bus reikalinga.

Teko dalyvauti “Bingo”, ku-

nauja J. V. kariuomenėje: An
tanas Aleksinas, Andrius Au
gustas, Feliksas Galdikas, 
Juozas Budelis, Antanas Ka
valiauskas, Juozas Petkus, My
kolas Ūsas, Stasys Vaitkus ir 
Jurgis Žilinskas.

Šiuo laiku persikėlė į mūsų 
miestą Jonas ir Alena Varnai, 
kurie nuo savo vestuvių, metas 
laiko atgal, gyveno Boston, 
Mass. P-nia Varnienė yra buvu
si Alena Skatkauskaitė iš mūsų 
parapijos. Linkime mūsų nau- 
jieuj parapijiečiams viso gero 
ir tikime, kad jie bus aktyvi 
mūsų veikime. F.A.O.

B B jffgl *f

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MAS5.

Ofiso Valandos 2—1 ir i

Skalbiame visokius skelbiniua 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

POST TIML i ’s 8»ilV

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

ĮVAIRŪS skobimai
' a=

Oueen Am Laumhy
7-11 Ellery SL,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Itsily naclieJ by 
Cl tr B$M HAINS 

•rfoMsfrMiH6.SiiortpBMfe

Perinus Matėt
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadwoy 
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

šiomis dienomis užėmė 
“Vyties” redaktoriaus vie
tą. Sveikiname.
• Ona Križanauskaitė iš• • • ♦

Shenandoah, Pa. įstojo į 
moterų kariuomenę—Wo- 

men’s Army Ąuxiliary 
Corps ir išvyko į Dės Moi- 
nes, la. Sveikiname.
• “Darbininko” metiniai 

šokiai įvyks spalių 24, 
Municipal Building salėje, 
So. Bostone.

vanų 'lietuviams kareiviams J. 
Valstybių karo tarnyboje.

Tikrai patriotinis ir remti
nas parapijos moterų ir mergi
nų darbas.

“Darbininke” tilpo kaikurių 
lietuvių kareivių padėkos laiš
kai, kuriuose dėkoja parapijos 
Moterų ir Merginų Kariams 
Remti skyriui už dovanas. Iš 
tų Kiškų mes patyrėme, kaip 
aukštai įvertina tas dovanas 
mūsų kareivėliai.

Todėl plačioji visuomenė tu
rėtų paremti kilnų parapijiečių 
darbą. Trečiadienio vakarą 
gausiai sueikime į parapijos sa
lę, 492 E. Seventh St., So. Bos
ton, ir savo dalyvavimu apdo
vanosime lietuvius kareivius 
Kalėdų dovanėlėmis.

For complete

Satisfaction

LOWE & 

POWERS

115 Monk St., Tel. 12

Stoughton, Mass.

MEDAUS KAINA —
Kvdftą, stiklinė_______ 85c.
5 svarai------------------ $1.25
Galionas, 12 svarų-----$3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.OD.

Končiaus Bitininkystė
57 Bąttery St,

No. Abington, Mass.

Į_OWELL, MASS.

South Boston Gange
BROLIAI BTRAKAUBKAI, Bav.

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

gasolinų pas mus. 
Nuvalom purvinus kerus Ir 

Mgrysuojams.

Tel. BOU 9530

MI Broadvvay to. Boston,

R.Į-Vt—-- |_ Uk-JTI.-nmtsiiMS ir riOMi

McDonald ice co. GRABORIAI

Dirbtiniai ir natūralūs ledai—Alyva šildymui. 
43 Middlesex St. Te,. 8419 Lowell, Mass.

Šiomis dienomis p. S. Zavads- 
cas su pagalba savo draugo nu
pirko Silver Cafe, 324 Broad- 
way, So. Bostone. Atidarymas 
įvyko pirmadienį, rugsėjo 14 d. 
š. m.

Atidarymo dienoje, draugai 
per Juozą Genevičrų, Sandaros 
7 kp. per J. Arlauską, V. Ba
lukonis, S. Naudžiūnas ir J. 
Kirmelevičius apdovanojo Sil
ver Cafe po bukietą gėlių. Taip
gi prisidėjo prie dovanos-gėlių 
ir šie asmenys: K. Boris, Lu- 
činskas, F. Keblinskas, P. Ži
rnelis, Vedluga, J. Sąkevičius, 
A. Stakauskas, J. Jenkauskas, 
J. Sakatauskas ir kiti.

S. Zavadskas ir jo draugas 
nuoširdžiai dėkoja visiems už 
dovanas, dalyvavimą atidary
me ir parodytą draugiškumą. 
Kviečia visus užeiti į Silver 
Cafe, 324 Broadway, So. Bos
ton. Sklb.

SEflB Š. ii v l_ 8'J >; b .i. Ntj i’.i

A. G. Hawkes, vedėjas 
Pirkdami pas Sears, sutaupysite!

102 Main St. Telefonas 5446
Greenfield, Mass.

- A -o.

S. BaraseviSos b* Sins
MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Oorohester Ave.
TeL COLumbla 253T

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston,

joseph W. Ci
(KA8PERA8)*' 

Laidotuvių Direktorius k
Balsamuotojas 

NOTART FUBUC 
Patarnavimas Dieną Ir M9M 

Koplyčia termenimo Dykai
ToL BOU Boston 1487 ~- 

BOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMK

504 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patamavimas dieną Ir nakt| 
Koplyčia lermenims dykai 

NOTART PUBLIC

Tol. BOU
TOBROU

061*



Antradienis, Rugsėjo 22, 1&42

Naujosios Anglijos
Apskričio KongresasUetwrii9« SodiKeag

SEKMADIENI, SPALIŲ (OcL) II, 1942 
Šv. Juozapo Parapijos Svetainėje

LOWELL, MASS.

ŠIŲ METŲ KONGRESO OBALSIS “MAGNIFICAT”

10 A. M. Visos Sodalietės susirinks į parapijos 
svetainę.

10:15 A. M. Eisena į bažnyčią.
10:20 A. M. Iškilmingas apvainikavimas Panelės

Švenčiausios statulos.
10:25 A. M. Giedojimas “Magnificat”—Gregorian. 
10:30 A. M. Iškilmingos Šv. Mišios, Pamokslas.

Pabaigoje Šv. Mišių visos Sodalietės atkalba 
konsekracijos Aktą prie Panelės Švenčiau
sios.

12 Valandą. PIETŪS.
PERTRAUKA IR POILSIS

A: 1:45 P. M. Kongreso Atidarymas.
a) : Malda.
b) : Įžanginė kalba Apskričio Prefektės.
c) : Giesmė: “Sveika Marija, Dangaus Lelija”,

Naujelio.
d) : Pereitų metų Kongreso Protokolo Skai

tymas.
e) : Raportai; 1: Dvasios Vado

2: Prefektės 
3: Raštininkės 
4; Kasininkės
5: Prefektės: a): Brocktono

b) : Cambridge
c) : Lawrence
d) : Lowellio
e) : Nashua
f) : Norwoodo
g) : Worcesterio

B: Svarstymai iš pereitų metų protokolo.
C: Referatas: “KO TIKIMĖS IŠ SAVO SODALIEČIŲ”. 

Skaitys Kun. Dr. Juozapas Vaškas, MIC., Maria
napolio Kolegijos Rektorius, Thompson, Conn.

D: Pasikalbėjimas apie Referatą.
E: 10 minučių pertrauka.
F: Antras Referatas: “MŪSŲ SODALIEČIŲ TRUKU

MAI”, skaitys Apskričio Prefekte P-lė Ona Paz- 
niokaitė.
Kalbos ir pastabos.

G: Rezoliucijos ir jų svarstymas.
H: Nauji sumanymai.
I: Apskričio Valdybos rinkimas.
J: Užbaigos malda.
K: Giesmė: “SKAISČIAUSIOJI, GRAŽIAUSIOJI” - 

Naujelio.
5 Valandą: Įstatymas Švč. Sakramento.

Rožančiaus kalbėjimas. Palaiminimas. 
“MAGNIFICAT” — Gregorian.

5:30 Valandą: Užkandžiai.
6:45 P. M. Perstatymų vakarėlis.

DARBININKAS

btevens viešbutyj, Chicagoj, kur stovyklauja 5,000 Oro Armijos karių, reikalinga septyni auk
štai, kad iš karto suteikus vietos pavalgyti visiems kariūnams. Šis vaizdas parodo vieną iš ano 
didžiulio valgomojo dalį.

*

J. Vilkupis.'mis nelaimėmis, neiš-' mokslininkai. Prisiminki- 
griaus nei didžiausi žmo-|me vakaro ant keturių 
nijos dvasiniai sukreti- kantonų vaizdą 
mai, kurie karts nuo kar- joj. “Audžiau 

i to įvyksta religijos, politi-
Ji yra kalnai, pakalnės, • nės pastogę, senovės grai- kos> ūkio ir šiaip sociali 

girios; ji yra į kas netekdavo savo dievų, jūo gyvenimo įvairiose ša

TĖVYNĖ

pus, kurie aukojo darbtis 
vargingus s ^žmogaus Jr 
gamtos? Ne! “Atsimini
mų, atsitikimų pulkai Iš 
anapus ribos” apgula p&- 
to mintį ir, nelyginant ka
reivių, grandinės, slenka 
viena po kitos. “Slenka 
ten, kur Dubysa mėlyna 
juosta' banguoja ‘ jolati... 
kur rengias į*guolį* tėvy
nė...” Tėvynė yra ’ mūių 
garbė, paguoda ir surami
nimas, mūsų praeitis ir ą- 
teitis,, mūsų džiaugsmai 
ir vargai. Ne bę reįkalo 
mūsų tautos himnas yra 
baigiamas žodžiais: “Var
dan tos Lietuvos vienybė 
težydi...” Lietuvos — mu
su žilagalvės močiutės, 
Lietuvos — senolių bran
gaus palikimo, Lietuvos
— kunigaikščių, bajorų, 

i didikų, Lietuvos — varg
dienių ir sermėgių, Lietu
vos — mūsų maitintojos

- ir mūsų gynėjos, Lietuvos
— mūsų tėvynės...

Taip tai įvertino tėvynę 
laisvas lietuvis laisvoje 

ir šiandien jis

ošiančios 
skubą į jūrą upeliai su u- 
pėmis, dangaus skaistu
mu tviską ežerai su rūs
čiomis pelkėmis, kaitri 
vasaros saulė,

Šveicari-
nurimęs tėvynėje 

aukso svajones” — sako tėvynę brangindamas au- 
mūsų didysis dainius Mai- kojasi, kad ji ir vėl pakil- 
ronis. Bet apie ką? Apie tų laisva nuo vergovės

sutraukydavo socialinius kose> Tėvynė ir jos idėja gražiųjų Alpių kalnus už pančių ir neštų kartų kar- 
ŽVenta ir amŽina- j kurių leidosi sustingusi toms gerbūvį ir laimę.

nuteistas mirti, pasiduo-| Tėvynės dėka mes esą- saulė? Apie Liucerno var- “T-tas”
su liūliuo- da tėvynės įstatymams, me broliai irgiminės; tė- 

jančiomis pievomis, rugių nes tėvynė yra vyriausia vyn^ randame
banguojąs laukas, raibo ji. valia ir įstatymas. Ginti medžiaginių išteklių, kad 
gegutė, darželio didžiagal- ją yra kiekvieno šventa Į galėtume įsigyti kasdieni- 
viai bijūnai ir kukliosios pareiga. Kada persų he-, n®s duonos kąsnį; tėvynės 
rūtos, žirneliai žemčiūgai,

GARDNER, MASS.

CHAIRTOVVN LUMBER CO.

kvapus dievmedys... Ji y- 
ra ruduo ir pavasaris, va
sara ir žiemos speigai; ra- 
ri ir audringa, šniokščiąs 
viesulas ir rasos brili jau
tais nusagstyto vasaros 
ryto grazna; ji yra Ran
gaus skliautų aukštybė, 
keliauninko vėjo dūsavi

roldai siūlo tauriam Atė-i^^3 Y1*3 mūs5 tėvų ir 
nų vyrui ''Aristidui, kad bočių vardas. Tėvynė yra 
liautųsi priešintis, nes nelyginant ta didžioji 
viskas graikams būsią šventovė, kuri savo viršū- 

ne siekia dangaus, o

Pristatytojai statybinės medžiagos; Specialūs 
dailydiški darbai; namų statytojams. 
Coburn Ave iš Barthel Ave. Tel. 333, 

Gardner. Mass.
grąžinta, reikėsią tik nu
sileisti persų galybei, pa
kėlęs aukštyn ranką ir ro
dydamas pirštu į saulę, 
graikų didysis vyras at-

savo
pamatais žemės centrą, 
šventovė, kurios sienų 
plytas sudaro mirusiųjų 
kaulai, o cementą joms 
laikytis amžiais kartų lie-

rcxxj00C9a0an00txxxxx9aaoacK9C90000C30a0CXS9CXX90anons9oaaoon

_______ __ . ____sakė: “Kol saulė spindės
mas; paukščiai, paukšte- padangėje, lig tol mes ka-{Jarnas kraujas,* kartų, gy
liai, gyvuliai, vabalėliai.
Vadinasi, ji yra kūnas; 
žmogus, žemė ir gamta. 
Bet ji yra ir nemirtinga 
dvasia.

Didžiavyrių, kritusių ko-

PASTABA: Kiekviena Sodalietė, vykdama į Kon
gresą, nepamirškite savo medalį ir stengkitės “in 
corpore” prieiti prie.Šv. Komunijos laike šv. Mišių.

KELRODŽIAI
TRAUKINIU: Traukiniai išeina iš North Station 9 vai. 

prie track 15, ir būsite Lowellyje 9:32.
BUŠAI: Lowellio busas išeina nuo Everett Elevated 

stoties kaip 7:45 A. M. ir būsite Lowellyje 9 
vai. Imdami 8:45 busą būsite Lowellyje 10 v.

AUTOMOBILIAIS: Valstybės plentai — State Roads 
— No. 3A ir 38 eina į Lowellį.

Atvykę j miestą, klauskite St. Joseph’s
LITHUANIAN Church, Rogers St. Kadangi
yra Prancūzų bažnyčia tokiu vardu kitame
miesto krašte.

* * *
Nuoširdžiai kviečiame visas Naujos Anglijos Lietu

vaites Sodalietės atvykti į šį suvažiavimą ir būti 
mūsų parapijos Sodaliečių garbingomis draugė
mis.

“Magnificat”, tai Kongreso obalsis. Visos renkitės, 
kalbėkite ir savo širdį sustiprinkite Marijos Dva 
šia.

Lai visų Sodaliečių mintys krypsta į mūsų miestą! 
VISI Į LOWELLĮ!

ŠIRDINGAI KVIEČIA
LOWELLIO ŠV. JUOZAPO PARAP. SODALIETĖS.

MAKt
EVEHY 

PAYMY

^BONO MY

• • •For Victory

UMfTED STMB KRIK
BONDS* STASĖS

riausime su persais; kuriejnus’^ *r g*nan^*M tą žven- 
sunaikino mūsų tėvynę irit°yę nuo priešų. Tik tėvy- 
sudegino mūsų švento- j n^je n* per tėvynę atsida
vęs”. Didžiausia bausmė ro žmogui pilno gyvenimo

THOMAS BRAZĘLL A CO., INC.
John J. Brazell, pfež.

Sankrovininkai pristatytojai likerių—buteliuoja.

201 Pleasant St. Tel. 160 Gardner, Mass. 
iaonnnaaaa0C9aasx90«K9eKS9Be»o0aoas9Baaa0SKia0aa0aaacHra&

nusikaltėliui buvo vadina
mas ostrakizmas arba iš-

voj dėl gimtosios žemės trėmimas iš tėvynės ribų. 
dvasia, kovojusių dėl ge-!Jis reiškė žmogaus religi- 
resnio krašto rytojaus nę, politinę ir civilinę mir- 
dvasia, šiurpulingų kovųtį. Ištremtasis iš tėvynės 
ir kančių atbalsiai, ilga- nustodavo teisės garbinti 
mečio vargo atsiminimai, tėvynės dievus, artintis 
Tėvynės dvasios viršūnės prie šventovių, naudotis 
kyšo, ir liaudies dainelės, šventuoju vandeniu, nus- 
melodijoj, ir gimtosios todavo visų teisių: politi- 
kalbos garsų skambesyje, į nių, jeigu jomis naudo jo- 
ir tautos kalbamajame si, o taip pat ir civilinių,
“Tėve mūsų”, bei “Pulkim 
ant kelių” giesmės glėby- 
ie, ir pasakų, padavimų lo
byne, ir pakelyje pasviru-

nutraukiamos buvo vedy
bos: žmona galėjo eiti už^yį, sakome 
kito vyro, vaikai išsilais
vindavo iš tėvų globos.

šio kryžiaus figūroje, ir Tautietis, susitikęs su iš- 
grakščių rankelių išraiz- • tremtuoju, valgęs ar gė- 
gytoje juostoje bei audi-’ręs drauge, turėjo vėliau 
niuose, ir meno, mokslo, “apsivalyti”; eiti į švento- 
be literatūros mažuose ir
didžiuose darbuose.

Tėvynė senovės romė
nams ir graikams buvo 
“šventoji žemė”. Šventoji 
todėl, kad pasak jų tėvy
nėje gyveno dievai, deivės 
ir mirusių dvasios, kad 
ji maitino gyvuosius ir rė
dė, kad jos gelmės, žemės 
paviršius ir visa tai, kas 
dunkso aukščiau josios 
paviršiaus liudija esant 
žmogų tėvynės vaiką. Tė
vynė, sako Platonas, mus 
pagimdo, mus maitina ir 
auklėja. Tėvynė mums pa
tikrina saugumą, priduria 
Sofoklas. Taigi, tėvynė 
nėra tik vieta, kurioje gy
vena žmogus. Ji yra žmo
gaus teisės, religija, įsta
tymai — žodžiu, visa jo 
dvasios ir kūno būtis.

Palikęs šventosios tėvy-

vę, melstis ir daryti atgai
lą. Tai buvo tautinė, vals
tybinė ir teisinė ekskomu- 
nikacija.

Su atėjusia krikščiony
be neabejotinai įvyko pa
saulinio masto dvasinis 
persilaužimas. Tačiau jis 
nepašalino to, kas buvo 
paveldėta iš griūvančio 
stabmeldžių pasaulio ir 
kas gal turėjo atrodyti 
jau atgyvenęs savo gady
nę. Atsitiko kitaip. Tėvy
nės idėja vėl sužibo visu 
skaistumu; ir krikščionių 
bažnyčios moksle tėvynės 
meilė virsta didžiąja do
rybe. Mat, tėvynė yra tos 
rūšies mūsų gyvenimo
idėja ir tos rūšies reiški- rakindama tėvynės ilgesio 
nys, kurio pamato neiš-‘ replėm. Kankina tautais 
griaus nei pasaulio didžio- tol, kol visai nenužudo. A- 
sios audros su maru, ugni-: pie tai yra daug kalbėję ir 
mi, karais, badu ir kito-; rašę poetai, rašytojai, pa-

durys, gyvenimo, kurio 
padedami galime įkūnyti 
savo pašaukimą ir atlikti 
Aukščiausiojo skirtąją 
misiją.

Gimtoji kalba arba ta
sai stebuklingas įrankis, 
skirtas tam, kad žmogus 
galėtų susižinoti su savo 
gentimis, tas subteliau- 
sias jausmų, gražiausių 
minčių išreiškėjęs, yra tė
vynės brangi dovana. Sa
kome sakiniai skamba ir 

jie turi rit
mą ir svorį! Nenustabu. 
Kalbos muzika yra muzi
ka gimtosios žemės ir 
gimtosios padangės. Tik 
tėvynėje ir per tėvynę kal
ba įsigyja tvirtą pamatą 
tobulėti, augti ir savo gar
sų skambėsiu žavėti pa
saulį. Tėvynė yra mūsų 
viltis ir gyvenimas, mūsų 
skausmai ir džiaugsmai. 
Kaip švelniausia, bet sve
timo žmogaus ranka ne-' 
pakeis kūdikiui motinos 
rankos, taip svetimo kra
što švelniausia gamta, 
turtai ir lengvas gyveni
mas nepakeis tėvynės. 
Nieko taip nepasiilgsta 
žmogus, kaip savo žilagal
vės tėvynės, kaip tos sa
manotos pastogės, kurio
je jisai gimė, augo, vargo 
ir dirbo. Yrą baisi liga va
dinama nostalgija. Ji ilgai 
kankina savo auką, ją su-

NORTHAMPTON. MASS.

“Visit Our Bargain Basement”

50 Main SL Tel. 3590 Northampton, Mass.

Sears Roebuck & Co.

William H. Fenton Co.
OLDSMOBILE—CHEVROLET

70 Main SL, Tel. 48
Westfield, Mass.
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VVESTFIELD LAUNDRY AND GENERAL 
CLEANING COMPANY

41 Jefferson SL, Telephone 128 Westfield, Mass. 
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Lambson FumitureCo.
n

Complete Home Furnishings—Funer&l Direetors

Cor Elm & Thomas Sts., Tel. 22
Westfield, Mass. • 1




