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C ŠVENTO JUOZAPO
Liepos 28 d. š. m. Ameri
kos lietuvių visuomenės
akys bus atkreiptos į Wilkes Barre, Pa., kur įvyks
Lietuvių Kunigų Vienybės
Seimas.
Kun. J. K. Miliauskas,
Wilkes Barre, Pa. lietuvių
parapijos klebonas, labai
nuoširdžiai rūpinasi, kad
Seimas būtų gausus, iškil
mingas ir turiningas. Sei
mas prasidės iškilmingo
mis pamaldomis. Yra pa
kviestas J. E. vyskupas
Hasey, kuris beabejo celebruos šv. mišias ir pasa
kys pamokslą.
Nepaprastai svarbūs lai
kai. Kunigų Vienybės val
dyba ir vietinis klebonas
kun. J. K. Miliauskas tiki
si, kad į tą Seimą suva
žiuos visi lietuviai dvasiš
kiai.

Šiomis dienomis gauta
žinių, kad Dr. Mykolas De
venis, gyvenęs Watertmry
ir iš ten buvo nuvykęs ir
apsigyvenęs
Lietuvoje,
kuris bolševikų okupaci
jos metu buvo areštuotas
ir ištremtas į Sibirą, grįž
ta Amerikon. Jį išgelbėjo
Amerikos pasas. Jung.
Valstybių valdžia išreika
lavo, kad jis būtų išlais
vintas ir duotas jam leidi
mas išvykti iš Rusijos. Per
kokį laiką, kol atsirado ga
limybė išvažiuoti/ jis buvo

chusetts Balyje
Ryt, liepos 14 d., nuo 1
vai. rytą iki 2:30 vai. įvyks
blackoutas Massachusetts
rytinėje dalyje.
Blackout prasidės nuo
Bay State pajūrio rytuose
ir sieks net Worcesterį.
Aptemdinimo plotas pada
lintas į penkius distriktus.
Kiekviename distrikte ap
temdinimas
(blackout)
tęsis 20 minučių. Penktas
aptemdinimas apims visų
miestų ir miestelių apsi
gynimo įstaigas (defense
plants). Blackout užsi
baigs lygiai 2:30 vai. rytą.
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Voronežo Frontas Tebesilaiko

Raudonųjų Pasipriešinimas
Sunaikintas, Sako Naciai

Areštavo Naciu
Newark, N. J. — Šiomis
dienomis kartu su Ameri
kos diplomatais ir kitais
atvyko ir Vokietijos nacių
šnipas Herbert Babr. Jis
pasipasakojęs, kad esąs
žydų kilmės ir buvęs per
sekiojamas
Vokietijoje.
Tokiu būdu išgavęs leidi
mą vykti tuo pačiu laivu iš
Europos. Tačiau, kai FBI
agentai pradėjo klausinė-,
ti, tai paaiškėjo, kad jis yra gyvenęs Amerikoje,
baigęs mokslus ir buvo iš
važiavęs Vokietijon, kur
sutikęs grįžti Amerikon ir
pasižadėjęs šnipinėti na-j
ciams.
Dabar tas šnipas bus tei
siamas Jung. Valstybių
teisme.

Jūreiviai studijuoja trijų colių kanuolę. Tai U. S. Navai Reserve
kurie treniruojasi Atlantiko pakraščiais.

Įšmugetiavo 200 Nacių
Į Jung. Valstybes

Amerikos Cukrų Parduoda
Maskvos Krautuvėse
neša, kad gautą iš Jung.'— Britanijos armija, gaValstybių cukrų parduoda vus pagalbos iš AustraliMaskvos krautuvėse. Gy- jos, nustūmė Ašies jėgas
ventojai, kurie turi kiekio 10 mylių į vakarus nuo EI
(ration)
korteles, gali Alamein ir įsistiprino Tel
gauti cukraus kiek reikia. EI Eisa sekcijoj. Bestum-------------- i darni Ašies kariuomenę,
Lavai Užleido Daugiau paėmė 2000 italų ir vokie&RIM Janflniui
čių i nelaisvę. Taipgi paėącmo JOpvraja
m- nemažai kanuolių ir
Vichy, Prancūzija, liepos; transportinių vežimų.
13 — Lavai valdžia užlei-1 Sekmadienį, liepos 12 d.
do ianonams daugiau kaiD Britai dar toliau nustūmė

New York, liepos 13 —
Laikraštis “Daily Mirror”
rašo, kad federalės valAgentai

Sunaftbn Tris Albanijos
■r.t--- H —

peržiūrėję

Vokiečių - Amerikiečių
bundos sąrašus radę, jog
,1940 ir 1941 m. bunda įšmugeliavo 200 nacių ir
fašistų į Jung. Valstybes.

MliliClAO

BRITAI BOMBARDAVO SUB

Tačiau kol kas nepaduo
da žinių, kiek iš tų sveDIRBTUVĘ DANZIGE
istanbui, Turkija, liepos timšalių yra areštuota.
i — Albanų žiniomis, ita-------------,
_
i, kurie dabar yra užėmę Naciai Sušaudys Nusikaltu- i
Padarė Daug Nuostohų
baniją, keršydami alba_
ims savanoriams uz jų
_______
Londonas, liepos 13 — žiaurumą ir kad pareikšti
tiksmus prieš o upan us, New York, liepos 13— Britanijos didžiuliai ketu-;užuojautą Čekoslovakijos
inaikino tris .
amJ°s Vokietijos okupacijos vir- rių motorų bomberiai per, tautai, kuri, kaip ir kitos
umeuus
jo o lsPeJ1‘ §1^^ Paryžiuj paskel- į Vokietiją pasiekė Danzi- tautos, pergyvena nacių
žiau
nau(ą dekret«- pagal gą, kur randasi Vokietijos okupaciją.
Matyt, italai sena ziau kurj visi “nusikaltusio ir submarinų dirbtuvė, ir ten
«_«, 19
osius nacius, kurie su- .
i
, - v
Sekmadieni, liepos 12 a.
•i • j
L.4. v
ieškomo vyro” vyrai arti- paleido bombas. Padare
.
tikino du miestelius Ce. . _ ,
iškilmingas to miesįminu vty
a
miausi. gimines
bus susau- daug nuostolių. Grįždami įvyko
* į
---------------------- domi, jeigu tas “ieškoma- iš Dancigo,

AP 14 NAfii I

pakelyj puolė

ke 10 dienų-

dirbtuvę Flensburge, prie
w .
Moterys giminaitės bus Vokietijos - Danijos rūbe- . .**
, .
II • • I
ištremtos į koncentracijos ziaus.
.
oflĖlUininKU
stovyklas ir
pristatytos Tai reikia geležinių nėr-.
u>£Viwii m iiitg
prie sunkiųjų darbų, o vai- vų lakūnų, kad padaryti1 Lidiče miestelio atid&ry------v
kai bus išsiųsti ir patai- tokią ilgą ir pavojingą ke- mo ceremonijos buvo per,ko, kad vienas iš areš- pįnti į taip vadinamus įįonę. Tokiais yra anglai, duotos per radio ilgomis ir
otų nupirkęs net auto- “užtvirtintus namus”.
i Jie padarė 1750 mylių ke- trumpomis bangomis. Belionę, neprarasdami nei abejo pasiekė Čekoslovai ki& * kitus nach* P*yeųgBritai Užėmė Prancūzų vieno lėktuvo.

OI

Pranešama, kad Europos
vandenyne eina smarkus
pasiruošimas invazijai Eu
ropoje. Kanadiečiai, britai
ir amerikiečiai manevruo
ja jau per savaites.

MAKE
flEKY

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Pranešama, kad gegužės
mėnesį Lietuvoje mirė Jo
nas Vileišis, buvęs Lietu
vos atstovas Amerikai, ir
Dr. V. Kuzma, įžymiausias
gydytojas chirurgas. Pas
tarasis miręs nuo širdies
smūgio, darydamas ligo
niui operaciją.

KanadfeSai Paruošiami

Vichy, Prancūzija, liepos
13 — Paryžiaus miesto ta
rybos pirmininkas Tochs
pareiškė, kad jo žiniomis
britai per bombardavimus
Le Havre uosto sunaikino
5000 namų.
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Naciu Sun^kintas Čekoslo
vakijos Miestelis UdKe
Atgyjo
MtCSrclM) vlrSIflIlIKal

uniTonnose

cūzų valdomą Mayotte sa- Kaip žinoma, Vokietijos
lą, Mozanbiąue sąsiauryj, naciai sunaikino Čekoslo- j
tarp Afrikos kontinento ir vakijoj miestelį Lidiče ir
Madagaskaro salos.
‘ nužudė visus jo gyvento- Į Britai Pagirdė Bhoi
Nacius
jus už tai, kad ten nežino
Didins Karo Laivyną
mas asmuo ar asmenis
nušovė nacių komisarą Alexandria, Egiptas, liepos 13— Praneša, kad
Washington, D. C. —šio- Heydrich.
mis dienomis Prezidentas Naciai didžiavosi, kad britų lakūnai, veikią virš
Rooseveltas pasirašė įsta- Lidiče miestelis “nušluo- Egipto dykumų, numetė
naciams dvylikį fcenų atymą, kuris leidžia statyti tas nuo žemės paviršio”.
1,900,000 tonų laivui
Netoli Joliet, BL past&ty- laus ir pridėjo šiokį prie
matoma, kad šie karo riai-į tas naujas miestejį^j^pa rašą:
ved bus plaatatyti iki
(vadintas-JUdiče vardu,* kad ■skto »*1“
ai, ipabaigos.Hrtni
;z
priminti pasauliui .nacių

2—

Antradienis,

diaflA i

2toiw ^Raverglte lidfuies

• Sav? Įsuku buvome ra-, — Komunistai yra tikri Į • Kauno dienraštis “J
šę, kad Vokietijos įstaigos ' melo ir propagandos meis- Laisvę” deda pasikalbęjirengiasi grąžinti Lietuvon 1 teriai. Šioj srity jų niekas mą su dviem lietuviais jūtuos Lietuvos gyventojus, negali pralenkti, — tvirti- rininkais, kurie per Suokurie 1941 m. pradžioje, no jis mums, prisiminęs tą mįją grįžo į Lietuvą. Tai
rusų okupacijos metu, iš puošnų propagandinį pa- Juozas Radzevičius ir Arvyko į Vokietiją kaipo re vilijoną ir dabar pamatęs turas Gareckis. J. Radzepatriantai. Tokių iš Lietu realų gyvenimą.
vičius gyveno Argentinoje
vos išvykusių žmonių pri96 kameroj mums tą pa- ir karo pradžioje su laivu
skaitoma 53.000. Tačiau tį sakė ir inž. V. Lvovas,! atvyko į Suomiją. Iš čia
35.000 repatriantų sudaro kuris buvo matęs bolševi- jis stengėsi rusų okupacilietuviai, kurie anuo metu, kų pavįiijoną Paryžiaus jos metu grįžti Lietuvon,
užsirašė vokiečiais.
parodoje 1937 metais. Jų bot nepasekmingai. Kilus
Dabar patirta, kad Vo- paviljonas ir šioje parodo- karui jis buvęs suomių inkietijos įstaigos rengiasi je buvęs puošnus, bet vis- ternuotas, bet vėliau pa
grąžinti Lietuvon tiktai kas nuo A iki Z paremta leistas. A. Gareckis plau
'i'*'. ■s
tikruosius iš Lietuvos ki- melu. Visur kyšojęs toks kiojo lietuvių laivu “Ka
■
A
*}
iįjiįftsį
lusius vokiečius, tikriems baisus melas, kad net pa- : tinga”. Rusų okupacijos
?■ lietuviams nebūsią leista galvoti esą sunku.
įmetu laivo įgula buvo iš<.sWi
_
iiSiiž*
Viešėdamas New Yorke,; sklaidyta ir dauguma sugrįžti .Jie ir toliau turėsią
, sidarė latvių, rusų ir kiSpigliuotos vielos, kurios supa Australijos jūrų maudyklių krantus, kad sulaikius priešopasilikti Vokietijoje.
Žemaitis aplankęs ir “Lai į tokių. “Kretingoje” buvę
japono įsiveržimą į kraštą, nė kiek nesulaiko nuo maudyklių australiečių gražuolių ir ten bestosvės” redakciją Brookly- likę keturi lietuviai: jis
vyklaujančių kareivių, kaip, kad parodo šis paveikslas.
• “Deutsche Zeitung im ne, kur kalbėjęsis su re
Artūras
Gareckis,
Anta

Ostland” (IV. 15) rašo, daktoriais
_
_
Mizara
ir Bim
kad Rygoje lankėsi Vokto-!^^ik^feta^ų'bol- nas Paštenis, Gustavas
Butkus ir Edvardas Varobjos reicho susisiekimo j
veikėjais Jie
ministeris Dorpmuller. Jis dovanoję bolševikine lite neckis. Laivo kapitonas
inspektavęs geležinkelius, ratūra, kurią per kratą buvo latvis. Tiek laive bu
latviai, tiek lietuviai,
kurie tarnaują daugiausia (Utenoje) čekistai šudras- vę
kaį kilo karas, visi laukė Vienas nuoširdus
frontui. Ministeris pareiš kę. Žemaičio nuomone, Mi
bininko” rėmėjas, išvykęs
progos,
kaip
galėtų
nuo
karo vadovybėm, bet ir sc
kęs, kad jeigu “Ostlande” zara ir Bimba svajoją apie
atostogauti
vakarinėse
•.ii • ,
Pradėję
Karį
nusavinto lietuvių laivo valstybėse, rašo:
vietų Rusijos. Jis sak
nepasiekta
susisiekimo
srityje Idealo, tai ir =
“Plaukiame per Lake EBrooklyno sklokininkų “Naujienos” rašo, kad kad antrojo fronto reikalu
tinė padėtis esanti galima vikų diktatūra nieko ben
ne, ir važiavimas beveik laikraštis “N. G.” talpina Chicagoj, Kęstučio Klube “privalo rūpintis kiekvie
tik todėl, kad Vokietija dro su tokiu idealiu komu plaukė iš Leningrado į Ta- kaįp įr buvo paprastai, korespondenciją apie Lie- komunistai sukėlė revoliu- nas žmogus”.
rytuose daugiau kai- tuvių siuvėjų Amalgama- eiją ir karą už tai, kad jų Karas Pacifike, Egipte ir
davusi garvežių ir preki nizmu neturi ir niekad jo liną. Jis pateko Suomijon
is kur
iš
kur sugrįžo
su^rižo Lietuvon
Lietuvon.lbame apie karą ir verkia-ted unijos 54-to lokato su- laiško susirinkimas nėtfo- kituose kraštuose, ar tai
nių vagonų.
neįgyvendins. Užtektų to “Kretingos” kapitonas lat
Tai buvęs pirmas Vokie kiems Mizaroms ir Bim
me, kaip vakaruose”.
sirinkimą. Toje korespon- rėjęs priimti ar nepriėmė nėra karo frontai? Bom
vis
irgi
išsigelbėjo,
bet
tijos reicho ministerio at boms tik savaitę pragy
------------ dencijoje paduoda, kad Russian War Relief reika- bardavimas Vokietijos ir
silankymas “Ostlande”. Į- venti sovietiniame rojuje, laivas užšoko ant minos ir Suždstas Admirolas NimiTz rinkimuose
delegato ir lu. Sakoma, kad komunis- jos okupuotų kraštų, ar
paskendo.
Kas
pasidarė
su
domu pastebėti, kad vai ir jie kiek galėdami neštų
__ _____
į valdybos komunistai ne- tėš nesigailėjo “nei kos- tai nėra karo frontas? Tei
kitais
laive
buvusiais
lie

šėse, kurias surengė rei kailį atgal į Ameriką, o y■ metikos ,nei kapitalo: tėš- kimas karo ginklų, amuni
Washington, D. C. —Pe- gavo nei vienos vietos
nieko tikro ne: *
cho komisaras Lohze, da pač jei juos dar pačiupinė- tuviais,
• kė ridikiuliu į savo prie cijos ir kitokių reikmenų
noma Kai paskendo; irgi l^eitos
pabaigoje
lyvavo ir ambasadorius
šus; įr gana! Ir kitos ko Rusijai ir kitom tautom,
Ndinaavo
Negrę
Nadolny, kuris, atrodo, įmunistų moterys, ir kito kurios kariauja prieš Ašį,
tuvių
laivas
Utena
,
jam
*
.•
.
’
.
.
.
j
eina į Vokietijos reicho
kiais ginklais kariavo...” ar tai nėra katro frontai?
Texarkana,
Tex.,
liepos
lietuvis kapito-l
Komunistai, reikšdami
komisariato
“Ostlande” • “Deutsche Zeitung im vadovavo
o
irolas Chester Nimitz ir 13 — Šerifas Monroe Nebereikalo komunistai
Ostland
”
(IV.
11)
sako,
nas Serafinas. Kas pasida-l
nepasitikėjimą Suvienytų
štabą.
su tame laive buvusiais užmu$tas «*tuVo vairuo- Watts sako, kad negras vadinasi “progresyviais”.
kad vokiečių repatriantų rė
re su
tame laive duvusiais |
Tautų karo vadovybėm ir
Willie
Vinson,
25
m.
am

Komunistų
tėvas
ar
dėdė
kurstydami žmones, nie
Laguefcd Atsiminimai bendrovė (Umsiedlungs - lietuviais, irgi nieko nežižiaus,
kuris
buvo
įtaria

turėtų
tuojau
išduoti
tom
Treuhand
Gesellschaft) nia. Lietuvių laivas “Šiau
kam kitam taip nepasitar
mas pasikėsinimu išnie- karingom
komunistėm, nauja, kaip naciams. Kas
• Kauno lietuvių dienraš atidariusi
savo skyrių liai” dar pereitų metų liėtis “Į Laisvę” baigė spaus Kaune. Ši bendrovė savo pos 28 d. buvo matytas! Kinieaji Mainė Fituo kinti moterį, buvo paimtas “progresyvių” kursą už gi geriau žino, kur ir kada
iš ligoninės ir nuhnčiuo- | baigusiom, diplomus jos pradėti naujus frontus,
dinti nepaprastai įdomius laiku likvidavo vokiečių! suomių uoste Hangoe, kūMę
tas.. f Sakoma, kad negras tikrai tinka į kumščio ba-j ar Suvienytų" Tautų karo
žinomo valstiečių liaudi turtą tuose kraštuose, iš rį buvo užėmę. Laivas ‘MaChungking, liepos 13 — buvo pakartas.
ninkų veikėjo ir “Lietuvos kur vokiečiai grįžo į Vo rijampolė’ buvęs paskan
talijoną.
‘
į vadovybės, ar komunistėKiniečiai
praneša,
kad
jų
Žinių” redaktoriaus agro kietiją, o dabar skyrius dintas birželio pabaigoje
.*7—---------- 'liai, kurie pereito karo
Brooklyno
nutautusių metu p-o „surpaipes” ian
nomo Andriaus Lagucko Kaune, matomai, vėl įstei Pernavos uoste, Estijoje. ^aTo J®g°s Atsiėmė Futuo
lietuvių
komunistėlių
atsiminimus apie II mėne gtas ryšiūm su Vokietijos Bet lietuvių įgula būVūad Mą arti Foochow, uostą
džiojo, kad pasislėpti nuo
RaperMjvMSBNSl
“staršas” vadas “L.” lie- karo tarnybos?
sių kalėjime išbūtą laiką planais grąžinti vokiečius išskirstyta į kitą tusų lai- Fuftien provincijoj. Japopos 9 d. laidoje rašo:
VtofS«w
per pirmą okupaciją.
sa^> buvo užėmę peLietuvon. Taip pat Rygoje vą. Atrodo, kad iŠ buvusioKomunistų redaktoriai
Agr. A. Laguckas apra įsteigtas panašus skyrius jo Lietuvos prekybos lai-lre^ ketvirtadienį, o ki“Jau antras mėnuo, kai turėtų daugiau raginti sa
niečiai
ją
atsiėmė
šėštašinėja, kad kurį laiką su Latvijai ir Estijai.
vyno nei vienas laivas ne
Molotovas
lankėsi Wa- vo pasekėjus pirkti Karo
diėnį.
juo vienoje kameroje sė
Amerikos
Darloo
Federa

shingtone
;
kur
buvo nu Bonus ir Štampas, aukoti
beliko sveikas, bent visi
dėjo Ūkio Banko Utenos • Žvejams uždrausta par kurie plaukiojo Ėaltijos
cijos viršininkai raporta tarta antrąjį frontą atidia- Raudonajam Kryžiui ir įskyriaus vedėjas Žemaitis. davinėti sugautą žuvį tie jūra, yra paskendę.
vo,
kad su pabaiga balan ryti. Dienos trumpėja, va tikinti patys save ir savo
HBSmlfl CtppTO pyKUInOSę
džio mėn. ji turėjo net sara jau įpusėja, bet ant pasekėjus daugiau pasiti
Autorius rašo:
siai vartotojui, o leista žu
Vokietijos
reicho
komi-1
Cairo,
liepos
13
—
Čia
“Prasidėjus Vokietijos- vį supirkinėti tiktai Žu
5,4441,592 nariu, tai aukš- rojo froųto vis nėra! Šis kėti šios. šalies vyriausiam
saras
Lohse
išleido
įsakyeina
gandai,
kad
Italijos
čiausia narystė visoj jos dalykas, todėl, turi būti vadui, Prezidentui RooseLenkijos karui, jis skubi vies Centralei.
mą, kuriuo judėjimas gat- premieras Mussplini yra istorijoj. Naujos skaitli- nuolat keliamas aikštėn. velttfi.
nosi grįžti iš Amerikos į
Lietuvą. Amerikon jis bu • Vokietijos generalinis vėse ir kitais keliais regu-įkaro fronte. Jeigu taip, tai nės įėmė tik tuos narius, Juo privalo rūpintis kiek-!
tūri būti atvyko kiek kurie dabar moka duokles, vienas žmogus, kuriam rū
vo nuvažiavęs į garsiąją komisaras Lietuvoje išlei liuojamas Vokietijos ati“Kauener Zeitung” ra
New Yorko parodą. Ten do įsakymą, kuriuo visi tinkamų taisyklių pagrin- i laiko atgal, kada Ašies ka- įr nepriskaito kitus 500,- pi karą laimėti, kuriam rū šo, kad Vilniuje veikia vo
aplankęs ir SSSR pavilijo- 120 malūnų Lietuvoje į dais. Nuo balandžio 20 d. Iro jėgos veržėsi rytų link į 000 kurie duoklių nemoka. pi matyti hitlerizmą su kiečių bendrovė (PresseEgiptą. Jis gal būti ti
ną, kuriuo grožėjosi ne tik I jungti į valstybinių malū- Kaune tos taisyklės jau
Nuo sausio 1 d., 615,273 naikintą”.
vertrieb), kuri platinanti
įkėjosi
įvesti
Ašies
karo
jis, bet ir seni amerikonai, nų trestą.
nauji nariai prisirašė. Nuo Komunistų redaktorėliš, visus Vilniuje išeinančius
pradėta taikyti.,
f jėgas į Alexandrią.
rugpiūčio 30 A l£fl m. matyt, nori kafo vadovy laikraščius (matomai ir
Federacijos fiskafiški me bę imti į savo rankas. Jis lietuvių). Jos žinioje esąs
Your DSnte’s In Tfce Araiy Nowl
tai, narystė pasidaugino reiškia nepasitikėjimą ne visų “Ostlando” vokiečių
krtRemteVaMžtes 872,536.
tik Amerikos ir Anglijos laikraščių platinimas.
Spėjama, kad Federacija
turės 6,000,006 narių prieš
DRAUGE DARBININKĖ,
IfcZboume, Australija, liepos 1942 m. pabaigą.
F LTS.
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9 — Tarp valdžios atstovų ir 86
Australijos

unijų

darbininkų Į

»» • ’

•

••

į atstovą įvyko konferencija, kur
atsiektas bendras

idinti karo

susitarimas

produkcijos

ii4

militarius darbus.
Australijos unijos bendrai ta

riasi su Karo Taryba
darbo klausimais.
įdirba

44

įvairiais

Darbininkai

valandas

savaitėje

dviem ar trim pakaitom, j imant
sekmadienius ir šventes. t
Padarius susitarimą, streikai

panaikinti iki minimumo.

jos turi pilniausią

fcO-UiVBT
1A į un«

Uni

darbininkų

"L
ro

bių bei jos piliečių turtas,
esąs “Ostlande”. Ameri
kos turtais laikomas “prie*
šo turtu” nuo 1941 m.
gruodžio 12 d. Anksčiau
išleistos taisyklės numatė
Didžiąją Britaniją su do
minijomis ir kolonijo gus,

nuoš.

itimūs ^prendža. .bendrai Ką:
Taryba su

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

merikos Jungtinių Valsty

wi

kontrole,-nęs neunjiistų yra tik
3

platink du syk savaitinį laiteraštį

• VokietijOš reicho komi
z z V«. • •«. < •• •» • «
v
sąrąs “Ostlandė” Lohse š.
m. balandžio 25 d. išleido
įsakymą, pagal kurį “prie
šo turtu” laikomas ir A-

.-)UD U • •«> f
unijų vadais.

,r> pcuuhi

pašm f

šalies apsigynimą!

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
$2.00
Pusei metų
"3:
Imant sykį į savaitę metams ........į $2.00
Pusei metų .... ...... ........................ : $1.00

i«■ -

Čekius ar money orderius siųskite:

u6i

oi

• t-r+Rtf. • : rtin nsiblrr.H?

rentKi-

:.I

DARBININKAS
(THE WORKĘR)
»
Pgblished every Tuesday and Friday except Holidays such as
Nev Year; Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------- by------------

»

I

Kur»;‘toriQ,'Havicka Kolegisto
Fondas Gausiai Remiamas

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR

Kaip katalikiškajai vi- gisto Fondas jau turi 10
suomenei žinoma, kun. Jo- ! narių, užsimokėjusių po
no Navicko vardu veikia šimtą dolerių ir daugiau, o
du fondai: Čikagoje ir Ma- taip pat ir nemaža rėmėjų.
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
rianapolyje. Pirmasis api Fondo Valdyba norėtų
Domestic yearly ____ ±______ $4.00
Amerikoje metams ................... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
ma daugiau Vakarus, ir jo tikėti, kad jei mūsų visuo
Poreign yearly ...........
$5.00 Užsieny metams .............. . ...... $5.00
tikslas yra sukelti sumą, menė ir jos vadai toliau to
Poreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
iš kurios procentų susida- kiu pasiryžimu ir palanDARBININKAS
rytų lėšų išlaikyti vienam;kurnu rems Fondą, tai per
366 West Broadvray,
South Boston, Mass.
seminaristui pas T. Mari kun. Jono Navicko mirties
Telephone SOUth Boston 2680
jonus Hinsdale, III. Antra- metines sukaktuves rugsis fondas apima Rytus, ir .sėjo 2 dieną Fondas galėjo tikslas yra surinkti siąs paskelbti pasiekęs sa
bent $10,000, iš kurių pro vo tikslą — surinkęs rei
centų kasmet būtų galima kalingą sumą. Tai būtų
Pereitą žiemą, kuomet raudonoji armija buvo ge
nors vieną stipendiją su labai gražus žygis.
rokai vokiečius nuo Maskvos nustūmusi, sovietijoj
daryti studentui Mariana Pranešant visuomenei
pasireiškė daug optimizmo. Buvo pradėta kalbėti ne
polio Kolegijoje.
pirmųjų Kolegisto Fondo
tik apie vokiečių išvijimą iš sovietų žemės, bet ir apie
Kolegisto Fondo įstatai narių ir rėmėjų sąrašą,
buvo
paskelbti bemaž galima taip pat nurodyti,
žygį į Berlyną. Atrodė, kad nacių karinė mašina jau
Dėdės Šamo bomberis virš Atlantiko, leidžiasi kelionėn į Angliją ir iš
prieš mėnesį laiko. Iš tik kad šią valandą tas Fon
buvo visiškai nusidėvėjusi; kad šiaip taip išsilaikė
ten į Vokietiją. Laivas irgi jaučia bomberio globą, kuris leidžiasi toli
rųjų reikia pasidžiaugti, das jau turi surinkęs —
pasidėkojant vien griežtai vokiečių drausmei. Strate
mai kelionei iš Jung. Valstybių į Kanados uostus.
kad katalikiškoji ir lietu $1,258.
gai viens pro kitą galvotrūkčiais teigė, kad nacių ka
viškoji visuomenė taip gy
Kolegisto Fondo nariai:
riuomenė tuščiavidurė, tik kevalas joje beliko. Tokia
ir Giedrę ir eiti paskum vai susidomėjo ir parėmė
(Nario mokestis yra šim
nuomonė tvirtai buvo įsivyravusi rusų masėse. Bet
juos. Jie turį būti išvežti !
Kolegisto
Fondą.
Po
vieno
viršūnėse buvo manyta kitaip, nes tikrovė geriau ten
tolumon. Maisto liepta pa mėnesio to Fondo Valdy- tas dolerių) — Kun. J.
Vaitekūnas,
Providence,
buvo žinoma. Raudonosios armijos vadai primygtinai
siimti 30 dienų apsirūpin-'
u
šti kad Koį
R. I. — $110.00; Kun. Dr.
ji dar buvo Kaune, šis su iti šiltais drabužiais.
i _____ _______ _
perspėjo mases prieš pernelyg išsibujojusį optimizmą. “Amerika” rašo:
K. Urbonavičius, So. Bossitikimas lyg
sapnas.
Aiškiausiai pasisakė generalinio štabo viršininkas Ša- Liepos 7 d. teko susitikti
lingų
informacijų,
lankėsi
j
ton, Mass. _ $100.00; Kun.
su viešnia iš Lietuvos. Tai Kaip, rodos, galėtum tikė
pošnikov. Jis grynas realistas. Nesiduoda svajonių čiū Aldona Bulotienė (Rūgy tis dabar pamatyti žmo- Prabilo Kęstutis į čekis-: pas komisarus, prašyda- P. Juškaitis, Cambridge,
čiuojamas. šapošnikov numatė štai kokią padėtį, įvyk tė). Šių metų birželio 7 d. gų ką tik šviežiai atvyku- tus> nurodydamas, kad jie ma leidimo išvažiuoti iš Mass. — $100.00; A. Bra
siančią rudeny 1942 m.
sį iš Lietuvos, iškentusį Sali vežti tik jį vien4> n®s pavergtos Lietuvos. Vie- žinskas, Somerville, Conn.
Vasarą būsiančios tos pačios pereitų metų bėdos. siųstuvų ir priimtuvų apa dvi Lietuvos okupacijas, j Aldona ir jų mergytės A nas komisaras paėmė jos — $105.00; O. Perekšly
Vokiečiai galėsią užimti Maskvą ir nustūmti raudoną ratą armijai ir laivynui. Viešnią išgelbėjo Ameri- merikos pilietės. Tuojau dokumentus ir negrąžino. tė, No. Abington, Mass. —
ją armiją net iki Volgos. Ten rusai rudeny atsilaikysią Dėlei to, yra trūkumas kos pasas. Tas pasas išgel- Įteiktas jiems Amerikos Už kelių dienų kilo vokie $100.00; O. Mazurkevienė,
ir paskui, Anglijos ir Amerikos padedami, gal pajėg gabių darbininkų techni bėjo ją ir jos dvi dukreles pasas. Čekistai sumišo. čių rusų karas. Ir vėl nauji Providence, R. I. — $100.Bombos, 00; M. Stankevičienė, Wapaėmė pasą ir ki- pergyvenimai.
sią pradėti priešpuolimą (kontrofensyvą). Apie žygį į kiniuose darbuose, kad nuo Sibiro baisybių, ku- Keli
nors ir perdaug darbinin rias dabar kenčia tūkstan- ^us dokumentus ,ir išėjo, kaimyninių namų griuvi terbury, Conn. — $100.00;
Berlyną šapošnikov, kaip ir neprasitarė.
mas...
A. Mickevičienė, WaterbuKaip matome, šapošnikovo pranašystė neperjau- kų kituose fabrikuose, ku čiai lietuvių tremtinių. A- palikdami savo draugus
Sukilimas...
Lietuvių
vyry> Conn. — $100.00; R. Adar
nepermainyti. merikos pasas išgelbėjo ją daboti Bulotus.
kiausia. Ji užpylė labai daug šalto vandens ant sovie rie
ir iš nacių baudžiavos, ku-; Prabėgo kelios šiurpios riausybė. Vyriausybės lik-1 įįšauskienė,
Waterbury,
tų entuziazmo. Gal šapošnikovui prisėjo netekti popu Skalbiamų mašinų pramo
~
— $100.00; S. An
nė pilnai pakeista karo rią dabar neša visa Lietu valandos. Pagaliau, vidur- į vidavimas. Naujos okupa Conn.
liarumo, jei jis kada buvo jo turėjęs (mat, buvusis ca
nakty
grįžo
su
Amerikos
eijos varžtai. Artimų žmo-Į driulienė, Athol, Mass. —
darbams ir visi jos darbi va.
ro armijos pulkininkas). Bet, populiarus, ar ne, šapoš ninkai gamina karo pa
_ *
pasu čekistai. Jie paskelbė nių mirtys. Stoka vaiku $100.00.
nikov pasakė tikrą tiesą, nepaisydamas, kaip į ją bus būklus. Elektrinių valyto Viešnia Aldona gimusi Ąlūoną ir mergaites pasi- čiams maisto — žodžiu, 2. Fondo rėmėjai: Kun. J.
reaguota. Tai nė ne pranašystė, tik paprasčiausia lo- jų gamybos kaikurios į- Chicagoje. Ten ir aukštuo- liksiant. Bet Kęstutis tu visa eilė nuotykių, ku-. Švagždys, Brockton, Mass.
ginga išvada iš to kas buvo įvykę. Po kelių rimtų su staigos dar nepertvarky sius mokslus ėjusi. Prieš rčjo būti suimtas ir išvež- riems aprašyti reikia visos _ $10.00; Kun. K. E. Pau
lionis, Brooklyn, N. Y. —
sirėmimų, apygabiam štabo viršininkui tuojau buvo tos karo darbui. Stalo si keletą metų atvyko Lietu- ^as- *^s atplėštas iš myli- j knygos,
$25.00; M. Danielienė, Waaišku, kokie vokiečių ir rusų armijų ypatumai ir kiek dabro gamyba dar nesu von. Greitai ji pamilo savo mos žmonos glėbio, nuo
Lietuvoje
nauja
nelais

terbury, Conn. — $10.00;
tarp vienų ir kitų yra teigiamų ir neigiamų skirtumų. tvarkius visus savo darbi tėvų žemę. Ji stojo ten kū- dyiejų mergaičių. Išsiskyvė.
Bolševikiškus
komisaM. Krunglevičienė, WaterTurint realių davinių, nesunku padaryti išvadas, nu ninkus karo pastangai. rybos darban. Mokė gim- rimas buvo kilnus. Nei Almatančias busimųjų kariškų žygių eigą, ir net apytik Kamerų gamyboj yra trū nazijoje moksleivius anglų dona, nei Kęstutis neparo- rus pakeitė naciški komi- būry, Conn. — $10.00; Ba
sarai. Miestuose skurdas. činskienė, So. Boston,
riai nustatyti busimųjų įvykių laiką. Dabar jau mato kumas prityrusių darbi kalbos ir pati mokėsi uni- dė nei vienos ašaros. Abu Sunku, beveik neįmanoma Mass.
$25.00; L.D.S.
me, kad šapošnikovo nusakyti įvykiai kaip tiktai pra ninkų. Neužilgo kiekvie versitete. Buvo labai gyva. vengė viens antram skau- gauti drabužių, batų, ku- Į Connecticut Apskritis per
Visų
mėgiama.
Niekam
dinti
atsiskyrimo
momendeda vystytis: vokiečiai aiškiai veržiasi į Volgos sritį, nas vyras, kuris nori dirb neišdidi. Visiems draugiš- ^4- Ir nuo tos birželio 13 ro. Leidimo mergaitėms B. Mičiūnienę, New Bridaugiausiai dėlto, kad Pavolgėje, žemiau Stalingrado, ti, turės darbo ir kiekvie ka. Draugų turėjo daugy- nakties Aldona nematė batukų pirkti laukė kelis. tain — $10.00; D. Kašėtienas asmuo ras sau tinka
jau prasideda Pakaukazės aliejaus šaltiniai. Kas to
nė, Wilkes-Barre, Pa. —
mą vietą didžioj karo pas bę. Pradžioje su Lietuva Kęstučio taip, kaip ir tūk- mėnesius, ir nesulaukė.
liau? šapošnikov teigia, kad ant Volgos krantų rau tangoj.
Žydai
sukimšti
į
getus.
$50.00; Šv. Kazimiero Akają supažindino jos dėdė stančiai kitų lietuvių nedonoji armija atsilaikys. Gal tik dėlto tai pareiškė,
matė
savo
artimųjų,
ku

Gaila
jų
kančių,
bet
lietudemija,
Chicago, III. —
kun. Mykolas Krupavi
riuos rusų čekistai išgabe viai nieko negali pagelbė $5.00; B. Mičiūnienė, New
kad antraip pasisakyti atrodytų, jog šapošnikov yra Nuomų kontroliavimas čius.
ne tik pesimistas, bet ir “poražencas” (defytistas, t. y. mūsų karo gamybos rajo Prieš keletą metų ji ište no uždaruose vagonuose. ti, nors ir stengėsi. Pasko Britain, Conn. — $5.00;
los, kad lietuviai žudę žy M. Dragūnienė, Athol,
tiksliai Skelbiąs pralaimėjimą ir tuo būdu skleidžiąs nuose yra svarbiausia da kėjo už inž. Kęstučio Bu
nerimą ir paniką). Tad palauksime tolesnių įvykių ir lis mūsų kovoj prieš aukš lotos. Tai Lietuvos aušri- Už ką išvežė Kęstutį Bu- dus, gryniausias išmislas. Mass. — $50.00; U. Lazau
__*__
skienė, Waterbury, Conn.
pamatysime, kiek tikrenybės šapošnikov bus atspė tus gyvenimo iškaščius. ninko, tautos veterano ge- lotą? Jis buvo sąžiningas
Jurgelioniai,
inžinierius, Pagaliau, Aldona šių me — $10.00;
jęs. Ar apie sovietų atsilaikymą jis nuoširdžiai prana Kainų Administratoriaus nerolo Bulotos sūnus. Bu- tarnautojas
šavo, to mes niekad nesuvoksime. Tik šapošnikovui ofisas davė vietiniams au vo jis ramaus būdo, pasi- Vilniuje jis dažnai tarny- tų birželio 6 d. Kaune ga- j Worcester, Mass.—$10.00;
tai žinoti. Ar šiaip, ar taip, jo pranašystė nusako ilgą toritetams 60 dienų suma žymėjęs sportininkas, y- boję išbūdavo net 36 va- vo pranešimą galinti išva- M. Podžiūnienė, Worceslandas iš eilės be miego, be žiuoti. Ji šiandie su mu- ter, Mass. — $5.00; Karpažinti nuomas net 302 vie pač čiuožimo srityje.
ir be galo sunkų karą.
_ *_
| mis. Šiandie ji laisvoje A- vičienė, Worcester, Mass.
poilsio.
Bet ir vdkiečių padėtis nepergeriausia. Lai jie lai tose, iki šiol nevisi prisi
tą klausimą merikoje, kuri gina kiek- — $5.00; P. Kumstytė, Akinai ir laimi, lai ir aliejaus šaltinius pasiekia, bet kol laikė prie šio įsakymo. Kai atėjo bolševikai, jau- į Čekistai į
ar neatsimeni, vieną savo pilietį, jo reika- thol, Mass. — $10.00.
rusų armijos nesunaikintos, tol apie galutinį laimėji OPA įsakė nuomas nu nieji Bulotai gyveno Vii atsakė. “O
muje. Ji auklėjo dvi dūk- kokiai organizacijai tams- lais rūpinasi, jį globoja. A-1 Kajeckų Gabriukas, Wamą nėra kalbos. Rusija be galo plati. Juo giliau į jos mušti ir stabilizuoti 54 iš
tų vietų... tose vietose ran reles ir dirbo mokytojos tos vyras priklausė?” — merikos vyriausybei Aldo- shington, D. C. Fondui pa
vidų įsibrausi, juo toliau nuo savo bazių nusiirsi. Kur
į aukavo $2.00 ir A. Čepuliedasi penkta dalis visų darbą. Vyras turėjo vals- paklausė jų vienas. Ir pats na nuoširdžiai dėkinga.
galas? Ir koks, pagaliau, likimas?
K. Jung. Valstybių gyvento tybinę tarnybą. Paliko bol- atsakė, kad Kęstutis ne Išgyvenusi didžiausias nė, Worcester, Mass. $1.00.
Visais
Jono
į?ais Kun.
.
°n? Navica.Ylc
jų. Kylančios nuomos, ševikai juos abu tamybo- priklausomoje Lietuvoje tragedijas, bet Aldona ne°^. ° re* a
kaip kylančios kainos, yra je, bet jų bute prievartos buvo šaulys, šaulių būrio palaužta. Jos veide daug ® ° e?1®.
apgyvendino
vien,
vadas.
Tokio
“
nusikaltipatirto
skausmo,
bet
jos
“
s
^a^ConS'
didelis faktorius išpūtimui keliu
mo” užteko, kad būtų iš- Į akyse spindi lietuviškas ir su. iviarianapons vonege,
gyvenimo iškaščių, ir mes rusų komisarą.
amerikietiškas ryžtingu- Thompson, Conn.
tremtas.
Praeitais keliais mėne Tas viskas praėjo, ir mus visi turime prisidėti prie Iki pernai metų birželio tremtas
mas, tikėjimas šviesia a-1
Fondo Valdyba,
13 d. Bulotai gyveno drau—*—
siais su pertvarkymu mū dabar grasina trūkumas jų sulaikymo.
ge. Dirbo, sielojosi, kaip ir Birželio 14 d. naktį ir teitimi. Baisu jai dėl myli- Marianapolis,
sų pramonių kariniams darbininkų įvairiose dir
• 1942, liepos 7 d.
reikalams labai daug žmo vose. Todėl, kad mūsų in Šeimininkės gali padėti tūkstančiai kitų lietuvių, dieną siautė baimė, sklido mo vyro nežinomo likimo,
nių nukentėjo. Turėjome dustrinė mašina jau be karo pastangai prižiūrėda vis laukdami giedresnės verksmas po visą šalį. baisu dėl skaudžios tūks Pirk Defense Bonds ir Stamps!
kampelyje tančių lietuvių dalios, bet Remk šios šalies apsigynimą!
pakeisti ištisas industrijas veik pilnai pasikeitusi, ka mos savo šeimas. Joms padėties. Birželio 13 d. a- Kiekviename
nuo gaminimo taikos - lai ro pabūklų gamyba kas duodamos gerą ir tinkamą tėjo į jų butą keli čekistai, lakstė čekistai ir grobstė ji tiki tiesos pergale.
ko liuksusų į gaminimą dien didesnė, gaminimas maistą. OPA naujas įsa su mėlynomis kepurėmis, lietuvius. Tą naktį VilSveikindami savo gimti
karo ginklų. Turėjome bereikalingų civilinių reik- kymas
paženklins visą Darė smulkiausią kratą, niaus gatvėse, visą naktį,
BUY
nėn
sugrįžusią
Aldoną,
Išvertė
visus
kambarius,
dundėjo
sunkvežimiai,
gapradėti permainyti visą menų vis mažėja. Ir darbi- jautieną ir veršieną liepos
UNITED STATES
kiekvieną benę pagrobtus lietuvius į nuoširdžiai linkime jai ir
technikinį darbo būdą —i ninkai, kurie neteko dar- 13 d., pagal valdžios stan- išlandžiojo
pakeisti gaminimą reika- j bo, vėl stoja prie darbo fa- dardų. Kitais žodžiais šios kampelį. Nieko įtartino, paruoštus ešalonus. Vil- jos dukrelėms šviesių die
, niuje tų ešalonų buvę 300. nų. Duok Dieve, kad jai
lingų daiktų į gaminimą Į brikuose. Jie visi karo in- mėsos bus paženklintos neleistino nerado. Bet...
ANO
šaūtuvų. Ir tarp kitką, tas ‘ dustrijoj, būtinai reikalin- ♦pagal kokybės ir šeiminin Bet vis dėlto, krėtę juos Kad ir dvasiniai perblok- pavyktų susigrąžinti Kęs
tutį, kad netrukus’galėtų
atrtomatiškai
p:
kė ^ati matys už ką moka visą dieną, čekistai vėlai šta, bet Aldona nen<
ti laisvą ir nepildau.4 į Radfį^gamyba jau n~
---------------------vakare-.* rė Kęstučiui ir lygsvaros. Ji kreipėsi te
ne- pinigtis.
Tas užtikrmi -------------tūkstančius,
d
nįo darbų*— kąd norsjtai' gamina muzikai,akryiieliu ;rą mėsą už tinkamą kainą? Aldonai susidėti ryšulius, fonu į Arrfcrįkot Atstovy^ įsomą Lietuvą, kurią užfikikinai.
šiandien turi pristatyti iš-'
W.P.B. pasiimti“ 'Žūkryteš' Įmainą bę Maskvon. Gavusi reika-irin s Amerikos pergalė.1
buvo tik laikinai
Entered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
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Grįžo Iš Pavergtos Lietuvos

Naminis Frontas

BONDS

.

IJfOB 14, 1942

maiMtiiAg

.

tffiM TREflW«BIRAI» SARiSAT
tas (Jonas), 16, mokinys.
3747. Jakimavieaitė, Marija
(Jonas), 17, g. v. Kaunas.
3748. Jakimavičius,
Kazys
(Jonas), 16, g. v. Kaunas.
3749. Jakimavičius,
Vladas
(Jermalajus), 17, mokinys, g.
v. Vilnius.
3750. Jakobas, Antanas, ad
vokatas, g. v. Kaunas.
3751. Jakobienė, šeimininkė.
3752. Jakobas, Vytautas (An
tanas), 19, studentas.
3753. Jakobaitė, Elė (Anta
nas), 18, mokinė.
3754. Jakštaitė, Adelė, 24,
tarnaitė, g .v. Kaunas.
3755. Jakštas, Adolfas, 33,
samdinys, g. v. Kaunas.
Veronika,
3730. Jakevičius,
Edvardas 3756. Jakštienė,
28,
samdinė,
g.
v.
Kaunas.
(Jonas), gimęs 1912, policinin
3757. Jakštaitė, Vida (Adol
kas, g. v. Lekėčiai.
3731. Jakimavičius, Antanas fas), 3 mėnesių amžiaus.
(Jonas), 13, mokinys, g. vieta 3758. Jakštas, Antanas (An
tanas), 45, samdinys, g. v. NarJuodžiai, Kėdainiai.
3732. Jakimavičius, Antanas sečiai, Garliava.
(Jonas), 44, samdinys, g. vieta 3759. Jakštienė, Marcelė An
Vištytis.
tanas) ), 34, šeimininkė.
3733. Jakimavičienė, Teresė 3760. Jakštaitė, Danutė (An
(Jonas), 40, samdinė, g. vieta tanas ), 14, mokinė.
Vištytis.
3761. Jakštas, Vytautas (An!
tanas),
13, mokinys.
3734. Jakimavičius, Keistutis
3762. Jakštaitė, Aldona (An
(Antanas), 13, mokinys.
3735. Jakimavičiūtė, Dalia tanas), 9.
3763. Jakštas, Keistutis (An
(Antanas), 8, mokinė.
3736. Jakimavičiūtė, Marija tanas), 5.
(Antanas), 5.
3764. Jakštaitė, Gražina (An
3737. Jakimavičius, Antanas tanas), l1/. metų amžiaus.
(Jonas), 13, mokinys, g. vieta 3765. Jakštas, Antanas (An
tanas), 6 mėnesių, g. v. NarseNausėdžiai, Pernarava.
3738. Jakimavičius, Balys čiai, Garliava.
(Jonas), gimęs 1912, kunigas, 3766. Jakštonis, Jonas (Ig
nas), 37, samdinys, g. v. Šimo
g. v. Kaunas.
3739. Jakimavičiene, Ona, nys.
100 metų amžiaus, ūkininkė, g. 3767. Jakšukas, Stasys (Si
mas ),, gimęs 1914, leitenantas
v. Juodžiai, Kėdainiai.
3740. Jakimavičiūtė, —
iš Vilniaus.
(Pranas), 57, g. v.
.* 3768. Jakubaitytė, Valerija
(Julius), 25, darbininkė, g. v.
Pernarava.
3741. Jakimavičius, Jonas Panevėžys.
(Pranas), 53, veterinaras, g. v. 3769. Jakubauskaitė, Sofija
Nausėdžiai.
(Jokūbas), 26, samdinė, g. v.
3742. Jakimavičienė, Liuda! Vilnius.
(Jonas), 50, ūkininkė, g. v.
3770. Jakubauskas, Aleksan
Nausėdžiai.
dras (Jokūbas), 26, darbinin
3743. Jakimavičius, Gedimi kas iš Liudvinavo.
nas (Jonas), 22, studentas, g. 3771. Jakubauskas, Juozas
v. Nausėdžiai.
72, darbininkas, g. v. Liudvi
3744. Jakimavičius, Kazys navas.
(Jonas), 19, studentas, g. v.
3772. Jakubauskienė, JadvyNausėdžiai.
ta Pažečiai, Tryškiai.
3745. Jakimavičiūtė, Marija 3773. Jakubauskas, Leonas
(Jonas), 18, mokinė.
(Juozas), 22, studentas, g. vie
3746. Jakimavičius, Vytau ta (Juozas), 22, studentas, g.

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar
negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir
alfabetiškai
sudarytas.
PirmiaUsia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o
skliauteliuose tėvo vardą,
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.
(Tąsa)

nAu

pasireiškimus.

vieta Pažečiai, Tryškiai.
3774. Jakubauskaitė, Jadvy
ga (Juozas), 26, samdinė, g. v.
Telšiai.
3775. Jakubauskas,

(Juozas),
Telšiai.

mokinJ/g’ y. AflvHai,

Kuršė- ""Sftl. Jankauskaitė
33,

nai.

3814.

Janavičienė,

Juzefą

(Kasys), 39, darbininkė,
Vilnius.

3815. Janavičius,

g.

v.

g. v.

Kaunas.

3852. Jankauskas, Saturninas (Mečys), 49, ūkininkas, g.
v. Užukriauniai, Obeliai.
Saturnig. v. Užu-

Juozas

Stasys

11, mokinys,

3776.
34,
va,
3777.

Pranė
ŠiJanina
12, mokinė, g. v. Ki*

Jaakausk&itė,

kas, g.
3778.
(Antanas), gimęs

—4

(Stasys),

Jankauskas,
Stasys
10, mokinys, g. v.

Kiviškė, Šiluva.
kas, g. v. Jonaičiai,
3779. Jakubauskas,
3858. Jankauskas, Vilnius
(Adomas), 50, ūkininkas, g. v.
(Jonas), 42, ūkininkas, g.
Kamelija, Dotnuva.
Ketuvai, Kuršėnai.
3859. Jankauskienė, Jadvyga
3780. Jakubauskienė, Izabelė
(Karolis), 41, ūkininkas, g. v.
(Jonas), 39, ūkininkė, g. v. Ke vas.
3823. Jančoras, Jurgis (Jo Kamelija.
tuvai.
3880. Jankauskas, Povilas
3781. Jakubavičius, Jonas nas), 46, ūkininkas, g. v. Liz(Antanas), gimęs birželio 29,
(Kazys), 46, mechanikas, g. v. deikiai, Veiveriai.
3824. Janėnas, Albertas, gi 1924, mokinys, g. v. Panevėžys.
Radviliškis.
3861. Jankauskas,
Vladas
3782. Jakubavičienė, Jadvy męs 1922, studentas, g. vieta
(Jonas), gimęs 1918, g. v. Vil
ga, 38, šeimininkė, g. v. Rad Šiauliai.
3825. Janevičius,
Hubertas nius.
vyliškis.
3862. Jankauskas, Vladimiras
3783. Jakubavičius, Vladas (Česlovas), gimęs 1913, mecha
(Aleksandras),
gimęs 1904,
nikas,
g.
v.
Vilnius.
(Jonas), 16, mokinys, g. vieta
3826. Janišauskienė, Elzbieta, knygvedys, g. v. Kaimas.
Radvyliškis.
3863. Jankauskienė, Viktori3784. Jakučionis, Jurgis (Jur 73, ūkininkė, g. v. Vilnius
, gimusi 1906,
3827. Janiševskis,
Henrikas
gis), 36, g. v. Šiauliai.
slaugė,
g.
v.
Kaunas.
(Romanas),
gimęs
1911,
sam

3785. Jakučionienė, Elena,
3864.
Jankauskas,
Jurgis
22 metų amžiaus.
dinys g- v. Kaunas.
(Vladimiras)
,
4
metų
amžiaus.
3828.
Jankaitis,
Antanas
3786. Jakučionis,
Algirdas
3865.
Jankauskas, Tadas
(Vincas), 38, darbininkas, g. v.
(Jonas), 6 mėnesių amžiaus.
(Vladimiras), 3 metų amžiaus.
3787. Jakučionis, Mikas, 45. Šiauliai.
3866.
Jankevičius,
Raulas
3829. Jankauskaitė, Aleksan
samdinys, g. v. Gelvoniai.
3788. Jakučionienė, Marija dra (Stasys), 30, samdinė, g. v. (Vincas, gimęs 1910, darbinin
kas, g. v. Dubičiai, Rudnia.
(Kazys), 37, mokytoja, g. v. Kaunas
3867.
Jankevičius,
Mikas
3830. Jankauskas Edvardas
Kelvenai.
3789. Jakučionis, Ramutis (Kazys), 27, technikas, g. vie (Mikas), gimęs rugsėjo 13,
1912, šoferis, g. v. Vilnius.
ta Kaunas
(Mikas), 4 metų amžiaus.
3866. Jankūnas, Stasys (Jo
3831. Jankauskienė
,Sofija,
3790. Jakučionis, Mikas „Sta
nas), 34, mokytojas, g. v. Tai22, šeimininkė, g. v. Kaunas.
sys), 44, sargas, g. v. Alytus.
daravę,
Kruonis.
3832. Jankauskaitė, Irena
3791. Jakučionienė, Marija,
3969. Jankūnas, Vladas (Jo
(Edvardas), 2 metų amžiaus.
47, g. v. Alytus.
3833. Jankauskaitė, Edita nas), gimęs 1905, samdinys g
3792. Jakutis, Jonas (Kazys),
v. Kaunas.
30, geležinkelietis, g. v. Viduklė (Edvardas), 6 mėnesių amž.
3870. Jankus, Jonas (Petras),
3834. Jankauskas, Herkula
3793. Jakutis, Petras (Ka
gimęs
liepos 10, 1903, gydyto
zys), 35, kapitonas, g. v. Vil nas 50, ūkininkas, g. v. Sto
jas, g. v. Kaunas
kai, Krakės.
nius.
3871. Janonis, Kostas 75, ū3835. Jankauskienė, Jadvyga
3794. Jakutienė,
Leokadija
(Jonas), 30 ,šeimininkė, g. v. (Alfonsas), 45, ūkininkas, g kininkas, g. v. Levada, Jurbar
kas
v. Stukai, Krakės.
Vilnius.
3836. Jankauskaitė, Irena 3872. Janonienė, 75, ūkinin
3795.
Jakutis,
Rimvydas
(Herkulanas), 18, mokinė, g. v. kė, g. v. Levada, Jurbarkas.
(Petras), g. v. Vilnius.
3873. Janonis, Juozas
(Kos
3796. Jakutytė, Gražina (Pet Stukai, Krakės.
3837. Jankauskas, Herkula tas), 50, ūkininkas, g. v. Leva
ras), 5, g. v. Vilnius.
3797. Jakutytė, Vanda, 16, nas), 9 .mokinys g. v. Stukai, da, Jurbarkas.
Krakės.
3874. Janonis Jonas (Kos
mokinė, g. v. Šaukėnai.
tas),
40, ūkininkas, g. v. Levą
3838. Jankauskienė, Jadvyga
3798. Jalenskas, Antanas, 35,
policininkas, g. v. Marijampolė. (Antanas), 54, ūkininkė, g. v. da, Jurbarkas.
3875. Jaaonytė, Vera
(Kos
3799. Jalenškienė, Magdalena, Akmena, Viešinta.
35, šeimininkė, g. v. Marijam 3839. Jankauskaitė, Elena tas), 43, ūkininkė, g. v. Leva
(Juozas), 30, ūkininkė, g. v. da, Jurbarkas.
polė.
3876. Janonytė,
Antanina
3800. Jalenskas, - Vytautas Akmena, Viešinta.
3840. Jankauskas Stasys (Jurgis), gimusi 1898, samdi(Antanas), 14, mokinys, g. v.
(Juozas), 25, ūkininkas, g. v. g. v. Kaunas.
Marijampolė.
3677. Janonytė, Ona (Jonas),
Akmena,
Viešinta.
3801.
Jalenskas,
Aloyzas
3841. Jankauskaitė, Marija 41, šeimininkė, g. v. Kaunas
(Antanas), 12, mokinys, g. v.
3878. Janucbovskis, Timeteu(Juozas), 25, ūkininkė, g. v.
Marijampolė.
šas
(Timeteošas)), 30, mecha
3802. Jalenskaitė,
Aldona Akmens Viešinta.
3842. Jankauskas, Leonas, 24, nikas, g. v. Vilnius
(Antanas), 10, mokinė.
3879. Janukavičius, Adolfas
3803. Jalinskas, Juozas (Juo ūkininkas, g. v. Akmena.
3843. Jankauskas, Jonas (Jo-Į (Justas), 18, ūkininkas g- vie
zas), 32, ūkininkas, g. v. Orlanas), gimęs gruodžio 13, 1941, ta Švenčionėliai.
va, Lapiai.
3880. Janulaitis,
Kalikstas
3804. Jamantas, Kostas (Pet šoferis, g. v. Vilnius
3644. Jankauskas Jonas (Jo (Matas), 80, ūkininkas g* vieras), 42, pensininkas, g. v. Ma
Šiauliai.
nas), gimęs sausio 1, 1911, dai
rijampolė.
3861. Janulaitienė, Ona, 80,
3805. Jamantienė, Valerija lidė, g. v. Vilnius.
ūkininkė,
g. v.
Mikoiaičiai,
3845.
Jankauskas,
Jurgis
(Simas), 32, šeimininkė, g. v.
(Kazys), gimęs 1892, knygve- Šiauliai.
Marijampolė.
3882. Janulaitis, Petras (Ka
3806. Jamantaitė,
Danutė dis, g. v. Kaunas
likstas),
37,
ūkininkas
g- v.
3846. Jankauskienė, Marcelė
(Kostas), 13, mokinė.
3807. Jamantaitė,
Audronė (Benediktas), gimusi lapkričio Mikoiaičiai, Šiauliai.
3883. Janulaitienė, Pranė, 30,
24, 1902. darbininkė, g. vieta
(Kostas), 9, mokinė.
ūkininkė.
3808. Jamantas.
Algirdas Merkinė.
3847.
Jankauskas,
Povilas
3884. Janulaitytė,
Laimutė
(Kostas), 7 metų amžiaus.
(Petras),
3
metų
amžiaus.
3809. Jameikis, Stasys (Ig (Petras), 41, samdinys, g. vieta
3885. Janulaitytė,
Ramutė
nas), 27, samdinys, g. v. Vil Panevėžys.
(Petras),
2
metų
amžiaus
3848. Jankauskienė, Adelė
nius.
3886. Janulaitis,
Tautvydas
3810. Jamzovska, Vanda, 53, (Juozas), 37, mokytoja, g. v.
(Petras), gimęs 1929, mokinys,
Pajuostė. Panevėžys.
g. v. Vilnius.
g.
v. Pavelionis.
3811. Janavičius, Gabrielius 3849. Jankauskas, Kazys (Po3887. Janūlevičius,
Antanas
•TJulius),' 62, ūkininkas, g. v. vilas), 10, mokinys g. v. Pa
(Juozus), 30, gydytojas g. v.
juoste, Panevėžys
Miežučiai, Padubysis.
Žfcbunas/OH;
ssq
. :• H’
3850. .Jankauskaitei Ona (Po
r\3812.
Janavičienė.
3888. Janulevičius, Jonas ( Jo
VFranasL 66.'.šeimininkė. .uv vilas 4 mokinė, • g tvs
nas), gimęs liepos 26. 1908, g.
tė. Panevėžys.
bf:
3813. Janavičiūtė, Jamaa.

IRGI GUMOS ŠALTINIS?— ši asmenybė s.
juoja paprastą “rabbit brush”, kurioje įžiūri, kad irgx
yra gumos. Ir neapsiriko, nes ten rasta 2.83 nuošim
čiai “chrysul rubber.
(Povilas), 43, samdinys, g. v.
3889. Janulevičienė, Jadvyga, Santakai, Sintautai.
3914. Janušauskienė, Marija,
šeimininkė, g. v. Merkinė.
43, šeimininkė, g. v. Santakai.
3890. Janulevičifitė, Meilutė
3915. Janušauskaitė, Aldoną
(Jonas), 6 metų amžiaus.
(Jonas), 18, mokinė, g. v. San
3891. Janulevičius, Algiman
takai.
tas (Jonas), 4 metų amžiaus.
3916. Janušauskas, Algirdas
3892. Janulevičius, Jonas
(Jonas), gimęs 1910, darbinin (Jonas), 16, mokinys.
3917. Janušauskas, Gedimi
kas, g. v. Dubičiai, Rudnia.
nas
(Jonas), 12, mokinys.
3893. Janulevičius, Kazys
3918. Janušauskas,
Jonas
(Juozas), 29, samdinys, g. v.
(Antanas), 37, samdinys, g. v.
Kaunas.
Pilviškiai.
3894. Janulevičius,
Vacys
3919. Janušauskienė, Marija
(Adomas), 27, mechanikas, g.
(Kazys), 33, šeimininkė, g. v.
v. Šiauliai.
3895. Janulevičius, Viktoras Pilviškiai.
(Juozas), 11, mokinys, g. v. . 3920. Janušauskas, Jonas
(Jonas), 34, darbininkas, g. v.
Kaunas.
3896. Janulevičienė, Elena, Gerviniai, Onuškis.
3921. Janušauskienė, Marce
29, šeimininkė, g. v. Rozemberlė (Juozas), 32, ūkininkė, g. v.
ginė, Linkuva.
3897. Janulis, Adolfas (An Gerviniai, Onuškis.
3922. Janušauskas. Algiman
tanas), gimęs birželio 3, 1898,
tas (Jonas), 6, g. v. Gerviniai,
g. v. Mažeikiai.
3898. Janulienė, Ona
(Jo Onuškis.
nas), 48, šeimininkė, g. v. Ma 3923. Janušauskienė, Julija
(Jokūbas), 40, mokytoja, g. v.
žeikiai.
3899. Janulis,
Algirdas (A- Maletai.
3924. Janušauskaitė, Agota,
dolfas), 16, mokinys.
3900. Janulis, Vytautas (A- 13, mokinė, g. v. Malėtai.
3925. Janušauskas, Eimutis,
dolfas), 14, mokinys.
3901. Janulis, Tomas (Juo 7 metų amžiaus.
3926. Janušauskas, Pranas
zas), gimęs 1889, ūkininkas, g.
(Mykolas), mokytojas, 46, g.
v. Daugelaičiai, Meškučiai.
3902. Janulienė, 80, šeiminin v. Pušalotas.
3927. Janušauskienė, Filome
kė, g. v. Daugelaičiai, Mešku
na, 35, mokytoja, g. v. Pušalo
čiai.
tas.
3903. Janulis, Povilas (Juo
3928. Janušauskaitė, Danutė
zas), gimęs 1910, ūkininkas, g.
(Pranas), 13, mokinė.
v. Daugelaičiai.
3929. Janušauskas, Apolina
3904. Janulienė,
Jadvyga
ras (Pranas), 7 metų amžiaus.
(Vladas), gimusi 1910, šeimi
3930. Janušauskienė, Felici
ninkė, g. v. Daugelaičiai.
ja (Aleksandras), šeimininkė,
3905. Janulynas, Stasys (Juo
g. v. Kaunas.
zas), 25, samdinys, g. v. Aly
tus.
Tęsinys 5-tame pusi.
3906. Janušauskas, Adomas
(Romanas), valdininkas, g. Xv.
Kaunas.
3907. Janušauskas, Antanas
(Vladas)), gimęs 1907, darbi
ninkas, g. v. Kaunas.
3908. Janušauskas, Bronius,
55, gydytojas, g. v. Šiauliai.
3909. Janušauskienė, Marija,
50, šeimininkė.
3910. Janušauskaitė,
Irena
(Bronius), 18, mokinė.
3911. Janušauskas, Viktoras
(Bronius), 15, mokinys.
3912. Janušauskas, Ipolitas
(Aleksandras), 29, armijos ser
žantas, Vilnius.
3913. Janušauskas, Jonas
C. S. Trcasvry Department

.SNAKf
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Sąrašas

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
MALDAKNYGE
važiavimo
dalyvius LRKSA
vardu ir pareiškė džiaugsmą1
tapti šios organizacijos nariu.
A. F. Kneižys sveikino LDS
Centro vardu.
Sekė skaitymas metinio suva
Suvažiavima sesijas, atidarė
2 vai. po pietų, vietinės kuopos žiavimo protokolo, kuris buvo į
pirm. J. Mišeikis, ir pakvietė priimtas. Išklausyta raportai
vietinį dv. vadą kun. E. Gra- apskričio valdybos ir priimti.
Raštininkė perskaitė gautus
deeckį atkalbėti maldą.
padėkos laiškus už paskirtas
Atkalbėjus maldą, kun. E.
aukas laike metinio suvažiavi
Gradeckis maloniais žodžiais
mo. Iždininko raporto ištrauka.
pasveikino suvažiavusius atsto
Laike metinio suvažiavimo iž
vus ir palinkėjo sėkmingos klo
de buvo balansas $180.24. Lai
ties LDS organizacijai ir šiam
ke suvažiavimo išmokėta: LDS
susivažiavimui.
Suvažiavimą
6 kp. už užkandžius $5.00; Šv.
sveikino žodžiu A. F. Kneižys,
Mišių auka — $6.00; raštinin
‘Darbininko’ redaktorius. Taip
kei alga, kelionės lėšos ir pašto
gi sveikino LRKSA generalinis
ženkleliai $11.50; 6 kuopos sei
agentas J. Katilius, p. M. Jokumo atstovei $5.00; Darbinin
baitė ir p. F. Rumskas. Iššauk
kui auka — $10.00; pirmininko
ta apskričio valdyba. Dalyvau
ir organizatoriaus kelionės iš
ja visi, išskyrus dvasios vadą,
laidos $2.00. Viso išmokėta lai
vice-pirmininką, vieną iždo glo
ke suvažiavimo $39.50. Nupirk
bėją, ir organizatorių.
ta Valdžios paskolos trys bonai
vuopas iššaukus, dalyvauja
po $25., už kuriuos išmokėta
-«•
;ų kuopų atstovai, bū$56.25. Dabar pas iždininką
kp., Waterbury; 6-ta
randasi $84.49. Iždininkas pas
Hartford, 28 kp. New Hatebėjo, kad padaryta klaida
i.
ir 36 kp., New Britain.
perkant paskolos bonus. Iždi
įregistruoja sekanti atstoninkas pasižadėjo tą klaidą ativai: 5 kuopos — D. Matas, B.„
Šilkauskas, Dr. M. J. Colney,
Organizatorius nepn
J Bernotas
■ buvo. nei raporto neprisiunte.
6 kp. — S. Šrupša, P. Manikie- į Komisijų raportai —
nė, J. Leonaitis, K. Tamošių-! Dr- M J- Colney Paalškino
nas, V. Petrukevičienė.
kas link isigyjimo nuosavos
28 kp. — Kun. E. Gradeckis, įvietos- Kadan^ karo laikas ir
J. Lukša, F. Rumskas. V. Nor- susisiekimai sunkesni; tai šis
kūnas, J. Mišeikis, J. Bataitis, reikalas paliktas ateičiai.
Trilypės Gegužinės reikalu
J. Zakarauskas.
plačiai pranešė B. Mičiūnienė,
36 kp. — B. Mičiūnienė.
kad parkas jau išnuoViso 17 atstovų ir penki sve- • būtent,
čiai, būtent, A. F. Kneižys, J muotas 16 d. rugpiūčio, New
Katilius, S. šrupša, ponia M Britain, Conn. Atsiklausė su
važiavimo patarimo, nes dėl
Colney ir p. M. Jokubaitė.
Laike registravimo .atstovam karo -'Ta visokių trfikum''' AI>ir svečiam, ponia Bataitienė i svarsčius rimtai, palikta apsprisegiojo ženklelius,
kuriuos įį kričio valdybai ir vietinėms
patiekė vietinė LDS kp. Sve- i ku°P°ras- kur
Ge?užlčiams suteiktas sprendžiamas įnė tuo rūPintis’ ir Pada^ ren'
balsas.
gimo planus’ prisitaikant prie
Prezidiuman išrinkta vien-1 aPlinkykiųPataria leisti 25 dol. karo bo
balsiai: pirmininkas — Dr. M.
ną. ($25.).
J. Colney; vice-pirm. — S.
Šrupša; rašt-kė — B. Mičiūnie- Kuopų įnešimai.
6 kp. įnešimas, kad apskritys
nė; korespondentai — J. Kati
įneštų į seimą, kad redakcija
lius ir M. Jokubaitė.
Mandatų komisija: J. Berno- greičiau talpintų koresponden
tas, V. Petrukevičienė. Tvark-' ei jas. Dalyvaujant “Darbinindarys — F. Rumskas.
Į ko” redaktoriui A. F. Kneižiui
p. J. Katilius pasveikino su- ir paaiškinus kaip yra su ko-

3931. Janušauskas,
(Adomas), studentas

Aleksas (Mikalojus), 38, ūkininkas, g.
v. Dainava, Turgeliai.
Ipolitas

3959. Jarmolavičius, Tomas,
47, knygvedis, g. v. Vilnius.
3960. Jarmolavičienė, Elena,
3933. Janušauskas, Romual43, g. v. Vilnius.
das (Adomas), studentas.
3961. Jarmalavičiūtė, Kristi
3934. Janušauskas,
Pranas
na (Tomas), 16 metų amžiaus.
48, valdininkas, g. v. Juodšilis.
3962. Jarmalavičius, Vytau
3935. Janušauskienė, Marija,
tas (Tomas), 11 metų amžiaus.
50. šeimininkė, g. v. Juodšilė.
3963. Jarudas, Zigmas (Gus
3936. Janušauskaitė,
Jonė
tavas), 45, ūkininkas, g. vieta
(Pranas), 13 metų amžiaus.
Kalendriai, Raseiniai.
«
Sutvarkė ir išleido
3937. Januševičius, Antanas,
3964. Jarudienė, Sofija (Ma
gimęs 1875, g. v. Vilnius.
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
rijonas), 32, šeimininkė, g. v.
3938. Januševičienė, Ona, gi
Kalendriai.
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
musi 1893, šeimininkė, g. vieta
3965. Jarudaitė, Sofija (Zig
Vilnius.
mas), 4 metų amžiaus.
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
3939. Januševičius, Jonas
3966. Jarulevičius, Vemdeljomaldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
(Antanas), gimęs 1919, studen
nas (Kazys), 38, dailidė, g. v.
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
tas, g. v. Vilnius.
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
3940.
Januševičius, Jurgis Pamurvinė, Merkinė.
3967. Jaruševičius, Jonas, 40,
(Antanas), gimęs 1921, darbi
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
v. v. Zarasai.
ninkas, g. v. Vilnius.
3969. Jaruševičienė, Kazė, 36,
3941. Januševičiūtė,
Halina
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5% x 3y< colio.
(Antanas), gimusi 1924, sam g. v. Zarasai.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
3969. Jaruševičius, Henrikas
dinė, g. v. Vilnius.
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
(Jonas),
12, g. v. Zarasai.
3942. Januška, Alfonsas, 39,
3970. Jaruševičius,
Jonas
samdinys, g. v. Tauragė.
(Jonas), 6 metų amžiaus.
3943. Janušauskienė, Stefa,
KAINA TIK $2.50
3971. Jaruševičiūtė,
Nijolė
gimusi 1903, samdinė, g. vieta
(Jonas), 4 metų amžiaus.
Tauragė.
3972.
Jaruševičienė, Juzė
3944. Januškevičius, Antanas
Užsakymus siųskite su money orderiu—
(Antanas), 58, žemvaldis, g. v. (Kazys), 42, darbininkė, g. v.
Vilnius.
Konkojai, Raseiniai.
3973. Jarulaitis, Lukas, gim.
3945. Januškevičienė, Kazė
1907, mokytojas, g. v. Batakiai.
(Romanas), 45, ūkininkė, g. v.
3974. Jarulaitienė, Mikalina,
Konkojai, Raseiniai.
3946. Januškevičius, Jonas 40, šeimininkė, g. v. Batakiai.
(Aleksandras), 41, knygvedis, 3975. Jarulaitis, Jonas (Lu
kas), pusantrų metų amžiausg. v. Rozalimas.
3976. Jarulaitytė,
Viktorija
3947. Januškevičienė,
Ona,
45, šeimininkė, g. v. Rozalimas. (Lukas), 6 mėnesių amžiaus.
lat budėti tėvynės sargy 3948. Januškevičiūtė, Aldona 3977. Jaselis, Adomas (To
Iš
mas), gimęs 1909, siuvėjas, g.
boje. Užviešpatavo šventa (Jonas), 5 metų amžiaus.
susikaupimo valanda. Pa 3949. Januškevičius, Pranas v. Kaunas.
vasarininkai taria savo (Viktoras), 38, šoferis, g. v. Pi- 3978. Jaseneckis, Edmundas
(Antanas), gimęs rugp. 16,
žodį Tėvynei, iš naujo pa vonija.
1922,
darbininkas, g. v. N. Vil
sižada Jai dirbti, aukotis; 3950. Janušonis, Jonas (Ka
nis.
Buvo gražus vakaras. buvo kažkoks neįprastas: uždeda vainiką... Nulinko zys), 43, mokytojas, g. vieta
3979. Jasevičius, Juozas, 54,
maldai
ir Ažuolpamušis, Pasvalys.
, . miškas
.
.
Gamta nurimo, dangus žmonių minios skubėjo į vėliavų
ūkininkas,
g. v. Jokubiškiai.
Muziejaus sodelį. Žydrio-! Pagarba!, pakilo j dangų 3951. Jaraminas, Vincas (Mo
nuo nusileidusios saules
Viešinta.
taip gražiai žėrėjo. Papra ji pavasarininkų vėliavų *IarlJos giesmes garsai, tiejus), gimęs vas. 7, 1912, ka 3980. Jasevičienė, Ona, 54,
stai neramus Kaunas, tą jūra, lyg mūsų Baltija, smarkiau suplakė jaunos rys, g. v. Vilnius.
ūkininkė, g. v. Jokubiškiai, Vie
vakarą buvo dar nerames- i plaukė Kauno gatvėmis, pasiryžėlių širdys, tvir 3952. Jarašiūnas, Jurgis šinta.
nis, tik tas neramumas Pavasarininkai su nepa čiau suspaudė rankos vė (Juozas), gimęs gegužės 18, 3981. Jasevičiūtė, Marija
prastu nusiteikimu neša liavą... Ir tą valandą gimė 1905, darbininkas, g. v. Kau (Juozas), 25, ūkininkė, g. v.
respondencijomis, palikta re- širdyse pagarbą
žuvu- neįveikiami, nauji pasi nas.
Jokubiškiai, Viešinta.
dakcijos nuožiūrai ir ant toliau. siems už Tėvynės laisvę... ryžimai dirbti Dievui ir 3953. Jarašiūnienė, Zofija
3982. Jasevičius.
Algirdas
(Jurgis), gimusi spalio 15,
Kad “Darbininke” tilptų prie Visi susikaupę, nes eina Tėvynei.
(Juozas), 14, mokinys, g. v.
Vėl prabilo gedulingas 1912, samdinė, g. v. Kaunas.
mirusiųjų aprašymų a. a. ir pagerbti tų, kurių auka
Jokubiškiai,
Viešinta.
Aldona
kryžiaus ženklas. A. F. Knei mes galim laisvai švęsti maršas, vėl nuslinko in 3954. Jarašiūnaitė,
3983. Jasevičius, Pranas, 72,
žys paaiškina, kad Ui yra da-'gavo triumfą, galim drą- validų gretos, pavasari (Jurgis), gimusi gegužės 23,
ūkininkas, Rostlavai, Juodčiliai
roma mirus LDS nariui.
sįaį žengti, iškėlę vėliavas, ninkai skirstėsi susikau 1933.
3984. Jasevičienė, Elena, 32,
pę, pasiryžę...
3955. Jarašiūnas, Petras (Jo
Kad apskritis siųstų atstovą nes esam laisvi,
ūkininkė,
g. v. Rostlavai.
nas) ), 41, ūkininkas, g. v. Katį LDS seimą. Kadangi šiais me-i
3985. Jasenas, Kazys (Jonas)'
kūnai, Joniškėlis.
tais seimas neįvyks .tad palik-! Štai Nežinomojo Karei42, samdinys, g. v. šakiai.
ta nesvarsčius.
vio kapas. Vėliavos pripil- ...Viskas dabar ten mane 3956. Jarmalajevas. Partejus
3986. Jasenienė, Jane (Jo
A. F. Kneižys, padarė prane- do visą sodelį. UŽVieŠpa- jaudino: ir trimitas bokš (Zienka), ūkininkas, g. v. Mil- nas )), 38, šeimininkė, g. v. Ša
j Šimą iš Centro. Pranešė, kad tauja šventa tyla... Visa te, ir rimti invalidai, ir kunai, Aldutiškis.
kiai.
3957. Jarmalavičius, Anta
remiantis daugumos kuopų at žemė susikaupė kartu su aukuro ugnis, ir juodos
3987. Jasenas. Algirdas (Ka
sakymais, Centras nutarė šiais pavasarininkais. Tą tylą patrankų gerklės, ir tyliai nas, policininkas, g. v. Kupiš zys), 8 metų amžiaus.
metais seimo neskelbti, bet vie pertraukia švelnūs ir liūd kalbantieji paminklo ak kis.
menys, ir miškas vėliavų, 3958. Jarmalkevičius, Stasys 3988. Jasenas, Leonas, 31
toj seimo, kuopoms pritariant ni muzikos garsai: tai at
samdinys, g. v. Panemunėlis.
ir tos išdidžios rožės, ir
skelbti konferencijas, kad tokiu žygiuoja karo invalidai lė
3989. Jasenienė. Vitalija (Ka
būdu atgaivinti LDS kuopas, ir tu,, kovų«. už
- Tėvynę
„ * išvar tas paslaptingas
4
..minių o- aplink paminklą ir taria į zys), gimusi 1911, mokytoja,
sutverti naujų. Taipgi ragino gintu, žingsniu. Tie gedu- Simas... O Marija, Man mus visus:
g. v. Panemunėlis.
kaip gražiai ji ten Gerbkit, mylėkit Tėvynę;
suruošti vakarus Centro nau- lingo maršo garsai SU jau- Ja
3990. Jasenaitė, Leonidą (Le
dai.
' dina žmogų iki pat sielos skambėjo! Ir kam čia be Dirbkit jos gerovei;
onas), 3 metų amžiaus.
Jei reiktų nuo priešo ginti,
Pasvarsčius, atstovai vienbal- gelmių, priverčia nusikel- kalbėti, juk žodžių nebeli
3991. Jasenas,
Algimantas
Nieko nesigailėkit.
' šiai sutiko šiais metais seimo, ti mintimis į daug kovų ko, o širdis dar pilna ne
(Leonas),
1
metų
amžiaus.
Jei reiks, ir gyvybes aukokit
neturėti. Rengti vakarus Cent-; mačiusios Lietuvos praei- surikiuojamų jausmų...
(Bus daugiau)
“L-NOS”
ro naudai palikta kuopų nuo- 1 ^į- O tie tamsūs invalidų
žiūrai, su Centro patarimais.
siluetai, lyg šešėliai iš ano
...kada su visu vėliavų
Užgirtas Centro sumanymas pasaulio, tiek daug sako
mišku susirinko Laisvės
Užsisakykite Tonfto Pas rius
skelbti konferencijas. Čia pat lietuvio širdžiai. Su ta ne Karžygių pagerbti. Koks
paskirta 10 dol. iš apskričio iž paprasta invalidų eisena, neapsakomas įspūdis pir-,
Pristatom geriausį toniką Pikni
do Centrui, kuriuos įdavė ponui rodos, atžygiavo praeities mą kartą klausytis trimišešėliai, karžygių sielos,
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
A. F. Kneižiui.
ti garso! Šiurpu, didinga,
Sesijos uždarytos malda 6 v.v. pasikalbėti SU rinktiniu
graudu, ir dar nežinia kas
visokiems Parengimams.
Pirm. — Dr. M. J. Colney Lietuvos jaunimu, pava — pasakyti negaliu. Šir
paklausyti,
Kainos prieinamos.
Rast. — B. Mičiūnienė. sarininkais,

“MALDŲ ŠALTINIS”

3932. Janušauskas,
(Adomas), studentas

“DARBININKAS"
366 IV. Broadtvay, So. Boston, Mass.

“Pavasarininkės” Dienyno,
Prie NEŽINOMOJO
KAREIVIO Kapo

dis nustojo plakti — ją
kažkas sugniaužė. Neju
čiomis ašara išsprūdo. Bet
nebuvo gėda, kad ji iškri
jis pasirodę .labai akvplėšus ir jo laikytojai nusprendė, atspausdinimą knygučių dėl. i4i
to.
.j .
v:•>:!/
jį nušauki?atvyko naujas dramblių laikytojas ir mokėjimų
—ir
;------paaukotas ApsNuaidėjo per plačią pa Man atrodė, kad visi žu
i. tdangę /trimitas ,primins vusieji
jis nupirko tą draminį ir parsigabenęs savo ūkyje ra kričiuL Ačiū; ivolurFt
yra ne savo karsimas
t
Rašt. B. Mičiūnienė.imas, kad lietuvis turi nuo- tuose, bet nematomi stovi
do, kad dramblys visai jaukus.

ką šlama tos, daug audrų
LDS Connecticut apskritis per 25 metus mačiusios,
reiškia viešą padėką ponui A.
Šis dramblys buvo Kansas City. zoologijos sode, kur PatecXiui Hartford, Conn. už vėliavos, įkvėpti dar dau
giau drąsos ateičiai.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., klinfton, Mass. Tel Dedham 13H-V
PRANAS GERULS1S, Namy Tet. Dedham 1304-R
/
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GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE '

• Kun. Dr. L.

$116.26, NUKENTĖJUSIEMS
LIETUVIAMS LIETUVOJE

KVIEČIAMOS MOTERYS IR
MERGINOS
Birželio mėn. įvyko rinkliava
Philadelphijoje dar nėra iš
Sv. Kazimiero parapijos bažny- Uetuvi|( moUrų ir mergmų, su.
čioje dėl nukentėjusių lietuvių organi2uoU
Kry.
Lietuvoje, ir pabėgusių į uisie- Haus
T<xJa hepos g i
nius. Aukų surinku $116.26. gv Kajmier0 parapijos bažny.
Geros valios parapijiečiai stam- Jioje a
kunigai kvie.
besnes aukas aukavo: klebonas tį visas mo[eris merginas už.
kun. I .Vaiančiūnas $5.00, grab. siregistnloti ir lankyti kursus,
J. Kavaliauskas $2.00. M. ža- kad gal8tų
slaugių
linienė $2.00. Kiti po dolerį: V. Manoma kad atelras
nemažai,
Zupkauakas, p. Valia, B. Tribu- kurios stos ; tokį prakilnų
las, p. Kisielius, K. Žemaitis, J.
Manoma, kad šis kvietimas
Biržietis, P. Jankauskas,_ Mrs. aetas
pasekmių. MoksIas
Melon,
Magd. Puntužienė, G. dyka; §v. Kazimiero parapijos
Pečiukonis, V. Kaupas, p. Vala-1
K D,
vičius, p. Barčius, St. Stanislovaitis, A. Stanislovaitienė, O.
Maslavičius,
Mažeika,

K.

O.

Daunora,

S.

Baltrukonis,

T.

LOWELL, MASS.

Neturiu žodžių padėkoti ma. .
~
~
, no prieteliam ir pažįstamiem,
gocienė, T. Stapsienė, R. Greb- , .
. _
.. .
b
.
kurie mane atlankė sunkioje hhauskaitė, p. Švedienė, p. JaDžiaugiasi sugrįžę iškeisti iš ašies valstybių diplomatai. Kairėje, pa
goję.
nuškevičienė, A. Tamošiūnienė,
reiškia savo džiaugsmo jausmus Mr. and Mrs. Wendell Howard ir jų sū
Nuoširdžiai dėkoju visiems
p. Paulauskienė, p. Beniušienė,
nus. p. Howard buvo J. V. vice-konsulas Berlyne. Dešinėj — Meksikos
per mūsų mylimą laikraštį
O. Unguraitė, O. Balčiūnienė,
attache Berlyne žmona.
“Darbininką”, kuris lanko mū
A. Mažeikienė, A. Grigaliūnie
sų namus, nešdamas žinias iš
nė, P. Utkus, P. Mažeika, M. viso pasaulio ir talpinąs gra lauskienei, Adelei NorinkeviPLAUKIMAS
Mažeikienė, M. šapaila, K. Kižiausius straipsnius ir vaizde- čienei, Malvinai Uždavinienei,
sielius, Parapijonka No 76, A. j.
Ag. Anlriuškevičienei iš HaverSu vasaros karščiais, laukti kelias valandas,
Čerkauskas, A. Arnauskienė,
t>.__ .
• * •
...
hill,
Mrs.
Eilėn
Conty
iš
Boston,
_
’
’i
Pirmiausia tanu aeiu musų
prakaituoją žmonės ieško Išsigėręs svaiginančių
K. Dryža, T. Čepienė, A. Kunkun p strakauskui, Sally Lukas, Marijonai Lukoše kokio nors atsigaivinimo gėrimų irgi neik į vandenį,
toUaiė, p._šapkienė, p. Timin- kuris mane dainai
vičienei iš So. Boston, Marijo- maudynėse ar pamaryje, i tas yra per pavojinga.
skienė, P. Rupšienė, M. Naujo- operaciją ir po operacijos ligo nai Drevinskienei, Marijonai
Plaukimas yra vienas iš Po sunkaus darbo pasil.
kienė, V. Varnienė, p. Rimdei- ninėje ir namuose. Dėkoju Ma- Machuba, Ant. Vilkišienei, Jo
geriausių vaistų, kunui. sžk kelias valandas ir tik
■kienė. Eta. Pupieuė, K.
... Augu—su- rijonai Bujienei Jadvygai M
nui ir Marijonai Belevičiam iš Gerai ir vaikus pamokinti uda eik j vandenį.
niemė, N. SeUienė, E. Norkienė. kuvienei Barborai Paulauskie.
Nashua, Birutei Žebriūtei iš kaip plaukti,
geriausia
Taipgi įvertinamos ir smulkes nei ir Jedvygai Jonienei už už- Washington, D. C., Vincei Žu juos pratinti prie vandenio
Sloga sirgdamas irgi
nės aukos, kas sudaro viso nu- prašymą šv. mišių mano inten kauskienei, Jedvygai Bujaitei ir pat kūdikystėje, nes sykį neik prie vandenio. Širdies
kentėjusiems lietuviams šelpti
cijai; už gerus darbus — Mar- Julijonai Balevičiūtei; slaugėm išsimokinę niekad nepa- liga sergantieji taipgi pri
$116.26. Surinktos
ankoa pa- ceį; Slivonskienei. „j maWas
ir Seselei Pranciškietei — Vik- mirš. Visur randasi gerų valo boti ypatingai atsarsiųstos per Vatikano
Atstovų man
torijai iš Pittsburgh, ir visiems mokytojų ir į trumpą lai- gūs, nes pergreita permal
Washington, D .C. Visiems au
na blogai gali atsiliepti.
Taipgi dėkoju už įvairias do tiems, kurių pavardžių negaliu įą galima išmokti.
kotojams, kad ir už mažiausią
paduoti.
Visiems
dar
kartą
ta

Plaukiant, žmogus var- Širdies
liga sergantieji
vanas ir sveikinimus — Julijoauką,
tariama nukentėjusių
riu
lietuvišką
AČIŪ.
toja visus muskulus, net ir greitai apalpsta ir vande_
nai Andrušaitienei, Stepanijai
mūsų brolių lietuvių vardu, Tamaiauskienei>
Petronėlė Andriuškevičienė. tuos,
kurie
paprastai nyje būdami gali nuskęsti,
meil^ dėkingumu,
nuoširdų naiui Petrui
Tut_
nevertojami. Tas pagreiti- Neik į vandenį kai esi įclevelahd, ohio
KJ). kam - Dorchester, Emilijai
na žmogaus širdies veiki- kaitęs, suprakaitavęs, lenBalkūnas, p. Rimkienė, Sof. Ba-

Staniulienei, Edith Lucien, K.
, Žebrienei, O. Jenkevičienei, M.
PHILADELPHIJOJE
'Andriuškevičienei, Jonui ir VePorą savaičių atgal, netikėtai ronikai Česnauskam iš Lawrenteko susitikti su J. V. Ameri- ce, P. Zapnickienei, Adolphui ir
kos, Washihgton, D. C. lietuviu (jo žmonai) Dirsam ,Mar. Jok.
p. Jonu Leponiu, kuris šiais lai- Bujienei, Jonui ir Juozapinai
kais Valdžios biznio reikalais Kučinskam, Albinui ir Vrktorilankosi Philadelphia, Pa. Tas jai Versiackam, Valerijai Pranetrkėtas susitikimas davė pro- kapienei, Leonorai Baumiliegos susipažinti. Nors p. J. Le- nei, O. Čepanonienei, Ag. Nedponis darbuojas, Washington- zveckienei, Jonui ir Justinai BePhiladelphia Valdžios biznio levičiam, Ievai
Saulenienei,
reikalais, bet nesidrovėjo su Ant. Raudeliūnienei, Al. PauJONAS LEPONIS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

lik

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VVinfield St., So. Boston. Masa
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale,
Tel. Parkvvay 2352-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th SL, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston. Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
par protokolų raštininkę.

DRAUGIJOS VALDYBA.

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th SL. So. Boston, Masa

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Bo«ton, Mase.

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

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
nes jie parduoda
Nuėję į bilę „ kurią
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka,
iviežius produktus ir maloniai patarnauja.

Povilas Bushmanas

Perite Markei

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus <762

č‘

753 Broadway

ASf ič

Tel; ŠOU 3120, Sd. Boston.

Mendelis

prieš keletą savaičių rašė,
kad manęs parduoti 50 eg
zempliorių. Dabar gi rašo,
kad jau senai savo numa
tytą skaičių išpardavęs ir
vėl didelį kiekį jų užsisa
kė.
• Kun. J. A. Karalius,
Shenandoah lietuvių para
pijos klebonas šią savaitę
užsisakė 10 egzempliorių.
• Kun. St. Bartkus iš Kewanee, III., liet. parapijos
klebonas užsisakė “Šven
čiausios Jėzaus Širdies
Garbinimas” 50 egz. ir
“Maldų Šaltinis” 5 egzem
pliorius.
• Marytė Kilmoniūtė jau
pardavė 15 egzempliorių
“Maldų Šaltinio”. Sakė,
kad turinti ir daugiau už
sakymų.

taip nežinomu, tik girdėtu iš
spaudos ir iš asmenų kalbėtis.

PHILADELPHIA. PA

-i1

mo. Medus ne vien yra maiste
bet jis 1G0 nuošimčių pavaduot
ja ir cukrų. Taigi, -įsigykite
kvortą medaus, kuri sveria 3?
svarus. Kaina tik 85c. Jo galite
gauti “Darbininko” administra
cijoje, 366 W. Broadway, So.
Boston, Mass.

Natūralizacijos Klausimai
Ir Atsakymai
Klausimas — Aš gimiau
Europoje. Pat kūdikystėj
mano tėvai atvežė mane į
Jung. Valstybes. Aš išsiė
miau savo pirmas popieras 1939 m. turėdamas 18
metų. Dabar noriu kuogreičiausia tapti Amerikos
piliečiu. Ar turiu būti 21
m. amžiaus prašyti antrų
popierų ?

Atsakymas — Ne. Šian
dien ateivis sulaukęs 20 m.
amžiaus gali prašyti antrų
popierų, jeigu jo pirmos
Tėvu Pranciškonu Rekolek popieros yra dviejų metų
cijos Ir Misijos 1942 m. senumo ir jeigu jis per
penkis metus arba ilgiau
Chicago, ITl. — Dievo Apvaiz išgyveno Jung. Valstybė
dos par., Šv. Onos novena, lie se.
FLIS.

pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš
kys.
MIŠIŲ MALDOS UŽ
Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo
MIRUSIUS*
tojo Jėzaus Seserų vienuolyne,
liepos 26—29 d. T. Juvenalis
Laikraštis “Darbininkas” iš
Liauba.
leido labai naudingą 63 pusla
Newtown, Pa. — Šv. Kazimie- pių mažą knygutę — “MIŠIŲ
ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio MALDOS UŽ MIRUSIUS”.
6—15 d. T. Justinas Vaškys.
Joje yra nevien Mišių maldos
Chicago, Tll. — šv. Kazimiero • už mirusius, bet ir bendros taiSeserų vienuolyne, rugpiūčio' syklės laidotuvių, mėnesinių bei
19—28 d., T. Justinas Vaškys. j metinių sukaktuvių metu. Yra
Waterhury, Conn. — Šv. Juo-'maldos išlydint numirėlį iš n»zapo par., Šv. Pranciškaus no-1 mų, prie Katafalio, maldos lyvena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tinas Vaškys.
tos. Knygutės spauda aiški, rai
Sioux City, Icnea — Šv. Kazi dės didelės. Kaina tik 20c.
miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
T. Justinas Vaškys.
Phone 1181
So. Boston, Mass. — šv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
A. P. KARLONAS
tinas Vaškys ir T. Juvenalis
Lietuvis Graborius
Liauna.
Ansonia, Conn. — Šv. Antano
NOTARY PUBLIC
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
280 Chestnut St.
lis Liauba.
New Britain, Conn.
gva gauti mėšlungį. Nebėk New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus
par.,
spalių
18
—
20
d.,
į vandenį greituoju, bet iš
lėto apsišlapindamas krū-Į Tėvas Justinas Vaškys.
ti
ir
kfi | FRANCISCAN FATHERS,
310 Orchard St.,
Juozas Kasinskas
Jeigu vandenyje per šalta
Pittsburgh
(10),
Pa.
Ine.
arba lūpos pradeda mėly-

mą ir žmogus giliau kveCHORO IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, birželio 28 d. Šv.' pUOja.
, .
, . . , ,
Jurgio par. bažn. choras turėjo
Jeigu vyksi j laukus, armetinį šeimynišką išvažiavimą
ti pne vandenio, persitikSteponaičių ūkyje. Choristai
rink, ar tai yra tinkama
turėjo gražų būrelį dalyvių su vieta plaukti. Sužinok, kur
y t£ .
ir
ir?
svečiais, viso dvylika mašinų. vanduo gilus ir kur ne giVartokite Medų
Dalyvavo buvęs choro narys, lūs, žiūrėk, kad nebūtų pa-, Neik j vandenį t
kur Senieji žmonės sako, kad ty
Juozas Gužauskas, dabar tar vojmgų akmenų, ketau ir nžra žmoni
neik vaka. ras bičių medus, kuris yra bi
naująs Amerikos kariuomenėje.
kitų daiktų ant kūnų uz- e y vandenyje neman- telių atsargiai surinktas iš gė
Valgių komisija: B. Uibšaitė, plaukus galima susižeisti. ;dravok
įr nepersidirbk lių žiedų arba žydinčių pievų,
M. Šarkiūtė, ir E. Rūkštelytė
Jeigu pavargęs arba ne- nes per^ū-bimas yra pa- yra tikras vaistas nuo šalčio,
visus vaišino įvairiais valgiais įšsįmįegSjęs neik į vandevojinga.
ir šaltu skaniu gėrimu, kurį jos m
*•
T
.
*
...
Jūroje plaukimas yra K S
pačios pagamino iš įvairių
Niekuomet perilgai ne- sveikesnis, nes jūros van-,
vaisių sulčių. Buvo labai skanūs pasilik vandenyje,
puse du0 turf
ir jos
pietūs.
valandos ir geram plauki- ba
d
stipresnės,
Kiek vėliaus pribuvo klebonas
kui užtenka. Geriau trum- Atsargiai Su vaikais eikun. Vincas Vilkutaitis ir kun. pų laiką pabūti vandenyje, kig Duokite jiems pažaisB. Bartis.
truputį pailsėjus vėl eiti. y negiliam vandenyje paVieni kepinosi ant karštos
Tuoj pavalgęs neik i van- ko, jie įsid sins ir neži.
saulutės, kiti ieškojo baravykų,
Iš KRANO IR
o dar kiti kortavo. Man. kaip
P° ^5”™ Pa>os baimės. Sykį vaiką iš-

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

60? Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.
Telephone Plaza 8595
Llmoelnal <MI visokių reikalų.

I BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

visuomet, taip ir dabar išėjo: ro išvažiavimuose su savo šei- &4sdmus jau Sun U ve
vis “apsukdavo”, apsuko ir da-' myna. Taipgi dalyvavo pp. Nar- [ J?ri.e vandenio pnpratm 1.
bar. Vargonininkas Greičius ir' butai nuo 7504 St. Clair gatvės. Laikyk jį ran ose _ O JIS
Samolienė visus liaurus nusine-l Padėka priklauso “gaspadi-, nepajėgia savimi rupin is.
šė, t. y., laimėjo visus ‘geimius’ nėms”: B. Urbšaitei, M. Šarkiu- 5 Niekada nemesk JJ } vanir dar mus apibarė.
; tei ir E. Rukštelytei už gerą
. neS ^1S nenorės
Vakare po kelių šimtų metų valgių pagaminimą. Jos visus • P
'
ąžuolu, prie ugnies laužo kepė- i prižiūrėjo, kad būtų sotūs ir!
avargęs p AU inias neLUTI "1OK1OS VGI*L0S.
CCI*Z1“
• • «
« — «
me dešreles ir valgėme vakarie- pilnai patenkinti, aCIcuoiiui uz .
kie ir juokų nekrėsk iš
nę, kuri susidėjo iš įvairių vai- gražią dovaną, Jonui Maminskurie
negali
kui už didelį arbūzą, Jonui A- draugų,
giyplaukti. Ir nemeskite viens
Mūsų tarpe radosi p. J. Alek leknai už palinksminimą armo
kitą į vandenį. Net ir pri
na. Jis beveik visą vakazą gro nika ii- pp. Stepanaičiam už gra
tyrusieji plaukikai gali
jo armonika, ir su visais daina žią vietą. Choras beveik kas
prigerti jeigu neprisilaiko
vo, kas labai pagražino pikniką metą ten turi savo išvažiavi
prie sveiko proto ir papra
mus.
ir pridavė visiems ūpo.
stų saugumo taisyklių.
Nors jau saulutė buvo seniai
Klebonas su visais dalyvavo,
FLIS.
juokavo ir dar suteikė chorui pasislėpus, bet dainos vis dar
skambėjo miške, ir tik visai su - Remkite^ tuos profesio
stambią piniginę dovaną.
Jau kelintas metas, kaip p. temus, jausdami Dievui dėkin nalus ir biznierius, kurie
Samuolis su žmona (buvušia gumą už gražią dienelę, važia savo skelbimais r e m i a
Pranskaitiene)
dalyvauja eho- vome namučių link.
Gintarė. Darbininką0.
■ r? >

BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK A T/K Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus

I

k

^tradiems^Liepos^<W42
1

vis
matei. Įspėk pasauli© žmo
nes, kad Hitleris yra žmo
nijos priedas”. 'Niemoeller
balsas atsiliepė iš gyvų
JULY
numirusių. Yra balsas
Alčiauskienė, Nevierienė, pane
and May War Bond Scoreboard
ŽINUTĖS
žmogaus, kuris pradžioje'---------------------------------lės — M. Kilmoniūtė, ir Mik.
38 Statos Top Quota; 10 Statos and District of Columbia Fall Short
buvo apgautas, jis irgi ti-' siėmusi savo išgelbėtąjį
Liepos 12 d., mirė, keturis me-[nkevičiiitė- Jos sakė> kad mūsų ’
to be publiehed eoort)
kėjo, kad nacių programa vaiką ir nubėgusi namo.
tus sirgęs Stanislovas Orvidas, | kolonija noriai Elegijai aukojai
buvo didysis idealas. Įvy-, Galima įsivaizduoti motiAbove or
I
Mar Belo* Mar
66 metų, gyv. 36 Mt. Vernon|kun- Jono Vosylio, MIC., išren-!
kiai patvirtino jo apmau- nos džiaugsmą, kai jai pa
JalrOnota
Mar Bako
Oeota
Moota
York..$171,596,000$106.671,000 $125,000,000
-14.7
k...| 7,861,000 $ 5.285,000 $ 1.7W.<
St., Charlestown, Mass. Paėjo Simui i U- S- N- Patarta auko-j
dą. Bet jis dar pasitikėjo vyko išgelbėti beveik iš be'Aįiaona •••••• 2.945.000
1.966.000
““
Carolina
12,153.000
8.190,000
5,889,000 +39.1
1682.000 +316
1,393,000
--------------------------------- 2,059,000
------ +47.8
Arkansas .... 5,079,009
----------3,556,000
Šiaulių parapijos, Amerikoje, *>jų vardus Paduoti sykiu su i
Oakota 3.111000
Hitleriui ir paskutiniame viltiškos padėties savo
Calilornia .... 61,687,000 41,225,000 40.QU.000 + 3-6
55,151,000 35,899,000 31,769,000 +13.0
5,389.000 + 9.8
Colorado .... 6.840.000
4,086.000 +£»l
5,919,000
4,327,000 13,226.000
8.855,000
pragyveno 33 metus. Paliko aukomis kolegijai.
pasikalbėjime jis priminė mylimą vaiką.
“L-s”
5,611,000 + 1.2
Connecticut .. 25,534,000 16,518,000
5,676,000
8.865.000
žmoną Antaniną (MiliauskaiPonia B. Cūnienė, komisijos
1,649,000
53,814,000 — .6
Delaware .... 1057,000
sylvania 81,050,000 53,514,000
Hitleriui
jo
užtikrinimą
_
Diat. Columbia 6,250,000
5,352,000 -17.7
5,958,000
4.404,000
ie Island
6,936,000
tę), du sūnų ir dvi dukterį. T .ai- pirmininkė, išrinkta vesti karei3,097,000
2,453,000 +26.3
Florida ......... 9,841088
6.716,000
Carolina 4.320,000
prieš jo įstojimą į kancleĮVAIRUS SKELBIMAI
6.489.000
I, 239,000 +39.7
Georgia ........ 9,787.080
I. 731,000
Dakota
2,464.000
dojamas, iš.šv. Petro par. baž- vh* išleistuvių ir pagerbtuvių
Idaho ............ 3.375,000
6,484,000
5,141,000 +26.1
10,091000
1208,000 48^300’SS
riaus vietą 1933 m., kad!---------------------------------IUinoia .......... 84,925.000 51227,000
18,594.000 +20.9
33,677,000 22,479,000
nyčios, liepos 15 d., 9 v. r., Šv. parengimą. Ji apsiėmė prašyti
Indiana ......... 18,800,000 14.910,000 10,926,000
1879.000
2,057,000
1,201.000 +71.3
Bažnyčia turės neaprybo- REIKALINGAS kepėjas. TaipIowa ............ 15,000,000 13.870,000
9,000,000
1.449.000
1,205,000 +20.3
2.188,000
Mykolo kapuose.
įSteP° Dariaus Posto vėliavų.
<617.000 +14.6
Rausai ......... 8,073,000
5,290,000
9,091000
8,965,000 + 1.4
12,698,000
tą param(t nacių rėžimo, gį, reikalingas pagelbininkas.
5,561060 +1K1
Kentucky .... 9,504,000
6,177,000
13,415,000 II, 081000
7,581,000 +46.2
________
j Įžangos parengiman nebus.
5.875,000
Loui&iana .... 8,623,000
4,944.000 +18.8
6,111,000
4.062.000
4,106,000 - 1.1
Pagautas savo spąstuose, Užmokestis geras. Atsišaukite:
4,146,000
Maine........... 6,364,000
1206.000 +25.8
19,265,000 12,280,000
II, 977,000 + 2.5
Pirmadienio vakare bus susi- J •lame bus dainų, kalbų, rodomi
Maryland .... 13.535,000
8,301000
1,519,000
984.000
1,003,000 - 1.9
Hitleris nusiėmė savo Bristol Bakery, 12 Bristol St.,
Massachusetts 46,144,000 28,738,000 A«» -7i
738.000
492,000
198,000 +148.5
rinkimas L. R. K. Saldžiausios paveikslai ir teikiamos kareiMichigan .... 39.466,000 26,240,000 21.647.008 +21.2
321,000
(No
Report)
kaukę.
Cambridge, Mass. TelefonuokiMinnesota ... 19,580,000 11574,000 11,657,000 + 7.8
8,439.000
5,985,000
992,000 +503.3
Širdies V. J. draugijos; antra viams atminties dovanėlės. Rei
Mississippi .. 5,343,000
3,696,000
2,905,009 +27.2
296,000
183,000
214,000
—
14.5
Missouri....... 27,827,000 18,713,000 17,075,000 + 9.8
“Kodėl jūs dalykus ap te: Leo Budra, ELIot 1861.
■gin Islands
16,000 (No Report)
9.000
....
dienį, Lietuvos Dukterų drau kale dovanų, prašoma pranešti
Montana....... 3.221000.
1156,000
1785.000 —216
(10-14-17)
Nebraska .... 7.235.000
4,590,000
3,266.000 +39.7
sunkinote man”, jis suri
37.000.000*
gijos, parapijos salėje, 492 E. kiek kareivių pribus.
Neveda......... 1,038,000
691000
581.000 +m.i Mullocated
N. Hainpshire 3,200,000
1168,000
1,896.008 +14.4 •Mot distributed by States.
ko. Kas sulaiko jus pripa
Iš užprašytų prižadų progra
New Jersey .. 35,247.000 21880,000 26,727,000 —14.6
7th St.
Totai
.
.$1,000,000,000
$634,356,000
$600,000.000
+5.7
New Mexico . 1,771,000
1,185,000
1,055,000 +113
žinti, kad aš turiu visaga- Reikalingi Skalbėjai
moje dalyvauti Šv. Petro para
Didysis choras sumetė gra pijos choras, kun. J. Švagždys,
lio jėgą bažnyčioj ir jos Vyrai ir moterys. Gaus “Unios”
Henry Morgenthau Jr., Secretary of tbe Treaaury, today made public the offidal War Bond Quota» by Šutės
fas tbe month of July, which place* the natioa on a ffiHion-dollar-a-month basi* to aid in meeting the War cost.
žią auką buvusiam choristui ; leitenantas Donahue, Ensign
doktrinos? Jėzus Kristus algas. Atsišaukite: Morgan
The above tahle alsi gives May War Bond sales in the various statės in comparison to the May Quotas. (June
aa*lee by statės will be aveilable for puUicatioa shortly.) The percentage of Quous range from 71.3 percent above
Juozui Keršanskiui, kurs dabar Glynn ir red. A. Kneižys.
irgi buvo žmogus, ir dargi. Linen Service, Ine. Rear 941
ąuota in Utah, to 22.6 percent belo* the ąnotaJa Montapa^hut puta the nation as a wbole above the $600,000.000
sveiksta Rutland ligoninėje.
totai May ąuota. Vulnerable Alaska and Hawąii led all stttes in sale of War Bonds on ąuota basis.
žydas, kodėl aš, galingiau- Massachusetts Avenue, Boston,
Baigtas šis sėkmingas susi
“Ęverybody, every pay day ten percent” it the Treaeory slogan. wbich is eipected to place one of the attracsias, galingesnis už Kris-!Mass.
(7-31)
rinkimas malda, perskaičius šį
tivf new win$low stickers in every American home. **We’re Buying at Least 10%” reads the sticker, printed in
Sekmadienį, po sumai, bažny
the natkmal colors. The new window stickers and the new M0%” lapei button, which indicates that the wearer is
tų,
ir
kuris
gali
daug
daui
-----------------------------------laišką:
investiag at least ten percent of his income in War Bonds every pay day, are yardsticks of patriotism in the War
tinėje salėje, laikė susirinkimą
Bond Drive.
U. S. 'Ireamry Department
giau padaryti gero negu ISSIRENDAVOJA “DarbiJuly, 7,1942
komisija ir padėjėjai So. BostoJis, kodėl aš neturiu tei- ninko” name, 366 W. BroadRev. Francis A. Virmauskis
2. lietuvių kareivių pagerbtuI
should
be
glad
to
make
any
sės nustatyti bažnyčiai way ofisas, tinkamas gydytoSt. Peter’s Lithuanian Rectory
“Įspekih Žmones •’eistuvių, įvykstančių,
dogmą?”
dentistui arba advokatui.
changes that you suggest.
50 West Sixth Street
enį, 7:30 v. v., Mukitą
•!
Atsišaukite
į ‘Darbininko” adVery
truly
yours,
Hitleris Yra ]ų Priešas
So. Boston, Mass.
Todėl, kad lis tikėjo i .
je.
rv
• ne į• tt
I, •
Lt- mimstraciją
F. T. Donahue
Dievą
ir
Hitlerį
Marti

sekami vardai, kaipo Dear Father:
Lieut., USNR Member.
LIEPOS UEDV. PUtMO KUOPIMO W
! Europa, kurią aš nese vieną didelę koncentraci nas Niemoeller buvo nu
irianapolio kolegijai
Thank you very much for
teistas
gyvu
numirėliu.
TUMAS MCIU
Liepos 15 d., 8:30 v. r., Mari niai palikau yra šalis bai jos stovyklą, ir žemė, apie
riin.
ponios — Marksienė, your letter of July 5th. I will
Šimtai
tūkstančių,
kurie
Vaikelių draugija laivu sios nakties. Civilizacija kurią jis taip giriasi, yra
Jankienė, Ahčiukaitienė, San- be very happy to come over to jos
, . . . „
Hitlerį kaipo
..
„ ....
. o
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lė aukštyn: jis virto tau- <• For Victory ,v
tcs atgimimo ki pranašu. JU
31LŠtai dabar mums i ir visai
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suprantamas poeto aktua
BONDS
lumas ir toksai nepava
Maironį šiandie. — Maironis visuomet pasiliks gyvas Jį*8*™ šifdie8_b^° išsa'
STAMPS
vis tiek pasi
duojamas reikalingumas
lietuvių sąmonėje. — įsigilinkime į Maironio poeziją. kytojas,
1liktų mūsųjisstipriausias
ly
šią valandą lietuvių tau
/. *
* *
&
rikas ir mūsų poetinės kal
tai: jis pavojų ir vergijos būti jų bernu ir vergu.
“Grožio dalykas yra am- visai nenaudingų, o kar- bos atnaujintojas.
dienomis nukalė savo ša Maironio raštuose randa
žinai džiaugsmas: jo žave-:tais ir žalingų.
■Bet Maironis yra toli
liai laisvės ideala, nepa me tuos paveikslus, kurie
sys auga; jis niekados ne Antri poetai žiūri savo gražu ne tik savo asmeni
i
laužiamai juo tikėjo ir ki dabar kartojasi mūsų že
širdies giliausių troškimų, nių balsų poetas: pirmiau
nueis į nežinią”.
tus įkvėpė šio tikėjimo; mėje: rekvizicijos, į Vo
Taip apie meno veikalus klausosi vien tik savo sie- sia kiekvieno lietuvio šir
vėl Driespaudos priblokš kietiją pulkais vežamus
kalbėjo anglų poetas John los nepalaužiamų įsitiki- dyje jisai buvo tautinio
ta,
Lietuva savaime puo žmones ir net bažnyčių
Keats.
nimų, savo meile apima susipratimo, atgimimo ir
lėsi prie to, kuris tarp au varpus, degėsių krūvas su
Maironis nenuėjo su sa- visą tautą jos džiaugsmo kovos poetas ir pranašas.
drų ir pavojų, šiaurės nak verksmais ir su “mergai
vo raštais į nežinią. Dabar ir kančių metais, gyvena Ko tauta troško, ka svatų tamsybėse jai pastatė čių nuskriausta kasa”, o
_
1
jis mums net atrcdo stip- visos žmonijos gražiau- jojo ir siekė,
tai Maironis
prieš akis tikėjimo, vil taip pat vokiečių militariresnis brangesnis ir reika- siais lūkesčiais, patys ne sutraukė i savo eiles, kaip
ties ir laimėjančics kovos nį išdidumą, neprastesnį'
tingesnis. Niekas iš jo idė- jučiomis virsdami tos į kokį galingą židinį. Nu
šviesą. Iš savo grabo jisai kaip šiandieną:
jų, svajonių, siekimų ir ko- žmonijos švyturiais ir vai- mestas priespaudos jun-1
tapo tautės vadu, tėvu, ge
vų šiandien nėra pasenę ar ruojasi tomis nenykstan- gas, laisvas rytojus, susi
radariu ir paguoda, ir tai Kaizeris veda, viešpats
užmiršta. Stebime kaip tik čiomis gairėmis, kurios ei- pratę tautiečiai, šviesūs ir į
Berlyno,
juo labiau, kad retas iš
priešingą reiškinį: jo žo- na iš tiesos, gėrio, grožio darbštūs lietuviai, laisvi
Kerštui
teutonus visus;
mūsų poetų mokėio pra
džiai ir darbai šią valandą ir mylinčios širdies, pla- žmonės laisvoje šalyje, j
can’t all go . .. bot we can ai! Help t
bilti į lietuvio širdį tekią Ko neišplėšė, tą sunaiki
yra jėga, kuri visą tautą kančios už save, už artimą, vieningi krašto gerovės ir
no
artima ir aiškia kalba, to
Put at least 10 of your pay sn War Bonds.
vienija, kelia ir duoda vii- už savo kraštą ir už visas garbės darbininkai, verti
kiais suprantamais vaiz Kaip audražygis baisus.
ties. Jis iš savo grabo ba- kitas žmonių gimines vi- mūsų protėvių palikimo,
Sic- the card loday
dais ir tokiu žodžių melo Maironis apiašo ir to
zilikos požemiuose yra tik- suose kontinentuose. To- apie kurį byloja milžinka
baisaus audražygio galą:
dingumu.
rasis tautos vadas ir jun- kių rašytojų kartais amži- piai ir apleistos pilys, —
pasitraukė jie iš Lietuves
This new color poster, which soon will be seen throughout the
Maironio daina tiksliai
giamoji visų lietuvių gran- ninkai nesupranta, ir tik toki vaizdai ir paragini
United States, emphasizes a ne* theme in the War Bond sales
pakrikę ir be garbės.
cainpaign. The present goal of the Nation wide drive is to per
atitinka šiandieninę lietu
dis. Rodos, jo poezijai bū- daugeliui metų praėjus mai nuolatos skambėjo iš
Lygiu būdu Maironio po
manė all citizens to invest 10 percent of income in Var Bonds
tų taikyti šie Keats pos- pastebi jų grožį ir jėgą. poeto lyros. Tas skambe
vių padėtį, — taip tiksliai,
ezijoj rastume nustatytą
and Stamps.
U. S. Treautry Dept.
mai: “Nemirštamo gėrimo Bet daug dažniau dar gyvi sys visus lietuvius pagavo,
jog sakytum, kad tie ar sveiką politiką ir lenkų
begalinė versmė, tryškan- jie yra tarsi pranašai gar- uždegė ir prikėlė. Mairo
kiti jo knygų lapai tik va atveju.
džiu mokėjo atskleisti mū
nas
iš
tvirčiausių
atramų
ti į mus nuo dangaus kraš- binami ir mylimi, arba ne- nio giesmių vaisius buvo
kar rašyti, turint galvoje Kai mes dabar žiūrime
ir užsigrūdinimo bei pasi sų pačių žemės burtus ir
tų”.
į apkenčiami. Mirę jie iš kadabartinius mūsų priešus mūsų tautos atgimimo
laisva Lietuva, kurią jisai
Kaip tai atsitiko, kad pų byloja ir auklėja nau- pats savo akimis regėjo, tikėjimo versmių. Jo pa grožybę. Kuklios sodybos ir dabartines tarptautines
dainių, iš prabėgančio lai
Maironis išaugo į tokią ga- ’ jas kartas. Ateina laikas, rūstinosi matydamas ką triotinė poezija atlaikė ir upeliai, raiba gegutė, aplinkybes. Gal taip yra
ko perspektyvos jis mums
lybę? Argi prieš dešimt kada jų aktualumas ap nors kreiva joje, bet vis prabėgančių metų ardy kalvos ir kalneliai, bažny dėl to, kad jau septyni
atrodo galingai išsikerojęs
metu, praėjus keliems mė- mažėja, nuslūgsta, lyg toji tiek negalėjo nuslėpti sa mą. Išsipildė jo paties žo čių balti bokštai, žalios gi šimtai metų Lietuvai gre
ir stipriai į gimtą dirvą
nesiams po jo mirties, V. marių vilnis, kuri paskui vo laimės ir vienam iš savo džiai: “Bet mano — atei rios, kurios senovėje buvo sia tie patys priešai ir tie
šaknis suleidęs ąžuolas,
tokios galingos, milžinka
Mykolaitis - Putinas ne- tačiau vėl grįžta stipri ir vėliausių eilėraščių jis dė nantys metai”.
patys pavojai. Ypatinga savo viršūne debesų nekalbėjo: “Lydėdami Mai- gaivi, kadangi grožio daly- kojo Dievui, kad leido dai Vyriausioji Maironio pa piai, apleistos pilys, kas tai, kad poeto kūriniuose
ronį į kapus, mes palydė- kas “niekados nenueis į niui sulaukti jaunos, pa triotinės lyrikos patvaru dien vis labiau griūvančios skamba šio karo sąlygoms plėšiąs ir iš tolimų kraštų
ne taip pastebimas, bet
ir primenančios šviesius
jome į istoriją visą lietu- nežinią”.
pritaikyta
gąida,
kuri
mo
priežastis
yra
toji,
kad
čios sau valdovės Lietu
vių tautos kovų ir sąmonė- Maironio poezijoje ran- vos, į tautų tarpą atsisto jisai šios rūšies eilėraš praeities laikus, Vilnius, mums dėl to yra tartum savo šakomis apdengiąs
visą tautą, ją priglobiąs
savo garso spinduliais
jimo epochą, — epochą, dame tokių posmų, kurie jusios:
čius apglobė didele poeto švietęs mūsų tėvams, se amžinas įspėjimas — keno audrų metais, ją įkvėpiąs
kurią Maironis nužymėjo tvers tolei, kolei lietuvių
mes visados esame grasidovana. Dažnai karščiauheroiškais obalsiais... Mes kalba pasiliks. Didžioji da- Likimą aukštą, Viešpatie sieji patriotai esti prasti na močiutė ir broliai arto mi. Neminint poeto kalbos pasitikėjimo ir prižadąs
jai, — visa toji savo aplin
pergalės tikrumą.
mums skyrei:
jau išgyvenome Maironio lis asmeniniais motyvais
kiekvie
poetai. Lietuvių literatū ka, lietuviška ir nemirgan- suprantamumo
Maironis stovi Lietuvos
epochos obalsius, jos en- nuaustų jo eilėraščių yra Pirmiesiems džiaugtis
roje turime devynias galy ti spalvų žėrėjimu, iš Mai nam lietuviui, kad ir juo gyvenime ir istorijoje nelaisvės spinduliais!
tuziazmą... turime jos pa- dabar toki pat jauni ir
džiausio vargo vaikui, ne
bes tėvynės meilę žadi
nepamaino
Garbė
jums, budrūs šių nančių eilių, ir taip maža ronio knygų išsiveržė į minint jo nepajudinamos išraujamas,
siektą tikslą...”? Tada vai- gražūs, kaip prieš penkiasmas pavojuose, mylimas
mūsų kaimus ir miestelius
dienų didvyriai,
denos, kad Maironio idėjos dešimt metų, kada jie išjų tarpe gerų! Maironis y- su neatsispiriamo kerė meilės tėvynei ir užuojau savo vadovybe ir reikalin
ir troškimai jau nustojo tryško poetui iš sielos. Tie Laisvais išvedę šalį vieš ra milžiniška išimtis. Jis
tos jos kančioms, reikia gumu už visus kitus pra
jimo, kilnios meilės ir to
keliais!
savo aktualumo ir galios.! jo eilėraščiai yra paprasti,
ne tik uždega tautiečius: kių pat taurių minčių vil manyti, kad jo veikalų ati našesnis. “Jo žavesys au
Šiandien gi mes sakome,1 tiesūs, bet drauge toki
tikimas dabartinį politinį
Kaip tautinio atgimimo drauge jo kūryba yra pa
kad mūsų tautos prisikėli-, nuoširdūs ir gilūs, kad ir patriotizmo poetą Mai ženklinta giliu grožio ant nimi, kuri tartum nuplo ir tautinį momentą yra ga; jis niekados nenueis į
nežinia”.
vė tautiečių akis ir atsklei
mo dainius niekados nebu- laiko pirštas ant jų nenu- ronį galėjo ištikti toji pat spaudu.
Skaitydami jo dė jiems lyg primirštą tie- viena iš priežasčių, kodėl
Antanas Vaičiulaitis.
vo toks brangus, galingas bėrė nė vienos dulkės. dalia, kaip daugelį rašyto raštus pastebime, kad kai
visa Lietuva susirikiavo
(“Dr.”)
.
x . ..................... sa: kad toji vargana mūsų
nenykstančios jų, kurie reiškė tik vienam .Lu"®„:
ir aktualus, kaip šią valan Tarp tų
po
Maironio
vėliava.
pa 2 2.nla!_J0:/1.?’ žšmelė taip pat yra graži,
jaunystės vainiku pasi kuriam laikotarpiui aktu raščiai yra nuausti iš to
dą.
Žinome, kad ir praeity ir
Rašytojų garbė yra dve puošusių Maironio kūrinių alias idėjas: toms idėjoms kių gražių ir taip iš visos miela, brangi ir verta į- šiandien mūsų
tėvynės
jopa. Vienų garsas ir vei matome tokius kiekvieno virtus tikrenybe, nustoja širdies plaukiančių met kvėpto dainiaus jautriau pražūties trokšta rusas.
skambančius prasmės ir minėtų rašyto menų, kad jie yra vertin sių žodžių.
kalai su jais pačiais nuei atminime
Taip pat žinom, kad Mai
na į kapus. Taip atsitinka dalykus kaip “Ant Druk- jų veikalai. Jie nueina į is giausi mūsų visos lyrikos Maironio giesmei nu ronis Lietuvoje bešeimi
dėl to, kad tokių asmenų šės ežero”, ‘Užmigo žemė’, toriją ir netenka tos gy perlai. Antai, atsivertę dar skambėjus per visą Lietu ninkaujančius rusus vadi
troškimai ir darbai buvo:‘Ant Birutės talnn’ir
vosios jėgos, kuri neseniai kartą akimis perbėkite vą ir lūšnose, ir rūtų dar no dėlėmis ir kad dainavo
paremti ant praeinančios • pluoštą kitų.
dar milijonus ant savo “Vakarą ant Keturių Kan želiuose, ir per rugpjūčių apie mūsų brolius, pūdo
mados, sensacijos, naujų, Dėl to jeigu Maironis bū sparnų nešė. Ant jų pali tonų ežero”. Kaip prieš talkas, ir bažnyčiose, ir mus už Uralo. Visi žinom,
bet paviršutiniškų idėjų, tų buvęs tik savo jausmų kimo naujos kartos vaikai daugel metų poeto jaus net kai kur dvaruose, sa kaip Maironis užtraukė
tautos ir žmonijos ateičiai ir nuotaikų dainius, vien iškelia naujas idėjas ir muose ir vaizduotėje gimė vas kraštas pasidarė kiek mūsų sukilimo dainą šiais
veržiasi nukariauti naujų šis savo tėvų šalies meilės vienam juo brangesnis ir žodžiais:
sričių. Lietuviui virtus są ir jos ilgesio kūrinys, taip meilesnis, kadangi iš tų Jau Slaviai sukilo. Nuo
moningu tautiečiu ir išė ir nūn jis atliepia į mus: dainiaus balsų kėlėsi kita
Juodmario krašto
jus į laisvės dienas, ne vie jaunas ir gaivus, visas Lietuva: galinsra Vytauto Pavasaris eina Karpatų
nas sau mąstė: Maironio kvepiąs Alpių rožių dvelki tėvynė, triuškinusi kry
kalnais.
žiuočius
ir
vijusi
rusus
ligi
daina jau sudainuota; jo mu ir gaudžius vakariniais
Bet gal nevisi atsime
siekimai ir sapnai, išsaky Lucernos varpais, ramiai Maskvos. Atgijo istorinė nam “Jaunosios Lietuvos”
ti “Pavasario balsuose” ir liūliuojant smaragdinėms Lietuva su savo karžy- vietas, kur poetas kalba a
“Jaunojoj Lietuvoj”, jau ežero vilnims ir nusilei giais, kunigaikščiais, vai pie ano meto Europos tau
negali uždegti mūsų dva džiančios saulės soindu- dilomis ir su berneliais, tas, kadaise laisvės gynė
sios, nes tai, ką jis daina liuose žėrint snieguotoms' traukiančiais į kova ir pri- jas. kurios rusams nūn
vo ir kam jis visas savo kalnų viršūnėms, anapus žadančiais parnešti šilko laižė rankas ir skolino pas
pinigus,, arba
gražiausias jėgas atidavė, akiračio brėkštant tėvučių skarą ir aukso juostą savo kutinius
yra pasilikę toli už mūsų. šalies vaizdams, į kuriuos, mergužėlei.
kur jis duoda tokį anos
Jis yra praėjusios, garbin kaip ištroškusi gervė, bė Šalia dabartinės Lietu gadynės politinių santy
gos ir didžiais laimėjimais ga paukščių žvaigždėtais vos grožybių ir istorinės kių paveikslą su caru cen
pasipuošusios epochos sū keliais nesulaikoma min didybės Maironis dar ma tre:
nus, o mes esame naujų tis: į ten, kur palangėmis tė kitas dvi Lietuvas: prie Aleksandro galybę be
siekimų ir kovų vaikai. — stiebiasi
raudonmargių šo sugniuždytą, priespau
skelbė Europa
Ta prasme iš dalies buvo jurginų žiedai, kur SOSG doj dejuojančią, rusų žan Ir, tarytum, pavirtus į
pasakyti ir anie V. Myko rūtomis kasas puošiasi ir darais apstatytą, panie
paklusną popą,
laičio - Putino žodžiai: kur Dubysos mėlyna juos- kintą, sulenkėjusių ponų Jo malonėje savo išgany
“Mes jau išgyvenom Mai ta banguoja. Ir kai poetas apsėstą dabarties Lietuvą, mą matė.
ronio epochos obalsius”.
ant savo skruostų pajunta o taip pat kažkur labai to- Patį Bismarką griaužė
Vienok Maironis šian vogčia ištryškusią ašarą, Ii, tokią
nepasiekiamą
kaimyno galybė...
dien, kaip poetas, nėra at mes žinom, kad ji išsiver- kaip padangės žvaigždę — Daugelis Europos politi
gyvenęs savo misijos ir nė žė iš pačių slapčiausių jo ateities Lietuva, laisvą ir kų ir veikėjų šiandien yra OLIVIA AT BOND RALLY —
kiek nepasenęs, kaip tau širdies gilumų ir iš amži- šviesią.
Pririšęs lietuvį lygiai toki paklusnūs po Screen actress Olivia de Haviland reads poeęi comraemorattinio sąmoningumo, atgi nai nežūstančios tėvų ša- prie savo žemės, praeities pai.
mimo, patriotizmo ir savo lies meilės, kurios negali ir kalbos vertingumo, Mai Nuo kryžiuočių laikų li ing 50th anniversary of Emancipation " Proclamation during
šalies meilės dainius. Kaip nu stelbti nė gražiausi pairoms nuo šio
gi šios štai valandos vo appearaace at WarBond pledge
šaulio* Kalnai ir ėŽerai. Ne-’grindo, įdėto žmonių sir kietis mums niekados ne rally at Lewisohn Stadium in
gana U: Maironiu fepvo žo-lfiyse ir t^rtebėse, pšMkė linkęjo;kito likimo;; kaip New York.
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