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Šv. Kotrina Senietė, dar
maža būdama labai mylė
jo eiti į bažnyčią, ir klau
syti Sv. mišių. Jos motina,
patėmijus, kad mergytė
dažnai iš namų išeina,
pykdavo ir net smarkiai
ją apibardavo. Sykį moti
na pasiuntė ją j parduotu
vę ko tai parnešti. Bet Ko
trina grįždama namo užė
jo į bažnyčią ir rado kuni
gą. belaikant šv. mišias.
Ji kiek čia užtruko. Jai
sugrįžus, motina pradėjo
ją barti ir net baisiai keik
ti. Tada Kotrina sakė: —
‘Geriausia mamyte, bausk
mane jei prasikaltau, tik
neįžeisk geriausiojo Dievo
savo žodžiais’. Priėjus jį
meiliai pabučiavo motiną.
Motina apsiverkė ir paža
dėjo daugiau niekad nebe
keikti...
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Raudonieji Paliko Naciams
Sunaikintus Aliejaus Šaltinius

AustraBjM Katalikams
Leista Valgyti Mėsį
Penktadieniais

Sydney, Australija, rug
Maskva, rugp. 17 — So-| Sakoma ,kad naciai vėl
piūčio 17 — Pranešama,
vietų
Rusija oficialiai areštavo 220 įžymių olanjog nuo rugpiūčio 21 d.
praneša,
jog
Maikop, dų, kaipo įkaitų. Naciai
Australijos
katalikams
Kaukazo aliejaus miestas pradėjo areštuoti olandus
leista valgyti mėsą penk
pateko į nacių rankas, bet ir juos žudyti po to, kada
tadieniais. Specialų leidi
tik po to, kada visas alie- nežinomi asmenys suardė
mą suteikė Popiežius Pi
jus ir įtaisymai buvo iš- traukinį
savaitė atgal,
jus XII, pasiremdamas
vežti ir kada visas įrengi- Jau yra areštavę 1815 asAustralijos katalikų vys
mas buvo sunaikintas.
menų, kaipo įkaitų.
kupų pareiškimu, jog šiuo1
Smarkiausi mūšiai da- --------- metu Australijoj žuvies ir
bar
eina
Stalingrado
fronLdlVynaS
Perenė Dirbtuvę
kitų atsitinkamų maisto
te. Raudonieji sutraukė.
—■■
produktų sunku gauti.
visas
jėgas
ginti
Stalin-Į
°
a
Y
onn
ę. N. J., rūgo. 17
Tačiau neleidžiama mė
gradą, kuris yra svarbus ~ Pereitą penktadieni,
sos valgyti Didįjį Penkta-punktas. Jeigu naciai pa-(P^^dento jsakymu, addienį ir Pelenų dieną.
imtų Stalingradą, tai su- mirolas Bowen perėmė
Šis specialus leidimas
sisiekimas Volga upe būtų:yeneral Cable korporaci• Šveicariecių laikraštis galioja per visą karo me
nukirstas.
Mos dirbtuves, Bayonne,
“Die Tat” (VU. 8) aptaria tą.
Voronežo
fronte
taip
pat
Tuojau įsakė visiems
Vokietijos planus Ryt-EuŽygiuojančių karių - merginų būrį peržiūri Anglijos karalienė Mary
eina mūšiai. Raudonieji darbininkams
pradėti
ropoje. Vokietija, kaip iš Britanija Pirks AraentiiiM
(baltais drabužiais sėdinti) ir kunigaikštytė iš Gloucester (kairėj).
sa'ko, jų jėgos “pažengė i da^bą dirbtuvėse.
veda larkraštis, turi du
Mėsą
Amerikai
ni 1200*
Streikavusieji darbinmtikslus: 1) sudaryti ger
pirmyn, užmušdami
1200
Madai
Užėmė
Bbą
kai nutarė baigti streiką
maniškų tautų valstybę ir
nacių kareivių”.
Buenos
Aires,
Argenti

ir grįžti darban.
Kabnukų Valstybėje
2) kolonizuoti Rytų Euro
pą. Politiniu paklioviu ir na, rugp. 17 — Agrikultū
Olandai Saukiasi RooseMadai Bombardavo Rytinę
ekonomine Rytų Europos ros ministeris Daniel A-į Berlynas, rugp. 17 —
veito Pagalbos
ekspliotacija Vokietija ti madeo y Videla paskelbė, Berlyno radio skelbia, jog
kad
šiomis
dienomis
Dinacių
karo
jėgos
už
ėmė
kintis šių planų pasiekti.
Londonas, rugp. 17 —OLondonas, rugp. 17 —
džioji Britanija jr Jung. Elistą, kalmukų autono- Washington, P. C., rugp. pagrindėm ir tebegrinVisas germaniškas tau Valstybės pasirasė sutar- minėje respublikoje, ryti-!17— Sukakus metams džiam savo viltis geresnei landijos valdžia išrėmime Londone nugirsta šūviai,
tas, esančias Vokietijos tį, pagal kurią Britanija niam Kaukaze. EKst* yra:nuo Atlanto Čarteno pa- pasaulio ateičiai” Atlanto atsišaukia į Jung. Valsty tačiau nebuvo iš oro puo
pasienyje, Vokietija nori supirks Argentinos mėsą 230 mylių į rytus nuo Ros- į sirašymo, Prez. Roosevel- Čarterio nuostatais.
bių Prezidentą Roosevel- limo. Puolimas buvęs ke
pajungti vienoje valstybė dėl abiejų šalių, būtent, tovo ir 175 mylios į piet- tas pasiuntė Anglijos pre- Kaip žinoma, Atlanto tą, kad jis pasiųstų Vo liose vietose rytinėje An
je, kuri sudarytų pagrin Britanijos ir Jung. Vals- vakarus nuo Astracha- mierui ChurchilViui svei Čarteris turi aštuonius kietijai “paskutinį įspėji- glijoje ir visame rytiniadą vokiečių hegemonijai tybių per visą karo laiką. Į niaus.
kinimo telegramą.
punktus, kurie sutrumpi- mą”, kad naciai susilaiky- me pakraštyje, bet nuos“naujoje Europoje”. Vo
“Kai laimėsime karą”, i nūs skamba maždaug tų nuo “barbariškų ir ne tolių nepadaryta, nes tik
kietija jau keliais atve ChurcMII - Stalin Pasitarižmoniškų darbų” Ol&ndi- vienoje vietoje numetė
• “Deutsche Zeitung im sako ChurchilViui Prezi-. taip:
jais pagrasino Olandijai ir
, bombas.
Ostland” (VL 3) skelbta^ dcntaa, “tM‘ miB* storame i Pirmas — Šalis nesiekiaįjoj.
— -vimosc MBskvoJc
rK'H.'.įSC'V' ■
■ ■
■■ ■"
Norvegijai jas aneksuoti,
kad vokiečių teismai “Ost- petis į petį, kad galėtume• jokio sau padidėjimo, tejeigu jos geruoju neįstos
lande” savo sprendimuose įgyvendinti Čarteryj su- ritorinio ar kitokio.
UŽMUŠTA 17 ARMIJOS LĖK
į “germanų federaciją”. nešamT kad* Anrlrios Dre- remiasi Vokietijos teise., žymėtus idealus. Tai yra Antras — Nebus siekia
Ši federacija turėtų ben
TUVO NELAIMĖJE
ma jokių teritorinių
paneautinka
drą “fuehrerj”, kas reikš mieras Winston Churchill Xfač ^.ka atsiminti, kad vertinga kova. Ji ^sJokaro ukl° srityje” gahoją kiu pripažinta per amžius, Į keitimų, kurie nesutinka
tų -tų valstybių “An- bnvn Masakvoie nuo ruvn Tiėin 19 iki vs d i r turė- nuostatai, kuriais numato- net ir tų nelaimingųjų • su laisvaipareikšta žmoPittsfield, Mass., rugp. j trūksta maisto. Tai daschlussą”.
io Dasitarimus su sovietumos sunkios bausmės, net . žmonių, kurie šiandien se- nių valia.
17 — Pereito šeštadienio: bar naciai prižada duoti
Vokiečiai jaučią, kad jie
Trečias — Pripažįsta vi naktį didžiulis
iki mirties bausmes. Tatai ka netikruosius dievus .
armijos graikams maisto ir moky
vieni patys nepajėgsią į“gyventojai turi atsiminti I Toliau Prezidentas savo soms tautoms teisę pasi- lėktuvas trenkė į migla tis progas, jeigu tik jie su
gyvendinti savo užsibrėž
ro reikalais atnauikip a savo pačių interesuose”.
rašte pažymėjo, “jog mes rinkti savo vyriausybę bei aDtrauktą Peru
kalną. tiktų vykti į Vokietiją ir
tų planų ,nes turį per ma ro reikalais, atnaujinę a ----------------------------------------------------------------------------------------- jos
Užmušta 17 karių. Tik dirbti už gerą atlyginimą.
žai žmonių. Todėl jie šau biejų tautų susivienymą .
U I . !•
H 1
•
Ketvirtas — Lveios teiTokiu pat būdu naciai
I
Ketvirtas
Lygios tei trys išliko gyvi, bet pavo
kiasi pagalbon kitas ger prieš Ašį. Konferencijoj ■■■—*■
sės
visoms
tautoms
pa jingai sužeisti. Nelaimės rekrutuoja graikus darbi
manų tautas, kurias tokiu dalyvavęs ir Prez. Roose
saulio prekyboj ir žaliavo priežastis dar neišaiškin ninkus darbui į Vokietijos
būdu tikisi įtraukti į ben velto asmeninis atstovas,
se, kurios reikalingos jų ta.
laivyno projektus Crete ir
dradarbiavimą ir federa W. Averell Harriman.
ekonominei gerovei.
pačioje Graikijos sostinė
ciją. Vokiečių kolonizaci
Penktas — Pilniausias
je.
niai planai siekią net iki Vfchy Valdžia Pasiūlė Vynų
Naciu Sumanymas:
tarptautinis
bendradar
Sakoma, kad rugp. 8 d.
Sibiro, o ekonominės eks
Nuvyjo Japonų Laivynų
Už Valį
biavimas ekonominėje sri
"Badauk -Aria Dirbk’ “šeštoji darbininkų eks
ploatacijos projektai apityje, kad visiems užtik
pedicija į Vokietiją išvyko
mą ir Afriką.
Vichy, Prancūzija, rugp.
Iš Australijos praneša, nuo Solomon salų. Di rinta aukštesnis darbo są
Istanbul, Turkija, rugp. iš Larissa”. Jau išvežta
Šveicariecių laikraščiai 17 — Prancūzijos valdžia jog Jung. Valstybių mari- džiausi aerodromai, kaip
lygą lygis.
iš Berlyno praneša, kad siūlo žmonėms įvairių do- nai jau dešimta diena, tai: Kokum, Guadalcanal šeštas — Sudarymas to- 17 — Graiku laikraščiai, daugiau kaip 8,000 darbi
kurie pasiekė šį miestą, ninkų, vyrų ir moterų.
“Rytų Europai kolonizuo vanų už metalą, kuris rei- kaip sėkmingai kaujasi su saloje ir Tulagi saloje jūkios taikos, kuri užtikrin-. rašo,
kad naciai veda Išvežtieji iš Graikijos
ti numatoma pritraukti kalingas karui. Tarp kitų japonais, kad juos išvyti ros lėktuvų bazė užimta,
tų visoms tautoms saugu- smarkią propaganda: “ba- darbininkai
greičiausia
“germaniškąsias tautas”: dovanų yra litras vyno (a- iš Solomon salų. Marinai, Japonams
suduotas mą savo teritorijų ribose dauk . arba . dįrbk
dirba Pietinėje Vokietijo
norvegus, danus, olandus pie kvorta) kiekvienam, • susilaukė ir lėktuvų pa- skaudus smūgis. Japoniir kuri užtikrintų visiems Kaip žinoma, Graikijoj je ir Austrijoje.
ir flamandų kilmės bel kuris tik atneš 200 gra-Įgalbos, kurie pakyla iš jos laivyno jėgos, kurios žmonėms
gyventi lais
gus.
mų (.44 svaro) vario. Šis,vieno užimto aerodromo. ,buvo smarkiai susikirtu- viems nuo baimės ir skur
IŠLEIDO 8 NAUJUS LAIVUS
Šis “Kauener Zeitung” pasiūlymas yra labai na-l Jung. Valstybių karo sios su Amerikos karo jė- do.
“ypatingai gerai” infor trairkiantis, nes jaučia-; jėgos privertė Japonijos gomis, turėjo pasitraukti Septintas — Be trukdy
MAINE VALSTYBĖJE
muoto autoriaus straips
mų
naudotis
laisvai
jūro

mas vyno trūkumas.
karo laivyną pasitraukti iš kautynių lauko.
nis būdingas tuo, jog jis
Sąjungininkai smarkiai mis ir vandenynais.
atskleidžia, jog vokie
apdaužė japonų laivą pa Aštuntas —Visos pa-„ Portland,
__ __ .Me.,, . rugp....17 kasta iš griuvėsių 80 lavo
nų. Bet tikimąsi jų rasti
čiams prireikė raminti
lydovą ir sužalojo 11 ja šaulio tautos turi atsisa- ~
daugiau.
“buvusių Pabaltijo valsty
kyti nuo jėgos vartojimo. ,tuves P*51*1* * ,Sleld.° f
ponų lėktuvų.
bių” tautas, esą jų intere
Tautos, kurios grasina ar lal™s- du kar0 laivus lr 6 Taipgi praneša, kad is
torinė katedra ir kitos
sai nebūsią pažeisti, kvie
gali grasinti užpuolimu Pre
lnlusDu
Gaisrininkai
Žuvo
Varbažnyčios buvo suardytos
čiant įvairius moderniš
už savo ribų, turi būti nuIšleidžiant laivus, admikuosius kryžiuočius į Ry
mont Traukinio Katasfrofoj ginkluotos, kol bus įsteig- rolas Land pagyrė darbi- bombomis.
Pranešama,
kad ties girdėję,
kad traukinys
tų Europą...
Mainz miestą neseniai
Australija eina smarkios nutrenkė
arba apvertė Richford, Vt., rugp. 17— ta platesnė ir nuolatinė ninkus ir prašė, kad jie bombardavo Britų lakū
• “Deutsche Zeitung im kautynės tarp Amerikos automobilių, bet yra rete-Į Šiandien du geležinkelio bendro saugumo santvar- skubiau atliktų laivų sta nai. Naciai sako, kad Bri
ta.
tymo darbą.
Ostland” (VI. I) rašo, kad marinų ir japonų. Japo nybė, kad automobilius gaisrininkai tapo užmušti
tų tikslas esąs bombar
vokiečių “darbo tarnyba” nai negali .pamiršti Jung. nuvertė traukinį nuo vė- ir du garvežninkai sužeisduoti gyvenimo vietas,
Japonai Ruda Kiniečius
Užmušta 100 Mainz
(Arbeitsamt)
pradėjusi Valstybių inarfrių įsiverži žių. Taip atsitiko pereitą ti, kada Kanados Pacifiko
kad gyventojus įvesti į
mo
į
Solomon
salas.
šeštadienio vakare. Auto- Geležinkelio
prekybinis
organizuoti gudų jaunuos
Kiangsi Provincijoj
desperaciją.
Mieste
mobilius trenkė į prekybi- tranki nyg nubėgo nuo vėmenę. Ši būsianti įtraukta
Jį ui n ■» n ii Žila a r
Vokietijos Geležinkelio'
AuiOmODlIlUS RUYctiC
nį traukinį ir jį nuvertė jjų. Sakoma, kad audra ir Chungking, Kinija, rugį Gudijos atstatymo dar
Berne, Šveicarija, rugp. viršininkai uždraudė vi
nuo bėgių. Automobilius smarkus lietus išplovė že- piūčio 17 — Japonai, gavę 17 __ Nacių apskaičiavi- siems be svarbios priežas
bą. Vokiečių “darbo tarny ; Traukini Nuo Vėžly
A
*
■
■■■■■»
buvo sutriuškintas ir vai- mę j§ po vėžių ir tokių 3000 daugiau kareivių, mu> iaįke Mainz miesto iš ties važiuoti į Mainz mies
ba” imsiąntis auklėti gu
ruotojas
pavojingai sužei- būdu įvyko toji katastro- smarkiai puola kiniečius oro puolimų užmušta apie tą, kada eina atstatymo ir
dų jaunuomenę “ir pasau Charlofte, N. C., rugp.
__ _
*
Jfa.
lėžiūros srityje”.
17 — Daug kartų esame stas.
Kiangsi provincijoj.
1100 žmonių. Jau esą at- 1kasinėjimo
darbas.

Prez. Rooseveltas Priminė
Atlanto Carterį

Jung. Valstybių Lėktuvai
Naudoja Solomon Bazes

Smarkios Kautynės Siaučia
Jūroje Ties Australija

Antradienis, Rugpiūčio 18, ’42
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Washington, D. C.—Lie matiniame

sąraše. Nuo
Už Ui Pranciškus Gied
pos 28 dieną — Lietuvos Sovietų invazijos į Pabalgaudąs sąvo geradariui
diplomatinio pripažinimo tę laiko, reiškia per du
bus ąmžĮnąį dėkingas ir
per Ameriką 20-metinę metus su viršum tos trys
Upęs fcupigų visuomet jį
sukaktį— čia minėta nuo Pasiuntinybės: Lietuvos,
ppąiųųns $v. Mišiose.
širdžiai ir įspūdingai.
Latvijos ir Estijos ten iš
Tęvai Pranciškonai nuo
Lietuvos ir Amerikos gyvavo ir figūravo diplo
širdžiai dėkoja Mrs- A.
draugingumo pagerbimui matinėje listoje kaipo pa
Klasevieįenei iš Brooklyn,
ant Lietuvos Pasiuntiny vyzdys britų kilnumo ir
ty ty, kuri pirmoji klieri
bės Washingtone-namo tą draugiškumo mažosioms
kų Pranciškaus Giedgąųdieną plevėsavo didžiulė tautoms. Jei britai pasiry
do, Q.F.M. įšlaikymuį ir
Lietuvos trispalvė vėliava. žo šį netikėtą žingsnį pa
mokslui paaukavo $80.00.
Lietuvos įgaliotas Mi daryti dabar, tai galima
Savo pergyvenimus klie
nistras p. Žadeikis ta pro manyti, kad jie tai padarė
rikas
Pranciškus
Giedga lankėsi State Depart- sunkių apystovų verčia-į
gaudąs netrukus aprašys
mente ir ten pareiškė pa mi, lyg būtų prieš savo’
“Varpelyje”.
dėką už praeities santy norą. Nors lietuvių tautai’
kius, palankumą Lietuvai tokis žingsnis yra skau
t Pasak '‘Deutsche Zeiir pareiškė lietuvių tautos dus ir nepriimtinas, bet
tųng įm Ostland” (IV. 30),
ryžtingumą ir viltį atgau lietuviai bandys suprasti
reicho ministeris okupuoti laisvę Atlanto Charterio britus, kurie per ilgus me
tiem Rytų Kraštams Rodvasioje, karui pasibai tus buvo geri mūsų bičiu
senbergas paskyręs tris
liai, pareikšdami pasigai
gus.
Šie trys masketyrai, Amerikos Oro Jėgų specialisUi, šešėlyje milžino bomberio, nukreipę savo
vokiečių istofikus ir ar
Visuomeninis sukakties lėjimą, kad jiems teko to
rimtą žvilgsnį tekančios saulės kryptimi. Jie treniruojasi Midland, Texas lakūnų mokykloje ir ne
cheologus tiptį “vokiečių
paminėjimas susikoncen kių priemonių imtis. Tas
užilgo sudraus priešą - japoną, kuris ten tolumoj,— “saulėtekyj” lig šiol klastingas tūnoja.
istorijos vaizdą ypatiųgaį
travo Čikagoje ir pasižy faktas, kad Lietuvos Mi
Labai girtinas yra ir i vielų tvora ir stropiąį ru- Sį^^MinėTmoksbninmėjo čikagiečių gilių pat- nistras ir kiti pasiliko ir
IŠKILMINGAI PALAIDOTA
Kunigų Vienybės Rytų sų saugojama. Ir trečią;^te *
riotingumu ir užtarnautu savo senoje rezidencijoje
Provincijos sumanymas, darbo,
darhn Pranciškus
PranHškns Gied
Giftd-ik
. ....................
Jau ąpmnaę
usuaų
pasisekimu: Illinois gu ir prie savo pirminių pa
, , ai„
...
A. A. ONA ŠAKIENE
’
.
•
,
.
•
do
”
muziejus
ir
atskiras
bernatoriaus ir Čikagos reigų, duoda
pagrindo
•/
šiemet Spalių 25 d. per gaudui pasisekė pereiti . .
®
r
r
į vietoves, kųp vpac
doųie
mayoro Lietuvos Respub manyti, Baltijos valstybių
KrisUus Karaliaus šventę sieną
biena
j
jęsi
“
šiaurės
vikingų
pir
Kaip jau “Darbininke” į Lygiai 9 vai. prasideda suruošti visos apylinkės
likos Dienos proklamavi- pasiuntinybių nepaminėAtvykęs
Vokietiją,
j
j
.momis snrivhnmis
sodybomis ir
ir va
vomas buvo simboliškai rei jimas reguliame diploma buvo rašyta, kad rugp. 11 egzekvijos, kurias giedojo Tretininkų Konferenciją. Pranciškus
Giedgaudas
piečių
ordino
viduraųižių
kšmingas, nes per tuos tiniame sąraše nereiškia d. pasimirė muziko Povilo klebonas kun. Pr. M. Ju- Šią konferenciją paruošti kuri laiką gyveno .Pranaukštus pareigūnus kal tų valstybių legalinio pa Sako žmona, sulaukusi 31 ras, kun. J. Skalandis, pavesta Apreiškimo para- ciškonų vienuolyne Allėn pilių liekanomis”. Studijos
r
. apimančios “priešistoriją
bėjo Amerikos žmonės į grindo nepripažinimo, ku m., o penktadienį, rugp. kun. Pr. Virmauskis, kun. pijos klebonui kun. N. Pa šteine .ir Berlyne.
Kur}
į genesnį,,
istoriją”,
Lietuvos žmones. Dariaus rios kitos valstybės nau 14 d. buvo iškilmingai pa- F. Norbutas, kun. A. Ab- kalniui, todėl tikimasi, laiką buvo priverstas dir- Nenusteb5me jei tų stri
laidota, Brocktono katali- ‘ račinskas, kun. J. Padvaiir Girėno paminklo aki dai.
kad konferincija bus pui- bu vienoje spaustuvėje jų
jfig Bąlti.
kų
kapinėse.
skas,
kun.
J.
Pauliukonis;
vaizdoje milžiniška lietu
Lietuvos žmonės, kaip
kiai organizuota.
Berlyne. Pasiliuosavęs iš jos tąųtų vietoje pirmiau
Rugp. 14 d. jau prieš 9 muzikai: J Čižauskas, J
vių amerikiečių minia su pirmame
Pasauliniame
Konferencijos
tikslas darbo, Parnciškus Gied buvo geriųąųąi, o tik vė
būriai žmonių Žemaitis, R. Juška ir P. bus supažindinti kunigus
sikaupus išklausė rimtų ir Kare, taip ir dabar nesto valanda
būriai
gaudas atvyko į Munche- liau ątėjo lietuviai ir pirsų įkvėpimu
pasakytų vi nuošaliai, bet aukoja rinkosi prie Šv. Pranciš Sakas. Po egzekvijų pra ir pasauliečius
su Šv. ną ir Pranciškonų Semi
Lietuvos konsulo, buvusio savo energiją ir gyvastį kaus bažnyčios, Lawren- sidėjo iškilmingos su asis- Pranciškaus idealais ir narijoje baigė studijuoti? mykščius gyventojus iš
naikino.
Amerikos Ministro Lietu išsilaisvinimo tikslui: ke ce, Mass., kad suteikus ta gedulingos mišios, ku bus kartu ieškomos prie filosofiją.
kun.
vai ir kitų oratorių gilaus liolika tūkstančių Lietu paskutinį
pataikavimą. rias laikė
„ ,____
. Pr. M. Ju- monės Švento Pranciš Kilus tarp Amerikos ir
ę tyęjuvoje išleistas įsa
turinio prakalbų; garbin vos jaunimo ir karių iš a. a. Onai Šakienei, kuri ras, di^otaibov© kun. Jt kaus dvasią
paskleisti Vokietijos karui, Pranciš kymas, kąd dąržpyes, uo
gas susirinkimas priža Lietuvos kaujasi Rusijos sveika būdama uoliai dar Skalandis, subdiakonu — žmonių tarpe.
kus Giedgaudas, kaipo Ą- gas ir grybus surinkusieji
dėjo talkininkauti Lietu žemėse, — kelios dešim bavosi įvairiose draugijo kun. J. Pauliukonis. Prie
Būtų gerai, jei panašios į merikos pilietis (gimė Pa neturi teisės parduoti tie
šoninių altorių mišias lai
vos išvadavimui ir čia pat tys tūkstančių tremtinių se ir parapijoje.
konferencijos būtų sau- tersone, ty J.) buvo Vor siog vartotojui, o privalo
kė kun. J. Padvaiskas,
pirko Dėdės Šamo bonų iš Lietuvos išbarstyti So
kiamos ir kitose Lietu kiečių internuotas. Ame- parduoti tam tikrai “CenNežiūrint, kad šiais lai
už stambią sumą. Tai bu vietuos ir Sibiro platybė kais didžiuma žmonių kun. A. Abračinskas, kun. vių kolonijose.
rikos valdžios rūpesčių jis pralei”, kuri tuos dalykus
vo gerai padaryta: lietu se turi atiduoti savo pas dirba, visgi susirinko arti P. Virmauskis ir kun.
Garbė Kunigų Vienybės buvo įslįųosuotas įr ątr pristato vokiečių karo liviai ėjo savo lietuvišku kutines jėgas darbams, pilnė bažnyčia, kad pager Norbutas.
Rytų Provincijos Kuni vežtas į Ameriką. Pąbu- gpninems.
keliu, kurie veda į nepri kurie jiems yra paskirtį; bus tą asmenybę, kuri bu
Po iškilmingų pamaldų gams, kurie pirmieji su vęs kurį ląįką New Yorke
klausomybę ir laisvę nuo lietuviai savanoriai ir dar vo tikrai užsipelniusi. La a. a. Onos palaikai buvo manė Amerikos Lietuvių ir pas savo gimines Pąter- • “Kaueųer Zeitung” ra
germanų ar kitų kaimynų bininkai apsaugos dar bai liūdną vaizdą sudarė, išlydėti į Brocktono kata visuomenę plačiau supa šone, NeW Jersey, Prąųr šo, kad už yįeųą kiaušinį
imperializmo. Pono Sum- buose randasi
visuose kada a. a. Onos kūną įly- likų kapines, kuriose pas žindinti sų Šv. Pranciš cįškus Giedgaudas atvyko “juodoje biržoje” moka
Jungtinių
Tautų
frontuo
 dėjo į bažnyčią, ir kada kutinį velionės palaikams kaus dvasia!
ner Welles ‘Memorial Day’
į Pittsburgą irap§igyveuo mą tarp 80 pfenigių ir 1
kalboje tarp kitko buvo gi se; gi pačioje Lietuvoje,— žmonės pamatė paskui palaiminimą suteikė kun.
Lietuvos Pranciškęųų yįe- markės, už pienų litrą —
pasakyta, kad “šis karas visa tauta neša vokišką o- karstą sekant dideliame F. Norbutas.
Rap.
nuolyne, 310 Orcbąrd St. 2 mapkjės, už litpų grieti
Atvažava Iš Lietuvos
faktinai yra karas dėl tau kupacinį jungą, kaip ir širdies skausme vyrą Po
Pranciškus
Giedgaudas nės — 13 markių. Gpietįtų išlaisvinimo, jis turi visos kitos pavergtos tau vilą ir ašarose apsipylu
Šiemet birželio 31 dieną lankys Pranciškonų šepair nį? gamybą « visą ųžužtikrinti suvereninę ly tos. Lietuvių tauta turi sius — tris mažus vaiku Šv. Pranciškaus Šventės Švedijos laivu prottning- nariją ir ruošįs kunigys drausta. Už medines sąųgybę visoms tautoms...”
pilną teisę ir užtenkamai čius,
holm atvažiavo iš Lietu tei.
velionės tėvelius,
dales, prie kurių pritaįsyKai čia laisvoj Amerikos pagrindo reikalauti, kad brolį ir sesutę.
vos į New Yorką pranciš Tėvai Pranciškonai bū tas odinis dirželis, mokąpadangėj lietuvių viltys ir jos teisės į laisvę ir nepri
Katalikiškuose kraštuo konas klierikas Pranciš tų ląbaį dėkingi, jei atsi lųą 15 iųąricių, ųž seųą
jausmai reiškėsi laisvai ir klausomybę būtų respek- praeities ginčus ir kreip se yra paprotys kasmet kus Giedgaudas.
rastų koks nors gerada- dyirąčio pedalį — 40 mar
triumfališkai, tai trimis ’i tuojamos.
dami visą savo energiją į Spalių 4 dieną suruošti 1940 m. bolševikams už ris-ei, kuris šį jauną, tiek kių Kaip žįnpmą, prieą
Mūsų lietuviški uždavi esamų problemų išspren Šv. Pranciškaus šventės ėmus Lietuvą ir uždarius daug iškentėjusį pranciš karą ofičialė markės vertė
dienomis vėliau anglų sa
lose brendo nejaukus sur- niai šiuo tarpu galėtų bū dimą bei geresnį pasiruo iškilmingą
paminėjimą. visus vienuolynus ir vie koną, išleistų į kunigus. buvo 40 ąmer. centų.
prizas: iš Londono pasie ti, kad ir šitaip suformu šimą ateities problemas Bažnyčioje tą dieną yra nuolynų
seminarijas,
kė mus žinios, kad ten tri luoti: žodžiais ir darbais svarstyti.
Giedgaudas
laikomos iškilmingos Mi Pranciškus
jų Baltijos valstybių lega- kurkime lietuvišką prak Vasaros sezonas baigia šios, Šv. Pranciškaus vai kartu su kitais pranciško
SMACtU Ml
cijos nuo rugpiūčio pir tišką vienybę, vedami Lie si ir vėl prasideda darbin kai, jo prieteliai, eina Šv. nais klierikais slapta pe
U 6ww Maljąknyį^i
mos dienos nebe paminė tuvos išlaisvinimo idėjos, gas ruduo. Plačiomis aki Komunijos,
pasakomas rėjo sieną ir atbėgo Vo
'Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
teoretiškus mis į mus tebežiūri Lietu šventei pritaikintas pa kietijon. Vokietijoje jį,e
tos oficialiniame diplo atmesdami
už labai nupigintą kainą:
vos ir jos tremtinių šelpi mokslas.
nemanė pasilikti, bet no
“MALDŲ ŠALTINIS”, didėlėmis raidini*. odes
mas. Atrodo, yra didelis Po pamaldų bažnyčios rėja tuoj vykti Italijon ir
apdarais, auksiniais įcrattais, >32 puslapių... >2.50
reikalas vaistų pasiunti salėje įvyksta iškilmin ten mokintis Pranciškonų
DIĘVAS SU TAVIM, juędl, tlft?
mo Lietuvon ir taipgi at gas posėdis sekančia pro Seminarijose.
SSe.
įlal, 182 pusi. _—1——---------- -- --------- L.
JĖZAU,
PAS
MANE
ATEIKI,
juodi,
tikros
rodo esančios galimybės grama: paskaita apie Šv. Įvykus kažkokiam nesu
Ir lankstūs viršeliai; apvilto kampai
8149
tai padaryti artimiausiu Pranciškų, choras pagie sipratimui,
Pranciškus
MALDŲ RINKINĖLIS, balti epjidpi^iniąi vi rikliai
>140
laiku, jei tik sudaroma da giesmių, jei yra orkes Giedgaudas kartu su ki
MALDŲ RINKINĖLIS, balti <*lulp*dlnĮal vlrteUal
su kablke-------------------------- ----------- --------- !__ UJO
reikiama suma vaistams tras, sugriebiamą keletą tais klierikais Vokiečių
PULKIM ANT JCELIŲ, Juodi tikros
apdarai,
nupirkti arba jei surenka muzikos dalykėlių.
Gestapo buvo grąžintas
>2.78
me pakankamą vaistų kie Būtų gražu ir naudinga, atgal į Lietuvą! Su <ĮikWJA. Juodi
J
SVEIKA MARIJA,
tikro kotenkorp viršilai,
kį aukavimo metodu. Tai kad šis paprotys įsigalėtų džiausiu gyvybei pavoju
kramtai. 39* pupl.
rsi
gi yra apie ką kalbėti ir visose Amerikos Lietuvių Pranciškus
Giedgaudąs
planuoti ir praktiškai vei Kolonijose. Ypatingai tre vėl grįžo slapta į Kretin
«> popMr*, Juadl kotenĮcero yi^pjjąl..... 9?.5O
kti lietuviškoje dirvoje. O tininkai turėtų rūpintis, gą. Laimingai atvykęs į
GYVOJO KOĘANCIAUS PASLAPTYS ....... -................. 20c.
svarbiausia: nei dįenos kad kiekvienoj parapijoj Kretingą, jis stojo mokin
DANGAUS SVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pus). Kaina
.......
91-50
nepraleiskime neprisidėję Šv. Pranciškaus šventė tis į Kretingos Gimnaziją.
ANIOLA8 SAUGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
prie Dėdės Šamo karinių būtų iškilmingai atšvęsta. Pabuvęs gimnazijoje ke
kraetal. 288 puslapiai. Kainą
............ >1.50
pastangų, išsijuosę dirb Tokie iškilmingi Šv. Pran lias savaites, Pranciškus
j2^Lšlapia?^K^*"'S’ ‘*U°di Mfcnkąrp viršeliai,
dami dirbtuvėse ir pirk ciškaus šventės paminėji Giedgaudas bandė trečią
dami bonus.
mai padės žmonėms ge kartą eiti per sieną. Šį
T>A8BINIHK8S~
Lt. Jack Dempsey, buvęs sunkiojo svorio bokso
L. P. S. 2. No. 12. riau susipažinti su Šv. kartą buvo dar pavojin
čampijonas, mokina jūrininkus U. S. Goast Guard, 1942 -VIII- 12.
Pranciškaus dvasia ir jo giau. Siena buvo jau ap
VVashington, D. C.
tverta aukšta spygliuotų
Battle Creek, Mich.
reikšme mūsų laikams.
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[dinti savo kvotas. Šiam žirniai if lęšiukai, jie ne
būtinam darbui nauji cen- brangūs ir juos galima la[trai bus atidaryti. Tai pa-!bai skaniai pagaminti,
dauginimas iš 1,600,000
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Published every: -Tijęsdhy and Friday exqept Hohdays such as
New Year,
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puskvorčių virš pereitais
fiskališkais metais.

Ldbor Day, Thanksgiving and Christmas
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Pakraščių Sargyba ieš
ko raitininkų, kurie gyve
na prie Atlanto arba Gulf
Kalbėdamas
™m.t4 pakraščio dėl naujai orga
trūkumą fizikos ir mate nizuoto “beach patrol”.
matikos mokytojų, Paul Savanoriai bus įrašyti į
V. McNutt, Karo Vyrų- laikiną rezervą, turės appajėgų Komisijos pirmi.  sipažinti su patrolės dėta
ninkas, ragino dabartį-l,gmis ir veikim0 pareigonius mokytojus ir tuos mis. bus aprūpinti gink
kurie nori tapti mokyto- lais ir uniformoms. Ark
(jais įsirašyti — nemoka lių savininkai, kurie nega
mai — į trumpo - laiko li stoti į patrolę, prašomi
mokinimo
kursus, kuriuos
..........................
. Valdžiai pavesti jų arklius

—

•AINT JO8CPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIAT1QN OF LABOR

ntered as second-cl&ss matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March S, 187®.

Acceptance for mailing at special rate of postage provįded for in Section 1103
Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams.... ........ .... L $4.00
Domestic yearly____ __ ____ $4.00
Domestic once per week yearly 82.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Foreign yearly ----------------------$5.00 Užsieny metams ......................... 85.00

Foreign once per week yearly

$2.50 Užsieny 1 kart sa-t£j metams 82.50

DARBININKAS
366 West Broadway,
South
______ ________ Telephone SOUth Boston 2680

Boston, Mass.

Šiai Ko Jie Nori

200 kolegijų ir universite- ir pakinklas ir Pakraščių
ty pradėjo po Jung. Vals- Sa ba pristatys vyrus.
tybių Apsvietos Ofiso katolesnių informacijų
ro programa.
rašykite į savo District
‘Fizika ir matematika Coast Guard Patrol.
Į būtinai reikalinga pasek-'
mingam vartojimui ir ga
minimui svarbių moderni Agrikultūros Sekreto
nio karo technikinių įran rius Wickard prašė visų
kių”, p. McNutt sakė. piliečių padėti Wartime

Vienas Amerikos laikraščių reporteris savo iš
leistoj knygoj “Only the stars are neutral” (Tiktai
žvaigždės yra neutralios) atpasakoja štai kokį vaiz
dą.
Veiksmas įvyksta Kuibyševe, kur pereitą rudenį,
dėl gresiamojo Maskvai pavojaus, buvo nusikrauščius
sovietų vyriausybė ir su ja užsienių ambasadoriai, di
Mums reikalinga dau- Forest Prevention kovą.
plomatai, laikraščių reporteriai ir tt. Kuibyševe pras
| giau mokytojų mokinti Reikia užgesinti kuo matai gyvenosi. Miestas gan didelis, bet neturįs moder
VYRAI DIRBA — Prie stalo (dešinėj) matosi sėdi p. James Farley,
vis daugiau mokinių da- žiausią gaisrą giriose ir
ninių patogumų. Teko skursti ir kartais net pabadau
New Yorko valstybės Demokratų pirmininkas ir kairėj jo sūnus Jim, Jr.,
[bar
ir ateityje”.
[atsargiai vartoti degtuti, nes dėl susigrūdusio milžiniško pabėgėlių skaičiaus
kai jie pietavo Stork Club’e New Yorke. Matyt politika šalin, kai tuo
Kurie tik nori įsirašyti ■ kus ir visokią degančią
labai trūko maisto. Prie to prisidėjo dar kita didžiau
tarpu iškepta višta masina apetitą. Na ir šie vyrai tuojaus įvykdė naiki
[į specialius karo fizikos ir;medžiagą.
“Neatsargus
sia reporteriaus pabaisa — tai sovietų cenzūros griež
nimo darbą ant keptos vištukės.
matematikos kursus pri- degtukas padeda ašiai”, p
tumas. Visose šalyse cenzūra esanti žioplai atbukusi,
valo susinešti su regis- Wickard sakė. “Apsaugonepastovi ir juokingai nelogiška, bet sovietijoj tai jau
kada karas baigsis ir mes Lraru arčiausioj kolegi- darni mūsų girias nuo gai
pradėsime
atstatymo dar i įoi arba universitete. Ga- srų mes padedam laimėti
tiesiog nepakenčiama. Jokių žinių, išskyrus šykščių
,
,
______
bs»- M>estų žmonių šutau- įima gauti tolesnių infor. karą ir padedam laimėti
valdiškų pranešimų, nebuvo galima išgauti. Reporte
riai turi gi ką nors savo laikraščiams parašyti. Iš to
Ką tik išleistoj knygu- giausia pirkti, (5) Sutvar- P°s. Pagal Jung. Valsty- macijų iš Office of Edu- taiką po karui”.
jie duoną valgo. O čia ką tik parašysi, kad ir nekal- j tėj — “Būkite Pergalės kyti savo darbo valandas,! bių Darb°,. DePar4a.I"ent.°' cation, Washington, D.C.
-§70^>
^stesnes'
čiausius, rodos, įspūdžius, cenzūra taip sužaloja, kad Planuotoju Savo Namuo- (6) Apsaugoti šeimą ir
Apie 900 moterų įstos į
1942 m' negu 1941 mtik pačios sausiausios žinios belieka, ir tas pačias vai-! se” — Valdžia nustato še- apsaugoti kraštą.
Šios sutaupos yra svarKainų Administracijos Smith Kolegijos (Northdžia telegramomis jau yra paskelbusi, žodžiu, padėtis šių - punktų programą nabios dėl trijų priežasčių. Ofiso Suvartotojų Sky- ampton, Mass.) trainerapati blogiausia. Reporteriai bėdavojo, rūgojo, keikė, mų frontui.
Tęsinys 5-tame pusi.
Amprikippifli
tnnnn ni- Jos sulaiko aukštus gyve- rius pataria šeimininkėms
Bet vieną kartą į jų tarpą pakliuvo rusų armijos kaPrograma pataria, kad
pitonas, kurs, nebūdamas cenzūros komisijos nariu, šeimininkės privalo —(1) nigus. Su karo prasidėji- n™° išl;aščius dabar; jos pįrkti paukštienos, žuvių
I Need Your Help!
mu daug
bereikalingu padeda kovotl karg. kada ir kitą “Proteinų” maistą,
šį tą atviriau prasitarė.
į Mažiau išleisti pinigų ir dmUktųaXgo,“Tš « karo žen“elia! irl kurių dabar pakankamai
Kalbėtasi apie karą ir busimąją taiką. Karo rei-iįaugiau
žmonėms progos P^ėti
“
kalais kapitonas natūraliai buvo kietai susičiaupęs. ^1OS Sam^n * . rQ.u!Lir
trūkumas jautienos, vertaupyti — pirkti karo boJ
seks karą.
Tik tiek prasitarė, kad jo manymu japonų laivynas
6
’ Jį'
.
šienos ir kiaulienos.
nūs ir taksus užmokėti —
esąs stipresnis už Amerikos laivyną. (Čia atsiprašė, L
Viską kuo-atsar tas mums visiems padės
-§•
kad amerikiečiai neįsižeistų). Taikos atžvilgiu rusų
’ ( }
4
Raudonasis Kryžius rei- Mėsa, paukštiena ir žu
kapitonas štai kaip pasisakė. Jei alijantai laimės (ga sudarys didelę sensaciją. Bet dabar jau visam pasaulų gale jie turi laimėti), tai reikėtų štai kaip pasielgti. • iįuį žinoma, kad sovietų vyriausybė žūt būt nusista- i kalauja 50,000 kraujo au- vis turi lygią maistingu
Suvartotojų
Girdi, jūs, anglai ir amerikiečiai, kurį laiką stovėkite čius Pabaltės valstybes užgrobti — komunistinei tvar- jyt‘>JUkv^ą ^ImaiT’lŽ mo vertę.
Skyrius nurodo raginda
nuošaliai ir leiskite mums, rusams, pavergtąsias šalis kai užvesti ir pasaulio revoliucijai paruošti. Kaip tai mėn. Armija ir Laivynas
mas šeimininkes pirkti
okupuoti. Tuomet viskas būsią tvarkoj. Visiems tek gera, kad Prezidentas Rooseveltas Churchilliui primi reikalauja 2,500,000 pus daugiau vištų, šiandienos
sią pasidžiaugti...
nė, jog šiomis dienomis sukanka lygiai metai nuo pa kvorčių
kraujo. Raud. Victory Food Special. Ki
Autoriui tai rašant (gruodžio mėnesy, 1941 m.), sirašymo Atlanto Čarterio, pagal 'kurį visoms tautoms Kryžiaus kraujo aukotojų ti “proteinų” maistai yra
Pirk Karo Bonus šian
galėjo atrodyti, kad toks rusų kapitono pasisakymas turi būti grąžinama laisvė ir nepriklausomybė.
K. centrai yra prašomi padi- sūris, džiovintos pupos, dien. Jie tave ryt išlaikys.

J

Naminis Frontas

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.

Žmonėms
Niekados nepamirškite, jog katalikiška
bažnyčia, daug labiau, daug tikriau, negu
bet kuri kita įstaiga, yra pastatyta ir užlai
koma žmonėms. Ten, jūsų bažnyčioje, kuni
gas tarnauja savo parapijiečiams, savo žmo
nėms. Sakramentai yra Dievo malonių šalti
nis, o kunigas visados pasirengęs tuos sa
kramentus jums suteikti. Ten, toje jūsų
bažnyčioje suteikiama sieloms palaimini
mas. Tenai, Kristus laukia ir Savo žmonėms
tarnauja. Tenai tiesos žodis skelbiamas, te
nai vilties ir meilės žodžiai skamba. Tenai
pavargę ir vargo palaužti žmonės užeina pa
sikalbėti su savo Viešpačiu. Tenai pagundų
apsupti randa ramybę. Jauna motina su sa
vo kūdikėliu, senelė motinėlė besimelsdama
už savo sūnų palaidūną, jaunuolis, pirmą
kartą susitikęs akis į akį su nuodėme, jauna
mergaitė, mergina begrįždama iš miesto,
žmogus grįždamas namon iš darbo, nepasi
sekimas ir pasisekimas, laimė ir nelaimė,
nugalėtojas ir nugalėtas — visiems šitiems
katalikų bažnyčios durys atdaros. Tūkstan
čių tūkstančius tokių bažnyčia kviečiasi,
prašosi nors į svečius.
Mūsų bažnyčia ne kokia “dvi-valandi-kassekmadienis-ir-vieną-vakarą-savaitėje - įstai
ga”, apie 'kurias taip pašiepiamai ir neigia
mai kalba mūsų šių dienų neva mokslinčiai,

ekonomistai. Mūsų bažnyčia yra mūsų kiek
vieną valandą per ištisą dieną kasdien. Ji
visados laukia mums patarnauti, mus pri
imti, pasveikinti, mums ranką ištiesti. Ir
mūsų žmonės visa tai žino. Jie žino, kad ta
bažnyčia jųjų, kad ji jiems tarnavo ir tar
naus. Bažnyčia, tai vienas namas į kurį gali
bet kada ateiti ar užeiti be jokio rakto, be
jokio skambučio, be jokio pasiprašymo ar
leidimo, kaip kad reikia kitose įstaigose, ki
tuose rūmuose.
Štai namai, kur mes visados laukiami,
kur visados randame ir rasime mielų priė
mimą. Tai vienatinis namas už kurį nereikia
mums randos mokėti, jokios sutarties dary
ti ir iš kurio mūs niekas niekados neišvarys.
Parodykite man visame pasaulyje kitą
tokį namą, kurį jūs taip tikrai, taip pilnai,
taip visiškai turėtumėte ir laikytumėte savo
nuosavybėje.
Toje jūsų bažnyčioje ar bažnytėlėje Šven
tos Mišios yra kasdien aukojamos, kuriose
dalyvauti gali ir vargingiausias ir prasčiau
sias darbo žmogelis ar bedarbis ir jaustis
kaip namie. Mišias, kurias klebonas laiko
sekmadieniais turi būti aukojamos už jo pa
rapijiečius. Panašiai ir per didesnes bažny
čios šventes klebonas turi aukoti Šventas Mi
šias už savo parapijiečius.
Bet kalbant apie bažnyčios patarnavimus
savo parapijiečiams, ką sakysime apie atgai
los, išpažinties sakramentą ir ką jis reiškia
mūsų žmonėms? švenčiausio Sakramento

atlankymas? Paskutinių sakramentų sutei
kimas? Paskutinis patepimas? Visi šitie pa
tarnavimai visiems katalikams taip gerai
žinomi, kad nėra reikalo juos aiškinti. Tik
prisiminus juos visi katalikai turėtų būti vi
sa širdimi dėkingi.

Kunigijos Dalis
Ne pro šalį prisiminti, kurią ir kokią dalį
dvasiškija turi toje jūsų bažnyčioje.
Šventas Popiežius pasivadino save Dievo
tarnų tarnu. “Esu”, jis aiškina, Dievo tarnų
tarnas. Kaip tik tokiais jaučiasi ir tikreny
bėje yra mūsų dvasiškija, jūsų klebonas. Jū
sų bažnyčia nei Popiežiui nepriklauso; nei jis
negali vadintis jos savininku. Jis yra tos jū
sų bažnyčios administratorius, užvaizdą,
Kristaus vietininkas, Jo avelių ganytojas.
Jeigu norėtume pasakyti kas yra mūsų baž
nyčių savininkas, galėtume ir turėtume sa
kyti, jog ne kas kitas, kaip pats Dievas yra
tas savininkas. Bet jos yra bažnyčios tvar
komos ir vedamos žmonių naudai, kurie yra
Dievo vaikai ir nariai Jojo pulkelio.

Vyskupai
Per ištisas Jungtines Valstybes įstatymai
reikalauja, kad visų organizacijų įstaigos,
namai, rūmai ir pan. turi būti kurio žmogaus
nuosavybė, turi būti aprašyti kurio žmogaus
vardu. Tas taip vadinamas civilinis žmogus
gali būti korporacija, taip ypač, organizacija
su kūnu. Už tai kiekvienoje Amerikos diece
zijoje randasi tokia korporacija, kuri yra
valdžios pripažinta. Paprastai, diecezija var
toja ir naudojasi savo Vyskupo diecezinio
miesto vardu. Tokiu būdu visos mūsų įstai
gos yra aprūpintos ir apdraustos sulyg civili

nių ir valstybinių įstatymų. Žmonės yra už
tikrinti, jog jų bažnyčios, mokyklos ir kitos
įstaigos yra ir liksis saugios rankose, jog ne
tik bažnytinė, bet sykiu ir valstybinė valdžia
jųjų įstaigomis rūpinsis ir saugos.

Bet svarbu pažymėti ir gerai įsitėmyti,
jog tas mūsų įstaigų titulas turi ne tikrą,
ypatišką mūsų vyskupo vardą, bet tik jo neasmeninį, oficialinį vardą. Bažnyčios įstai
gos nepriklauso vyskupui, kaipo asmeniniui
žmogui. Jis tik korporacijos administrato
rius, užvaizdą, ir ta korporacija ne jo vardu,
bet jo tarnybos, jojo vietos vardu. Jam mi
rus, kitas, jo įpėdinis visa tai paima, įpėdi
niui mirus, vėl kitas viską paveldžia be jokių
raštų, be jokių civilinių formalumų. Reiškia
nei valdžiai nerūpi, kuris ar koks asmuo bu
vo ar yra tas vyskupas, jis gali gyventi ar
mirti, bet korporacija vis gyvuoja, korpora
cija, bažnyčia vis liekasi visų tų įstaigų sa
vininkė.
Vyskupas negali nieko iš šių įstaigų, iš
šių bažnyčių savo naudai panaudoti, sau pa
sisavinti. Jis niekam kitam negali tas įstai
gas pavesti, palikti. Jis tik administratorius,
užvaizdą tų įstaigų, kurios yra bažnyčios
nuosavybė, jūsų nuosavybė. Jis mums tik
patarnauja, mūsų reikalais rūpinasi, mūsų
bažnyčias ir įstaigas apsaugoja ir prižiūrinėja, Jam mirus, visas turtas, visos bažny
čios, visos įstaigos savaime pereina į jo pa
veldėtojo rankas, kuris, savo žarų, rūpinsis
mūsų reikalais, stengsis tarnauti mums ir
tvarkyti mūsų reikalus mūsų naudai ir Die
vo garbei. Tam mirus, kitas taip pat darbuo
sis, taip pat mums tarnaus.

(Bus daugiau)
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DARBININKAS
zys), 38, samdinys, gyv. vieta
Tauragė.

LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iŠ Lietuvos 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.
(T%sa)

zas), mokytojas, 35, gyv. vieta 52, samdinys,
nius.
Skiemonis, Utena.

5856. Laugalienė, Elena (Izi
dorius), 25, šeimininkė.

gyv. vieta Vil

5857. Laurinaitis, Antanas
(Jonas), 25, ūkininkas, gyv. v.
Šukėtai, Lekėčiai.
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5762. Ladukas, Leonardas
5727. Kardonienė, Marija, 42,
ūkininkė, gyv. vieta Skiemonis. (Antanas), 30, samdinys, gyv.
5858. Laurinaitis, Jonas (Ko,
Laužadis (Klemas), 8.
5728.
Kardonas,
Zenonas vieta Panevėžys.
stas), 45. mokytojas, gyv. vie-!
,Ma.
(Juozas), 7.
5763. Ladukienė, Elena (Vik
ta
Kaunas.
5729. Kenstavičius, Antanas, toras), 32, šeimininkė.
tas), 41, ūkininkas, g. v. Sena5859.
Laurinaitienė,
Stasė
28, inspektorius, g. v. Tauragdvaris, Obeliai.
5764. Lagonauskienė, Ona
(Kajeonas), 43, šeimininkė.
v
(Austinas), 41, šeimininkė, g.
nal
5860. Laurinaitis, Vytautas 5886- Laužadienė, Emilija,
5730. Kenstavičienė, Otilija, vieta Pabradė.
(Jonas), 19, studentą g
130, ūkininkė, g .v. Senadvaris.
24, samdinė, gyv. v. Debeikiai.
5765. Laimus, Aleksandras
5861. Laurinaitis, Romual- 5887•
Laužadytė, Danutė
&
5731. Kęstavičius, Bronius, (Gabrys), 33, agronomas, gyv.
das (Jonas), 14, mokinys.
j (Pranas), 6.
gimęs 1911, gyv. vieta Plungė. vieta Strigalė, Lūšė.
5862. Laurinaitienė, Elzbie5888. Laužadis, Stepas (Pra5732. Kestavičienė,
Birutė,
5766. Laimienė, “Teodora,
ta, 65, šeimininkė, g. v. Sta- nas), 1.
v Gad““™s, Telšiai. (Justinas), 30, šeimininkė.
kiai, Raudonė.
5889. Lavėkovičius, Aleksan5733. Kestavičius, Algirdas
5767. Laimutė, Laimutė (A5863. Laurinavičius, Bronius (^ras (Vosylius), 29, g. v. Vil(Bronius), gimęs 1938.
leksandras), 9.
(Motiejus), 28, ūkininkas, g. nius.
5734. Klimanauskas, Antanas
Bronius
5768. Lajauskas,
v. Gudzininkai, Gervėčiai.
5890.
Lavinskas,
Zigmas
(Klevas), gimęs 1903, samdi- (Vincas), 35, ūkininkas, gyv.
5864. Laurinavičius, Adolfas (Juozas), 57, ūkininkas, g. v.
5701. Kvederavičius, Stasys nyS> gyy vieta Anykščiai.
v. Sutkunai, Panevėžys.
(Feliksas),
22, ūkininkas, g. Belozariškiai, Riešė.
(Juozas), 28, ūkininkas, gyv.
5735. Kondratas,
Edvardas
5769. Lakickaitė, Ona (To
v. Galiūnai, Gervėčiai.
1 5891. Lavinskienė,
Bronė
v. Šalčininkai, Vilnius
(Petras), 40, samdinys, gyv. v.' mas), 24, darbininkė, gyv. v.
5865. Laurinavičius, Juozas (Zigmas), 50, ūkininke.
5702. Kvederavičius, Juozas Eigirdžiai, Telšiai
Marijampolė.
(Stasys), 25, ūkininkas, g. v.i 5892. Lazaras, Mečys (Jo5736. Kuprionienė, Ona, 54,
(Juozas), 27, darbininkas, gyv.
5770. Laleckis, Juozas (Mar
Galčiūnai, Gervėčiai.
-nas), 34, vežikas, g. v. Kaunas.
ūkininkė, gyv. v. Mikniūnai, tynas), 46, batsiuvys, gyv. vie
vieta Biržai.
Merginos, kurios pasišvenčia padirbėti karo laimė 5866. Laurinavičius, Stasys S893- Lazarevičiūtė, Ona, 19,
Debeikiai.
ta
Vilnius.
jimui
visuomet randa tam tikro darbo. Štai keletas (Jonas), 25, ūkininkas, g. v. j darbininkė, g. v. Alytus.
5703. Kvedys, Bronius (Ed
5737. Labačiauskienė, Emili
5771. Lammavičius,
Kazys merginų, kurios paaukoja savo laiką Lockheed and Giliūnai, Gervėčiai.
5894.
Lazauskas,
Kostas
vardas), gimęs 1917, karys, g.
ja (Jurgis), 38, ūkininkė, gyv. (Vincas), 41, ūkininkas, gyv.
Vega aircraft dirbtuvėje, kur suversta galybės orlai 5867. Laurinavičius, Povilas (Pranas), 32, samdinys, g. v.
vieta Dovydiškiai, Krakės.
vieta Vilnius.
v. Tauragnai, Utena.
vių senų dalių, kurias nuvalo ir daug suranda visai ge (Pranas), 45, samdinys, g. v. Tverai.
5704. Kvietkauskienė, Pauli
5738. Labačiauskaitė, Zosė,
5772. Laminavičius, Pranas rų, kaip ir naujos kad būtų. Tikrai patrijotiškas dar
5895. Lazauskienė, Zinaida,
Kaunas.
na, gimusi 1898, šeimininkė, g. 13, gyv. vieta Vilnius.
(Vincas), 43, ūkininkas.
bas
5868. Laurinavičienė, Stefa, 32, šeimininkė.
vieta Vilnius.
5739. Labačiauskaitė, Danu5773. Laminavičius, Domas
5896. Lazauskas,
Vytautas
30, slaugė, g. v. Kaunas.
5705. Kvietkauskytė, Liuda,' tė, 5.
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j 5740. Labačiauskas, Keistu- v. Tauragnai.
v. Kaimas.
| kariskė, Daugėliškis.
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5800. Lapšys,
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5741. Labačienė,
Mikalina (Vincas), 32, ūkininkė.
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11.
vieta Pušylai, Gervėčiai.
5829. Laškevičius, Barys, 40, Vilnius.
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*' I
5871. Laurinavičienė, Pauli čionėliai.
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Lazauskienė,
Ona
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5802. Lapučinskas, Ananijas
5776. Lankauskaitė, Sofija
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Antanas
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5803. Lapurka, Juozas (Va-Į (Balys), 11, mokinė,
5777. Lankauskas, Balys
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12,
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5873. Laurinavičiūtė, Jūratė
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Pušylai.
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Birutė
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32, ūkininkė, g. v. Tauragnai.
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5756. Labutytė, Elena (Jo- jjįn^ag, gyv. vieta Skuodas.
5815. Laskauskienė,
Ona vilas), 7.
- Teofilė (Petras), 30, samdinė, nas), 12.
t 5789. Lapienienė,
Valerija (Silvestras), 39, biznierė, g. v.
5844. Laucevičienė,
Elena,
g. vieta Raseiniai.
5757. Labutis, Juozas (Jo- (Karolis), 40, šeimininkė.
(Vladas), 45, ūkininkė, gyv. v.
Anykščiai.
5722. Kviklytė, Gražina (Ni nas), 5.
5816. Laskauskaitė,
Nijolė Žlibinai, Plungė.
5790. Lapienytė, Regina (An
5758. Labutis. Petras (Alek tanas), 16, mokinė.
kodemas), 5.
5845. Laucevičius,
Stasys
(Jonas), 1.
5723. Kviklytė, Irutė (Niko- sandras), 38. darbininkas, gyv.
5817. Laškevičius, Bonaven (Stasys), 13, gyv. v. Žlibinai.
5791.
Lapinskas,
Juozas
vieta Vilnius.
. demas), 3.
5846. Laucevičius, Liubomi
(Petras), 40, ūkininkas, gyv. tūras (Juozas), 41, samdinys,
5724. Kviklys. Vladas, 19,
5759. Labriela, Česlovas (Ka v. Naupalyčiai, Varėna.
ras,
36, daktaras, gyv. v. Kau
g. v. Kaunas.
darbininkas, gyv. vieta Kovar- rolis), 48. ūkininkas, gyv. vie
5818. Laškevičienė,
Elena, nas.
5792. Lapinienė,
Mikalina
ta Apytalaukiai, Kėdainiai.
skas, Ukmergė.
5847. Laucevičius, Zenonas,
(Mikas), 58, ūkininkė, gyv. 38, šeimininkė.
5760. Ladyga, Kazys, 43, ge vieta Linkoniai, Adutiškis.
5725. Kaminskas,
Antanas
5819. Laškevičiūtė , Birutė 68, ūkininkas, gyv. vieta Sur(Antanas), gimęs 1920, darbi nerolas. gyv. v. Biržai, Gulbigučiai, Marijampolė.
5793. Lapinys, Antanas, 38, (Bonaventūras), 12.
nrnkas, gyv. vieta Anykščiai.
nėnai.
5848. Laucius, Kazys (Jo
5820. Laškevičius, Algirdas
ūkininkas, gyv. vieta Linko
5726. Kardonas, Juozas (Juo5761. Ladauskas, Mykolas, niai.
nas), 35, teisininkas, gyv. v.
(Bonaventūras), 8.
5821. Laskovičienė, Janina, Kaunas.
5794. Lapinys, Leonas (Ka5849. Laučienė, Antanina, 35,
rolis), 38, ūkininkas, gyv. vie- 46, šeimininkė, g. v. Vilnius,
Užsisakykite Tonika Pas Mus
5822. Lazota. Pranas, 42. bu-Į mokytoja, gyv. vieta Kaunas.
ta Linkoniai.
5850. Laucius, Jonas (Povi
5795. Lapinienė, Stasė, 38, halteris, g. v. Vilnius.
las),
33, policininkas, gyv. vie
5823. Lazotienė, Aleksandra,
ūikininkė, gyv. vieta Linko
ta Kileniškiai, Leliūnai.
44, šeimininkė.
niai.
5824. Lastauskas,
Bronius' 5851. Laučienė, Ona (Vin5796. Lapinys, Povilas (Po
vilas), 23, ūkininkas, gyv. vie (Petras), 44, mokytojas, g. v. cas), 34, gyv. vieta Kileniškiai.
Kainos priemanes.
5852. Lauciūtė, Irena (Jo
Karklynai, Alytus.
ta Linkoniai.
5797. Lapinskas, Vincas (To 5825. Lastauskas, Jonas (An nas), 9.
5853. Laucius. Gertrudas (Jo
darbininkas, g. v.
mas), 46. karininkas, gyv. vie tanas).
nas), 5.
Kaunas.
ta Trakai.
5854. Laučys, Vacius (Simo
5826.
Lastauskienė,
Ona
(Jo

5798. Lapšys, Adolfas (Juo
Grafton Ave„ Islington. Mass. Tel Degiam 1304* zas), 42, buhalteris, gyv. vieta nas), 29. darbininkė, g. v. Vil nas). 16, mokinys, gyv. vieta
Alytus, Geniai.
Kaunas.
nius.
kadetRidgnny, Wuawr<-Euim«
5855. Laugalis, Antanas (Ka5799. Lapšienė,
Veronika 5827. Lastauskas, Petras (Jo-
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Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

BUY

WAR BŪNU
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Antradie

Naminis Frontas

Kasdienis Menas Gyventi

cation blank” iš Pirector
Pradžia 3-čiame pusi.
Kasdieninio gyvenimo pą, būti mandagiu, bet jau
laimę sudaro mokėjimas savųjų tarpe, namie, tai
vimo mokyklą dėl oficie- of Navai Officer Procurenesijaudinti dėl mažmo kaip Dievas davė. Kam čia
rių, pirmą spalių mėnesio ment, ofisai randasi įvai
arba
žių. Tai reiškia, kad reikia tas geras ūpas, tas man
savaitę. Jos bus narės Wo- riuose miestuose
išmokti nekreipti dėmesio dagumas santykiuose su
men’s Reserve, U. S. Na Laivyno distriktuose. Pa
rinkimo tarybos peržiū
į mažmožius ir mokėti pa savaisiais! Argi jūs nepa
vai Reserve.
rės aplikacijas ir ves ban
tempti vadžias tada, kada žįstate tokių žmonių, ku- !
Aplikantės turi sutikti
dymus ir kalbės su kandi
mažmožis užsimanytų su rie su kitais malonūs,
sekamus reikalavimus: —
datėms.
pilni geros
kelti mūsų vienos ar kitos mandagūs,
(1) jos privalo turėti barūšies susijaudinimą. Tai nuotaikos, o namie, su sa
kaliauro laipsnį nuo pri
yra kasdieninio gyvenimo vaisiais, su savo žmoona,
Laiškai
militariniams
pažintos kolegijos, arba
menas, tačiau nepapras su vaikais, su broliais, se
turėjo pasekmingai už- asmenims Hawaii ir Paciserims
elgiasi
nežmoniš

tai reikalingas menas.
baigti 2 metų darbą pripa-! fiko pietvakaruose turi
kai,
susiraukę,
nuolat
su

žintoje kolegijoje arba u-! būti siunčiami reguliariu
Juk nedaug tėra dienų
pykę,
susierzinę,
rėkia,
j
niversitete, kuris darbas paštu, ne oru. Oru tik kamūsų
gyvenime, kurių
šūkauja,
išmetinėja,
nie

veda
prie laipsnio. (2) Pri- da būtinai
reikalinga,
dienotvarkėj pasitaikytų
ku
nepatenkinti,
niekas
valo turėti ne mažiau Tiek daug pašto siunčiadidelių dalykų. Mūsų kas
jiems
neįtinka.
Juk
tai
dviejų metų
patyrimą ma oru, kad galima tik
diena juk labai pilka, su
baisūs
kasdienos
nuodytoprofesijoj arba biznyje, mažą dalelę perkelti oru
sidedanti iš mažmožių;
juos
mažmoJ
ai
sau
ir
kitiems.
Tie
turis padės jų darbą tar- ir liekamą siųsti laivais,
vadiname
žiais ne dėl to, kad mažai žmonas niek° nenusimano
nystėje ir privalo turėti Karo Departamentas pra
reikšmės tepriduotume ei- j aPle laimę. Kur yra tokių
ne mažiau 2 metų mate neša.
liniams žmogaus dienos miirmeklių ir susiraukėmatikos mokslo aukštes
lių,
ten
rukstu,
nejauku,
nėj mokykloj arba kolegių Raudonasis Kryžius iešįvykiams ir darbams, bet
visi
ten
lenkiasi
kiek
ga

joj. (3) Privalo būti Suv. ; ko darbininkų savo karo
dėlto, kad paėmus jų kiek
lėdami,
kad
tik
to
šašo
ne

Valstybių pilietės, nema- programai. Vyrai reikavieną atskirai, jie yra tik
pajudinus.
Tat
kasdienos
žiau 21 m. amžiaus, ne- lingi kaipo “field direcrai nedideli, kasdieniški.
Ir iš to susideda mūsų be- i santykiuose reikia vengti
daugiau 50 m. paskyrimo tors”, ir “assistant field
veik visos gyvenimo die- murmėjimo, išmetinėjimo
dienoje ir turi išlaikyti fi- i directors” čionais Jung.
nos. Jau dabar, turbūt, ir rukscios minos,
zinius ir gabumo bandy-į Valstybėse ir užsienyje,
mus, neturėti vaikų ma- 'Aplikantai privalo būti
bus aišku kaip svarbu netina dSmesio ir j
žiau 18 metų ir būti gero į tarpe 20 ir 50 metų amsųaudinti dėl mažmožių ir
tį barti už nelabal
charakteriaus.
į žiaus. Vyrai parinktinės
koks didelis ir naudingas ^„3^ padarytą darbą,
yra mokėjimas padalyti
j mums jau viskas
Moterys,
kurios nori tarnybos amžiaus nebus
tapti oficieriais turi para- priimti jeigu neturi užlai
malonią žmogaus kasdie- rai pasiseka padaryti?
žyti dėl “prelimanry apli- komųjų asmenų arba jei
Lekiančios tvirtovės - bomberio kovotojai praktikuojasi bendram
na'
įNemegtume, jeigu mus
gu juos galima šaukti
To meno ypač reikia kas už tai išbartų. Tat nepuolime ir apsigynime. Šie kariai pratinasi, kaip iš lėktuvo pasiekti prie
kun. Kripui, su kuriuo turėjau prįe militarinės tarnybos,
šo - puoliko orlaivį ir jį nukirsti, kad atsiekus savo puolimo tikslą.
bendruomenėj gyvenant. Į darykime to ir kitiems,
daugiausia darbo, taipgi visai
Moterys gali dirbti val
O kas mūsų gyvena pavie- ypač savo pavaldiniams,
niui? Labai retas. Visi gy- ’ samdiniams. Taisyklė yra padaryta. Pasidžiaugti jo LRKSA 53 Seimo Rengimo Komi komis!jai už tokį gerą pasidar- džios ligoninėse čia ir užbavimą, ir jeigu bile kada gale-, gįenyje. Aplikantai turi
venam didesnėj ar mažės- tokia: geriau girti negu darbu. Šita taktika bus la
siu pagelbėti, visados būsiu pa- būti tarpe 25 ir 45 metų
nėj šeimoj, savoj ar sveti-, barti. Žinoma, ne visada bai naudinga ir daug
sija Užbaigė Darbų Su Puota
sirengęs.
įr gerame fiziniame padėbei uolumo
moj. Šypsena vieno šei- gali girti, ypač negalima džiaugsmo
Taipgi noriu padėkoti šeimi- jįme.
mos nario atsimuša tuoj pagirti blogo veiksmo (čia darbe atneš į mūsų tarpą. Trečiadienio vakarą, rugp. 5IKSĄ 53 seimo rengimo komisiir ant kitų, o erzinimasis į suprantu bloga moraliniu O savitarpio santykių ra dieną. gražiame pp. Navickų ja galutinai užbaigti savo dar ninkėms už suruoštus skanius j Interesuoti asmenys gair nepasitenkinimas greit atžvilgiu). Bet žinok, kad tams tepti bus švelniausia name, 115 Allen Place, Hart- bą ir kartu pasidžiaugti, pasi valgius, Onai Navickienei už įį susinešti su Personnel
leidimą savo gražaus namo, Service, National Headpersiduoda ir kitiems.
Ine visada išloši, bet be- alyva.
“L-s”. ford, Conn. susittnko visa LR- linksminti surengtoje puotoje, kad galėtume turėti tą puotą, ąuarters, American Recį
Mes paprastai šiuo rei-veik visada praloši, jeigu
kaipo pagerbimas jųjų darbo. ir esu tikras, kad visi užganė- Cross, VVashington, D. C.
kąlų ne visai gerai galvo- be atodairos išbarsi žmoPuota buvo surengta taip, dinti, ir bile ištikus progai ar-į
NEPAŽĮSTAMAS SVETYS
jam. Beveik visi esame tos gų už nepavykusį darbą.
kaip kokis didžiausias bankie ba reikalui visados
norėtų!
nuomonės
ir praktikoj Tuo atveju, kai tame ne
tas geriausiame viešbutyje, su
Kasdieniniame paprasto
taip laikomės, kad išėjus pavykime nėra blogos va Stovėjau sode prie sa jo svajingam glėby... ir ty visokiais valgiais ir gėrimais, dirbti.
Puotoje
dalyvavo
šie
asme,
amerikiečio
gyvenime
svetur, už savo namų ri lios (nėra tyčia blogai pa manotos obels. Toli girdė liai sukuždėjau:
kuriuos pagamino nenuilstan nys: kun. Jurgis Vilčiauskas, daug progų pasirodo tau
bų, reikia išlaikyti gerą ū- daryta), nėra apsileidimo, jau krykštaujančius vai — Kas tu, nepažįstama čios šeimininkės: Ona Navic
Antanas Kaunietis, Ona Kau pyti. Svarbi ir rimta pro
susilaikyk nuo barimo, kus, ratų bildesį. Aplinkui sis svety?!
kienė. Ona Kaunietienė ir Ve nietienė, Valerija Kaunietytė, blema dabar yra šeimos
Galjte Gauti
nuo išmetinėjimo. Girti tą ramu, ramu... Nuvarginto — Pavasaris! — atsakė ronika Petraitienė, ir ištikrųjų
Veronika Petraitienė, Juozas automobilius. Automobi
valandą žmogaus negali, mis akimis žiūrėjau į dide jis su šypsena.
<
Rožančių
valgis
buvo
labai
skanus.
Petraitis, Matas Kripas, Mar- lius žmones turi vartoti
l
nes tai būtų netiesioginis lę saulę. Tik staiga ji — Greit atmerkiau akis,
Pavalgius, komisijos pirmi cela Barolis, Ona Navickienė, tik kada būtinai reikalin
“Darbininke” galite dabar išjuokimas, kas dar labiau nuraudo, šyptelėjo ir pasi- norėdama geriau pamaty
Boleslovas ga. Jį šiandien nereik var
gauti kūkavinių, stipriai pada įskaudintų, negu atviras1 slėpė už debesų. Pakilo, ti malonų nepažįstamąjį ninkas Antanas Kaunietis buvo Stasys šriupšas,
pasilinksminimams,
rytų rožančių po $1.00. Jų kie išbarimas. Bet kai žmo- patvoryje miegojęs, žvel svečią. Bet... jo jau nebu vakaro vedėjų. Pirmiausia pa Sitkus, Marijona Arman, Albi toti
dėkojo visiems komisijos na- nas Arman, Apolinaras Narke važinėti į krautuves, arba
kis yra nedidelis, todėliai, no gus ar vaikas tą patį dar nutis vėjelis ir prabėgda vo...
į moterų klubus. Karo lai
rintieji įsigyti rožančių, tuojau bą padarys gerai, nepa- mas sušnabždėjo:
Aplinkui tylu, tylu... Me- riams. ypač visiems švč. Tre- vičius ir Pranas Katilius.
P.
Katilius,
kas — taupykite automotužsisakykite,
“Darbininkas”, gailėk jo už tai pagirti,! — Vakaras jau pasipuošė džiai linguodami plikas; jybės parapijos kunigams už
Komisijos Narys. bilius ir gazoliną.
WPĘ.
366 W. Broadwąy, So. Boston, bent priminti, kad gerai savo žvaigždėtu
apdaru, šakas sakė vienas kitam Į jų koperaci ją ir pareiškė, kad
“labanakt”. Danguje spin- todėl buvo visapusiškai sektuoj ateis...
Sumerkiau nuvargintas dėjo vakaro žvaigždėtas mingas: taipgi padėkojo šofe
DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
blakstienas, atsirėmiau į apsiaustas. Toli ūkavo pe riams, kurie irgi buvo užkvies
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
obelį ir ėmiau suktis leng lėda. Lėtais žingsniais ė- ti i šią puotą, kurie savanoriai
pavežiojo
seimo
dalyvius
toje
vučių svajonėlių būry. Ta jau į savo vienatvės kam
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
da atėjo jis... Su ugningu barėlį. Mintyse kartojau gražioje ekskursijoje po įdo
DIEVO MOTINOS APSIREISKIMAS
ant Kalno
nepažįstamojo mesnes Hartfordo vietas. Taip
žvilgsniu iš po margažie girdėtas
La Salette, verte kun. Ig. A. Abromaitis, 65
pusi. Kaina ............................................................................ 25c.
džio apdaro, su giesme vy giesmes, nors puikiai žino gi pašaukė iš eilės visus narius
išsireikšti
savo
mintis
apie
DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
turių... Žiūrėjau į tas die jau, kad tie pažadai ne
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ................................ 50c.
praėjusį
darbą,
ir
visi
pareiškė
man
vienai
giedoti...
‘
L.
’
viškai gražias akis, grožėGELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina . 20c.
gražių minčių, kaip jiem buvo
jaus tuo margažiedžių ap
Maldaknygė
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
malonu su tokia komisija dirb
daru, klausiau nuostabių
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
“Darbininke” galite gauti ką ti ir kaip dar maloniau, kada
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina _____ ___ 20c.
jo giesmių... O jis — ištie
tik išėjusią iš spaudos didelė- žino, kad seimo delegatai buvo
\
KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
sė rankas, apkabino mane
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio visi užganėdinti jųjų darbu, ir
P. Juškaitis. Kaina —- ------------------------- ------ -------- 15c.
į savo ugningąjį glėbį ir
išleistą maldaknygę — ‘‘Maldų pasiryžo visuomet darbuotis
NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
giedojo, giedojo:
Kaina ------------ ---------------------------------- ------------------------- 15c.
Šaltinis”, ši maldaknygė yra labui organizacijos.
— Tu mano karalaite! Aš
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
paranki kaip vyrami, taip ir
Puotoje buvo kviesti visi Šv.
išpuošiu tau savo didin
NOVENĄ prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
guosius
rūmus saulės moterims, nes ji yra nedidelio Trejybės parapijos kunigai,
Kaina .............................................. ....................................... 15c.
formato — 5!4 x 3X4 colių. bet aplinkybėms neleidus, tik
tviskančįomis varsomis!
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .................... .......20c.
Storumo apie pusę colio, odos tai atsilankė vikaras kun. J.
Užžiebsiu milijonus pleveTRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina —...................................-..... - 25c.
nančių žiburių, apie ku- apdarai' ant kurių «Iaustaa Vilčiauskas, kuris buvo,paten
gražus auksinis simbolis — kintas komisijos darbuote ir
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
riuos dainiai dainas dai
Kun. J. Paškauskas. Kaina..................................... 25c.
kryžius karūnoje. Kaina tik kuris davė linkėjimus nuo pre
navo! Patiesiu po kojomis
PLANETOS IR ŽVAIGŽDES,
parašė Gerutis. 87
lato J .Amboto ir kun. J. Kripo.
minkštutį žalią kilimą ir $2.50.
pusi. Kaina ............... ....................... ....... ... ..... ........... ........20c.
Visi pasilinksminę ir gražiai
nubarstysiu takus kva
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
pasikalbėję išsiskirstė į savo
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
piais žiedais... Mano so
BUY
na ........................................................................ ................... »140
namus. Šia proga noriu viešai
duos tau lakštingalos gie
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
padėkoti seimo rengimo komi
smes giedos, o aukštieji
UNITED STATES
MAS.
Čia rasite daugybę įvairių valgiams
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10
sijai už pakvietimą manęs pa
rūmų sargai, su žaliais
DEFENSE
l : ....
sidarbuoti dėl gerovės organi
* i '
•
.
aį
gobtuvais , tau pasakas
Laisvieji Belgai, kurie kariauja su Anglija, kad iš seks. Tu vaikščiosi' po ža
Su užsakymais kreipkitės —
zacijos, už ką aš esu labai dė
!
and
laisvinti savo šalį nuo okupanto, iškilmingai pamini liąjį kilimą su rugiagėlių
kingas.
"DARBININKAS"
savo. šalies nepriklausomybės dieną. Rear Admiral vainiku...
Noriu padėkoti pirm. A. Kau
36$ W. BreadwaY'
So. Boston, Mass.
Kirk, U.S.N. (dešinėj) ir Oro Jėgų komandierius Klausiau tų giesmių su
niečiui, visiems kuunigams už
jųjų
koperavimą, ypatingai
Crows žiūri į belgų paradą.
*
plakančia širdimi. Alpau
•
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•
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DARBININKAS

technikai, i Z civilizacijai,
kuriuos anglai jiems* roe-v : A .■
dė.
Mahometo mokslas įsa
ko sekėjams jo tikėjimą
Šv. Pranciškaus Akademija
UNITED
platinti kardu. Mahome
STATES
tonai tą ir darė. Iš pra
Lietuvaičių Seserų Pran- yra tikras Amerikos Lie
džios jie buvo pasukę Eu
ciškiečių
vadovaujama tuvių pasididžiavimas.
ropon. Ir turėjo nemažo
Šv. Pranciškaus Akademi Šiemet Akademiją baigė,
BONDS
pasisekimo.
Pasmaugė
AND
ja Pittsburge švietimo 25 mergaitės ir gavo dį-!
Graikiją,
pagrobė
Balka

plomus.
Graduantų
iškil-!
srityje vaidina didelę rolę.
STAMPS
nus,
pasiekė
Austrijos
Nors Šv. Pranciškaus a- mės buvo
nepaprastai
sostinę Vieną. Bet čia ga
kademija yra nesenai į- gražios. Ir kalbos, ir mu
vo tokį smūgį, nuo kurio
kurta, bet savo mokslu ir zika, ir dainos, ir pačios
neatsipeikėjo. Buvo pa
auklėjimu prilygsta prie akademikės padarė didelį!
grobę Ispaniją ir įsibriovę raupsuočiai, cholera ser
senai Pittsburghe veikian įspūdį gausiai susirinku
į pietinę Prancūziją. Ir gantieji ir tt. Į tą upę ver
čių Akademijų. Akademi siai publikai.
ten gavo smūgį, nuo ku čia padvėsusius garbina
joj mokytojauja aukštuo Linkėtina, kad Šv. Pran
rio neatsigriebė. Kai ma mų karvių lavonus. Pa
sius mokslus baigusios ir ciškaus akademija būtų
hometonai buvo vis spau prastų žmonių lavonai ypatyrusios Seserys. Aka labiau lietuvių vertinama.
džiami iš Europos ir kai ra deginami ir pelenai
demijos vadovybė nesigai Kad lietuviai tenai į ją sių
jie pamatė, kad ne ten jų verčiami į tą “šventą uli lėšų įsigyti mokslo prie stų savo mergaites ir ją
ateitis, tai pasuko Azijon pę”. “Šventų” žmonių ir
monių. Šv. Pranciškaus kuo galėdami remtų. Pa
ir Afrikon.
Atsidūrė ir vaikų lavonai nėra degi
Akademija kreipia didelį čiai Akademijai linkėtina
Indijon. Europoj maho nami, o tiesiai verčiami
dėmesį netik į mergaičių ir toliau dirbti pasekmin
metonams prieš jų kardą upėn. Aišku, kad ta upė
išmokslinimą, bet ir į re gai mokslo ir auklėjimo
buvo atstatytas aštresnis yra be galo užteršta, pilna
liginėje ir tautinėje at srityje.
kardas.
Nei Afrikoj, nei visokio pūvančio brudo,
mosferoj mergaitės su Pastaba. Kas norėtų įsi
Indijoj jie nieko panašaus pilna baisių ligų perų ir
bręsta ir pasiruošia sa- gyti šiemet išleistą puikią
nesutiko. Bet Indijoj atsi baisiai dvokia. Indusamsvystoviam gyvenimui.
ir gražiai iliustruotą kny
mušė į galingesnį ginklą, gi ji “tyra, šventa, turinti
Dėl aukšto mokslo lygio gą apie Akademijos veik
negu kardą.
galią nuodėmes nuplau
ir auklėjimo, šv. Pranciš lą, prašome rašyti —
kaus Akademijos vardas Sister Principal, St. Francis
Mahometonai nepripa ti”. Maldininkai, iš tolimų
yra plačiai Amerikoj žino Academy R. D. #10 So. Hills,
žįsta nei stovylų, nei pa kraštų atkeliavę, to brudo
mas. Mergaičių skaičius
veikslų garbinimo. O in- semiasi ir nešasi namo.
Pittsburgh, Pa.
akademijoj kasmet didėja
dusai yra dideli stabų
Iš “Šv. Pran. Varpelio”
Indusų “šventieji” tai
ir šiemet pasiekė 180 mer
garbintojai.
neišpasakytos ištvermės
gaičių. Didėjant mergai
Kai indusai geruoju ne ir
savęs
atsižadėjimo
PHILADELPHIA. PA.
čių skaičiui,
Seserys
sutiko priimti mahometo- žmonės. Savo šventumui
Pranciškietės buvo pri
niško tikėjimo, tai prasi parodyti jie atsiduoda ne
verstos statyti erdvesnius IŠ “MOTINĖLĖS” SEIMO
dėjo žiauriausias jų nai- išpasakytoms
kanky
akademijos rūmus. Per Trečiadienį, 29-tą liepos Šv.
ŠV. PRANSIŠKAUS AKADEMIJA
kipimas ir jų šventyklų nėms. Kaikurie sugniau
nai šie rūmai buvo baigti Kazimiero par. įvyko “Motinė
griovimas ir stabų daužy žia kumštis ir neatgniauir pašventinti. Akademi lės” seimas. Ryte buvo iškil nas Valančiūnas, pirmininku;
mas.
žia. Augantieji
nagai
jos rūmai yra moderniš mingos šv. mišios to seimo in Kun. Juozas Čepukaitis, vice
Švenčiausias
indusų piaujasi į delną ir galų ga
kai įrengti ir erdvūs. Jie tencijai; po pietų, vadovybėje pirmininku; Kun. Pijus Lekemiestas nuo senų laikų le išlenda kiaurai į kitą
kun. Dr. Juozo Končiaus, įvyko šis, sekretorių; Kun. Norbutas
yra
Benares. Mahometo rankos pusę. Kiti “šven
se aprašomą gadynę. Jie
Rašo G.
seimo sesija, o vakare — pasi Pakalnis, iždininku.
nepasiduoda
naujosios nai vien tame mieste iš toj” upėj mirkso iškėlę
Juozas Ki; c* 11 k’’ f. c
Prie “Motinėlės” prisirašė
Moterys Indijoj taip at
linksminimo pramogėlė.
gadynės mokslui, nepaiso griovė apie 1.000 šventyk rankas aukštyn ir nejuda.
Ine.
kad iš 50-ties
Paaiškėjo, kad laikotarpy 40 vietinių tretininkų kuopelė ir silikusios,
Laidotuvių Direktorius metų draugijos “Motinėlės” Apaštalystės Maldos draugijė tik viena temoka skaityti naujų išradimų, netiki į lų. Mahometonų kardas ir Mirkso taip ne valandas,
griovimas šventyklų neį ne dienas, ne savaites, o
progresą.
Patarnavimas Dien| ir Naktį
ir rašyti. egzistavimo labai daug gero lė.
Tos begalinės keisteny- veikė indusų. Benorės ir mėnesius. 'Nepaiso nei
padaryta apšvietos reikaluose,
Braminiško
išpažinimo
riklauso mahome- šiandie
tebėra
indusų dieną kaitrios saulės, nei
602 Washingfon Blvd.
ŽINUTĖS
IŠ
MENO
SRITIES
indų vadai non Indiją tonam£budistams ir ki. “šventu miestu”. Kasmet
šelpdama aukštas mokslo įstai
BALTIMORE, Md.
naktį šalto oro, nei lie
gas lankančiųjų studentijų.
Čia, tarp riemondiečių gyve grąžinti į praeities am
jį
aplanko
nemažiau,
kaip
toms
mažumoms.
Bet
šie
taus.
Būna vienoje pozoje
Telephone Plaza 8595
Į naujųjų “Motinėlės” valdy na p-lė Albina Garliauskaitė, žius, į jų šventose knygotesudaro 30 nuoš. Indijos milijonas maldininkų.
iki sąnariai sustingsta ir
Llmoslnal dėl visokių reikalų.
bų tapo parinkti šie: Kun. Ig- mokanti tarp kita ko gražiai
Benorės guli prie Gango negali pasijudinti. Kiti sė
piešti paveikslus. Gi dėka jos gyventojų. Nors ir pas
upės,
kuri indusams yra di ant vinių. Visi tokie
bičiulių, paskiausiu laiku vieti- mahometonus ir budistus
nės Meno Akademijos keletas ne ™kas derinasi su svei- “šventa”. Indusų tikėji kenčia ir laukia savo pas
profesorių ir.studentų - meni- ka pažanga, bet jie yra mas mokina, kad Gango kutinės valandos.
Kraštas, kuris pilnas ši
ninku buvo atsilankę į jos stu- nepalyginamai pazanges- upės vanduo apvalo žmo
gų
nuo
nuodėmių
O
jei
iš
tokių savanoriu kankinių,
diją. kad pamačius jos palšy- ni- ”eg" fad“ braminiško
sergančių
ar
ligonių
toje
nepaisančiai žiūri į viso
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
bos paveikslus. Jie. kritiškai išpažinimo. Pas mahomebesimirkydamas kius užkariautojus. Kas
peržvelgę tuos paveikslus. pa- tonus < budistus nėra upėje
MALDAKNYGE
miršta, tai “eina tiesiai į išgali ant vinių sėdėti per
sakė, kad jinai ištikrųjų, turi luom’Į; Pas ,JUOS "į
puikų menininkišką gabumą, !«“* Nepnpazjsta vedybų dangų”. Todėl visokie in- dienų dienas, tai tas ne
talentą paveikslų paišyboje, vaikystėje.
Pripažįsta du-sų ligoniai į “šventą u- bijo nei užkariautojo bi
Tik gaila, kad jinai yra netur- m°kslą.
... pę” brenda ne sveikatos, zūno, nei jo kardo, nei
tinga. Tėvas senas, bei jos v Indusal- tai
Jndal ne pagijimo trokšdami, o kitokių baisumų.
Ar stebėtina, kad yra
mamytė, a. a. ponia Zuzana braminiško
išpažinimo mirties.
Į tą upę brenda žmonės žmonių, kurie sako, kad
(Stanavičiūtė)
Garliauskienė troškina save siauniose
ligo- Indijai negalima suteikti
jau ilsis po velėna... Kadangi “omų rėmuose. Kuriame su visokiausiomis
mis,
su
baisiomis
limpavisiškos nepriklausomyvargšams visuomet ir visur y.,>u0™e gimei, tame ir mir
(Galas)
ta sunku iškilti...
I“• Per nusikaltimą patek- momis ligomis. Brenda bės?
si j žemesnį luomą, bet
Čia, tarp riemondiečių yra per užpelnus nepakilsi į
dar kita gabi lietuvaitė piešėja aukštesnį. Luomai užtrošSutvarkė ir išleido
paveikslų, tai p-lė Adele Smai- fcįna talentus, norus ir pa
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
*V. JONO EV. BL. PA*ALPINES
lytė, sekretorė 20-tos kuopos linkimus. Gimęs kalviu,
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
Katalikiško Susivienymo- negali pereiti į rubsiū- Pirmininkė — Eva Marksienė,
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
625 E. 8th SL. So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždya,
LRKSA.
Pranesejas. vįus jeį stalių perdaug, o
TeL So. Boston 1298.
601 6th SL, So. Boston, Mass.
— B. Gailiūnienė,
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
audėjų permažai, tai sta Vice-Pirmininkė
Vlce-Pirmininkas
— Pranas Tuleikis
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
702
E.
5th
SL,
So.
Boston, Mass.
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
RaSt. — Ona IvaSkienė,
Tėvų Pranciškonų Rekolek lių dalis negali pereiti Prot.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
ProL
RaiL
—
Jonas
Glineckis,
prie audėjų. Tokį suvar Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
5
Thomas
Pk.,
So.
Boston, Masa.
cijos Ir Misijos 1942 m. žymą įvedė ir palaiko ne 4115 Washington SL, Roslindale,
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Fin.
RaiL
—
Aleksandras
Ivaika,
TeL Parkway 2352-W.
440 E. Slxth SL, So. Boston,'
.
.
„
*
,
koks
diktatorius,
ar
dikIždininkė
—
Ona
Staniuliūtė,
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
WaterburV Conn. - šv. Juo- tatoriai „ tik ba 0 ta jų
177 West 7th SL, So. Boston. Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th SL, So. Boston. Masa
zapo par., šv. Pranciškaus no-1
tikyba išreikalauja iš sa
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. Marialka — Jonas Zaikis,
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 51/* x 3Vi colio.
vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
GL — Elzbieta Aukitikalnytė,
vo išpažintojų neišpasa Kasos
SOI E. 5th St., Se. Boeton, Ma
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
110 H SL, So. Boston. Mass.
tinas Vaškys.
Draugija
zavo
susirinkimus
laiko
kas
kytą paklusnumą, kantry
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
Stoną; City, Iowa — Šv. Kaži
antradieni mėnesio, 7:39 vaL Draugija laiko susirinkimus kas trs
bę ir pasiaukojimą. Tame antrą
Šių sekmadlenj kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
2 vaL po pietų. Parapijos salėj
draugijos reikalais kreipkitės
niekas su jais nesusily Visais
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.
pas protokolų raitininką.
T. Justinas Vaškys.
gins.
KAINA TIK 02.50
So. Boston, Mass. — šv. Pet
Indusų žiaurus tikėji
Valgomų Daiktų Krautuvės
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
mas taip įėjo jiems į jų
tinas Vaškys ir T. Juvenalis
kūną, kraują ir smegenis,
Užsakymus siųskite su money orderiu—
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Liauba.
kad jokios pasaulio galy tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Ansonia, Conn. — šv. Antano
bės nieko jiems negalėjo Šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
“DARBININKAS”
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
padaryti. Nieko nepadarė krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
lis Liauba.
New Britain, Conn. — šv. An mahometonų kardas, ne
366 IV. Broadrvay, So. Boston, Mass.
Perkins Markei
Povilas Bushmanas
driejaus par., spalių 18—20 d., paveikė į juos jų pranašas
Tėvas Justinas Vaškys.
Buda, kurčiai buvo krikš 48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
FRANCISCAN FATHERS,
čioniškiems
misijonie- Telephone COLumbus 6702
753 Broadway
310 Orchard St.,
riams, užsiėmė akis ir už 29 Savin Hill Avenue
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester,
Mass.
COL
1981
Pittsburgh (10), Pa. sikimšo
ausis mokslui,
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Rugp. 13 d., ištekėjo panelė
Marijona Morkūnaitė už Enrissey. Ji buvo ilgametė
ko R. Passey.
Dukterų
draugijos
Lietuvos Dūk
ė.
Darbavosi
ir kitų
raštininkė,
draugijų tarpe, pav., kareiviams šelpti skyriuje, ir k-

mylimame laive jis vaišino sa
vo žmoną, tris vaikučius, moti
ną, kaikuriuos gimines ir pa
žįstamus.
Visi jam linki laimingos ir
pasekmingos darbuotės.

ap
sivedė su Alena Valyte, gyv. 37
Old Harbor St. Liudijo Kazi
Šiomis dienomis daug So. mieras Karčiauskas ir Amelija
Bostono lietuvių perka Karo Valytė.
Bonus. Tik per Vyčių Seimą, jų
prieteliai pranešė pirkę Bonų
Antradienio vakare,
7:30
už tris tūkstančius dolerių.
vai., parapijos salėje, 492 E.
Kai kurie lietuviai aukuoja ir 7th St., bus laikomos Moterųkraujo sužeistiems kareiviams. Merginų kareiviams remti sky
Raudonojo Kryžiaus kraujo da riaus susirinkimas. Kviečiamos
vėjams ofisas, 960 Boylston visos susirinkti sužinoti kiek
St., pareiškė, kad daug lietu dovanų kareiviams yra pasiųs
vių ateiną duoti savo kraujo. ta. Bus nutarimų ir sekamam
300 žmonių kas dieną ten au parengimui.
kuoja po puskvortę kraujo.
Jau kareiviai rašinėja sky
Bet reikią net 3000 žmonių tam riui padėkos laiškus už prisiųs
labui, norį aukuoti kraujo, gali tas dovanas.
susitarti telefonu KEN 9060.
Šie kareiviai iš Šv. Petro pa
Kapitonas Petras Moncevi- rapijos jau tarnauja Dėdei Ša
čius - Moncey, Broektonietis, mui:
Edvardas Daunis, Jonas Gabuvo, kelioms dienoms, susto
leckas,
Jonas Poškus, Jonas Čejęs Bostone. Jis ątlankė So.
Bostono lietuvių kleboniją,
sa- batorius, Jonas Kačinskas, En
(
vo giminaičius ponus Petrei- rikas Kačinskas, Juozas Burkius įr k- Kapitonas Money y- neika, Jurgis Nausėda, Juozas
Jurkus, Jonas Sadonis, Anta
ra laivo
Savo
• t - komendantas.
1 »-* i. v •> %« ».Jif
1
nas Ruseckas, Albertas Armolis, Edvardas Npraitis, Boles
DAKTARAI
lovas Juškevičius, Vincentas
Juškevičius, Juozas Bęnušis,
Lietuvis Baptistas
Jurgis Liutka.
(Bus daugiau)
L. Kapočius

A.

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SpUtli Beeton 2660
Ofiso valandos nuo 8 Ud 12, nuo
1:30 Ud < Ir nuo 6:30 fid • r. ▼.
SuMtonds nuo 8 Ud 6 VaL vilt
NeMUomls nuo 8 Ud 12 vaL dieną
(pagąl sutarti)

Tel. TROwbrldfle 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
HARVARD STREET

Central Sq.
MASS.

2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA bučernė ir
grosernė. Bizniu išdirbtus per
daugelį metų ir daro didelę apyvartą. Parduosiu pigiai. At
sišaukite: Mr. Paul Bushman,
48 Crescent Avė., Dorchester,
Mass. Tel. COL. 6702.
(18-21-25)

IŠSIRENDAVOJA
“Darbi
ninko” name 5 kambarių flir
tas; garu apšildytas. Visi parankumai. Atsišaukite tuojau.

Oueen Am Laundry
7-11 Ellery St^
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

tntMkr
KM TKAINS

umnefRiano

rius kreipiąsi į tųps sąvo
draugus, kurie Rygoje jo
pasiryžimą vykti į Vokie
tijos “darbo tarnybą” pa
vadinę — kvailyste. Auto
rius dar pažymi, jog nie
kas neginčijąs, jog “mes
esame latvjąi ir jais nori
me likti”.

Amerikos darbo orlaiviai “Mustąogs”, kurie šiomis dienomis pasirovirš Britanijos yra patys stipriausieji orlaiviai - kovotojai.
Dėkojame visiems už suteik
tas aukas.

f

šeštadienį, lankėsi studentė
tė Bronė Sinkevičiūtė iš Lawrence, Mass. ir p-nia M. Paškauskienė iš So. Bostono. P-lė
Sinkevičiūtė atsilankymo pro-; • Vokietijos
ministerį
ga, nupirko kun. Pr. Juškaičia Rosenbergą paskyrus “o‘Maldų Šaltinis”.
kupuotų Rytų kraštų” vo

line prekybos bendrovė”,
“Kauener Zeitung”, “Asid” serumo institutas,
geležinkelių pagerinimo įstaiga, centralinė geležin
kelių stotis, prekių stotis,
O Lankėsi Mrs. D. Sesnaus- kiečių nacionalsocialistų geležinkelių eksploataci
kienė ir jos dukrelė Mrs. Saka- vadu, ši partija Kaune pa jos įstaiga, reicho gele
vich iš Dorchester, Mass. At skirstyta į dvi “celes”: žinkelių naujų statybų įsilankymo
proga atnaujino Šiaurę ir Pietus. “Kauener staiga, geležinkelių meis“Darbininko” prenumeratą vie Zeitung” (VI. 12) pranešamų įstaiga, Tilžės medžių
į kokių vokiečių įstaigų pa-! matavimo įstaigos skyniems metams.
•reigūnai priklauso vienai! rius Kaune, muitų sky• Penktadienį, rugp. 14, pa-:ar antraį ..celei>.. -Iš šio są- rius, Singerio siuvamųjų
darė atsisveikinimo visit* vyčiai: p. Gudelis, p. Grinevičius,
p. Vaškas, p. T. Aukštikalnytė,
lydimi p. Grendelytės, A. Nevięros, ir k. Vyčiai po savo or
ganizacijos seimo jaučiasi, kaip
po karės. Dabar jie vėl imsis
darbo su nauja energija sek
dami karo reikalaujamas gai
res, kad karo laimėjimas lygegrečiai išeitų ir jų organizaci
jos laimėjimu. Pasisekimo!

sužinome_ kokios v0_ mašinų

bendrovė,

“Phi-

• “Deutsche Zeitung im
Ostland” (IV. 22) rašo,
kad “fuehrerio” Adolfo
Hitlerio įsakymu okupuo
tiems Rytų kraštams įsteigtas specialinis vokie
čių nacionalsocialistų par
tijos skyrius, kuris būsiąs
Alfredo Rosenbergo žinio
je. Jis rūpinsiąsis reicho
vokiečių “politiniu ir pa
saulėžiūros” auklėjimu ir
vadovavimu.
Komentare
išvedama,
kad dabar ir “užimtuose
Rytų kraštuose įvykdytas
totalinės vadovybės prin
cipas”. Partijos ir valsty
binės
administracijos
vieningumas nuo šiolei esąs patikrintas. Nacional
socialistų partijos organi
zacija būsianti ta pąti,
kaip ir Lenkijos “generali
nėje gubernatūroje”, kur
generalinis gubernatorius
Frank esąs ir partijos, ir
valstybės
organizacijos
vadas.

žiaus Marija Michalpvskienė gyvenaftfi Totprių
gatvėje 12, pagimdė 14-tą
ir 15-tą vaiką. Dvynukai
— berniukas ir mergaitę

— yra sveiki.
• Kuląutuvėje rengiami
trijų mėnesių kursai lietu
vaitėms, kurios nori mo
kytis vokiečių kalbos ir
stenografijos. Kursai su
rengti “ryšium su reika
lingumu
turėti didesnį
skaičių žmonių, kurie mo
kėtų vokiečių kalbą”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Reikalingas Janitorius,
kuris žiemą kūrentų boi
lerį ir apžiūrėtų dalykus
apie namą. Atsišaukite:—
“Darbininkąs”, 366 West
Broadvvay, South Boston,

Mass.
REIKALINGA Stitcherių. Geriausiai apmokame
visame Bostone. Amžius
— nuo 18 iki 40 metų. Pa
stovus darbas. Atsišauki
te tuojau:
BEACQNWEĄR CLOTH
ING MFG. CO. INC.,
141 Malden Street,

Boston, M*ss.

kiečių įstaigos Kaune jau hPPs” radijo bendrovė,
yra įsikūrusios.
‘ | filmų bendrovė, žemės ekŠiaurės “celei” priklau- sploatacijos
bendrovė,
so šios įstaigos: generali- į “Viktorijos”,
nis komisariatas, Kauno Reprivatizaeijos ligšiolimiesto komisariatas, Kau- rūa-i rezultatai tikrai yra
no srities komisariatas, daugiau nekaip menki,
žandarmerija,
apsaugos Jei&u Per vienerius metus
policija, tarnybinis paštas, Į tegrąžintas vienui vienas
Rosenbergo ‘Ęinsatzstab’, malūnas..
radijo stotis, Prekybos ir ę Žiežmariuose mirė 120
v•
Luise amžiaus
Kredito bankas,
moteris, pavarde
anglies prekybos bendro Bankauskienė. Viena jos
vė,
“Ostlandb Pluošto anūkė jau turinti 90 metų
Bendrovė”, reicho kredito amžiaus. Velionė pergyve
kasa, spaudos platinimo no 5 kartas. Iki pat ambendrovė, ,“Ostlando
— -v ,” mi- žiaus galo velionė gerai

• Apie poeto Kazio Bin
kio mirtį “Kauener Zei
tung” pranešė, kad “toli
už Lietuvos ribų žinomas
Lietuvių poetas ir drama
turgas mirė šiomis dieno
mis”. Velionis buvęs ba
landžio 29 d. palaidotas
Kauno kapinėse “lietuvių
LANKĖSI
tautos lėšomis”. Į kapines
karstą palydėję draugai,
• Penktadienį, rugp. 14 d
Penktadienį, rugp. 14 d., po
daug kauniečių ir įstaigų
“Darbininke!’ lankėsi LDS 8- L. Vyčių seimo posėdžių, ‘Dar
atstovai. Toliau laikraštis
tos kp. pirmininkas p. P. Ka bininke’ atsilankė p. Jono Glipateikia
Kazio Binkio bio
daitis iš Cambridge, Mass. At neckio vadovaujamos Dayton,
grafiją ir
supažiųdina
silankymo proga “Darbininko” Ohio vytės - delegatės. Jos la
skaitytojus su poeto kūry
spaustuvei aukojo $5.00.
bai patenkintos L. Vyčių sei
ba.
• Tą pačią dieną
lankėsi mu ir Bostoniečių vaišingumu. nerąlines alyvos bendrove, matg įr girdėjo uip pat
K. Binkis yra gimęs Bir
aprūpinimo dvasįnįaį jį nebuvo susilp- žų apskrityje 1893 metais.
Brocktono miesto asesorė Julė Tai buvo Aldona Latovas, An Energijos
Jakavonytė su City Tręasurer na Kavaliauskaitė, ir Marijona bendrove ‘Ostland’, vokie- nėjusi
of Brockton Mr. C. O'Neil. At Martinaitis. Jos tuojaus ir iš čių amatų korporacija, ko
• Iš Berlyno pranešama,
lonizacijos
štabas
(ansievyko
į
namus
pilnos
džiaugs

silankymo proga, p-lė Julė Ją• “Kauener Zeitung” (V. kad reicho ministerijos omingų įspūdžių. Prižadėjo pa dlungsstat)), reicho ‘dar 5) rašo kažkoks vokiečių kupuotiems Rytų kraš
kavonytė aukojo $2.00.
rašyti kaiką, gal ir kaikurių bo tarnybos’ štąbąs, DNB karo korespondentas, ku tams įsakymu rinkinyje
£ šeštadienį, rugp. 15 d. lan
sekretų...
agentūra, pašto komisaras rįs įšsireiškia, jog vokie- gegužės 28 d. esąs paskelb
kėsi Jonas ir Marijona Sutkai
Kaune, 4 metų ūkio plano ■ čiai nieko neturi prieš tai, tas įsakymas, pagal kurį
iš Medway, Mass. Atsilankymo
SIDABRINIS
štabas, be to, kažkokia ka(j bolševikai, prieš pasi- visas SSSR, jos “sąjungi
proga aukojo $5.00.
JUBILIEJUS
“OT” statybos vadovybė. ■ traukdami, sunaikinę pra- nių valstybių”, korporaci
• Rugp. 15 d. lankėsi J. ir
Pietų “celei” priklauso: * mOnės įmones Ukrainoje, jų, sąjungų ir kitokių susi
Rugpiūčio 19 d. š. m. pp. Jo
Joana Gliebai ir Plainfield, Ct.
nas ir Marijona Pečiuliai, gyv. apsaugos policija, SS ir!Tai sutinką su vokiečių būrimų judomas ir nejuPp. GĮiębąi yrą stambūs ir seni
86 P St., So. Bostone, minės policijos vadas Lietuvoje, pažiūra, nes Ukrainos in- domas turtas sudaro “ypa
ūkininkai.
Šia
reta
atsi
įvykdyta tingo turto” (Šonderversavo 25 metų vedybinio gyve saugumo policija, telegra- dugtrializacija
lankymo proga ąukojo $2.00.
fo vadovybė, darbo įstai žemės ūkio sąskaiton. Iš mogen) masę. Įsakyme
nimo sukaktį.
Taipgi su jais lankėsi LDS 1-os
ga, profesinių sąjungų or korespondencijos
seka, dar esą pasakyta, kad vi
PP- Pečiuliai yra LDS nariai
kp. narys p. K. Niauronis su
ganizacija, “Rytų cėntra- kad vokiečius labiau įdo sas šis turtas esąs valdo
ir ilgamečiai laikraščio “Darbi
savo dukrele Terese. Atsilanky
fideikomisariniai
mauja Ukrainos žemės ū- mas
ninko” skaitytojai. Išaugino
Susilaukė
Sūnelio
mo proga, p. Niauronis aukojo
(treuhanderisch).
Tais
kis,
nekaip
jos
pramonė.
! gražiai dvi dukreles — Anelę
$2.00.
“Mašinas Chemnitze pa klausimais gali būti lei
ir Genovaitę.
Sekmadienį, rugpiūčio 16 d.,
geresnės, tuo džiamos vykdomosios tai
• Tą pačią dieną lankėsi Ma
Krikšto sūnus klerikas Bro- pp. A. Klęponiai susilaukė sū dirbamos
tarpu toks juodžemis tėra syklės.
rijona Kiburienė, Dr. A. Kibu- nius ir visa Rusteikų šeima
nelio. Motina ir pirmasis sūne- Ukrainoje”
“D. Z. im O.” (VI. 4), pa
rio motiną iš Dorchester, Mass. nuoširdžiai sveikina pp. Pečiu
lis randasi Camey ligoninėje l
duodamą pųųčte
pa
Atsilankymo
proga
aukojo lius ir linki geriausios jiem
Dr. Dusevičiaus priežiūroje.
• Kauner Zeitung” (IV. stebi, kad “Ostlande” šis į$2.00.
sveikatos ir laimingai sulaukti
p. A. Kleponis yra L. Vyčių
24)
pradėjo smarkią kom- sakymas gąlįojąs jau nuo
• Lankėsi p. J. Valungevičie- Auksinio Jubiliejaus!
17 Algirdo kuopos iždininkas. paniją prješ vartotų daik. pereitų metų rudens, taigi
Sveikiname pp.‘ Kleponius ir
nė iš Dorchester, Mass. Taipgi
tų pardavinėjimą aukšto praktiškai jis jokių pakei
linkime
išauginti
pavyzdingą
atsilankymo
proga
aukojo NUPSIBPJ PAPĮMĮĄ
mis kainomis. Laikraštis timų neįnešąs. Okupuotu
Vytį!
A..E.L.
$1.00.
Šiomis dienomis Pranas Auk
pamini tokius pavyzdžius: Rytų kraštų ministerijos
už 60 markių vertės kos minimas įsakymas teikia
šeštadienį, rugp. 15 d., iš štikalnis, gyv. 8 Hecla St., Dor
LieL
Vyčių
17-tos
Al

chester,
Mass.
minėjo
savo
75
tiumą reikalaujamą 900 ligšiolinei pądėčįąį “teisinį
Baltimore. Md. lankėsi p-lė L.
Valčeskaitė, kuri svečiuojasi metų gimtadienį. Ta proga girdo Kuopos Mėnesi markių, 200 markių vertės pagrindą”.
nis Susirinkimas,
radijo aparatą — 500—700
So. Bostone pas savo draugus. duktė Alena Šaulienė, gyv. 364
P-lė L. Valčeckaitė yra šv. Al Galvin Boulevard, Dorchester,' kuris turėjo įvykti šį trečiadie m., vaikų vežimėlį 60—70 • Kaune Yokįętijos pilie
fonso par. Baltimore raštinės suruošė šaunius pietus savo tė- nį, yra atkeltas į trečiadienį, m. vertės — 500 m., už e- čiams įsteigtas ąpęcialinįs
vedėja. Taipgi su ja lankėsi velį pagerbti, jo gimtadienio' rugpiūčio 26 d., tuo pačiu lai- lektrinį prosą reikalauja civilinių užrašų biuras,
vietinė p-lė Ona Januškevičiū- proga. Dalyvavo kunigai ir ar ku, 7:30 valandą vakare, Vy ma 110 markių ir už dvira kuris veikia pągal VokięĮtijos teisę.
čių kambariuose. Emerson St., tį iki 1.000 markių.
timieji.
Vilniuje birželio mėnesį
Pranas ir Ona Aukštikalniai South Boston, Mass.
• šeštadienį, rugp. 15 d. lan
Todėl kviečiame visus na f “Deutsche Zeitung im gyventojai turėjo gauti po
nuoširdžiai dėkoja savo dukre
kėsi kun. P. Lunskis, kuris da
lei ir žentui už suruoštus pie rius, taipgi delegatus, atvykti į Ostland” (IV. 30) spausdi 80 gramų muilo arba po
bar atostogauja pas kun. Pr.
Vyčių >siisirinkimą trečiadienį, na kažkokio latvių jau 250 gramų muilo paišelių.
tus, a.kun. kleb. P. Virlhauskiui
*
Virmauskį.
Spaudus žiniomis, Vii;
dėk< ja už brangią dovaną — rugpiūčio 26 d., ir išgirsti ra nuolio išvykusio į Vokieti
• šeštadienį, rugp. 15 d. lan kalakutą: savo sūnui kun. portus nuo delegatų kas link ją “darbo tarnybon, laiš niaus civilinių užrašų įužregistruotas
kėsi E. Galvidienė iš So. Bosto Pranui Aukštikalniui, S. J. už 30-tojo Seimo, kuris įvyko So. ką, kuriame aprašomos staigoje
tos tarnybos gyvenimo są savaime nekasdieninis at
no. Atsilankymo progą ąukojo šv. mišias ir telegramą, ir ki Boston’e.
$1.00.
P. Kupraitis, Sekr. lygos., Būdinga kad auto sitikimas. 41 metų amtam sūnui už brangią dovaną.
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Antradienis, Rugpiūčio 18, ’42

DARBININKAS

—'J'

nemanus- nMę ’JOKr.;
Vyriausybės Pastangas į

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJA

Sios laisvos šalies žmo
nėms yra labai sunku su
prasti tikrą Europoje gy
venančių žmonių padėtį,
ypač pavergtose Ašies šaį lyse. Milijonai
kenčia
! skurdą ir vargą. Daug
žmonių miršta badu. Tūk! stančių' tūkstančiai žmo
nių yra kankinami fizi
niai ir protiniai koncen
tracijos stovyklose.
Mes turime susirūpinti
mūsų tautos militare ga
ly be. Ji priklauso nuo mū
sų pačių. Mūsų jauni, sti
prūs vyrai išėjo kariauti
iki mirties, kad apsaugoti
mūsų laisvę. Žuvusiųjų
skaičius priklauso laba*
daug nuo to, kiek mes sa
vo jauniems vyrams paga
minsime ir pasiųsime
ginklų kovoti su priešu.
Visiems aišku ,kad jie be
kanuolių, be tankų ir lėk
tuvų, ir maisto nebus sti
prūs kovoti.

REIKŠMINGA UETUVOS
RESPUBLIKOS DIENA

CHICAGOJE
Paminėta Iškilmingai Ir Patrijotingai. — Spaudoje Gauta
Gražių Aprašymų. — Lietuviškai Kalbantieji Rusai Ir
Pro-Rusai Prikalti Prie Gėdos Stulpo.
Liepos 25 d. buvo tikrai ma
jestotiška. Lietuviai savo na
mus ir įstaigas papuošė Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis.
Dianraštis “Draugas” buvo iš
imtinai pašvęstas Nepriklauso
mąja! Lietuvai. Angliški laik
raščiai turėjo gražius straips
nius, inspiruojančiomis antraš
tėmis, kaip tai: Herald - Ame
rican — 25,000 Lithuanians
in War Fete Tonight. Thank
U. S. for recognizing their
homeland: Daily Times— Lith-

ninkai su vėliavomis, gėlių ne
šėjos su vainikais, ir gėlių em
blemomis, legionininkų vadai
ir garbės sargyba.
Priešaky jų buvo Šv. Kazi
miero Akademikių trijukė, ku
ri vaizdavo Ameriką, Lietuvą
ir Pergalę (Victory). Pergalė
su gėliniu simboliu V stovėjo
vidury, o Amerika ir Lietuva
iš šalių su tautinėmis vėliavo
mis.

Programa pradėta invokaciŠis karas yra visų karas;
ja ir Himnais. Po jų sekė kalnet berniukai ir mergai
2. •A. Sk - i
uanians Here to Mark Republtc .
,
.
, _
tės turi atlikti savo dalį.
-i
„
°°s’ kurias pasakė Chicagos
Day; Daily Tribūne — Repub
Wisconsin
ūkininkai
per
ilgą
laiką
pageidavo
lietaus.
Bet
kai
pradėjo
lyti,
tai
Įdėtus
pripildė
umiesto, Illinois valstybės, Fe
Mes rasime labai mažai
lic of Lithuania Day proclaipes,
kurios
patvinusios
išsiliejo
iš
krantų
ir
užliejo
daug
derlingos
žemės,
o
srovė
vandens
padarė
deralės vyriausybės, Lietuvos
vaikų, kurie negalėtų pir
med by Mayor Kelly; Chicago
daug nuostolių. Štai vienas iš daugelio vaizdų Bayfield’e.
valstybės, Amerikos Raudono
kti Karo Taupymo StamSun —
Lithuanian Rally.
jo Kryžiaus ir lietuvių visuo
pų, kad pagelbėti laimėti
25,000 Tonight will Honor
Lietuvos okupacijos ir pritars
ir tarptautinio karą; turtingesniųjų šeimenės atstovai. Visos kalbos
Nation now Under Nazi Rule;
aneksijos, tačiau, demo- teismo jurisdikcijai noriai mų vaikai gali pirkti daubuvo turiningos, reikšmingos
Daily News —Southwest News
kratinės valstybės, su A- pasiduos, jo sprendimus giau štampų ir mažų boir patrijotingos. Minia jas ly
— July 25 Republic of Lithua
dėjo plojimais ir praktiškais
merika priešaky, nepripa- vykdys. Lietuva, nors ir (nų tais pinigais, kurie yra
nia Day.
pritarimais. Kiekvienas pami
žino jr nepripažįsta. Tose ryt, visas savo bylas mie- jiems skiriami dėl “good
Visuose čia suminėtuose ir nėjimas Prezidento Roosevelto
valstybėse ir dabar Lietu- liausiai sutiktų pavesti time”,
išsižadėdami tų
Mdr<jweffe
kituose
čia
nesuminėtuose vardo, Amerikos pergalės bei
va yra laikoma suvereni- bešališkam tarptautiniui malonumų.
straipsniuose buvo kalbama a- Lietuvos laisvės iššaukė griau
ne valstybe okupuota Vo- tribunolui.
I Vaikai, kaip ir suaugupie Gubernatoriaus Green ir smingus aplodismentus ir nuo
uetuva yra begaliniaituri remt^ aSLV0
Prieš 20 metų Lietuva,tų Sąjunga 1921 m. rug- kietijos. Lietuvos atstovyMayoro Kelly proklamacijas ir širdžius patrijotinės minios iš buvo laisva ir nepriklau- sėjo 22 d7, o Jungtinės A-bės šitose valstybėse, įį!eiuva Yra
gavo vyriausybę visu kuo:
^kinga
Amerika^ oei jos darbu ir pinigais, kad pasoma, kaip de facto, taip merikos Valstybės 1922 skaitant ir Vatikaną, te- ae
*in&a Amerikai
pa
lietuvių
ruošiamas iškilmes reiškimus.
ra.
liepos
mėn.
28
d.
Amebėra
po
senovei,
su
visoyadams
už
visokią
globą
greitinti
§į
os
šalies
pergaLietuvos Respublikos adresu.
Atidarius karo bonų ir štam de jure. Šiandien ji yra de
____ I mia teiaėmU n.raianmi,
Visokią paramą. LietuRyšium su tuo, taip pat, buvo pų pardavimą minia, kaip di facto pavergta ir brutališ- rika buvo pirmoji
iš di-1 mis teisėmis, pareigomis,
A
.
..
.. lę, kuri ne tik apgins Amo
šios
VU1
tauta.
Amerika
pUnepriklausomybę
ir
minima Darius - Girėnas, Le- džiausia upė, plaukė prie par- ka “teise” surakyta. Jos džiųjų santarvės valsty- i* privilegijomis.
Amerika yra skaitoma niausiai pasitiki ir žiun j ]aisvę bet taip pat iSlaisgioninkai, Raudonojo Kryžiaus davėjų ir pirko bonus bei žen laisvės ir nepriklausomy- bių Lietuvos pripažinimo
Lietuvos ir kitų mažųjų ją, kaipo j tikrą motiną ir ving įr pavergtas Europos
lietuvių vienatai, Šv. Kazimie klus. Sakoma, kad išpirko ir bės dvasia, tačiau, tebėra de jure.
bei dabar okupuotųjų val- užtarėją. Lietuviai mato tautas, tarp kurią yra ir
ro Akademijos studentai, ir tt. užsisakė bonų ir štampų virš gyva ir nepergalima.
Nuo Amerikos
Pilietis,
i ik- ^^' stybių užtarėja ir globėja, Amerikos laimejime Lie- Lietuva.
$100,000 vertės. Pirkimų su
ir tt.
nimo ir paskelbimo LietuDe
facto
Lietuvos
Restuvos
laimėjimą;
jie,
ne___________
Ceremonijų pradžiai laikas mos siekė nuo dolerio iki 5
....
....
. ,
x
...
Per ją ir jos sąjungimnpublika
skaitosi
nuo
tada,
vą
esant
nepriklausoma
kug Lietuva ir kai kurios žiūrint kur bebūtų, ar
buvo nustatyta 8 vai. vakare. tūkstančių dolerių.
Gyvoi#
kad
ji.
pasiskelbus
nepri-!
suverenine
valstybe
praėito Lietuvoje, ar Rusijoje, ar
žmonių minia ir jos atsilie
Tačiau žmonės pradėjo rinktis
ia ir .
Vokietijoje, ar Amerikos
Paslaptys
iš visur į Marąuette Parką, pimas į rengėjų ir kalbėtojų klausoma valstybe, prade-jo 20 metų. Dabar minime kar0 •jo savystoviai tvarkytis, dvidešimts metų sukaktį.’ .
§. kj\' i kontinente, trokšta ir linprie Dariaus - Girėno pamink atsikreipimą “Vilnies” komu- De jure nuo tada, kada jos
reikšminga sukaktis.
ir
okupuok ki Amerikai ir jos idea- Darbininkas išleido “GYVO
lo, apie šeštą valandą. Tarpe nacius tiesiog pribloškė prie
JO ROŽANČIAUS
PASLAP
egzistencija
buvo
legaliTai^svarbus
Lietuvos
vaijtos
valst
atgims
j^^liems
talkininkams
karą
TYS
”
knygutės
formoje.
Kiek
septintos ir aštuntos valandos žemės. Per kelias dienas jie
zuota
atitinkamais
įstaty

stybei
aktAs
—
tai
didylaisvomi
į
nepriklausolaimėti
ir
agresorių
sužaviena paslaptis iliustruota pa
visa Marąuetto Parko apylinkė buvo be žado. Tik trečioje die
sai
kertinis
akmuo.
mais,
arba
užtikrinta
veikslais. šioje knygutėje taip
lotą
pasaulį
iš
skausmų
buvo
užtvenkta
žmonėmis. noje prasižiojo ir pradėjo gra
momis taps.
gi yra ir narystės mokesčių la
tarptautiniais
aktais.
An

Nepriklausoma Lietuva Kad tas bus taip, tai nė iškelti ir į sveiką bei prak peliai.
Tuo pačiu laiku ėjo ir paradas, baliotis, bet tas grabaliojknaKnygutės kaina 20c. Už
ĮL- virš 20 metų
I . ._ra____
____ y sąjunginin
___ tišką gyvenimo kelią įsta sakymus siuskite: “Darbinin
kuriam vadovavo Dariaus - Gi sis išėjo taip girtai, ir taip ne kstyviausi aktai buvo pa išgyveno
abejonės,
su artimiausiais (Per ų Įaiką jį padarė ne- kai kaią laimės, o agreso- tyti — sudemdkratinti ir kas”. 366 W. Broaduray, So.
rėno Postas ir Raudonojo Kry įtikinančiai, kad ponai “ba- daryti
kaimynais,
o velesm aktai paprastai daug pažangos riai ir mažų tautų priešai, suteiainti.
Boston. Mas*.
žiaus vienetai. Aštuntą valan tiuškos” bernai visai susikom
su
tolimesnėmis
valstybė

visose gyvenimo srityseJ veikiausiai, atsiras ten,
dą paradas sumaršavo į parką. promitavo — dabar jie nebe
mis.
Pavyzdžiui,
Vokieti

SEIMININKIŲ DlMCSnn
Ji pilnai įrodė, kad gali kur po praeito karo atsiParke iškilo apie šimtas vėlia drįsta ir Halstede pasirodyt —
vų ir sustojo apie 20 tūkstan lietuviai juos pirštais bado ir ja Lietuvą pripažino de laisvai ir savystoviai gy- rado carai ir kaizeriai. Po
jure 1918 m. kovo mėne venti ir tvarkytis. Joje šio karo, kaip nusakyta
jei nori būti gera šeimininke-virėja, tai tuo
čių žmonių giedoti Amerikos ir uite uja, kaip kokius vilkus.
sio
23
d.,
Rusija
1920
m.
Lietuvos Nepriklausomybės
gyvenimo sąlygos ir žmo- Atlantic Charter’y ir Ą- jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
Lietuvos Himnus ir išklausyti
liepos
mėnesio
12
d.,
Taunių ekonominė bei kultu- merikos
bei Didžinaina GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Re
invokacijos. Viso majestotiško pripažinimo paminėjimas tik
žmonių miško akys buvo nu rai pavyko ir pilnai parodė, gimtąjam kraštui ir mieliems rinė padėtis buvo pralen- Brl tarifo**
vyriausybių to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
okupuo- gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
kreiptos į didelę gražiai pa kad lietuviai vertina nepriklau giminėms bei tautiečiams gy kus net kai kurias seną- deklaracijose,
somą
Lietuvą,
kad
jie
yra
dė

puoštą tribūną. Ten stovėjo
sūas ir didžiąsias valsty- toms valstybėms suvere- puslapius, jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
venantiems tame krašte.
garbės svečiai, programo pil- kingi savo vyriausybei už visą
Daugiau tokių demonstraci bes. Ir tas buvo todėl, kad numai bus grąžinti, o sve- $1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
dytojai, parado vadai, vėliavi- teiktą ir teikiamą paramą jų jų! Daugiau tokios paramos lietuvis nieko svetimo ne- timų valstybių globoje etautoms bus
(bonų pirkimo) karo vedimui, trokšdamas, savo kraštą sančioms
mylėdamas,
sunkiai
dirleista
apsispręsti
ir nepri- 366 W. Broadvray,
FOlt
So. Boston, Mass.
krašto gynimui ir Lietuvos
bo,
ir
amerikoniškai
kūrė.
klausomomis
tapti.
laisvinimui!!
Jf. P-tis.
J-ČV

Lietuvos Konsulo Petro Dauįvardžio
Kalba, Pasakyta Lietuvos Respubli
kos Dienoje, Liepos 25,1942 "
Parke, Chicago
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CHURCH»»HOME

Pietų Amerikoje KeRonės
įspūdHol
Parašė
Knygutė

Kun. J.

labai

įdomi fr verta

kiekvienam įsigyti.
Kaina tik
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”,
366 W. Broadaray.
So. Boston.

Phone 1181

į >.

A. P. ŠABLONAS

Lietuvi* Grobusius

WARBONDS

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut
•g w. St.
New Britain, Conn.

Lietuva norėjo ir žadėjo I Iš to seka, kad po šio
greitai pasivyti pavyzdin- karo gali būti ir turėtų
giausias pasauly valsty- būti daugiau mažų, taiką
bes. Deja, priešai ją su mylinčių ir sutartis pil
trukdė, jos laisvąsias ran dančių valstybių, ir makas surakino, ją apiplėšė iiau didelių karą gerbian
ir dar vis plėšia. Ji dabar čių ir sutartis laužančių
kenčia kankinimo kan valstybių. Nes, praeitis
čias. Tos kančios prasidė rodo, kad mažosios vals
jo 1940 m. Pirma ji buvo tybės didžiumoj yra ir
okupuota Rusijos, dabar taikingos ir drausmingos
yra okupuota Vokietijos. — teisę bei teisingumą
Kuomet Rusija Lietuvą gerbiančios ir pildančios;
okupavo, tai Vokietija ir sugebančios gyventi savo
Italija tą okupaciją mie teritorijose be strategi
lai patvirtino ir Lietuvos nių punktų ir be ekstra
atstovybes savo valstybė gyvenimo erdvių.
se uždarė. Italijoje ir Vo Amerikos ir Anglijos
kietijoje Lietuvos pasiun paskelbtiems pokariniams
tinybių ir konsulatų nebė planams mažosios valsty
bės, nėra abejonių, pilnai*]
ra nuo 1940 m.

:

DRAUGE DARBININKE,

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
•C » ’

Jis yra tikras tavo draugas
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

DARBININKĄ”
metams kainuoja $4.00
Pusei metų...... ..... ............. ..
$2.00
Imant sykį į savaitę metams ........$2.00
Pusei metų ________i_______ _ $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:

.

“DARBININKAS”
366 West Broad way,

Sbtilfi 'Boston, MaŠfc - 2
f

r •J

