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Šiomis dienomis OPM
viršininkai patyrė, kad
daugelis automobilių sa
vininkų vartoja visai be
reikalingai gasoliną, kuris
jiems
duodamas būti
niems reikalams. Valdžios
investigatoriai
surado,
kad
nemažas skaičius
žmonių važiuoja į arklių
ir šunų lenktynių vietas,
parodas ir įvairius paren
gimus. Kaikurie vartoja
net sunkvežimius.
Valdžios investigatoriai
dabar lanko visas pasi
linksminimo ir malonumo
vietas, kaip tai: pajūrius,
pasilinksminimo parkus,
piknikus ir tt.
Kadangi valdžia pagei
dauja, kad šiais karo lai
kais žmonės susilaikytų
nuo bereikalingo važinėji
mo į įvairius pasilinksmi
nimo parengimus, pikni
kus, balius, tai turėtų pa
klausyti.
Visi tie, kurie nesilaiko
nustatyto parėdymo, gali
netekti
gasolino knygųv•
cių.

DARBININKAS
Lithuanian Senu-Weekly
Newspaper
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Vokietijos Kardinolas Bert
ram Atsisakė Vyriausiojo
Pareigu
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Naciai Užėmė Krasnodar
Rusai Buvo Priversti Trauktis

Berne, Šveicarija, rugp.
20 —Šiomis dienomis J. E.
Kardinolas Adolf Bertram
iš Breslau, Fuldas Vokie
čių Vyskupų Konferenci- ’
jos pirmininkaujanti gal
va, atsisakė nuo pareigų.
J. E. Kardinolas Bert
ram yra 83 m. amžiaus.
Jis prašo, kad į Jo vietą
būtų paskirtas vyskupų
kolegijos jaunesnis narys.
Spėjama, kad gali būti
paskirtas Berlyno vysku
pas Preysing, vienas įžy
mesniųjų Katalikų Baž
nyčios vadų Vokietijoje.
Fuldas Konferencija sa
vo pusmetiniame susirin
kime priėmė eilę rezoliuci
jų dėl santykių Bažnyčios
su nacizmo rėžimu.

Maskva, rugp. 20 — So Kaukaze bus vedamas žie
vietų Rusijos vyriausybė mos metu. Kitur abi pusės
praneša,
kad vokiečiai mėgins laikyti ką turi.
privertė sovietų kariuo Vokiečiai užėmė Maikopo
menę pasitraukti iš Kras aliejaus laukus, be abejo
nodar,
Šiaurvakarinėje užims ir Grozny. Bet so
Kaukazo dalyje. Stalin vietai visą sunaikino, kas
grado karo fronte, sako, buvo galima, ir bent šejų kariuomenė atlaiko na šius mėnesius užims laiko
cių puolimus, o kitur net iki Hitleris galės iš čia
priverčia vokiečius pasi gauti aliejaus. Jei rusams
traukti. Vokiečiai pasiva pavyktų apginti Baku arė gilyn į Rusija į pietų- liejaus laukus, tai jie tu
vakarus nuo Kletskaja, rės užtektinai savo reika
75 mylias į šiaurvakarus lams, nors atvežimas ne
nuo Stalingrado. Vokie bus lengvas. Bet rusai sa
čiai deda visas karo jėgas, ko, kad jie turi užtektinai
kad perkirsti Volga upę. aliejaus iki pavasario.
Sovietai praneša, kad eina
smarkūs mūšiai prie Pya- Jei rusai netektų Mas
tigorsko, 15 mylių į pietus kvos ir Leningrado, bet
Kaimyniškas pasisveikinimas Amerikos jūrininkų su Kanados ka
nuo Mineralnyja Vody, sulaikytų vokiečius prie
reiviais, kai jie susitiko Londone.
"fr
11
■■ —..... ■
reiškia, vokiečiai giliau Kaukazo kalnų ir Volgos,
2000 Darbraraky Išėjo
pasivarė į pietų Kaukazą. jie galėtų ilgai kovoti. Di
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nuverstas John F. O’Hara, C.S.C., kramentas.
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,
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kareivių. Į tą patį laiką Nors vokiečiai užėmė be
tuvo aerodrome, pakėlė k.as’
svarbios pnezas- j^ussoiįnj
D. D., buvęs
Sakramento suteikimas rusai netekę 606,000 ka galo daug Rusijos teritori
aukštyn du savo pirštu. ties buvo atleistas nuo Legionas bus organizuo Universiteto
Ir viso# apeigos įvyko at- reivių. Prie Voronežo, so jų, bet svarbu tas. kad so
Raudonieji tuojau supra darbo, 2000 sustreikavo. jamas
ir
apmokamas ir dabartinis '
Katali
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IT------ t-i-t
riuomenė turėjo pas& sunaikintos. Tačiau sovie
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antrąjį frontą. Bet Angli
teikė Sutvirtinimo Sakra
traukti atgal, bet tai bu tų Rusijos vyriausybė pa
sar&yba> susidedanti vęs mažas ir tvarkingas reiškė, kad dabar Rusijai
joj ir Amerikoj dviejų pa
Laisvųjų italų vadu pa mentą dideliam kareivių
AmenKOS luinuonienę
šešiolikos parinktų ka- pasitraukimas.
keltų pirštų ženklas reiš
skelbtas Count Carlo Sfo- ir karių viršininkų būriui.
gręsia didesnis pavojus,
Tai
pirmą
kartą
b
uvo
reivi
4.
Taipgi
grojo
du
dikia “Victory”.
Washington, D. C., rugp. rza
Sovietų Rusijos padėtis negu 1941 metais, kada
p
ą
deli kariuomenės benai.
20 — Prieš Pearl Harbor
nėra beviltiška, bet pavo naciai buvo prie Maskvos
Atlydėjus vyskupą, prie jinga. Atrodo, kad karas vartų.
KARO ŽINIOS
užpuolimą, daug Ameri VOKIEČIAI NETEKO 1O
altoriaus buvo pastatytos
kos jaunuolių savanoriai
SANTRAUKOJE
aštuonios regimentų vė
buvo įsirašę į Kanados
KAREIVIŲ EGIPTE
liavos. Vyskupą lydėjo ka
Didelės Komandos jė kariuomenę. Dabar iš 16,riuomenės vyresnieji.
gos, pasiekusios Prancū 000 Amerikos piliečių sa Londonas, rugp. 20 — laivų statybos kiemus.
,. , Įeit. Londonas, rugp. 20 — kareiviai, pasiekę Prancū
zijos pakraščius, padarė vanorių perkelta į Ame- Anglijos vyriausybė pra-1 Tuo pačiu laiku Sovietų Šv. mišias atnašavo
camp es kaPędaug nuostolių Vokietijos nkos kariuomenę 2,058 neša, kad į du mėnesius Rusijos lakūnai bombar- 9*
Laike
šv. mišių į- Amerikos kareivis! pirmą ziją, duoda vokiečiams su
laiko vokiečiai neteko 10,-'davo Danzigą, Karaliau- li°nasnaciams. Puolimas buvo kareiviai.
kartą nuo 1917 metų ko prasti. kad netikėtu metu
000 kareivių Egipto karo čių ir Tilžę. Danzige sukė- spūdingai grojo ir chorą voja prieš nacius okupuo bus tai galima padaryti
gerai suplanuotas ir vy
kusiai pravestas. Dieppe kanada suvaržo fronte.
lė septynius gaisrus; Ka dirigavo mums gerai ži toje Prancūzijoje. Jiems plačiu mastu ir tikrai pra
apylinkėje sunaikino na
CIVILĮ VEIKIMĄ
raliaučiuje — trylika ir nomas muzikas, kuris yra pagelbėjo Kanados, Angli dėti puolimą prieš Hitlerį
buvęs Providence lietuvių
cių šešių > kanuolių bate
Raudonieji Padegė Kara- Tilžėje — keturius.
parapijos vargonininkas jos ir Prancūzijos gerai iš Europos kontinente.
riją, amunicijos lauką,
Visi
raudonųjų
lėktuvai
Ottawa, Canada, rugp.
Kaučių—Tilžę
ir 1941 m. Brockton Fair lavinti kareiviai.
prieš - lėktuvinę bateriją 20 — Premieras W. L. Magrįžę.
Grounds,
“Darbininko” Iš Anglijos laivais ka Devvni Lakūnai Aodovanoti
ir vietos radio stotį. Nušo ckenzie King praneša, jog Londonas, rugp. 20 —
metiniame piknike vado riuomenė pasiekė okupuo
vė 82 nacių lėktuvus ir valdžia yra nusistačius Anglijos lėktuvai puolė
Alijantai Bombarduoja vavo
Sidabre žvaigždėmis
bendram chorui, mu tos Prancūzijos pakraš
100 kitų sužalojo. Tuo pa “ne būtiną civilį veikimą Baltijos uostą Prūsijoj,
Prancūziją
zikas Antanas Giedraitis. čius, pasiekė Dieppe, kur
čiu laiku Suvienytos Tau suvaržyti arba visai sulai netoli Danijos rubežiaus,
yra nacių
apsigynimo Washington, D. C., rugp.
tos gali būti iš tūkstančio kyti”.
submarinų stovyklas ir Londonas, rugp. 20 — Muzikas Antanas Gied tvirtovė.
Daugiau kaip 20 — Karo Departmentas
lėktuvų prarado devyniosraitis
dabar
yra
regimentūkstantis sąjungininkų praneša, kad už ypatinAmerikos ir Anglijos la
dešimt penkius. Puolimas
to
vargonininkas
ir
choro
lėktuvų lydėjo laivus. Į gus pasižymėjimus kaukūnai smarkiai bombar
tęsėsi per 9 valandas.
vedėjas.
Garbė
lietuviams
Tankai iš laivų iškelti ir tynėse su dvidešimt-tridavo vokiečių tvirtoves
Žuvusiųjų skaičius di
turėti
tokią
asmenybę,
nuvežti į Prancūziją. Ten mis japonų lėktuvais virš
Prancūzijoje; suardyti ge
delis abiejose pusėse.
kaip
muzikas
Antanas.
suardyta nacių tvirtovė, Burmos Majoras Frank
ležinkeliai ir fabrikai OnRap.
subombarduotas
ginklų D. Sharp iš Salem, Ore. ir
nabrucke.
Berlynas
Suvienytų
sandėlis. Kovos dar eina. jo įgulos astuoni kiti la
Tautų puolimą vaizduoja,
Anglijos vyriausybė pa kūnai tapo apdovanoti Si
Rio De Janeiro, Brazili kad valdžia kogreičiausia
Dvidešimt trys Jung. Britanija Įspėjo Pranei
kaipo nugalėtos invazijos ja, rugp. 20 — Suvienytų paskelbtų karą.
reiškė, kad tai yra tikslas dabro žvaigždėmis.
Valstybių lekiančios tvirpastangas. Naciai sako, Tautų — Amerikos, Bri
Suvienytų Tautų Ko sunaikinti vokiečių tvir
kad septyniolika karo ir tanijos ir Brazilijos karo Kaip žinoma, šiomis die-itJovžs PadeSž nacių aero- mandos puolimas Prancū toves.
transporto laivų nuskan jėgos pradėjo kampaniją nomis Ašies Povandeni-:dromus,ir, sunalkA1"? Pu zijos pakraščiuose labai Iš Berlyno pranešama, 100 Darbininkų Sustreikavo
dinta arba sužalota, 1,500 prieš Ašies submarinus, niai laivai nuskandino 5 Bmo . k®Bus Abbeville, suįdomino pavergtuosius kad šimtai sąjungininku
kareivių paimta nelaisvėn kurie veikia Pietinės A- Brazilijos pakraščių lai- Prancūzijoj.
prancūzus. Tačiau Brita kareivių buvo nužudyta Haverhill, Mass. rugp.
vus ir maždaug apie 670 ... . .. , .
.. .
ir sunaikinta 28 tankai.
merikos Atlantiko vande žmonių.
| Vidiy Vadai Pasitarimuose nija įspėjo, jog tai nėra Prancūzijoje, keletas lai 20 — Šimtas darbininkų
invazija. Patarė prancū vų nuskandyta Anglijos Kent Shoe Co. fabrike su
Maskva praneša, kad nyne
Suvienytų Tautų karo| Brazilijos
vyriausybėj Vichy, Prancūzija, rugp. zams kol kas susilaikyti | kanale; tankai sunaikinti, streikavo
reikalaudami
Vokietijos nacių jėgos da
kritikuodama
Ašies
neat20
—
Vyriausias
valstynuo
veikimų
prieš
nacius,
Bet
Amerikos
ir
Kanados
didesnio
atlyginimo.
bar smarkiausiai puola jėgos nuvyko mažiausia 7
išvengti
masinių
nišų karo jėgas Novoro- Ašies submarinas, vieną sižvelgimą į elementari- bės maršalas Petain priė- kad
syisko
ir
Stalingrado nuskandino ir gali būti du nes žmogaus teises, paža- mė konferencijon vyriau- skerdynių, kurios ir taip
dėjo, jog pasikęsinimai sią valdžios galvą, Pierre skaudžiai
nuskriaudė
iš jų.
frontuose.
Brazilija yra karo išva ant Brazilijos nuosavybės‘Lavai, o vėliau turėjo pa- prancūzų tautą.
Prancūzai, nepaisydami
karėse. Gali bile dieną pa ir gyvybės bus nubausti. ’ sikalbėjimą su admirolu
šeštadienį, rugpiūčio 22 d., 2 vai. po pietų vėl tu
Urugvajaus prezidentas, Francois Darlan, kaipo įspėjimo, buvo labai susi
skelbti karą Ašiai, kurios
rėsime progą klausytis lietuviškos programos iš
povandeniniai laivai pada Alfredo Baldomar pasiun-) vyriausiu žemės, jūros ir domėję sąjungininkų puo
;
limu. Bendrai jaučiama, WCOP stoties, Boston.
rė tai šaliai nemažai nuo tė Brazilijos prezidentui, oro jėgų vadu
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir
Per radio įspėjo gyven kad esą pradžia antrojo
stolių. Įpykusi visuomenė Getulio Vargas užuojau
klausykite Darbininkų programos.
fronto Europoje.
tojus laikytis ramiau
nerimauja ir reikalauja, tos telegramą.

Amerikos Kareiviai Prancūzijoje

Bombardavo Ašies Submarinas
Ties Brazilija

Darbininkų Radio Programa

DARB ĮNINKĄS

Penktadienis, Rugp. 21, 1942

kalba, tik evangelija skai
toma dar Europos kalbo
mis: anglų, prancūzų, ir
vokiečių. Bet lietuvių kal
ba ji neskaitoma, nors
Vladivostoke lietuvių tik
rai buvo nemažiau, kaip
anglų ar prancūzų katali
kų.
Čia Vladivostoke, mes
besiruošią į Lietuvą — pasirūpinom daugybę vizų,
kaip tai: kinų,
anglų,
prancūzų, italų ir vokie
čių, kaikurios buvo, kaip
vėliau pasirodė — nė ne
reikalingos, nors prikišom
po keliolika dolerių vir
šaus. Be to, prieš sėdus į
garlaivį, mus įskiepyjo
i nuo choleros ir vidurių
[šiltinės (tifo).
(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS žinios
Nacių Nuostoliai Dieppe
"Labai Dideli"

!

Raudonieji Bombardavo
Prūsija

Londonas, rugp. 20—Čia
• nugirsta
Berlyno radio
--------------------pranešimai, jog Sovietų
Vichy, Prancūzija, rugp. ir vakarų Prūsijoje. Vo- lėktuvai nakties
laiku
20 — Iš Prancūzų šaltinių kiečiai sudaro planus iš- bombardavo kelias vietas
paduoda, kad Vokietijos vežti 500,000 lenkų iš Po- Rytinėje
ir Vakarinėje
nacių kareiviai “turėjo la meranijos. Nėra abejonės, Prūsijoje. Naciai pripabai didelius nuostolius” kad tie lenkai bus išvežti žįsta, kad laike to bomDieppe mieste susirėmi į Vokietiją.
įbardavimo keletas žmonių
muose su Suvienytų Tau
žuvo ir padaryta maži ma
tų Komandos jėgomis, ku
terialiai nuostoliai. Naciai
rios padarė netikėtą puo Nebevartojami Automobi nušovę du raudonųjų lėk
limą. Užmušta 30 prancū
liai Bus Sunaudoti Karo tuvus.
Raudonųjų marinai atvežti į priešo okupuotą kraštą išlipo iš povan
zų civilių ir ‘šimtai” suBritų lėktuvai bombar-į
Reikalams
deninių laivų mažais guminiais laiveliais priplaukę kraštą. Šios rūšies
žeista.
davo Vakarinėje Vokietiužnugariniai puolimai labai par&ližuoja priešo karo veiksmus.
700 Lenkų
Newark, N. J? rugp. 20 j°Je’ kur taiP Pat kiek ”»-!
Apsivedė Su Skėtėmis
Armija Paėmė Woods Dirb — Karo Produkcijos Ta- kentgj° civiliai gyvento-!
J. Mažeika. šilto, saulėto oro ji nerybos Saugojimo divizi- ja*’ sa^° naciai. Naciai
tuvę Savo Kontrolėn
mėgsta.
jos viršininkai atsišaukė1" septynius Britų
Glasgow, Škotija, rugp.
Visa laimė, kad maru
So. Boston. Mass. — i visus senų automobilių Iek‘“™st
europiečiai, arba baltosios 20 — Per du pastaruosius
Ketvirtadienio rytą, rugp. supirkinėtojus New Jer-i Galimas dalykas, kad
rasės žmonės, beveik ne- metus 700 lenkų kareivių,
20 d., Prez. Roosevelto į- sey valstybėje, kad jie raudonųjų ir Britų _ bomsusirgdavo. Gi kiniečius kurie treineravosi Škotituojau
parduotų
senus,
i
bardavintas
padare
didesakymu, armija paėmė
guldė be pasigailėjimo, joje, apsivedė su šk '
nuostolius, bet ar prisavo
kontrolėn
S. A. nebevartojamus automoKas susirgo, tai ir mirė, merginomis. Jdor •
(20JM kilometrų kelione)
Woods Maciūne kompani bilius valdžios įstaigoms, siPa^j?s. naįa\pagyjimų nepasitaikyda- lenkų kareiviai b
Gairo, Egipto, pranejos dirbtuvę, kur dirba a- kurie bus paversti į gelestiprūs tautiniai, 1
Tolimoje Azijoje — Pirmos Žinios iš Atgimstan vo.
žį
ir
plieną
Kas
mėnuo
>
kad
ten
nėra
jokių
perpie 700 darbininkų.
ienai:
Tokia žiema, dar labiau tęs priverstų bū'
P61* pastarąsias čios Lietuvos — Nerimas — Čumos MandžiūriŠis žygis buvo padary per 5 mėnesius tikimąsi n^a^nil
troškino lietuvio tremti- patriotėmis?
joj — jūroje — Tautų Pasaulyje.
tas po to, kada kompani po 40,000 tokių automobi- dienas. Karo veiksmai lanio jėgas. Jis troško netik i
------Gal būti nacių
ja atsisakė priimti Karo lių paversti į naudingą ka(Kaip žinoma, prasidėjus sikūriančią Lietuvos vals- vėl savo šalį pamatyti, bet; • Ženevos dienraštis ‘TriDarbo Tarybos įsakymą ro medžiagą New Jersey maršalas Rommell, pra- Pirmam Pasauliniui karui, tybę išgirsdavom iŠ Ame- ir savo kaulus ten greta bune de Geneve” paminėnasirašvti sutarti kuria! valstybėje.
’
irad?s i0’000 kareivių, ne tūkstančiai lietuvių buvo iš- rikos iįetuvių laikraščių,
pasirašyti sutartį, kuria
y JC
besitiki laimėti,
saviskių palaidoti.
į jo Ciuricho
laikraščio
tremti į Tolimąją Aziją. Iš-j “Darbininkas” labiau už
duotų unijai užtikrinimą, Spėjama, kad senų ne-į Iš Australijos praneša>
Buvę karo belaisviai, vė- “Neue Zuercher Zeitung”
blaškyti lietuviai pergyveno kitus vįsų buvo laukiaJ Uau santarvės organizuo- paskelbtą straipsnį apie
ir priverstiną arbitracijos bevartojamų automobilių 1
J
kad kautynės Solomon sa
teisę su United Electri supirkinėjimas bus pra lose tebeina. Jos gali tęs dideli vargą ir skurdą. Daug mas jig sugebėdavo grei- ti ir apginkluoti, kaip tai: Lietuvos žemės ūkio padė
cal, Radio and Machine vestas visoje šalyje.
žuvo saituose Sibiro kras- čiau ir tiksliau paduoti ži- čecho-Slovakai, rumunai, tį. Dienraštis sako:
tis gana ilgai, nes Jung. jų
tuose Istorija kartojasi. Da- nių> apie pirmosios Lietu. serbai> vokieciai, austrai
Workers (CIO).
‘Neue Zuercher Zeitung’
Valstybių karo jėgos yra
Kompanija bevelijo, kad
bar
dar
daugiau
lietuvių
yvos
vyriausybės
darbus,
ir
kiti
—
tuo
metu
buvo
paskelbė įdomų straipsnį
Antras Frontas Galimas, pasiryžusios sulaikyti ja
armija užimtų dirbtuvę, o
ra
išvežta į Sibirą. Kaikune kariuomenės žygius, lai-'gabenami iš tolimojo Si- apie dabartinę Lietuvos
ponus nuo veržimosi į
Jaučia Washingtonas
ne, kad darbininkai gautų
Pirmojo Pasaulinio karo he-.kinąją konstituciją, Stei- biro jūrų keliu iš Vladi- ekonominę padėtį, kaip ji
pietrytus.
pripažinimą.
tuviai tremtiniai tik po dvy- gįamojo Seimo sušauki- vostoko Europon, kiekvie- seka iš Vokietijos ministeWashington,
D.
C.,
rugp.
Armijai užimant dirbtu
likos metų nuo karo uzbai-■
taikos derybas, apie nas į savo šalį. Jais pasi- rįo okupuotiems
Rytų
Indusų Sukilimas
ves neįvyko jokių nesusi 20 — Amerikos, Kanados,
gos tu^o laimės sugroti i mūsų Vilniaus klastingą rūpino santarvininkai ir kraštams.
pratimų. Tik 25 darbinin Britanijos ir Kovojančių
nepriklausomą Lietuvą. Vie- užgrobimą įr t. t. ir tt. i tarptautinis
Raudonasis
Užgniaužtas
Tenka priminti,
kad
prancūzų
įsiveržimas
į
na

nas tokių tremtinių, būtent,
Nerįmas mumyse ^ Kryžius.
kai atsisakė eiti į darbą.
prieš kelis mėnesius vo
Kompanijos viršininkai cių okupuotą Prancūziją i Bombay, Indija, rugp. p.
paraše savo į- aUg0 įr augo. Rodos, im-j Šia proga teko pasinau- kiečių komisaras liepė lik
iš anksto buvo pareiškę, duoda galimybę pradėti 20 — Kaip žinoma, indu- spu us
eiones i nq>n- tum pavirtęs paukšteliu doti ir desėtkai mūsų bro- viduotis Lietuvos Preky
kad jie pagelbės armijos antrąjį frontą Europos sai buvo sukįię prįeš Ang- klausomą Lietuvą. Taigi gal^ skristum j
gimtinę lių lietuvių.
bos ir Pramonės Rūmams,
kontinente.
lijos
valdžią.
Jie
reikalaubus
įdomu
Gerb.
Skaityto

viršininkams perimti ir
1921 metų, balandžio 1 kurių vietoje su didelėmis
Be to, šis Komandos įsi ja nepriklausomybės. An jams susipažinti su Pirmojo šalį. Arba, jei būtų kokia
vesti dirbtuvės reikalus.
nors viltis buvus — būtų diena, man buvo nepapra- iškilmėmis buvo įsteigtas
karo tremtinių
Armija
apsistojo So. veržimas ir puolimas įro glijos valdžia areštavo in Pasaulinio
Susivienijimas”.
„
„
?
gal
ne vienas pėsčias iškeistai laiminga: Netikėtai iš “Ūkio
do rusams, kad pagalba dusų vadus, tarp kurių ir kei.one .s tobmųjų kraštų r,iavęs
Boston High School. .
. tolimus vakarus. Vladivostoko
Lietuvos Dabar vėl jo vietoje stei
bus teikiama. Galimas da Mohandas K. Gandhį. Innepriklausomą Lietuvą. Re
Dėja — tokie žygiai tebu valstybės atstovo p. Vai- giami “Ūkio Rūmai”, ku
lykas, kad kitas puolimas dusai, netekę vadų, neil- dakcija).
Uždrausta Lenkiškai
vo tuščios svajonės. Bai tiekaičiaus gavau telegra rie reiškią verslo “savival
bus daug stipresnis ir,
galėjo priešintis AngPrieš dvylika metų Pir gėsi 1920 metai. Prasidė fu pranešimą, kad iš Har- dą”. Likviduojamojo “ŪKalbėti
gausesnis. Laikui bėgant bjos valdžiai. Sukilimas
gali virsti pastoviu įsiver- užgniaužtas, tačiau indu- masis Pasaulinis karas jo 1921 metų pirmos die bino dviem lietuviam esą kio Susivienijimo” vedė
rezervuota vietos važiuoti jais buvo paskirti vokiečių
London, Tugp. 20 — Na žimu ir puolimu Vokieti-;saį nenuraminti. Jie savo jau buvo pasibaigęs. Ta nos.
komisariato
cių vyriausybė uždraudė jos nacių karo jėgų oku- reikalavimo dar neišsiža- čiau tūkstančiai lietuvių, Klaikūs buvo laikai. Vi jūrų keliu savo tėvynėn. generalinio
Rytdieną, dar smulkes valdininkai.
tautos sūnų ir dukterų te
Į dėjo.
lenkiškai kalbėti Danzige puotuose kraštuose.
si, kas likę gyvais po karo nių informacijų gavau
Indijos Mosulmonų Ly bebuvo išblaškyti po pla buvo išvarginti, nuskurę,
• “Kauener Zeitung” (V.
paštu.
gos vadai, kuri laikėsi be čiausius Rusijos plotus.
subiednėję.
Gi plačioje Džiaugsmas, galite įsi 28) praneša, kad nuo bir
šališkai nuo sukilimų, da Čia buvo daugybė paim- Rusijoje dar liejosi krau- vaizduoti buvo nepapras želio mėn. Lietuvos ūki
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
bar bando pasimatyti su tų karan vyrų, minios mo- jas nenurimo revoliucijų tas. Važiuoti galiu tuojau, ninkams įvesta specialinė
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
Gandhi ir padaryti kokią terų ir vaikų karo tremti- ir kontrevoliucijų bangos, Lietuvon! Ir dar tokiu įdo sodybos kortelė”, į kurią
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina . 30c.
nors sutartį, kad veikti nių. Jie visi dūsaudami Jos pasiekė ir Tolimuo- miu, nežinomu, už tai taip įrašoma gyvulių, javų ir
DIEVO MOTINOS APSI REIŠKIMAS
ant Kalno
bendrai
savo šalies gero laukė to auštančio ryto, sius Rytus. Be šių sunky- viliojančiu, — jūrių keliu. visa kita gamyba. Korte
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
kai turės laimės ruoštis bių Kinijoj ir Mandžiūri- Balandžio 6 d. jau buvo lės pagamintos Vokietijos
pusi. Kaina ______________ _____ __________ *-------- 25c.
vei.
Kaip praneša, kaiku- vėl grįsti į gimtąją šalį. . joje iškilo nauja nelaimė: me Vladivostoke, tame ru pavyzdžiu.
DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ................................ 50c.
riuose mažesniuose kai Nuo 1914 iki pradžios 1920 metų rudenį pasiro sų tolimiausiam, stovin
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.
meliuose tai vienur tai ki 1921 m. pats turėjau dė Mandžiūrijoje maras. čiam ant kranto Didžiojo Pirk Defense Bonds ir Stamps!
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
tur įvyksta riaušės, bet draug su kitais tokiais il Nors dar 1919 metų vasa vandenyno uoste.
Remk šios šalies apsigynimą!
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
jos neturi didelės reikš gesiais trokšti. Tarnavęs ra, kaip čia siautė chole Vladivostokas įsikūręs
gė Kun. J. B. Končius, S.T.O. Kaina --------------- 20c.
rusų kareivijoje, vėliau ros epidemija ir tūkstan gana vaizdingoje vietoje:
mės.
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ________________ ___________ 15c.
Šiomis dienomis areš karui pasibaigus — eili čius žmonių kiniečių ir Vakarinis jūros krantas
Juozas Kashtskas
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
europiečių nuvarė į aną aukštas, kalnuotas — čia
niu
darbininku
dirbtuvė

tuotas
Devadas
Gandhi,
Ine.
15c.
Kaina ............. ................ ..........._........... .. .................. .....
pasaulį. Bet 1920 metų pasiskleidę miesto namai Laidotuvių Direktorius
Moh3ndas K. Gandhi sū je.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
nus ir laikraščio redakto Buvome labai toli nuo ruduo buvo daug baises ir rūmai. Iš rytų užtaka Patarnavimas Dieną ir Naktį
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
rius, kuris esą nusikaltęs Lietuvos, Rytiniame Azi nis. Čumos epidemija vi “aukso ragas” — natūra
Kaina _____ _____ _____________________________ 15c.
602 Washington Blvd.
siems įvairė nemaža bai lūs jūros uostas. Teko bū
prieš Indijos Gynimo įsta jos pakraštyje.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ............................20c.
BALTIMORE, Md.
Mūsų lietuvių kolonija mės.
tymą,
išspausdindamas
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
ti katalikų bažnyčioje —
Graži apysaka. Kaina ................................................... 25c.
dabartinėje Atsimenu: Štai gatve at nedidelė, stovi aukštai ant
priešingas žinias. Policija Harbine,
Telephone Piaza 8595
Llmoslnal dil visokių reikalų.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
korfiskavo visą laikraščio Mandžiūrijos ‘valstybėje’, ūžia automobilis. Didelė kalvos. Pamaldos lenkų
Kun. J. Paškauskas. Kaina..................................... 25c.
laidą, kurioj tilpo Britani buvo nedidoka, apie pus- platforma, ant jo sėdi ke.
v• i
■> r i- i ir •
*
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
jos tvarką puolančios ži antro šimto asmenų. Mes Ii baltais apsiaustais apsi
pusi. Kaina .............................. ........................................... 20c.
Valgomų Daiktų Krautuvės
nios ir straipsniai.
sueidavom nedideliais bū siautę su kaukėmis ant
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
reliais, pasiguosdavom, iš- veidų, rankos brezentinė
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
na .......................................................................................... $1.60
Nuskandino Japonų Karo liedavom kits kitam savo mis pirštinėmis užmau tus, Pirkti
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka,
nes jie parduoda
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
tos.
Vienos
akys
žiba.
—
krašto
ilgesį
ir
negalėji

šviežius
produktus
ir
maloniai
patarnauja.
Nuėję
į bilę kurią
Laivų
MAS.
Čia rasite daugybę įvairių valgiams
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10
Tai skrajojantis būrys ko krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
mą į jį sugrįžti.
VVashington, rugp. 20 — Iš Lietuvos kokių nors vai su čumos epidemija.
Su užsakymais kreipkitės —
Povilas Bushmanas
Perkins Marint
Jungtinių Amerikos vals žinių beveik negaudavom. Epidemija 1920-21 metų
tybių povandeninis laivas Iš viso į mūsų koloniją žiemą dar smarkiau bujo 48 Crescent Avenue
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
"DARBININKAS"
nuskandino Japonų karo gal kokie 3 ar 4 laiškai iš jo. Charakteringa, kad Telephone COLumbus 6702
3SS W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. l į laivą Aleutianų salų pa- Lietuvos tebuvo gauti. čuma tarpsta žiemos me 29 Savin Hill Avenue
753 Broadway
Tel.
ŠOU 3120, So. Boston.
tu.
Priešingai
—
vasaros
Dorchester,
Mass.
COL
1981
* » krantėse.
Daugiausia žinių, apie be-
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Svarbioj ir kritiškoj per- šį karą. Mes niekad karą
žvalgoj apie Amerikos da nepralaimėjome,
bet
bartinį militarinį ir pro mums primena, kad tas
dukcijos padėjimą, Karo reiškia, jog mūsų protė
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA
Informacijos Ofisas įspė- viai niekad nepralaimėjo
Domestic yearly ........ ............... >4.00 Amerikoje metams .................... $4.00
I
jo
pereitą savaitę, kad karą; ir mūsų protėvius
Domestic once per weekyearly $2.00 Vieną kart savaitėjemetams.... $2.00
Poreign yearly _____________ $5.00 Užsieny metams ___
$5.00
“Mes galime pralaimėti šį šitokis karas niekada ne
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
karą”.
grasino. Yra karas prieš
Nors amerikiečiai daug žmones su kuriais teisin
DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
pasiaukojo, OWI praneša, ga taika nėr galimas daik
Telephone SOUth Boston 2680
“Kaipo tauta mes tik iki tas; Europoje ir Azijoje
slėsnų karėje”.
jie vartojo kitokių būdų
Mūsų Alijantai lig šiol prieš aktualį šovimą, ir jų
Amerikos juodukai-negrai, kurie atvyko į Šiaurinę Airiją ir išlipę iš
neša sunkiausią naštą, pa rekordas parodo, kad jie
laivo susirikiavę traukia į stovyklą. Tai pirmasis juodukų būrys, kuris
gal peržvalgą, ir jiems ne vis tęs jų juodąjį darbą,
atvyko į Š. Ariją.
teikėme tiek daug pagal kada kautynės sustos, jei
bos kiek jie tikėjosi nuo gu jie vis turės galę. Yra
mūsų gauti”. Iš dalies totalinis karas, kur praRyšiumi su pernelyg paplitusiu didmiesčių ne
“mes lig šiol neproduka- laimėjimas reiškia pramoralumu, viens Bostono teisėjas taip pasisakė:
vome karo pabūklų iki gaištį.
Prancūzai žino,
“Jei visuomenėj dar yra dorų vyrų ir moterų, tai
(Dr. Prano E. Galinio privalo įvairiausiais bū-.tuo pačiu būdu iškels ge- mūsų išgalės, ir mes ne- kad garbingas pasidavitam priežasties reikia ieškoti ne valstybės įstatymuo
paskaita rugp. 11, 12 ir 13 dais paremti
Jungtinių rą lietuvių vardą Ameri- pristatėme tą medžiagą į ' mas Hitleriui negalimas
d.d., š. m. L. Vyčių Seime, Valstybių pastangas lai- koje dar aukščiau. Ir rei- kovos laukus ir kiek buvo daiktas.
se, bet Dievo įsakymuose. Tuomi aš noriu pasakyti,
“Laimėti totalinį karą
So. Bostone).
kad religija daugiau prisideda prie dorovės palaiky
mėti šį milžinišką karą ir kia tikėtis, kad ateity A- reikalinga laimėti karą”.
juir,
<xu. udugcmo, uvgu
negu valstybės įouiLjmai.
įstatymai. no
Aš manau, k
kad
dauge- T iptiivnc Vvrin nrcrani išgelbėti laisvę ir demo-' merikos vyriausybė, įver-1 “Gal šis metas yra nule-.mes turime totaliniai kolis žmonių dorai gyvena vien pasidėkojant religijai.!
kratišką tvarką ne tik šio- tindama lietuvių kilmės miantis metas”, peržval-;v°ti ū* kg šiol mes taip neAntra vertus, aš taip pat esu įsitikinęs, kad civiliniai b|aiįas ponas Razvadaus" je šal^e’
į. vis^m® Ppiečius, plačiau atidarys'ga sako._“Bet taip bus tik 'darome. Mes kovojame
, .
' pasaulyje. Patartina, kad šios šalies vartus būsi-! jeigu mūsų priešams ne- fanatiškus žmones ligi gaįstatymai mažai tesulaiko žmones nuo kūno geidulių... ,kas, pakvietė
mane
pa9tdriww tu™™,
,
.
,. .
atskiros
kuopos noiaiįvtn
palaikytų minmo
miems Tiobn™
Lietuvos emigran- pasiseks mirtinai kirsti U° dėl pasaulinės dominaEsminiai imant, dorovė tiek pat svarbi ir reikalinga teikti
jums garbingiems gyvus
tams Todėl prad6ki« e šį
mūsų alijantus prieš meto cijos, ir įveiksime juos tik,
karo eigoje, kaip ir taikos metu. Tas dalykas turėtų , e,e?a
jeigu taip blogai sumuši
lr s^eciams narių, kurie dabar kovoja naują organizuotą darbą galą”.
labai rūpėti ne tik tėvams, bet ir kiekvienam piliečiui”. keletą minčių apie sies or- už lai
demokratiją ’ kuogreičiausia.
Darbas namie “pusėti me, kaip blogai jie nori
kariuomenėje,! Dar vienas geras ir tin. nai gerai atliktas, bet ne mus sumušti. Daug ame
Rodos nuostabu, kad teisėjas, vien įstatymais feTSrit“ °a„?£
rikiečių pasiaukojo, bet
gyvenąs ir nuodugniai juos pažįstąs, vis dėlto pripa jo pasaulinio karo laikais. ka^ne įUtou'ėtuvTų ka-'kamas būdas iškelti Ame' gana gerai”.
“Nėr abejonės”, peržval- ‘ kaipo tauta mes _ negana
žįsta, kad legalinis kodeksas (įstatymų rinkinys) Nustatyti tikslias veikimo *. Jo *1^!.
!rikos lietuviM
vard4
daugeliu atvejų yra visiškai bejėgis. Ir iš tiesų, vals gaires, kuomet po platųjį
ku?Tu pelnas buvo na- ■ameriklečlų akysc- tai ga sako, “kad Amerikos giliai stovime karėje. Mes
tybės nuostatai tik prievarta ir bausmėmis gali būt pasaulį siaučia didžiau-!
U
: tuojaus po šio karo išleis- žmonės ketina laimėti ka- galime laimėti, jeigu mes
rą; bet ne visi realizuoja realizuosime, kad laimėti
mūsų kariams
vykdomi. Žmogus tik tada jiems klusnus, kada žino, gias neramumas nėra į-" i aukotas
dovanas nupirkti,
! įnv^a^nrf^ kalboi^uŽ kaiP sunku bus mums į- kar4 Yra būtiniausias dakad piktadarybėj gali būt sugautas ir prieš teismą at manoma. Galima tik nu ”
angių
KaiDOje, UZ
___ _____________________
vykdinti. Karas vis x_i:
toli Įvirus
lykas šinnriipn
šiandien vitamp
visame naparodyti
naujas
veikimo
sridar
daUgia
“
-P
anašių
P
.
a
‘
į
vardintą:
“
The
War
Ef
sakingas. O juk visi nusižengimai slapta yra atlieka tis, kurios3 atneštų dau-,3^^ ”eSfi^,fort of.thę Lithuanians in nuo šios šalies, ačiū mūsų šaulyje”._________ OWI.
mi. Jei žmogus tiek sutramdo savo sąžinę, kad jau ne
ir užsispyrimui:
giau naudos mūsų organi-'
karių ūpą
United States During laimei
Avė Maria Valanda
besiskaito su Dievo įsakymais, tai jis tiek išgudrėja,
Šiam
mūsų
alijantų;
bet
taip
il-1
the
World
War
II
’
**
kad valstybės įstatymus gali lengvai apeiti, arba, net zacijai, mūsų kraštui, ir į
reikia Sa^ nebus, jeigu mes sun-' Sekmadienį, rugpiūčio 23 d.,
Daug
mūsų
lietuvių per- tikslui
atsiekti
sugautas, iš jų galios išsisukti. Ypač lengva įstatymus mūsų tėvų tėvynei Lietu- ka bonus ~ ir
ir"fankleiius
įtekinote""lietuviu
’ ^v- kiau nedirbsime. Per daug 8:30 vai. vakare įvyks Avė Ma
ženklelius,
apgauti viešosios moralybės dalykuose. Dabokis, kad vaį
kaip ataSriasmenys
Bū-venamJie* vietoje turėti žmonių mano, kad mes ria radio valanda, kurioj bus
nieks nesugautų,tai.ir viska^Ot kaip tik čia.teisėjai! čį
■ ty P “ Zudtagiau ~r kiek galima" £ jojame šį karą su per- peretatytas Juozapo. Jokūbo

Dievo {sakymai Kur Kas
Aukštesni

Naujos Veikimo Gairės Karo Metu

ir patina valstybes Įstatymų bejegumą. Gi priešingai, ciaiyraaiškaus socaiimo, mumSj kailietuvių kil.'ną
tikintys ir sąžinę turįs žmogus tokiuose dalykuose ^“““‘"“Yanizacija,tai^ Amerjkos piliečiams
tvarkosi Dievo įsakymais. Jis pats sau teisėjas ir sa. dėmėsi ; socialini ka(^ ke^uviai pirktų bonus
vo darbų tvarkytojas, nes vadovaujasi ne žmonių, o
įvairiose kuopo- jir ženk^ebus per lietuvių
npq kiir tik vra kplpta organizacijas. Mūsų orDievo baime. Jautri, neužuita sąžinė ir religinis dorovumo pojūtis tai patys geriausi geiduliams varžtai.
labai sociališkai veiklių ganizacijai reikėtų tuojaus suorganizuoti ir plaBet vis dėlto reikia pripažinti, kad taip pasisakęs narių, kaip Boston’e, ten
teisėjas turi daug pilietinės drąsos. Jis turi būt taurus,! yya ir daug daugiau įvai- tinti bonų ir ženklelių pir
kimą.
teisingas ir pilnai bešališkas žmogus. Jis neatsižvelpramogų ir daugiau
gia į vyraujančią pasauly nuomonę, kad valstybe
t"a“J\aj k^ek™na ^pa Pardavimas bonų ir ženviskas ir jos įstatymai atitinka visus fizinius ir dvasiP. kielių, ir kraujo aukojimas per Lietuvos Vyčių ir
mus piliečio reikalavimus. Tikrovėje tai ne žmogus kretorjų
kitas mūsų organizacijas
yra valstybės tarnas bei baudžiauninkas, bet adverŠiais audringais karo atneš ne tik mūsų organai. Žmogaus pareigos valstybei yra būtinos, bet jos laikais mūsų organizacija nizacijoms garbę, bet ir
paliečia tik išorinį gyvenimą. Dvasinė piliečio sritis
tai jo sąžinės dalykas. Valstybė neturi teisės ton sri- rudos, juodos ar raudonos — paneigdamos dvasines
tin briautis. “Atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui, kas piliečių teises, daro jiems nieku neatlyginamą skriauDievo — Dievui”. Tuo būdu diktatorinės valstybės — dą.
K.

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.

Kunigų Algos
Na, tikrenybėje, kiek jau tų pinigų gau
na kunigas, kiek tų pinigų, apie kuriuos yra
tiek daug kalbų ir nesusipratimų tenka ku
nigą kišeniui?
Beveik visose diecezijose kunigo alga yra
diecezijos įstatymų nustatyta, ir labai leng
va bet kuriam žmogui sužinoti, kiek algos
jo diecezijoje mokama kunigams. Paprastai,
didesnėse miesto parapijose, klebono alga,
maž-daug tūkstantis du šimtai dolerių į me
tus. Vikarų algos, maž-daug, nuo dviejų ligi
penkių šimtų dolerių į metus. (Kaikuriose
diecezijose klebonų ir vikarų metinė alga
$600.00, kaip pavyzdžiui Bostono diecezijo
je. Red.).

Pažįstu ne vieną mažo miestelio kleboną,
kuris tvarko parapiją, veda mokyklą, moka
algas trims seserims, mokytojoms ir pats
pragyvena. O jo parapijėlės įeiga niekados

nesiekia trijų tūkstančių dolerių į metus.
Dievas težino, kaip jis ten visa tai gali dary
ti. Bet yra mūsų tarpe nemaža kunigų, ku
nigų, kuriems ir tiek pinigų išrodytų it auk
so kalnai, yra kunigų, kurie beveik be jokios
algos turi šiaip-taip gyvuoti, kurie vos-nevos sau kąsnį duonos gali pasirūpinti.

Ne Pinigai Bet Žmonės
Ir viskas, kas iki šiol buvo aiškinta, saky
ta kas link bažnyčių, galima ir yra sakoma
apie mokyklas ir įstaigas, kurioms katalikai
yra karts nuo karto prašomi aukoti, pagel
bos ranką ištiesti. Tai iš tikrųjų, stačiai ste
buklinga, kaip tie vienuolynai gali ištverti
ir savo visokeriopas įstaigas užlaikyti. Žino
ma, man aišku ir gerai žinoma, kaip tai gali
ma, nes aš žinau, jog jie visa tai gali padary
ti ir padaro už tai, kad jie savo darbinin
kams, mokytojams nemoka nei cento algos,
nes tie darbininkai, mokytojai yra vienuo
liai, vienuolės. Tie vienuoliai, tos vienuolės,
tie kunigai pasišventę savo darbui, savo vie
nuolynui. Visa tai yra taip gerai žinoma, taip
visų, net ir svetimtikių pripažinta, kad net ir
valdžia tokių darbininkų, darbininkių užlai

sąrašą iietuvių karių.
vlrsm — V1S>1 dalyk4 Per’ sSnaus’ gyvenimas .r jo patyTaipgi pageįdautina rink- virsiu- rezursų, laiko ir tt rimai Egipte. Patartina visiems
1 pasiklausyti.
Programa bus
ti fotografijas pasižymė- Neteisybė,
jusiu lietuvių karininkų,
^es turime daug kai- transliuojama ir iš WMEX,
didelio kiekio bonų pirkė- kurių rezursų, kaslink ki. Boston.
jų ir kitų atsižymėjusių
w-uetun
me
”
tauta.
Kaikurių
mes
asmenų,
gauname iš užsienio ir
Nepamirškime Vyčiai,'mums
pristatymas tų
kad mūsų kiekvieną žing- daiktų pavojun
išstato
snį šiuo momentu seka žmonių gyvastį, dėl kitų
UNITED
lietuviai išdavikai, komu- mes turime rasti pavaduoSTATES
nistai. Ypač lietuvių spau- tojų.
I
da privalo atsargiai Iaiky‘Mes galime pralaimėti
tis lietuvių tautai naudinBONDS
gos taktikos. Turime bu bet ir žodžiais, kad mes
AND
dėti, kad joki erzinantieji Amerikos lietuviai esame
STAMPS
straipsniai netilptų mūsų nei naciai, nei komunistai,
organe “Vytyje”. Pabrėž- bet ištikimi šios šalies pikime visur, ne tik darbais liečiai.

komas ligonines, mokyklas ir panašias įstai
gas pripažįsta jas kaipo ne tiek žmonių pi
nigais, kiek pačių žmonių vedamas, užlaiko
mas.
Nekatalikams, Protestantams ir Žydams
tokis katalikų dvasiškijos pasišventimas di
džiausi dyvai. Jie prisipažįsta, kad tokis
žmonių pasiaukojimas vien tik katalikų baž
nyčiose tegalimas. Mūsų kunigai, vienuoliai
ir vienuolės dirba ir darbuojasi be algos.
Jie pasišvenčia visą savo gyvenimą mokslui,
labdarybei ir mokinimui. Jeigu jie imtų al
gas, kaip kad kiti .panašiuose užsiėmimuose,
darbuose ima, mūsų įstaigos, mūsų kolegi
jos, universitetai, mūsų ligoninės, jokiu bū
du nebegalėtų tverti, išsilaikyti. Vien tik per
tokių žmonių pasiaukojimą yra galima tokie
platūs labdarybės, mielaširdystės darbai.
Keletą metų atgal, kai depresija visą pramo
nę, biznį, it replėmis suspaudė, daug įstaigų
stambiomis aukomis užlaikomų turėjo savo
duris užsidaryti ir nemaža jų visai išnyko,
nes krizė tų stambių aukų šaltinį užtvenkė,
tos įstaigos nebeturėjo iš ko pragyventi ir
turėjo žlugti. Vienok visai kas kita su kata
likiškomis įstaigomis. Mūsų įstaigos nieka
dos negavo tų stambių aukų, ir jomis nieka
dos nepasitikėjo. Už tai, krizės metu, nė vie
na katalikiškų įstaigų savo duris neužsidarė,
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taip sakant, iš biznio neišėjo. Mūsų įstaigų
gyvavimas nepasitiki stambiomis aukomis
ar duoklėmis, bet darbo žmogaus, prasčiokė
lio gera širdimi, kuri maža ką bendra teturi
su pasaulio pramone.

Pasiaukojimas
Kai kitą kartą jūsų klebonas prašys jūsų
pinigų, atsimykite, kad yra kunigų ir dva
siškių, kurie save pasiaukoja Dievui, tar
nauja žmonijai... ir jums. Jūs duodate pini
gų, jie gi atiduoda save, jie save visiškai pa
siaukoja.
Mes katalikai turime kuomi didžiuotis.
Galime visiems su pasigerėjimu ir beveik su
teisingu pasididžiavimų visiems rodyti ką
mes, katalikai, nuveikėme ir ką veikiame.
Bet ne vienas mūsų paraustų, jeigu būtų už
klaustas, kiek ir kuomi jis prisidėjo prie to
kio plataus, kilnaus darbo. Kiek atskiras ka
talikas davė, kiek išsižadėjo, kuomi padėjo,
kiek jis nuveikė prilyginus prie tų, kurie vi
są savo gyvybę ir gyvenimą pašventė, paau
kojo, kad visa tai būtų galima. Kokia maža
ta mūsų rinkliavos auka išrodo, kaip mato
me ją šalia tų pasišventimų, pasiaukojimų.
Mes duodame iš to kas lieka, jie gi duoda vis
ką, nieko nepasilieka.

(Bus daugiau)

DARBININKAS
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sa NAME

mus), 28, ūkininkas, ,gyv. vietai
i ? •* *•
Stiežiūnai, Rudania.
6081. Linkys, Jonas (Jonas),
EVERY
30, darbininkas, gyv. v. Luk
-A PAYDAY
Žemiau talpiname iš Lie-itas), 31, ūkininkė, g. v. N. Ki- 5978. Lesevičius, Karolis, 74,
šiai, Šakiai,
. .. •
ūkininkas, g. v. Čiurlioniai,
tuvos išvežtų gyventojų siniškiai.
6082.
Lingvičius - Lingvis,
Riekialaukis.
Sibiran sąrašą, kurį su
Leonas,
48,
samdinys, gyv. vie
5942. Lelešytė, Aldona (Pi
5979.
Lesnikas,
Jokūbas
rinko ir sutvarkė Lietuvos jus), 12, mokinė.
ta Kėdainiai.
Raudonasis Kryžius. Šis 5943. Lelešytė, Elvira (Pi (Liudas), 40, policininkas, g.
6083. Lingvičienė - Lingvie- sys), 41, gyv. v. Pasvalys.
sąrašas yra labai svarbus, jus), 7.
v. Švenčionys.
nė, Stasė (Kazys), 35, šeimi
6119. Lipštas ,Algirdas (Ig
nes iš jo Amerikoje gyve 5944. Lelešytė, Dalia (Pijus), 5980. Lesnikienė, Stasė (Mar
ninkė.
nas), 19, studentas.
UNITED
nanti giminės ar pažįsta 3 mėnesių amžiaus.
6084. Lingvieiūtė - Lingvytė,
tynas), 35, šeimininkė.
6120. Lipštas, Keistutis (Ig
mi galės sužinoti apie sa 5945. Lelešius, Pijus (Juo 5981. Lesnikas, Stasys (Jo
Aurelija (Leonas), 7.
STATES
nas), 15, mokinys.
vuosius, nuo kurių dabar zas), 43, g. v. Guvaltuva Sas kūbas) , 10.
6085. Linka, Stasys, 42, gyv.
6121. Lipštas,
Algimantas
negauna jokių žinių.
vieta Vilnius.
5982. Leščius, Kazys (Mi
nava.
(Ignas), 13, mokinys.
Sąrašas sunumeruotas ir 5946. Lelešienė, Domicėlė, 30, kas), 23, vežikas, g. v. Kaunas.
6086. Linkienė - Borisevičiū6122. Lisauskai, Jonas (Vin
alfabetiškai
sudarytas. šeimininkė.
tė, Janina (Jonas), 32, šeimi
5983. Lesčinskas, Adolfas
cas), 41, ūkininkas, gyv. vieta
Pirmiausia paduoda išvež 5947. Lelešius, Pijus (Pijus), (Jonas), 33, samdinys, g. v.
ninkė.
Valentai, Kapčiamiestis.
tojo pavardę, vardą, o 2.
6087.
Linkevičienė, Janina
Kaunas.
6123. Lisauskienė, Ona (Juo
skliauteliuose tėvo vardą, 5948. Leika, Kazys, 37, mo 5884. Leščinskas, Juozas, 43,
(Liudas), 29, šeimininkė, gyv.
AND
zas), 37, šeimininkė.
išvežtojo amžius ir gyve kytojas, g. v. Vėžionys, Dau ūkininkas, g. v. Vasariškiai,
vieta Šiauliai.
6124. Lisauskaitė,
Marija
namoji vieta Lietuvoje.
6088. Linkevičius, Keistutis
Kėdainiai.
gai.
(Vincas), 24, šeimininkė, gyv.
(Petras), 19, studentas.
5985. Leščinskas, Leonardas
(Tąsa)
5949. Lemanek, Jadvyga (Jo
6089. Linkevičiūtė, Gražina v. Kaučiamiestis, Valentai.
(Stasys), 34, samdinys, g. v.
5914. Lasvoskienė,
Elena nas), 49, g. v. Vilnius.
6125. Lisauskas, Jonas (Jo
(Petras), 10, mokinė.
(Aleksas), ūkininkė, g. v. Vil
5950. Lenard, Ona, 49, vie Vilnius.
6090. Linkevičius,
Vladas nas), 16.
5986. Leščinskienė, Eugenija
kaviškis.
nuolė, g. v. Vilnius.
6126. Lisauskas,
Antanas
(Domas), 44, dailidė ,gyv. vie
(Jurgis), 28, darbininkė, g. v.
5951.
Lenčevskis,
Borisas
5915. Lasvoskis, Stasys, 16,
(Jonas), 3.
ta Pasvalys.
(Antanas), 47, inžinierius, g. 'Vilnius.
6127. Lisovskis, Juozas (An
5917. Lažauskas, Jonas (Vin v. šakiai.
6091. Linkevičienė, Agota
5987. Leščinskas, Jonas (Jo
tanas),
25, ūkininkas, gyv. vie
6019. Liaudanskienė, Sofija
cas), 45, gimnazijos direkto 5952. Lenčevskienė, Ona, 31, nas) , 56, virėja, g. v. Šiauliai.
6050. Liepienė, Marija (Ka (Jonas), 48, šeimininkė.
rius, gyv. vieta Švenčionėliai. šeimininkė.
6092. Linkevičius,
Stasys ta Vilnius, Šumskas.
zys), 35, pašto tarnautoja, gyv.
5988. Leškevičius,
Juozas 37, ūkininkė.
6128. Listopadskis, Juozas,
(Vladas), 19, dailidė.
5918. Laževskis, Kazys (Pra 5953. Lenčevskaitė,
Jūratė (Antanas), 22, ūkininkas, g. v.į 6020. Liaudanskytė,
Irena vieta Panevėžys.
6093. Linkevičiūtė,
Marija 40, karininkas, gyv. v. Trakai.
Balbieriškis, Marijampolė.
nas), 29, ūkininkas, g. v. Ru (Borisas), 2.
(Antanas), 17.
6051. Liepaitė, Danutė (Ste
6129. Liševska, Puacija (Ra
(Vladas), 17, darbininkė.
5989. Levanas, Juozas (Vin
damina, Vilnius.
5954. Lengvenis,
Bronius
6021.
Liaudanskis, Stasys pas), 14, mokinė.
polas),
53, siuvėja, g. v. Vil
6094. Linkevičius,
Petras
5919. Lebeckas, Tomas (Ta (Baltrus), 36, mokytojas, g. v. cas), 33, karininkas, g. v. Pa (Antanas), 15.
6052. Liepa, Algirdas (Stenius.
(Bladas), 14, mokinys.
bradė.
das), 80, ūkininkas, g. v. Gali Kaunas.
60 22. Liaudanskis, Kostas, pas), 12, mokinys.
6095. Linkevičiūtė, Veronika 6130. Literskis, Liudas (Vin
5990. Levandovskis, Karolis 30, mokytojas, gyv. vieta Inga-į 6053. Liepinis, Antanas (Jurjevka, Galvonai.
5955. Lengvinienė,
Marija
cas), karininkas, gyv. v. Vil
(Vladas), 12, mokinė.
5920. Lebeckaitė, Zinaida, 35, (Simas), 31, mokytoja, g. v. (Vladas), 44, karininkas, g. v. vangis, Šilavotas.
gis), 30, samdinys, gyv. vieta
6096. Linkevičius,
Povilas nius.
Vilnius.
ūkininkė, g. v. Galijevka.
Kaunas.
6023. Liaudanskienė, Ona, 29, Dargiai, Rokiškis,
6131. Litoravičius,
Stepas
5991. Levandovskis, Vladas šeimininkė.
5921. Lebeckas, Tadas, 9.
5956. Lengvenis, Tautvydas
6054. Liepinienė, Adelė (Ste- (Vladas), 11, mokinys.
6097. Linkevičiūtė, Ona (Vla (Aleksas), 60, technikas, gyv.
(Stasys), 43, samdinys, g. v.
5922. Lebertavičius,
Jonas (Bronius), 2.
6024. Liaudanskis, Alfonsas, pas), 27, šeimininkė.
vieta Vilkaviškis.
das), 8, mokinė.
(Ignas), 25, mokytojas, g. v.
5957.
Lengvinas,
Pranas Vilnius.
gyv. vieta Vilnius.
j 6055. Liepinytė, Aldona (An6132. Litoravičienė, Jadvyga
5992. Levandovskienė, Ona,
6098. Linkevičius, Keistutis
Svyriai, Švenčionėliai.
(Pranas), 45, g. v. Kaunas.
6025. Liaukaitis - Liaukevi- tanas), 8 mėnesių amžiaus,
(Viktoras), 60, šeimininkė.
5923. Lečickienė,
Amelija 5958. Lengvinienė, Viktorija, 42, šeimininkė.
čius, Vincas (Kazys), 25, kari-1 6056. Liesis, Bronius (Jur- (Vladas), 2.
6133. Lievinas, Pranas (Ste
5993. Levandovskis, Ričar
6099. Liolevičius, Pranas, 22,
(Juozas), 45, ūkininkė, g. v. 41, šeimininkė.
ninkas, gyv. vieta Dziviliškiai. gis), 50, mokytojas, g. v. Jurdarbininkas, gyv. vieta Rui- pas), 37, ūkininkas, gyv. vieta
Bilgerdaieiai, Baisogala.
5959.
Lengvinas.
Vacius das (Vladas), 18.
6026. Liaukauskas,
Julius barkas.
Butkiai, Kelmė.
5994. Levandovskis, Marijo
5924. Lečickaitė, Felicija (Fe (Pranas), 16, mokinys.
tiškiai, Viržai.
(Gabrielius), 30, plomberis, g.
6057. Liesytė, Stefa (Jur
liksas), 9, mokinė.
6100. Likitas, Romualdas 6134. Liubinskas, Stasys (Jo
5960. Lengvinaitė, Eleonora nas (Bladas), 16.
vieta Kaunas.
gis), 40, šeimininkė.
5995.
Leveckis,
Justinas
(Antanas), 26 .kalvis, gyv. v. nas), 28, ūkininkas, gyv. vieta
5925. Leičinskis, Aleksas (E- (Pranas), 14, mokinė.
6027. Liaukus, Vacius (Mi
6058. Liesienė, Marija (Kos
Tverečius, Dysna.
Maldžiūnai, Adutiškis.
lijus), g. v. Girvitas, Pastovai, j 5961. Lenkauskis, Edvardas (Juozas), 34, policijos viršinin kas), 23, darbininkas, g. vieta
tas), 45, mokytoja.
6135.
Liučinskienė,
Jūrė
6101. Lapinskas, Stasys (Ka
Vilnius.
i (Jonas), 37, mokytojas, g. v. kas, g. v. Šakiai.
6059. Liesytė, Danutė (Bro
Šventaragis, Igliškėliai.
5996. Leveekienė, Ona (Pi
rolis), 47, ūkininkas, gyv. vie (Pranas), 24, darbininkė, gyv.
5926. Leikus, Antanas, 20, Kaunas.
6028. Lezota, Julius, 43, poli-nius), 16, mokinė.
vieta Vilnius.
ta Darinė, Pabradė.
studentas, g. v. Kaunas.
5962. Lenkauskienė,
Elena jus), mokytoja, g. v. Šakiai.
cininkas, gyv. v. Ignaiinas.
6060.
Ligmantas,
Vladas
6136. Liulevičienė,
Lelija
Audrone
5997. Leveckaitė,
6102. Lipinskienė,
Monika
5927. Leikus, Jonas, 19, stu-J (Juozas), 29, g. v. Kaunas,
6029. Libeika, Izidorius (Pet (Antanas), 23, mokytojas, g. v.
(Vladas), 24, samdinė, gyv. v.
(Ignas), 43, ūkininkė.
dentas, g. v. Kaunas.
! 5963. Lenkauskaitė, Aldona (Justinas), 4.
ras), 30. mokytojas, gyv. vie Pasvalys.
6103. Lipinskienė, Sofija (Ro- Ukmergė.
5998. Levickienė,
Amelija
5928. Leinartas, Kostas, 32, (Edvardas), 6.
ta Eržvilkas, Tauragė.
6061. Limbą, Jeronimas (ALeonas (Juozas), 47, šeimininkė, g. v.
mualdas), 30, ūkininkė, gyv. v. Į 6137. Liulevičius, Kazys, 31,
agronomas, g. v. Pasvalys.
5964. Lenkauskis,
6030. Libeikienė, Stasė, 30, leksandras), 33, karininkas, g.
samdinys, gyv. v. Ukmergė.
5929. Leinartienė, Aleksan- (Leonas), 35, karininkas, g. v. Vizgirdaičiai, Baisogalas.
Darinė.
i 6138.
mokytoja, gyv. vieta Eržvilkas, v. Vilnius.
Liutikas,
Feliksas
5999. Levickas, Juozas, 30,
6104. Lipinskienė,
Juzefą
dra (Vilius), 28, šeimininkė. ;Vilnius.
6031. Libeika, Algimantas 6062. Lingys, Vitas (Pranas),
(Juozas), 43, ūkininkė, gyv. v. (Pranas), 39, ūkininkas, gyv.
5930. Lekavičius, Juozas (Si
5965. Lenkovskis, Kazys, 50, žurnalistas, g. v. Kaunas
(Izidorius), 7.
27, studentas, gyv. v. Alytus.
vieta Gargydai, Kretinga.
6000. Levickienė, Petronėlė
mas), 41, g. v. Basaniai, Kruo samdinys, g. v. Pavilnys.
Darinė.
6032. Libeikienė, Irena (Izi
6063. Lingienė, Stasė, 18, g.
6139. Liutikienė,
Barbora
6105. Lipinskis, Pranas, 36,
nis.
5966. Lenkovskienė, Julija, (Juozas), 35, šeimininkė, g. v. dorius ), 1.
v. Alytus.
(Domininkas), 39, šeimininkė.
i Kaunas.
ūkininkas, gyv. vieta Darinė.
5931. Lekavičienė, Domicėlė 46, šeimininkė.
6033. Liberis, Povilas (Ipoli
6064. Lingys, Vitas (Vitas),
6140. Liutikaitė, Janina (Fe
Vanda ' 6001. Levickienė,
Rozalija,
6106. Lipinskaitė,
Janina
(Juozas), 40, šeimininkė.
j 5967. Lenkovskytė,
tas), 42, darbininkas, gyv. vie 2 mėnesių amžiaus.
liksas),
15, mokinė.
j 75, ūkininkė, g. v. Bemardin5932. Lekavičiūtė, Ona (Juo- (Kazys), 19.
(Stasys), 15.
ta Vilnius.
6065. Linkevičienė, Janina,
6141. Liutiktitė, Marija (Fe
Marija ka, Žasliai.
6107. Lipinskis, Vladas (Sta
zas), 15, mokinė, g. v. Kalviai,! 5968. Lenkovskytė,
6034. Libiaukis, Adolfas (Ju 40, šeimininkė, gyv. v. Šiauliai.
liksas), 12, mokinė.
6002. Levickas, Vincas (PeKruonis.
sys), 13.
(Kazys), 16.
stas), 64, ūkininkas, gyv. vie
6066. Linkevičius, Keistutis
6142. Liutikas, Jonas (Felik
5933. Lekavičius, Simas (Juo
5969. Lenktys, Jonas (Jur- tras), 41, ūkininkas, g. v. Ber6108. Lipinskaitė, Irena (Sta
ta Nugariai, Paberžė.
(Petras), 19, studentas.
sas) , 5.
zas), 12, mokinys, g. v. Kal gis), 31 .samdinys, g. v. Kidu- nardinka.
sys), 6.
6035. Libiauskaitė, Sofija (A6067. Linkevičius,
Vladas
6143. Liutikas, Ignas (Sta
liai, šakiai
j 6003. Levickienė, Koste, 41,
viai.
6109. Lipinskaitė, Alina (Adolfas), 15.
(Jonas), 33, knygvedis, gyv. v.
sys), 54, mokytojas, gyv. vie
5934.
Lekavičiūtė,
Julija
leksandras), 12.
5970. Lenktienė, Janina (Juo- ūkininkė.
6036. Libiauskis,
Henrikas Vilnius.
6004. Levickaitė, Irena (Vin
(Juozas), 8.
6110. Lipinskis, Romualdas ta Paliesiais, Kruopiai.
zas), 22, šeimininkė.
(Adolfas), 13.
6068. Linkevičienė, Irena, 18,
6144. Liutikienė, Aleksandra,
5935.
Lekavičius, Juozas
(Pranas), 2.
5971. Lenktytė, Janina (Jo cas), 14, mokinė.
6037. Libiauskaitė, Stasė (A- šeimininkė, gyv. vieta Vilnius.
6005.
Levickaitė,
Janina
(Juozas), 4.
6111. Lipnickas, Jonas (Vin 32, šeimininkė.
nas), 14.
dolfas), 12.
6069. Linartas, Kostas (Jo
5936. Lekavičius, Rapolas, 32,
5972. Lenktytė, Gražina (Jo-; (Vincas), 12, mokinė.
cas), 40, kareivis, gyv. v. Vil-| 6145. Liutikaitė, Janina (Ig
6038. Ličius, Petras (Pet nas), 32, agronomas, gyv. vie
nas). 6, g. v. Paliesiai, Kruo
6006.
Levickas,
Alfredas
mokytojas, g. v. Stakliškės, A- nas), 3.
nius.
ras), 40, samdinys, gyv. vieta ta Didvyčiai, Plungė.
lytus.
6112. Lipšys, Jurgis, 38, mon piai.
5973. Lentukienė, 69, ūkinin (Vincas), 10, mokinys.
Miroslavas, Alytus.
6070. Linartienė, Aleksandra,
6146. Liutkaitis, Juozas (Jur
6007. Levickas,
Leonardas
5937. Lakevieienė, Emilija kė, g. v. Panevėžys.
teris, gyv. vieta Liudvinavas,
6039. Licienė, Ona, 42, sam 29, šeimininkė, gyv. vieta Jagis)), 36, samdinys, gyv. vieta
(Juozas), 29, mokytoja, g. v.
5974. Leonas, Kostas, 33, ka (Vincas), 9, mokinys.
Marijampolė.
dinė, gyv. vieta Miroslavas.
polis,
Telšiai.
6008. Levickas, Algimantas
Stakliškės.
6113. Lipšienė, Albina (Juo Kazlų Rūda.
rininkas, g. v. S. Kalvarija.
6040. Lickevičius,
Sergijus
6071. Linartas, Kazys (Juo
6117. Liutkaitienė, Domicėlė
5938. Lekavičiūtė, Jolita (Ra
5975. Leonavičius, Motiejus' (Vincas), 7.
zas). 33, šeimininkė.
(Grigalius),
45,
samdinys,
gyv.
zas), 72, ūkininkas, gyv. vieta
(Julius), 35, darbininkas, g. vJ 6009. Levinckienė, Regina,
polas), 13, mokinė.
6114. Lipšytė, Birutė (Jur (Aleksandras), 30, šeimininkė.
vieta Lentvaris.
Paširvintis,
Širvintai.
6148. Liutkaitis, Gediminas
(Emerichas), 34, tarnaitė, g.
5939. Lelenas, Eugenijus (Ze- Krokialiaukis, Simnas.
gis), 9, mokinė. .
6041. Lickevičienė, Marija
6072. Linartienė, Ona, 65, ūnonas), 25, karininkas, g. v.
6115. Lipšys, Alfonsas (Jur (Juozas), 12, mokinys.
5976. Leonavičius,
Kazys v. Kaunas.
(Vincas), 35, mokytoja, gyv. kininkė, gyv. v. Paširvintis.
6149. Liirtkaitis, Pranas (Jur
6010. Levulis, Juozas (Jonas),
Vilnius.
gis), 7.
(Antanas), 23, karys, g, v.
v. Vilnius.
6073. Linartas, Donatas (Ka
39, ūkininkas, gyv. vieta Palie
5940. Lelešius, Pijus. 37, ūki Budkaimis, Pabaiskas.
6116. Lipskis, Antanas (An gis) , 44, samdinys, gyv. vieta
6042. Lickevičiūtė, Vitalija zys), 40, ūkininkas, gyv. vieta
ninkas, g. v. N. Kisiniškiai, 5977. Lesevičius, Juozas (Ka pis, Kapčiamiestis.
tanas), 39, duonkepis, gyv. v. Pnenai.
(Sergijus), 14, mokinė.
Paširvintis.
6150. Liutkaitienė, Domicėlė
6011. Levulienė, Kazė (JuoVilkaviškis.
rolis), 35, mokytojas, g. v, VeKaunas.
6043. Liečičkis, Kazys, 45, re6074. Linartas, Juozas (Ka
(Adomas),
38, šeimininkė.
zas), 27, ūkininkė.
.
5941. Lelešienė, Marija (Ma- rebiejai, Simnas.
6117. Lipštas, Ignas (Ignas),
6012. Liaudaitis, Kostas. 32, storius, gyv. v,eta Vilnius. zys), 45, samdinys, g. v. Kau
45, ūkininkas, gyv. vieta Pa 6151. Liutkaitis, Vitas (Pra
6044. Ličys, Balys (Vincas), nas.
nas), 11, mokinys.
mokytojas, gyv. vieta Šilavo
svalys.
46,
geležinkelietis,
g.
v.
Šiau

6075.
Linartienė,
Gertrudė
Užsisakykite Toniko Pas Mus i; tas, Marijampolė.
6118. Lipštienė, Sofija (Sta(Bus daugiau)
(Simas), 36, buhalterė, gyv. v.
6013. Liaudaitienė. Ona (Juo liai.
6045. Lydžius; Jonas (Juo- Kaunas.
zas), 32, šeimininkė.
SEIMININKIŲ DĖMESIUI
6076. Linartienė, Irena (Va
6014. Liaudaitis, Jonas (Kos- Jasldubininkas. gyv. vieta Alsėnai, Paviržėnai.
cius), 22. ūkininkė, gyv. vieta
tas), 9, mokinys.
Jei nori būti gera šeimininke-virėja, tai tuo
6046. Lielka, Kazys, 40, mo Paširvintis.
6015. Liaudaitis, Vacius (Ko
6077.
Linartaitė,
Danutė jau įsigyk labai naudingą knygą__ '‘VALGIŲ
kytojas, gyv. vieta Šiendainiai.
stas),
6.
Kainos prieinamos.
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
H
6016. Liaudaitytė, Irena (Ko 6047. Liepa, Jonas, 28, gyv. (Juozas), 14, mokinė, gyv. vie
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
vieta Panevėžys.
ta Kaunas.
i! stas), 4.
6078. Linartaitė, Danutė, 11, gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
6048. Liepa, Kazys (Juozas),
6017. Liaudanskis, Julius, 81,
i
25,
darbininkas,
gyv.
v.
Pane

mokinė,
gyv. vieta Kaunas.
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
ūkininkas, gyv. vieta Biliškiai.
6079. Linge, Domas (Justi $1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
vėžys.
Grafton Avė., IsRngton, Mass. Tel. Dedham 1304-V i i Kelmė.
6049. Liepa, Stepas (Jurgis), nas), 39, ūkininkas, gyv. vieta
6018. Liaudanskis. Antanas
"Darbininkas"
(Julius), 48, ūkininkas, gyv. v. 39. samdinys, gyv. v. Panevė Bilaišiai, Dusetos.
6080.
Lingė,
Juozas
(And366 W. Broadway,
So.
m, Mass.
žys.
4
Biliškiai.

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS

yiCTORY

BONO DAY

BUY

WAR

BONDS

STAMPS

Pristatom geriausi toniką Pikni- j
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i
visokiems Parengimams.
®
į

Myopia Club Beverage Co.

W

PRAk"' "ERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Penktadienis, Rugp. 21, 1942

Bugdon, Pelsinsky,
Bender,
I Need Your Help!
Tamkevičius, Vaikšnora, Gelvelis, Griškelis, Milda Kaziunas,
Nellie Gviasdowski,
Strolis,
Staskel,
Staniškis, Noraika,
Vacikauskas, Kupčinskas, Sa
vickas, Sukevičius, Vailionis,'
Astramskas, Katalynas, Rut
kauskas. Laurinaitis, Smitas,
Asraina, Žilionis, Mickevičius,
Raulinavičius,
Janulevičius, i
Cesaitienė, Ceplienė, Bolick, j
Kubilius, J. Wilkaitis, C. Wil-i
kaitis, Zomick,F Gauba, Arine-!I
nas, Andrulionis, Kegolis, Chas
Pirk Karo Bonus šianSubalusky, Ant. Serpenskas.1 dien. Jie tave ryt išlaikys.
Dapkunas, Popelis,
Kalėda,'------------------------------------------Šumskas, Vaičiulis, Krause. i par. vikaras kun. Saienaonas
Romansky, Ruskys, Stabingas. j Mažeika išvyko atostogauti į
Smolskas, Paulauskas,
Sana- Į "Ocean Gate”. Tai yra mūsų
vaitis, Sandoras, Dzekevičius, i stambaus parapijiečio, Stasio
Meškinis, Kubilius, Matulevi- j Žvigaičio nuosavas namas, kur
čius, Navickas, Tankelevičius,1 suvažiuoja daug lietuvių pra! Gervelis, Elz. Stanki, Šunskų leisti atostogas.
Linkime malonių atostogų
Rautas.
seimą.
kun. Railai ir kun. Mažeikai.

LDS Studijų Rateliams
tfci

2. Trys Didžiosios Paslaptys

Bažnyčia taip pat turėjo ir turi savo pavasario
metą, tokį stebėtiną, kaip ji pati. Ar trys didžiosios
šventės, būtent, Velykos, Įžengimas Kristaus į dangų
ir Sekminės, švenčiamos tuo metu, kada pati gamta
atbunda į naują gyvybę, pasipuošia save žalumynais
ir gėlėmis ir prisiruošia savo paslėptu darbu duoti
derliaus ir vaisių dovanas; ar tos trys didžiosios šven
tės nesudaro dvasios pavasario metą, kuris net gam
tos pavasarį padaro malonesnį, gražesnį ir brangesnį?
Mums tos šventes yra kaip sutrauka trijų didžiųjų
paslapčių, trijų prakilnių tiesų, trijų istorinių faktų,
trijų didžiųjų Atpirkimo darbo paslapčių. Jos yra trys
pagrindiniai ir nepajudinami šventosios Bažnyčios
stulpai. Jų šviesoje, jų antgamtinėje galybėje, tos tie
sos lygiai brangios, lygiai aiškios kiekvieno Bažnyčios
istorijos amžiuje visiems tikintiesiems; jos skelbia
savo grožybę Krikščionybės pavasaryje, jos silpną
pradžią, jos augimą ir pilną išsivystimą net ir tuo me
tu, kada vėjai ir audros siautė. Krikščionybė gimė tuo
metu, kuris teisingai yra pramintas didvyrišku, ir jos
galva yra papuošta tų trijų didžiųjų tiesų vainiku.
Tai buvo laikotarpis nuo Bažnyčios įsteigimo iki tai
kos su Romos imperija 313 metais.
Kanstantino didžiojo laikais šios trys pagrindinės
paslaptys buvo atspindys pasaulio Šviesos — Kris
taus, jos vedė ir lydėjo jaunosios Bažnyčios, Kris
taus Sužiedotinės žingsnius. Jos saugojo Bažnyčios
žingsnius ir davė jai drąsos pakilti virš pagonizmo
žiaurumų ir pasiekti savo paskyrimo aukštybės.
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DARBININKAS

PHILADELPHIA, PA.

KAZYS C. RAČKUS ATOSTO
GAVO PAS SAVO TĖVELIUS
NAUJOS RŪŠIES
The Federation of Crippled and.Disabled išėję j rinkimo gumos ir
Šiomis dienomis buvo parva
PIKTADARIAI
metalo vajų. Ir rūpinasi ir dirba, kad savo menkomis jėgomis prisidėjus
žiavęs iš karo tarnybos Kazys
prie šios šalies laimėjimo. Paveikslas parodo New Yorko mieste vieną iš
Šiomis dienomis
atsirado C. Račkus praleisti atostogas
tokių stočių, kur ir sužaloti sveikatoj dirba kiek tik išgali.
naujos rūšies piktadarių. Vi pas savo tėvelius, brolius ir se
suomenė ir pavieniai asmenys
ras Aidukonis, * Alena Konous- daro ką nors, kad pagerbti sa sutę, gyv. 1508 S. 2nd St. Ka
ky, Antanas Vascyla, Mattas vo jaunuolius, savo sūnus į ka reivis Kazys C. Račkus tarnau
ja Dėdės Šamo tarnyboje, Eg! Supreme, Pranas Didžiūnas,
ro tarnybą, o čia žiūrėk, kiti [ lin Field, Floridoj Jis pasakojo,
Juozas Nelubavičius, Julė Gau- žmonės tą visą išniekina.
I'
kad karo tarnyba yra paten
bienė, Matas Lenkauskas, Ma
Neseniai
buvo
paskelbta kintas. Mokinasi prie lėktuvų.
rė Čėpla, Pranė Slanina, Jonas spaudoje, kad lietuviais apgy
Popelis, Povylas Balesky, An- ventas vienas blokas, tarp ant Pasisvečiavęs vėl grįžo į tar
Nukreipę savo mintis tvirtai ir ištvermingai įl
Kučinskas, Alexandras ros ir trečios gatvių nuo Fer- nybą. Dieve padėk mūsų jau
Visockis
Prisikėlusį Atpirkėją ir į savo pačių prisikėlimą; vi- SHENANDOAH, PA. — Šis Į Viktoras Visockis,
Andrius tanas
nuoliams laimėti pergalę ir
suomet SU šventu pasiilgimu Žiūrėdami į Jėzų, sėdintį baisusis karas, kuris ugnimi ir • Demanczyk, Ona Andrulionis, Ceson^’ *Iorta Karsokas, Juo- non St. yra išėjusių 10 jaunuo sveikiem grįžti į savo namus.
iI ,kardu
t
, - iką
_ žmoni—_ __ “ , Silvestras
t
_? _ i
*
j
Antanas Ūsas, lių į karo tarnybą. Jų garbei
naikina viską
Navickas,
Albertas
zas w zisip^z.
asley, A.riLzHi2.?i
Tėvo dešinėje ir į dangišką Jeruzalę, amžinosios lai
K. D.
ja šimtmečiais sukūrė, skau Jakubonis, Martinas Gudelis, Juozas L-vnch’ Ona DauSirt’ buvo iškelta Tarnybos vėliava
mės vietą tų, kurie pasilieka ištikimi iki galo; jausda
Albertaas JurSis Juozulinas, Edwardas su 10 žvaigždžių. Rytojaus ank
džiausiai palietė mūsų tėvų ir Jonas Navickas.
mi Šventosios Dvasios artumą ir sustiprinimą, kurią
protėvių šalį — Lietuvą. Lietu Shaulis, Adomas Tunyla, Ed- Katalinas, Marcelė Kilinskienė, sti rytą, apie 5:30 vai., kaip Pietų Amerikoje Kelionės
Jėzus pažadėjo ir atsiuntė, galite matyti pirmuosius va šiame kare pergyveno Rusi- vardas Chapley,
Steponas
Chapley,
Steponas ^na Yasciula, Mikolas Stepu kaikurie patėmyjo,
atvažiavę
Įspūdžiai
Krikščionis, kaip jie, persekiojimų ir kankinimų me jos komunistų barbariškumą ir Snoick, Alexandras
Alexandras Ropys,
Ropys,^a^^atLS
^^>
’ Elzbieta Karsokienė, 0
“valdžios troku” uniformuoti
tu, išpažino savo tikėjimą su drąsa, meile ir džiaugs-1 jabar kenčia Vokietijos nacių Juozas Anceravičius, Petras na ^Smalikas,
Parašė Kun. J. Paškauskas.
raalikas, Juozas Alisaus- vyrai, užšokę ant troko ir nu
Knygutė
labai įdomi ir verta
mu. Jie yra tikrieji didvyriai, Bažnyčios pažiba.
žvėriškumą.
į Zaremba, Marė Savickis, Simo- kas’ Bernardas Gatavynas, An plėšę vėliavą. Atlikę tą biaurų
kiekvienam įsigyti. Kaina tik
Jie palikopavyzdį, kūnonugalėjimo galybeišsi-! Taigi mūsų parapijos žmonės, i nas Jančioris, Jgozas Sakalau- ^rius Ocealis, Antanas Bene- darbą, nuvažiavo.
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
platino irpasilikovisais amžiais iki mūsų dienų,kada pilnai suprasdami badaujančios; skas, Simonas Magnes, Alber- dlkaitls’ Konstancija Sacela
Lietuviai vyrai nuėjo į poli bininkas”, 366 W. Broadway,
išlaikyti ir apsaugoti Krikščionies garbę ir vardą rei- Lietuvos reikalą, atjausdami tas Bankevičius,
Ona Novick, Baltrus Milius, Vincas Metaus- cijos stotį apsiskūsti. Kada So. Boston, Mass.
kia nukęsti nemalonumus ir net kančias panašias savo brolių - seselių sunkią pa- jonas Navickas, Juozas Dow- kie* kalentas Zarkauskas, An- pradėjo pasakoti, kas atsitiko,
pirmųjų Krikščionių. Turėdami prieš akis tuos Krikš- dėtį, kiek galėdami sudėjo au- ney, Morta Navickas, Jurgis tanas Matulevičius, Jurgis Va- tai policijos viršininkas pareiš Tėvų Pranciškonų Rekolek
Čionis didvyrius, kurių daugelis padėjo savo gyvybę kernais $632.15 paremti juos, į Palionis, Anelė Radzevičius. lahis, Jonas Bučinskas, Motie- kė: “jau mes turime 89 tokias cijos Ir Misijos 1942 m.
Stankevičius, Andrius Sa- skundas, kad taip padaryta su
už tikėjimą, mes jaučiame kaip visas netikrumas ir kurie tūkstančiais ištremti j Ona Petrauskas, Ona Matulekurie buvo su- vičius, Jonas Ivanauskas. Marė roka> Edvardas V alasevičius, Service vėliava Philadelphijoj”.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo
abejojimai išnyksta iš mūsų širdžių. Argi jų didvy įšaltąjį Sibirą,
Juozas
Daugert.
Alfonsas
Krupinskas,
Adolfas
Kaip tuos piktadarius nepa zapo par., Šv. Pranciškaus noį kalėjimus, arba kurie Zaltauskas,
riškas gyvenimas neišsklaido visų abejojimų iš mū grūsti
liko apiplėšti ir dabar kenčia Boleslovas Matulevičius, Mo- Ciuplys, Juozas Spūdis, Jonas vadinsime: sabotažninkais, šni vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
sų protų, ar nepriduoda mums naujos gyvybės ir drą alkį ir badą ir šaukiasi pagal- tiejus Pacevičius, Juozas Na- ^^zzer» Julius Dudis, Andrius
pais ar kitokiais, bet juos pa tinas Vaškys.
sos, ar nepaskatino šių dienų Krikščionių pakelti gal bos:
Juoz.
Martinonis,
j viekas, Vincas Yodusky, Julia Miliauskas,
stebėję, tuojau praneškite po Siouoc City, Ioxca — Šv. Kazi
vas aukštyn, suprasti savo išaukštinimą, prakilnumą $100.00 dol. paaukavo mūsų Brazinsky, Marė Ambrose, Ona Vincentas Minevicz, Leonar- licijai.
miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
ir siekti aukštųjų dorybių, kurių Krikščionybė tikisi I
"kun. j A K-arali„g: po Kručkienė, Katrė Jankevičius, das Un$er> Jonas Zadanauskas,
T. Justinas Vaškys.
iŠ Kristaus išpažintojų?
) $25.00 — Kun. Dr. C. A. Batu- Kristinas Zigmantas, Juozas Petras Gibai’ Pranas Jarzinko, LIETUS IR SUNKUS ORAS
So. Boston, Mass. — Šv. Pet
tis, Kun. J. Lukšys, Kun. Dr. Zebraitis, Marė Galkauskas. Juršis Pavert, Vincas Gervelis,
Šiomis dienomis žmones kan ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
Pogrindiniai Požymiai
Murauskas,
Vincas
Harvey
ir
Marė
Eidell,
Marė
i K. Gečys; $10.00 — Dominick Antanas
kina lietus ir sunkus oras. Jau tinas Vaškys ir T. Juvenalis
Šitas pirmųjų Krikščionių dvasinis gyvenimas, L
gnyder; $5.00 — Leo- Petukauskas, Juozas Hemerick. Menkevičius, Aleksandras Šie
trečia savaitė kai lyja, o oras Liauba.
kurį artėjanti Kristaus į Dangų Įžengimo ir Sekminės |nard ir
Caikauskas, i Viktoria Zack, Juozas Smai- menis> kabei Bassiliūtė, ieva
toks drėgnas, kad net drabu Ansonia, Conn. — Šv. Antano
mums primena, aiškiai mums skelbia keturius pagrin- į juozas Naudžiūnas, Pius ir džiūnas, Rožė Linkauskas. Radzevičius, Adelė Symansky, žiai pūna.
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
K. D.
lis
Liauba.
dinius požymius, būtent, 1. Nepajudinamas pergalės Magd3iena Tamulynas, Ben Vincas Salenka. Simonas Ka- Mickevičius šeima, Juozas SaNew
Britain, Conn. — Šv. An
pasitikėjimas pagrįstas giliu tikėjimu; 2. ramus ir ne-Į Lukas, Dr. Mare Rameika; siulaitis, Viktorija Kupstas, vukynas, Ieva Valatkevičienė, IŠVAŽIAVO ATOSTOGOMS
driejaus par., spalių 18—20 d.,
ribotas prisirengimas aukoms ir kančioms; 3. Karštas $3.00 — Jurgis Juraitis, Stepo- Rožė Marcinkevičius, Jonas J°na* Gervei, Ieva Koons, Da- Rugpiūčio 16 d., tuoj po pa Tėvas Justinas Vaškys.
Katalynas, Antanas Cibulskis, nilevičiūtė, p. Bonner, Domiir nuolatinis Švenčiausiojo Sakramento garbinimas ir nas Pacenta, Katrė Sepauly.
FRANCISCAN FATHERS,
maldų bažnyčioje, Šv. Kazimie
Juozas
Kiguolis, Uršulė Dzen- uaičių šeima, Albertas Aidukosupratimas, kad Jis teikia visas gyvenimo gerybes iri $2.00 — Povylas Tsvardzik,
310 Orchard St.,
ro lietuvių par. vikaras kun.
pageidaujamą tvarką; 4. Troškimas turėti didesnę Barbora Tamkevičius, Agota kevičius, Uršulė Norkunskas, n*s> Palionis šeima. $.75
Pittsburgh (10), Pa.
St. Raila, ir Šv. Andriejaus
vienybę tarp tikinčiųjų ir su Dvasiškija.
ĮDapkūnas, Antanas Shockites, Vincas Balkus. Petronė Gober. Skuminis šeima.
Šitie keturi Bažnyčios jaunystės požymiai reika-*Dr’ Chas- Kalonauskas, Emili- Magdalena Ba’oeckas, Jonas, Sekančios šeimos aukavo
Zubrys, DeCrease šeima, Anta- $50 — Pauliukas, KunseviSMAGU MELSTIS
lingi yra šių dienų Krikščionybei, nes mūsų dienų ja Miller, Elzbieta Valentą, Jo
Cernauskas, Sidelikas,
kūbas Ambrulevičius, Pranas nina Zaylskas. Juzė Adomaitis, Į čius,
Iš Geros Maldaknygės
Krikščionybė nesiskiria nuo pirmųjų amžių. Bažny Tamulionis, Juozas Matulevi Viktoras Krankauskas, Vincas (Mencavage, Bliudžius, Jančiučios jaunystė yra amžina, nes Bažnyčia nepasensta; čius, Teophile Krutulis, Law- Gregas, Juozas Morkūnas. So- • lis, Kalinauskas, Kalpus, De“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
ji eina į amžinybę, bet jos amžiaus laikų sąlygos ne rence Bosevičius, Katre Tura- fija Aukštinąs. Ona Daugirt, rench, Benešiūnas, Kučinskas.
už labai nupigintą kainą:
permaino. Šimtmečiai, kuriuos ji pergyveno, yra kailbul, Edvardas Poška, Petronė Antanas Labauskas, Harry Ku- Juozelynas, Morkūnas, Gau"MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais krantais, 432 puslapių.... $2.50
viena diena ir šimtmečiai, kurie prieš ją stovi, yra kai Rameika, Antanas Leskauskas, rilla, Pranas Matunas, Antanas dinskas, Karolus, Milušis, Va
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
viena diena. Jos jaunystė Romos eiesorių laikais yra Edmundas Tacilauskas, Dr. Rusk, Juozas Visockis. Jonas laitis, Sands, Tacilauskas, Skri35c.
liai, 1#2 pusi--------------------------------------------------------------ta pati, kuri dabar mums kalba. Pirmųjų amžių Baž- Siedlick, Albertas Mack; $1.75 Bukauski, Paulina Milcavage, tulskis, Shaulys, Besusparis,
JCZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai................... $1^3
nyčia turėjo pasitikėjimą, gyvybę ir ramumą iš šių — Jurgis Sakalauskas; $150 Danielius Rowan, Mikas Moz- Chowanes, Juoz. Brynarsky,
MALDŲ
RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai
$1.00
Kristaus žodžių: “Aš nugalėjau pasaulį”. Tie žodžiai — Katrė Kmieliauskas, Ona dy, Samuel Krick, Karolius Pacenta, Janavičius, PalaviMALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai
teisingai galėjo būti įrašyti į Jo kryžiaus medį, ženk-1 Rutkauskas, Pranas Benedikai- Homberger, Vincas Gurevicz, čius, Schistle, Mulioras, Kansu kabtke_________________________________________$1.50
cierus,
Tomalavage,
Pranas
Rožė
Mizerienė.
Katrė
Poškie

tis,
Petras
Aleksandravičius.
PULKIM
ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
las Jo pergalės.
555 pusi........................................ ............................. .. ........ ......$2.75
$1.00 — Jonas Maciejūnas, nė, Sara Grigienė, Ona Kval- Shumack, Petkevičius, SulosSVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virbeliai,
Edvardas Ulbinskas, Marė Rei- kauskiūtė, Julija Jankauskas. ky, Pappas, Danilevičius, Cerraudoni krabtai, 384 pusi._____________________
C5o.
Bendoras, Pribish,
bik, Juozas ir Ona Blewis, Pet Juozas Masalskis, Marė Lietuv nevičius,
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė,
parinktos gražiausios maldos, bilkinė labai plo
ras Bankieta, Marė Davis, Al ninkas, Mikolas Staskel, Leo Juodickas, Subačius, Strambo,
1. Kokios trys šventės turi savyje svarbiausias tikėji
na popiera. Juodi kolenkoro virbeliai....................... $2.50
binas Norkevičius,
Antanas nas Paske, Pranas Račkauskas. Sabuliauskas, Shumski, SneGYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................ 20c.
mo .tiesas?
Valentą, , Bronius Gatavynas, Bernardas Schlitzer, Donald kys, Popika, Kurinskas, MeskeDANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
2. Koks buvo pirmųjų Krikščionių gyvenimas?
auksuoti krabtai, 288 pusi. Kaina ............ .. ........ $1.50
Andrius Krofchik, Jurgis Ge- Supreme,
Sampsonų šeima, levičius, Galinis, Vilkauskas,
3. Iš kur jie sėmė pasitikėjimo ir drąsos?
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
tusky, Margareta Mollet, Ag Liudvikas Chepla, Edvardas Alisauskas. Kriaugžlys, Gle
krabtai, 288 puslapiai. Kaina ................................. $1.50
4. Kaip pirmųjų Bažnyčios amžių laikai atitinka mū nės Žitkus, Juozas Sabaitis, Al- Palsipskis, Jonas Dereskevich. bus. Sogosky, Kundrotą, Bocys,
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro virbeliai.
sų dienoms?
bertas -Valentus, - Stasys Špoke, Juozas Matusevičius, Jonas Pe Kalinauskas. Kubilius, <Kvede328 puslapiai. Kaina .......................... ..................................... ......... 65c.
5. Ką pirmieji Krikščionys mums paliko?
Dr. Ant. Kolonauskas. Karo čiuitas, Edvardas Mažeika, Jo ra. Menturevičius, Janulaitis,
“DARBININKAS”
6. Kaip jie nugalėjo pagonizmo žiaurumus?
lius Derenčius. Jonas Jurčiko- nas Kemkas. Cl. Stauffer. Hip- Navickas. Baltuškevičius. U366 W. Broadway,
So. Boston. Mass.
Ulcinskas,
Robert leckie, Semetas, Sampson, Kennis. Juozas Kačergis, Viktoras polytas
7. Ar U
, kad Bažnyčia atgyveno savo dienas ?
Markevičius, Petras Mikolaitis, Nork, Bronius Balevičius, Pet- nedy, Cernauskas, Morkūnas
8. Kod<
tyčia niekuomet nepasensta?

Klausimai Apsvarstymui

Pennsyivanijos Žinios
Stambi Pagalba Lietuvai

Penktadienis, feugp. 21, 1942

DARBININKAS

1

KAS
GIRDĖTILIETUVIU i
KOLONIJOSE '

Lietuvos Vyčių Seimas Bostone

Apie Lietuvos Vyčių or no kun. Povilas Lunskis,
ganizacijos trisdešimtąjį kun. Čebatorius, kun. S.
Seimą, įvykusį rugp. 11, Kneižis, kun. K. Vasys,
12, ir 13 dd. š. m., šv. Pet kun. Jutkevičius, kun. P.
ro lietuvių par., So. Bos Lekešis. Telegramomis ir
dažnai rašo saviesiems apie
tone dar gyvai tebekalba, laiškais sveikino šie: kun.
HORWOOD, MASS.
gyvenimą karo tarnyboje. Jis
kaipo gražų ir pavyzdin M. Urbonavičius, MIC., p.
Pp. Antanas ir Marijona Ka- iš North Carolina vykstąs į
Juozas B. Laučka, Šv. Ka
gą
volynai, gyv. 15 Chapel St., Floridą. Tikisi neužilgo gauti
Vietiniai negali pamirš zimiero Seserys, kun. J.
rugp. 19 d. š. m. minėjo savo atostogų. Taigi turėsime progą
ti energingų ir pasišven Bakams, Tėvai Pranciš
25 metų vedybinio gyvenimo pamatyti mūsų choristą —
tusių atstovų ir atstovių konai, Brighton Park 36
sukaktį.
didžiabalsį.
iš įvairių kolonijų, kurie kuopa, pp. J. ir A. Ceriai,
Tą dieną šv. Jurgio lietuvių
gražiai pasirodė Bostone; Centro Ritualo komisija,
Šiomis dienomis gavome ži
par. bažnyčioje kleb. kun. S.
Muzikas Antanas Giedraitis,
grįžusieji negali pamiršti pp. Stasys ir Adelė GabaKneižis atnašavo šv. mišias pp. nių, kad Seselė Kazimierietė, Batalijono ir Regimento vargo
tų malonių įspūdžių, ku liauskai, kun. J. Karalius,
M. Simplicija (Aleksa Kaspa- nininkas ir choro
Kavolynų intencijai.
vedėjas,
riuos parsivežė iš L. Vy LRKSA Pildomasis Komi
Pp. Kavolynai yra nuoširdūs raitė) tapo paskirta į Mt. Car North Carolina valstybėje. Atetas, Edv. Kubaitis, or
čių Seimo, Bostone.
parapijiečiai ir ilgamečiai LDS inei, Pa. lietuvių parapiją, ku part vargonininkavimo muz.
gano
redaktorius, p. Pet
p. Alena Pinkevičiūtė iš
3 kuopos nariai ir “Darbinin rios klebonu yra kun. dr. Kon Giedraitis yra Headąuarters
Elizabeth, N. J., rugp. 17 ras Varakulis su $5.00 au
ko” skaitytojai. P-nia Marijo čius. Seselė M. Simplicija de-' raštininku.
d. laiške rašo: “Gerai išsi ka, p. V. Spirauskaitė su
na Kavolynienė yra kuopos iž vyni metai atgal, prieš įstoji
Muz. Antanas Giedraitis tarp
miegojus, pradėjau gal $5.00 36 kp. auka, J. Stasidininkė. Sveikiname Jubilieja- mą vienuolynan, buvo Šv. Jur kitko rašo: “Turi būti stebiesi
voti
apie taip linksmai lionis, red. M. Zujus, Lie
tus ir linkime Dievo palaimos gio lietuvių par. vargonininkė. gavęs šį laišką, bet teisybę pa
praleistą laiką Bostone”. tuvos Ministras Amerikai
sveikinu sulaukti auksinio ju Linkime Seselei Dievo palai- sakius, aš taip pasiilgau lietu
P-lė Alena ar tik nebus p. Žadeikis, kuris sveikina
įmos naujoje vietoje.
biliejaus.
viškos kalbos, kad kartais net
pirmoji, kuri “gerai išsi šiaip:
su savim kalbu”. Jis prašo jam
Karys
Antanas
E.
Manikas,
“Sveikinu Trisdešimtąjį
miegojus” parašė savo įPereitos savaitės pabaigoje
siuntinėti laikraštį “Darbinin
Hartfordietis
(Conn.),
Kneižių
spūdžius. Tikiuos, kad ir Lietuves Vyčių Seimą ir
buvo atvykę iš karo tarnybos
ką”.
giminaitis,
rašo
iš
Oklahoma,
kiti “išsimiegoję” ką nors linkiu sudrūtinti savo pa
nemažai lietuvių karių iš įvai
Muz. Antanas Giedraitis yra
kad
viskas
“
Okay
”
.
Sveikina
parašys
“Darbininkui”. siryžimą pasidarbuoti Tė
rių stovyklų. Turėjau progą
plačiai žinomas, kaipo energin
Sakau, kiti, bet gali būti vynei einant Vyčių obalsutikti šiuos: Mykolą Marksą, visus, ypač Norwoodietes.
gas choro vedėjas, buvęs Pro
ir kitos.
siais. Jūsų pastangos rei
kuris yra vedęs p. Anelę Okule- Sodalietės Ona ir Angelą Pazvidence lietuvių parapijos var
vičifltę ir gyvena su savo tėve niokaitės visą savaitę lanko
L. Vyčių Seimas tikrai kalingos Amerikos ir Lie
gonininkas.
liais, Washington St.; viršilą Summer School of Catholic Acpaliko gražių atsiminimų. tuvos laisvei ginti. Siūlau
Linkime muz. Antanui ge
(sergeant) Joną Paznioką, ku tion, Boston College.
Antros dienos, rugp. 12, panagrinėti Lietuviškojo
riausios sveikatos.
ris dabar yra Fort Bragg,
sesijoje, kuri prasidėjo Batalijono galimybės idėJeigu kas iš Gerb. Skaitytojų
North Carolina. Viršilą Jonas Kareivis Jonas Rukštelis pra
10:20 rytą, žodžiu sveiki
Pazniokas yra aviacijos parašiutninkų būrio pareigūnas. Jis
yra buvęs choro pirmininku, ir
plačiai žinomas jaunimo tarpe
“Kip”, ir taipgi lankėsi karys
Vitartas, buvęs choristas.
Karys
Jonas Kulišauskas

Po sunkios operacijos Raina
sis Vitartas sugrįžo iš ligoni
nės. Sveiksta.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai
leiskite mums ižegzamlnuotl aki
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
me dirbtinas akis.
897 MAIN ST.
Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.
275 Main 8t,

norėtų parašyti muz. Antanui
leidžia keletą dienų pas savo
Giedraičiui laiškelį, tai gali ra
tėvelius.
J. L Kardbioias O’Connell Laimina Seinų
šyti šiuo adresu:
Pirmadienį, klebonas išva P. F. C. Anthony Giedraitis
Bostono arkivyskupijos vidujinė tvarka. Priimta
31113228 Co. C. 121st Engr.
žiuoja į Šv. Jono seminariją,
galva, J. E. Kardinolas daug pasiūlymų, kurie pa
Bn. (C), A. P. O. 29
Brighton, Mass. atlikti reko
Dilworth, North Carolina. O’Connell
prisiuntė Sei likti Centro Valdybai juos
lekcijų.
»

Webster, Mass.

p. Kazys Mickūnas, vaistiniu
ko ir Balch Pharmacy savinin-:
ko Antano Mickūno brolis, iš
vyko keliom dienom atostogų į
Saratoga Springs, N. Y. Pasi-!
ryžęs grįžti šią savaitę, jeigu;
kur kitur neužklius.
CSN.'

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS

MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido
KUN. PRANCIŠKUS I. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5Vi x 3% colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366

Broadway,

So. Boston, Mass.

AUGUST

SALE!
DIDELIS

IŠPARDAVIMAS

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių kompa
nija, skelbia Rugpiūčio - August DIDELĮ IŠPAR
DAVIMĄ, kuriame kailinių kainos dikčiai suma
žintos. Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasi
rūpinkite įsigyti kailinius dabar, kada jų kainos
yra sumažintos, o kailinių pasirinkimas didelis.
I. J. FOX krautuvėje tikrai rasite didelį ir pla
tų pasirinkimą ir vėliausios mados kailinių. Tai
gi, atvažiuokite į mūsų modernišką krautuvę ir
prisimieruokite sau kailinius ateinančiai žiemai.
Nusipirkusios galėsite padėti į mūsų storage, už
kurį nieko jums neskaitysime.
Kailinius galite įsigyti, įmokant mažą depozi
tą, o paskui mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais, pritaikintais jūsų kišeniui.
Jei turite senus kailinius, važiuodamos atsivežkite pas mus, o mes juos išmainysime į naujus,
duodami gerą kainą.
Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums
patarnautų šios firmos lietuvis atstovas Bernar
das Koraitis. Jis yra kailinių ekspertas ir jis Jums
juos pritaikins pagal Jūsų figūrą ir skonį. Pasi
naudokite AUGUST SALE!

mui telegramą, kuria lai vykdinti
411 WXSH1NGTON STREET.
mina ir sveikina Seimą.
Kleb. kun. Virmauskis
BOSTON. MASS.
Seka raportai. Dalyvau praneša, kad laike Seimo
jantieji ir nedalyvaujan parduota Karo bondsų už PASTABA: Nepamirškite, kad Augusto 30 dieną, Keistučio
tieji pareigūnai savo ra apie pustrečio tūkstančio Parke, E. Dedham, Mass. įvyks puiki I. J. FOX kailinių pa
portus išduoda raštu. Iš dolerių. Nutarta platinti roda, Bernardo Koraičio vadovybėje.
raportų paaiškėjo organi svarbius leidimus lietuvių
zacijos geras stovis ir jai ir anglų kalba išleistus.
šviesi ateitis. Pirmininko Čia turėta mintyje platin
Prano Razvadausko ir ki ti daugiausia tuos leidi
tų valdybos narių rapor nius, kuriuos
išleidžia
SĄJUNGIECIŲ PIKNIKAS
tai priimti su pagyrimu. Lietuvių Kultūrinis Insti
Mūsų choristės yra geros virė
Redaktorius p. Kubaitis tūtas. Pageidauta, kad L. Rugpiūčio 30 d. š. m., Mairo jos. Jos sugeba pagaminti ska
savo raporte su pasidi Vyčių kuopos steigtų Ka
nius valgius. Taipgi bus ir gė
nio parke įvyks Moterų Sąjun
džiavimu gina anglų kal ro bondsų platinimui skyrimų.
gos Mass., Me. ir N. H. apskri
bą “Vytyje”. Jis sako: “I į rius.
Choras tarnauja visuomenei
čio šaunus piknikas. Bus daug
offer no apologies for my
•giedojimu bažnyčioje ir daina
L. Vyčių
organizato
editorial policy in regard rium išrinktas kun. Jur įvairumo. Sąjungietės gamina vimu svetainėse ir parkuose.
to the English language gis Vilčiauskas iš Hart skanius užkandžius. Programa Mūsų jaunimas tikrai atsižy
bus įvairi ir turininga. Kviečia
in Vytis, because I do not ford, Conn.
mi gražių lietuviškų dainų dai
visus
ir
visas dalyvauti tame
believe any are necessary. , Dr. Pranas Galinis skainavimu, ir taipgi gražiais lie
t would be pointless at ’tė įdomią paskaitą. (Ji metiniame piknike. Komisija tuviškais šokiais.
this time to discuss the telpa atskirai šiame nu
Taigi norintieji linksmai laiSv.
Kazimiero
lietuvių
paraką
praleisti> iSgirsti
Ue.
practicality of using Eng- meryj. Red.).
ish in Vytis, even in its
“Vyčio”
spaustuvės pijus choras ruošia įdomų va- tuviškl) dainų smagiai pa4okti
entirety if necessary”. p. klausimas paliktas Centro tarų - “Spaghetti" vakarienę. lietuviškų Sokių atvykite j Sv.
kubaitis savo anglikoniz- Valdybai.
,.
...
,. , . .
Kazimiero par. choro parengi
gyti,
pasiklausyti
turinin

mo politiką paremia Stu
mą šeštadienį, rugp. 22 d., 6 v.
Seimas baigėsi Centro
dentų ir Profesionalų Sei Valdybos rinkimu, malda gų kalbų, gražių dainų, vakare, Maironio parkan. Bus
mo nutarimu įvesti tos ir himnu. (Valdybos sąs muzikos, na ir užsigarda- ir dainų kontestas.
organ. žurnale skyrių, ku tatas jau tilpo pereito vimui linksmai pašokti.
Iki pasimatymo,
L.
Vyčių
Seimo
dalyviai
Rengimo Komisija.
ris būtų vedamas anglų penktadienio “Darbinin
kalba. Jis sako, kad toji ke”, todėl čia nekartosiu. ilgai nepamirš tų įspū
organizacija buvo įkurta Pažymėsiu tik, kad Ritu džių, kuriuos jie įsigyjo
100% lietuviškumo pa alo Komisiją sudaro šie: per tą savaitę Bostone. “Darbininke” galite dabar
grindais dešimts metų at pp. Juozaitis ir Čeris, Chi- Jeigu Vyčiai savo koloni gauti kūkavinių, stipriai pada
gal. p. Kubaitis sako, kad cagiečiai, trims metams). jose parodys tiek gyvu rytų rožančių po $1.00. Jų kie
jis “neteisingai kaltina Seimui pasibaigus, ats mo ir veiklumo, kiek jie kis yra nedidelis, todėliai, no
mas” už jo anglikonizmo tovai ir atstovės skubiai yra parodę Seime, tai Vy rintieji įsigyti rožančių, tuojau
“Darbininkas”,
politiką, ir jis kreipęs ats išsiskyrstė, nes turėjo pa čių organizacijai yra lem užsisakykite,
V. 366 W. Broadway, So. Boston,
tovų dėmesį į rugpiūčio siruošti šokiams. Ypač ta augti ir plėstis.
mėn. “Vytį”, kuriame jis panelės turėjo skubintis į
buvęs “priverstas atsaky namus.
ti į tuos kaltinimus” ilgo ŠOKIAI
ku straipsniu.
Kenmore viešbutyj, Bos LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
•V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
Seimas redaktoriaus ra tone,
PO GLOBA MOTINOS 6VC.
susirinko rinktiDRAUGIJOS VALDYBA
portą priėmė kaip skaity niausias jaunimas. Tarp Pirmininkė — Eva Marksienė,
E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
tas, nes redaktorius yra jaunesniųjų buvo nemažai 625TeL
So. Boston 1298.
601 6th St, So. Boston. Mass.
— B. GailiOnienė,
samdomas, ir jis savo ir veteranų. Salė buvo Vice-Pirmininkė
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikls
8 Winfleld St, So. Boston. Mass.
702
E.
5th
St,
So.
Boston, Mass.
veikla yra atsakomingas permaža tokiai publikai. Prot RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
Prot
RaSt.
—
Jonas
Glineckis,
prieš Centro Valdybą.
Kaip Seimas, taip ir šei Pin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Seimas nutarė siuntinė miniai parengimai praėjo 4115 Washington St, Roslindale, Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
Tel. Parktvay 2352-W.
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
ti organą “Vytį” nariams gražiai, tvarkiai ir įspū Iždininkė
— Ona StaniuIlOtė.
Iždininkas
— Vincas Zaleskas.
177
West
7th
St.
So.
Boston,
Mass
karo tarnyboje.
dingai. Daugiausia prisi Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St. So. Boston. Mass.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass.
MarSalka — Jonas Zaikis,
minimų, tai iš įvykusio Kasos
Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,
Rugpiūčio 13
501 E. 5th St., So. Boeton, Mas*.
bankieto Municipal sve 110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
Sesija prasidėjo 10:10 tainėje, So. Bostone, nes antra antradieni mėnesio. 7:30 vai Draugija laiko susirinkimus kas tre
čl» sekmadieni kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
vai. rytą parapijos salėje. čia dalyviai ir dalyvės tu- Visais
2 vaL po pietų. Paranljos salėj
draugijos reikalais kreipkitės
492 E. 7th St, S L
n,
Svarstoma organizacijos rėjo progą skaniai paval- par protokolų raštininkę.

Worcester, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
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D AR B įMlNKAS
LANKĖSI

VIETINĖS ŽINIOS
• '

■

Intertypos Fondui Aukopo po $5.1
• Mrs. F. Lapinskis iš Eliza*

beth, N. J., ilgametė “Darbi
ninko” skaitytoja ir rėmėja
prisiuntė “Darbininko” palai
kymui $5.00.
Eliza
beth, N. J. dėkoja “Darbinin
ko” administracijai už prisiųs
tą knygutę “Švč. Jėzaus širdies
• Mrs. J. Matunas iš

DAKTARAI

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

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
NedSliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 6330

Repshis, M. D.
(REPŠYS)
lt

t

Lietuvis Gydytoj*as

/

r- -------- *—
* ! ' . •
< Rugp. 17 d.
“Darbininke”

ankėsi Juozas Jeskevičius il
gametis LDS 1-mos kp. sekre
torius. Atsilankymo proga In
tertypos fondui aukojo $1.00.

i Pirmadienį, lankėsi p. M.
Garbinimas” ir prisiuntė $5.00 lasilevičienė iš W. Lynn, Mass.
Atsilankymo proga aukojo $1.
auką.
Visiems aukotojams, kurie • Trečiadienį, “Darbininke”
prisiunčia po $5.00, “Darbinin ankėsi p-nia Elena Rakauskie
ko” administracija
dovanai nė iš Dorchester, Mass. Atsiduoda kun. Pr. Juškaičio dide ankymo proga aukojo “Darbi
lėmis raidėmis maldaknygę — ninko” spaustuvei $1.00.
“Maldų šaltinis”.
Dėkojame visiems “Darbinin I Lankėsi W. Mikėnai iš So.
ko” rėmėjams ir aukotojams už Bostono ir p-nia M. Buivydie
nė iš Brockton, Mass. Atsilan
paramą.
kymo proga pasipirko gražių
lietuviškų plokštelių.

Antradienį, rugp. 18 d. “Dar
bininke” lankėsi muzikas Jonas
Vaičaitis ir p-lė Olga Breivaitė iš Brockton, Mass. P-lė Olga
yra taipgi muzikė ir pagelbsti
reikalui esant J. Vaičaičiui vargoninkauti. Ateinantį rudenį
p-lė Olga vyks į Bostono uni
versitetą studijuoti chemiją.
Geriausio pasisekimo.

Seserų nameliui įrengti, ku
rio viešas iškilmingas atidary
mas, įvyks, Darbo Dienoje,
rūgs. 7 d., 9 vai. ryte, aukavo
šie laisvanoriai: Ieva Baliukonienė ir duktė $12.00, Juozas ir
Teklė Slaninai $26.00, N. N.
$15.00, Ona Jakimavičienė —
kryžių, kun. dr. K. Urbonavi
čius $100.00, kun. Pr. VirmausKetvirtadienį, rugp. 20 d. lan
kis $125.00, kun. K. Jenkus kėsi subdiakonas Bronius Ra
$100.00, kun. Al. Abračinskas, dis iš Minersville, Pa.
Vincentas ir Ona Andriūnai
$10.00,
Valerija
Barysienė
$5.00, N. N. $10.00, N. N. $5.00,
Vincas Sakevičius
Ponia Gricienė visą šimtą in
Stati Sargentu
dų.

278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—

1

ir 6—8.

TeL Kirkiami 7119

PauRne Luzackas
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4
"
Nuo «iki 8.
pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vsl. vakaro

Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vaL diena.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA bučemė ir
grosernė. Biznis išdirbtas 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 Da
tas; garu apšildytas. Visi parankumai. Atsišaukite tuojau.

Oueen Am Laundry
7-11 EilerySt,

So. Boąton, Mass.
Tel. ŠOU 2923 „
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

Kareiviai Dėdės Šamo tarny
boje iš Šv. Petro parapijos:
Vincentas Overka, Vilimas Overka, Albertas Petrulis, Al
bertas Trukas, Bronius Ged
minas, Bronius Jakunskas, Al
bertas Liutkevičius, Vincentas
Jakubauskas, Juozas Jezukevi
čius, Frederikas Sinkevičius, ir
Otas Daukas.
(Bus daugiau)
Šiomis
dienomis Colonial
Beacon Oil kompanija išleido
naują žemėlapį — Esso War
Map, kurį kiekvienas gali gau
ti Esso gasolino stotyse.

Praneša, kad Albertas Kali
sius, gyv. Dorchester, jau nuo
liepos 25 d. š. m. yra Dėdės
Šamo karo tarnyboje. Albertas
buvo įžymus artistas - piešėjas
Jis dirbo Boston Herald dailės
skyriuje. Linkime Albertui ge
riausių sėkmių tarnyboje.
Pereitą šeštadienį, rugp. 15
d. pirmą kartą dainavo Darbi
ninkų Radio programoje p.
Palmyra Antanelytė, gyv. Sto
ry St., Dr. Juozo Antanėlio se
sutė. Ji labai gerai pasirodė ir
gavo daug komplimentų. Jai akompanavo art. Rapolas Juška.
Tuoj po programos p. Palmyra
Antanelytė
išvyko praleisti
“week-end” Cape Cod pajūryj.
Klausovas.

Novena Stebuklingojo
Modalikelio
“Darbininke” dabar galima
gauti “Novena Stebuklingojo
Medalikėlio
Dievo
Motinos
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųskite 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”,
366 W. Broadway, So. Boston,
Mass.

Gera Proga Pirkti Pelningą
Biznį
POST

TIME

7.15

^7 °’okl? 7 °5

huily re«cktrf

H »r

by

BtM TRAINS

7 «r Ivsses from Ho. Shore ponis

uiHHūi mnna
«

.

ŽINUTES

Lietuvis Dantistas

Ii

;

So. Bostone parduoda gerai
išdirbtą per 8 metus alaus par
davimo biznį. Savininkas nesveikuoja ir turi parduoti. Ge
ras pirkinys lietuviams. Užei
kite pas Chas. Barisą pasižiū
rėti. Adresas: 220 E Street. So.
Boston, Mass.

Sll

Aukojo Intertypos Fondui

Cambridge, Mass.

Rugpiūčio 6 d. mūsų parapi Rugpiūčio 5 d. išvyko karo tar
jos N. J. Seselės išvyko į Elm- nybon Willaam Plausky (Plau
hurst, Pa. aštuonių dienų reko- skas). p. W. Plauskas pasiųs
ekcijoms. Po rekolekcijų Sese- tas A. C. New Jersey ir paskir
ės gražioje Viloje praleis kele tas į aviacijos apmokamąją da
tą dienų atostogaudamos. Kitą lį, radio operatorių ir mechasavaitę grįžta namo, kur jų! nikų skyrių. Sveikiname šiuos
aukia sunkus darbas, nes su gabius lietuvius jaunuolius, bu
eitu mėnesiu atidaroma mūsų simuosius Amerikos karo jėgų
jarapijos mokykla, kurioje Se lakūnus. Iš mūsų kolonijos iki
selės mokytojauja. Laukiame šiol jau karo tarnybon yra pa
Seselių grįžtant, taip-pat lau- imta virš 120 jaunuolių; geras
<ia jų ir mokslui prisirengę skaičius iš jų užima svarbias
mokiniai.
S vietas tarnyboje, k. t. lakūnai,
rauio operatoriai, teknikai, po
Šiomis dienomis mūsų para licininkai, telefonistai, ir tt.
pijos jaunuolis aviacijos puska- Mes Cambridge lietuviai paau
rininkas Juozas Potembergas kojome jau gerą skaičių savo
praleido 10 dienų atostogų. Po jaunuolių, bet dar to negana,
trumpų atostogų Juozas išvyk dar daugiau turėsime paaukoti,
sta atgal į savo stovyklą Texas nes naujokų ėmimo komisija
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo apskrityn. Taip-gi lankėsi pas mūsų tarpe dar randa gana
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny savo tėvelius busimas lakūnas,
A. D.
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti dar eilinis, Juozas Urbonavi daug puikių karių.
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
čius. Eil. J. Urbonavičius šiuo
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Charles ir Eva Parker, Boston, Mass.....................1.50 :arpu mokosi Philadelphia. Pa.

A. Giedraitis, Cambridge, Mass............................. 2.00
Reikalingas Janitorius,
P. Dirmeitis, Elizabeth, N. J..................................... 1.00 Naciai Apgyvendina Sve
kuris
žiemą kūrentų boi
L. Dubauskienė, Waterbury, Conn.......................... 1.00
lerį ir apžiūrėtų dalykus
timšaliais Lietuvoje
J. Gildutis, Athol, Mass.............................................2.00
apie namą. Atsišaukite:—
T. Verseckas, Waterbury, Conn............................. 1.00
“Darbininkas”, 366 West
laiku Broadway, South Boston,
P. Miliauskas, Brockton, Mass................................. 1.00 • Paskutiniuoju
A. Tiskienė, New Haven, Conn................................. 1.00 Europos spaudoje buvo Mass.
P. Radaitis, Cambridge, Mass.................................. 5.00 daug rašoma apie vokiečių
J. Matiski, Bayonne, N. J......................................... 1.0( kolonizacinius planus Ry
Mrs. P. Kruzas, Brooklyn, N. Y.............................. 1.0( tų Europoje. Spaudoje bu
(Viršyla)
South Boston Garage
Julia Jakavonis, Montello, Mass................ ............ 2.00 vo paskelbta apie “Olandi
jos Rytų Kompanijos” su-į BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Vincas Sakevičius, brolis Ju J. Fronckus, W. Medford, Mass............................. 1.00
darymą Haagoje. Kaip! Automobilistai! Jei jūs norite,
liaus Sakevičiaus, Boston Beer Pov. Dobilas, S. Boston, Mass................................ 1.00
jūsų karas ilgai laikytų ir
buvo rašoma, Vokietijos į kad
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
pardavėjo gavo kariuomenėje J. Gliebus, Plainsfield, Conn.................................... 2.0(
gasolinų pas mus.
ministeris
okupuotiemsĮ
Staff Sargento laipsnį. Sveiki J. Sutkus, Medway, Mass......................................... 5.00
Nuvalom purvinus karus Ir
Rytų kraštams Rosenber-:
name.
Ifigrysuojame.
M. Kiburienė, Dorchester, Mass............................ 2.00 gas jau kuris laikas, kaip
Tel. 8OU 9530
K. Niauronis,sSo. Boston, Mass............................ 2.00 vedęs derybas su “vado
541 Broadvvay
So. Boston, Mass.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
J. Valungevičienė, Dorchester, Mass..................... 1.00 vaujamais olandų asmeni
E. Galvydienė, So. Boston, Mass.............................. 1.00 mis iš administracijos ir
VIETOS MEOV. FMMO KCOriMO
*
J. Cebanavičius, Norwood, Mass............................ 1.00 ūkio srities dėl bendromis
Bronis Kontrim
V
TUKAS
UČIŲ
CONSTABLE
Mrs. M. Libenb, Worcester, Mass............................. 1.00 pajėgomis spręsimu eko
B^al EsUte A Insurance.
O. Aleskevičhčfaė, Waterbury, Conn. ........ .......... 1.00 nominių uždavinių”. Tų
JUSTICE OF THE PEACE
\ <100* PURE HONEn^
M. Graunas, Ozone Park, N. Y................................ 1.00 derybų išvadoje Haagoje
598 E. Broadvvay,
įsteigta “Olandų
K. Galchus, Maspeth, N. Y....................................... 2.00 buvusi
SO. BOSTON, MASS.
Maistui j *
Garnio?!
Rytų Kompanija”, kuri
Vaistams
Sįįjjgt SaMun»nas
TeĮephone South Boston 1761
J. A. Stoškus, Worcester, Mass............................ 1.00 sutelksianti visus žemės
Res. 120 Marine Road
Sveikatai
Sveikatai
Mrs. A. Naujalis, Stoughton, Mass........................ 2.25 ūkio, pramonės, bankų, aTeL SOUth Boston 2483
P. Tūbelis, Brockton, Mass.................................... 2.00 matų ir prekybos sluoks
KONČIAUS BITININKYSTĖ į
COAL-COKE-O1L
57 Battery SU N«- AMactooi. MtM.
Mrs. A. Padaigis, Waterbury, Conn........................ 5.00 nius, “suinteresuotus vei
šis
J. Matunas, Elizabeth, N. J.................................... 5.00 kimu okupuotuose Rytų
Re*. Šou 3729
8©u 4618
Mrs. U. Matuza, Elizabeth, N. J............................ 1.00 kraštuose”. Minėtos ben
MEDAUS KAINA —
Lithuanian Fumiture Co. P. Šimkienė, Maspeth, N. Y.................................... 1.00 drovės pagrindinis kapita
stiklinė_______ 85c.
MOVERS—
A. Erusevičius, N. Chelmsford, Mass...................... 2.00 las siekiąs 2,500,000 olan Kvorta,
5
svarai
------------------ $1.25
Insured and
dų guldenų. Bendrovės Galionas, 12
A.
Yukna,
Middleboro,
Mass
.....................................
1.25
svarų___ $3.00
Bonded
pirmininkas
esąs
Olandi

Persiuntimą mes patys apmo
M. Rasilevičienė, W. Lynn, Mass.............................. 1.00
Loeal A Long
jos
Banko
prezidentas
Dr.
kame.
Siunčiame irgi C.O.D.
P. Grina, Lawrence, Mass......................................... 1.00
Dlstanoe
Rost van Tonningen. “OKončiaus Bitininkystė
Movlng
F. Lapinski, Elizabeth, N. J..................................... 5.00 landų Rytų Kompaniją” —
57 Battery St.,
326 • 328 West Broadway Elz. Minotienė, Maspeth, N. Y................................ 1.00 jau yra konkrečių žinių,
No. Abington, Mass.
F. šlapelis, Rochester, N. Y................................... 1.00 iš kurių paaiškėja, kokiuo
So. Boston, Mass.
J. Jeskevičius, Dorchester, Mass............................ 1.00 se “Rytų kraštuose” tie oGRABORIAI
Ant. Scensnas, Barre Plains, Mass........................ 2.00 landai darbuojasi.
TeĮephone
N. N. Jamaica Plaki, Mass.................................... 1.00 Būtent, sužinota, kad oSO. BOSTON
1058
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn......................... 1.00 landai valdo Juodkiškių
Barasevičius ir Sūnus
J. Poskus, New Britain, Conn................................ 1.00 dvarą prie Kėdainių, kuris S.MOTERIS
PAGELBININKB
Bay Yiew Motor Service S. Baranauskas, Waterbury, Conn........................ 1.00 bolševikų laikais buvo pa
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
8TUDEBAKER
BAL8AMUOTOJAS
J. Kairys, Waterbury, Conn.................................... 1.00 verstas sovehozu.
Turi Notaro Teises
Automobilių Ir Trokų Agentūra
“
Deutsche
Zeitung
im
Elz.
Januškienė,
Waterbury,
Conn
........................
1.00
Taisome visokių ifidirbysčių auto
254 W. Broadway,
mobilius. Taisymo ir demonstravl
M. Marcinkevičienė, S. Manchester ...................... 1.00 Ostland” (VI. 4) aprašinė
SO. BOSTON, MASS.
mo vieta:
Tel. SOUth Boston 2590
ja
Šiaulių
komisarinės
O. Grigienė, Elizabeth, N. J............................ ....... 2.00
Sūnaus gyvenamoji vieta:
srities komisaro Gewecke
&38 Dorchester Avė.
J.
Žukas,
Lawrence,
Mass.
.....................................
2.00
1 Hamlin St, ir E. 8th SU
kelionę
į
Kretingos
apskri

TeL COLumbia 2537
SOUTH BO8TON, MASS.
J. Puidokas, Brockton, Mass..................................... 1.00
tį. Pirmiausia komisaras
Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
K. Mogolis, Dearborn, Mich.........................
1.00 aplankęs Šventosios uostą,
SavininkaL
F. Davainis, Hudson, Mass.................................... 1.00 kur ypač nuodugniai susi
CASPER
HOME
P. Balevičius, Montello, Mass................................ 1.00 pažinęs su žvejyba. Jis do FUNERAL
187 Dorchester Street
E. Rakauskienė, Dorchester, Mass......................... 1.00 mėjęsis, kiek žuvies pa
South Boston, Mass.
B. Miciunienė, New Britain, Conn........................ 2.00 gaunama ir kam ji išdali
Joseph W. Casper
O. Geležinienė, Brockton, Mass............................. 5.00 nama. Kretingoje buvę su
(KA8PERA8)
Laidotuvių Direktorius k
T. Laciūnas, Brooklyn, N. Y..................................... 5.00 šaukti apskrities pareigū
Baisa m uotojas
NOTARY PUBLIC
A. Dusevičienė, Worcester, Mass.............................. 100 nai, o taip pat “Pienocen
Patarnavimas Dienų Ir Nskt|
V. Bernatonis, Elizabeth, N. J..................................1.00 tro”, “Maisto” ir “Lietū
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
kio
”
atstovai.
Komisaras
P. Ambrose, Hartford, Conn..................................... 2.00
ŠOU Boston 3960
A. Samson, Norwood, Mass.................................... 1-00 teiravęsis, kaip ūkininkai
R. Zebleckienė, Bayonne, N. J.................................. 100 atlieka maisto produktų
pristatymo prievolę, o taip
ZALETSKAS
PASTABA:
pat reikalavęs atskaitos, FUNERAL
HOME
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš kaip kovojama su nelega564 East Broadway
“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš line prekyba. Po to jis ta
Geriausia vieta dėl gavimo
SOUTH BOSTON, MASS.
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę ręsis su “vokiečių įstaigų O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Permanent Wave
Graborial Ir Balsamuotojal
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja atstovais Kretingos aps
Patarnavimas dieną Ir naktį
CASPER’S
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU krityje’.
Koplyčia iermenlms dykai
NOTARY PVBLIC
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
BEAUTY SALON
83 L STREET. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 0815
Pirk
Dsfensc
Bonds
ir
Stamps!
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
Tel.Boston 2808
Tel. ŠOU 4645
“
Remk šios šalies apsigynimą!
ramą ir nuoširdumą.

. MEDUS

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. y>ę
medus nėra ttkras bičių medus

I

SAftmilfjAŽ
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RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS
NEW BRITAIN. CONN.

, Gr°«°-

He,ens

b.

S. 55 West Mam St.
Duonos ir tortų kepykla —
United B. Co.
Pereitą sekmadienį, rugp. 16. Laidotuvių direktoriai — A.
d. trijų apskričių, būtent, LDS,' Venskūnas. Autobusų — MasLRKMS ir LRKSA trilypę Ge- tco, Ine. — Helen J. Muter.
gužinę sutrukdė lietus. Rytas! Gėlinyčia — gėlių pardavėjas
buvo ūkanotas, bet apie 9 vai. — Kazys Giedraitis,
pasirodė saulutė. Komisija ap-1 Komisija nuoširdžiai dėkoja
sidžiaugė. Bet apie 3 vai. po visiems biznieriams už paramą,
Vaizdas iš tos dalies pasaulio, kur nežinomas šešėlis. Ten saulė kepina virš galvos. Tai australiečiai pėstininkai bri
pietų lietus su perkūnėliu suPrašome visuomenės paremti
tų armijos daliniai, kurie kovoja Egipte Ašies karo jėgomis. Šiuo momentu jie traukia priešo link per dykumas, kad su
laikė žmones nuo atvykimo, y- tuos biznierius, kurie mus repliekti priešo pasipriešinimą.
pač vietinius. Tačiau kitų ko- mia. Taipgi komisija dėkoja
lonijų veikėjai atvyko, kaip kleb. kun. M. Pankui už skel
Tie, kurie neturite kuo nu
tai: iš Hartfordo, New Haven, bimą bažnyčioje ir dalyvavimą;
C. BROOKLYN, N. Y.
važiuoti, būkite pamaldose šv.
Waterbury, Manchester, Tor- ’ dėkojame kun. J. Kripui, viKazimiero parapijos bažnyčio
Kun. K. Paulionis išvažiavo
rington ir kitų.
' siems svečiams ir viešnioms už
je (2511 3rd avė) ir po pamal
Visi linksmai praleido laiką! dalyvavimą šioje geguHnėje. pas sesutes Pranciškietes į iš
dų jūs būsite pavėžyti į pikni
vaišindamiesi skaniais užkan-1 YPati”S» P*»k» priklauso Ge- kilmes į Pittsburgh, Pa. ir pa
ko
vietą.
džiais ir gėrimais. Apskričiams Sukinės darbininkams ir darbi- bus keletą dienų atostogose.
Visi yra maloniai kviečiami
didelio pelno nebus, bet užtik- uinkėms.________ Komisijų. Gal teks atlankyti ir savuosius.
atsilankyti į šį pikniką. Nei
rinam, kad nebus ir nuostolių.
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namuose.
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geriau” mane
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Roosevelt kus” j automobilį
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Štai biznierių vardai, kurie Švč. Marijos kapuose sale jos parke, New York City, įvyko rugpiūčio apleidžiau vaišingą męs “bizniu” paliko turtingas,
Prelato J. Maciejausko,
kuris
mus parėmė:
įmylimos dukrelės, kuri mirė iškilmingas paradas, surištas Marąuette Parko kleboniją ir paaugino gražią šeimą ir ka- r
buvo išvažiavęs į Rytines vals
Cremo Brewing Co., P. Vis- keturi metai atgal. Lai jos vė- su Amerikos vėliavos pašven- geriausį mano prietelį kleboną! da-ngi sūnus Edvardas yra silp- b
tybes su misijomis, o taipgi
niauskas, M. Daunis, J. Višbūna amžina ramybė! T.M. tinimo iškilmėmis, a. a. prezi- kun. Aleksandrą Baltutį. Kelio-'nos sveikatos, tai mane papra- i
ieškoti paramos besikuriančiai
dento Roosevelt
motinos gar-1 nei draugą gavau net iš Phila-! še, kad paimčiau su savim į p
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sutika* f
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kevičius, J. Usonis, A. Kvedas,
-----------rugpiūčio 9 d.,
bet
begalinis vauti tose iškilmėse. Susidarė ,aJ^
Mišias
ir dar dvejų
pijos padėtis nėra lengva. Gal
PARAPIJOS PIKNIKAS
J. Budreckis. A. švirinas, S.
lietus sutrukdė.
Į gražus, tautiškais rūbais pasi- sv* Mišių išklausęs įeidžiaus į
geriau tiktų vardas ne lietuvių
Valauskas, A. Tamošaitis. Wal-' šv. Juozapo parapijos išvašių iškilmių pašventinimo a-. puošusių, kitos
net su rūtų ^°bmą kelionę.
į
parapija, o lietuvių misija, nes
dhaus Grill, Leo Lech, George žiavimas įvyks sekmadienį, šio
didžiuma lietuvių
yra
atšalę
Norėjau anksti
išvykti
iš i
S. Restaurant. Tai gėrimų ir mėn. 23 d. po pietų, visiems peigoms atlikti buvo pakvies-į vainikais ant galvų, lietuvaičių
nuo bažnyčios ir jiems nerūpi
Chiragos, bet porą valandų tu
valgių užeigos.
gerai žinomoje vietoje, Linden tas kun. Jonas Laurinaitis. Į būrys.
parapijos ateitis, o tų, kurie
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iškilmes
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pakviesti
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p-lė
A.
Varejau dar patęsti,
nes senutė i
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ir stiprų
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yra ma
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ža saujelė, kuri, kad ir turėda
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ma gražius norus
ir pasiryži
Standard Market.
nų. Be to, bus skanių valgių ir proga lietuviams išsigaišinti, UANIA Ameriką atstovavo p. išsipildė, kad svetys — nelais- i
mus nedaug ką gali
nuveikti.
Elena Vencevičienė,
pasipuo- vininkas, kada pradėjo vaišin- <
Optometristai — J. D. Gay- gėrimų. Šauni muzika gros nes jokia kontrolė nelietė.
Šią padėtį matydamas,
Prela
Bet vis tik dėka kun. Lauri- šus puikiu, meniškai pagamin- ti, o paskui dėti man į automoson ir Frank E. Goodwin.
Amerikos ir lietuviškus šokius.
tas Maciejauskas ir leidosi į
Anglių pardavėjai — Stanley Visi galės praleisti popietį naičio, lietuviai gražiai pasiro- tu kostiumu. Dalyvavo ir Ką- bilį ant kelio maisto, o dar maRytus ieškoti gerų širdžių, ku
Svea Grain - Coal Co., The linksmai kartu su savo giminė- dė. Kun. Laurinaitis pakvietė ralienės Angelų par. ben^, ku- rinuotų grybų nuvežti kitai 1
rios supratę padėjimą Los An
Shuberg Coal Co.,
Berson mis, draugais ir pažįstamais. B. Brundzienę, kad ji suorga- riš visą laiką ‘gtąžiai grojo. Ei- dukterei, kuri gyvena Los Angeles lietuvių parapijos, pagel
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Iš Los Angeles, ^Kalifornijos

Prelato Maciejausko KELIONE
Iš Chicago, III. Į Los Angeles, Calif.
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pas savo suvažinėto brolio la
voną, snapukais kirto sau “Chi-
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Atsilsėjęs per naktį,

nuvykau

bažnyčią ir čia

susipažinau su vietiniu klebonu

OLD GOLD

Prelato
atnešė

gražių vaisių. Kartu esame dė

kingi visiems,

PIKNIKAS

kurie
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vyks sekmadienį, rugp. 30 d., mūsų gana sunkią padėtį ir pa
š. m., Arroyo Seco parke (sec gelbėjo savo aukomis.
tion 2). Važiuoti North Figueroa iki 60th
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Avė ir

pervažiavus tiltą leistis tiesiai
į parką.

Jums nereikia porcijos
korčiukės pirkimui J. V.
Karo Bonų.
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tinkamai

Prelatu P. J. O’Reilly, kurs bu
vo toks malonus,
“klapčiuko”

nesant

kad

pats šv. Mišioms

Mišių už

patarnavo ir po Šv.

kvietė į kleboniją pusryčiams.

Mano kelionės

antroji diena

nesiskyrė

niekuomi

ruoš skanius pietus su gėrimė

liais ir jums patarnaus nuo 1 v.

Kita naujiena, tai šiame pik
klebonas

nike dalyvaus mūsų
Prelatas

papasakos

Maciejauskas,

savo

įspūdžius,

džiaugsmus ir vargus,

jis turėjo Rytinėse

besidarbuodamas

kuris
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kokius

valstybėse,

dėl Los An

geles lietuvių parapijos.

A. P. KARLONAS
Lietuvis Graborius
280 Chestnut St.
New Britain, Conn.
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nuo pir

mosios — galutinai vakare 14
d. rugp. atvykau į Omaha, Ne

prietelių kleboną

DRAUGE DARBININKE,

gerą

labai

braska pas mano

kun.

Juozą

platink du syk savaitinį laikraštį

Jusevičių.

“Darbininką”

Omąhoje, Šv. Antano parapi

jinėje salėje

Jis yra tikras tavo draugas

rugp. 15 d. paro
paveikslus

džiau judamu*

ir

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

čia mano bažnyčios reikalams

“DARBININKĄ”

ir '5 centus,

surinkau 20 dol.

bet ant rytojaus' atvyko į kle

PASKAITYKITE Liepos mėnesio Reader's
* Digest žurnalo numery stralpsn). kuriame
palyginama 7 vyraujantieji cigaretai. Šio pa
sauliniai - žinomo žurnalo pasamdyta moks
liška laboratorija surado —

Old Gold cigarete MAŽIAUSIA nikotino.
• Old Gold turi MAŽIAUSIA gerklę erzinan
čių savybių (tars and retins).

Nėra ko stebėtis,
naujo OLD GOLD!

kad

visi pereina prie

Benediktas

boniją

kuris

paaukavo

Man ’ ,kilo

rodant

6 dot,

2Š

tarpa

Chicago*
paveikslus

et,

o men

“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų J-.....:________ ...... $2.00

Imant sykį į savaitę metams
$2.00
Pusei metų ---------_____ _____ i $1.00
Čekius ar money orderius siųskite:

r

“DARBININKAS”
*

kutėje Sv. Antano Omaho pa

rapijoj —
P. LORILLARD COMPANT. Estabiished 1760

kodėl

parapijų

didžiausioje

parapijoje

surinkau

dolerius.

27

klausimas,

toks skirtumas

vienoje

Mūkonis,

47 dol. 5c.

klausimą palieku

—

Tą

išrišti kiek-

366 West Broadway,

South Boston, Mass.

