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FIVE CENTS
bės automobilių registra
cijos inspektoriai pirma
Keturių Tautybių — Visi Amerikiečiai
dienį, rugpiūčio 24 d. pra Prezidentas Pataria Parei
dėjo patikrinti automobi
gūnams Mažiau Kalbėti
lius, kurie neturi taip va
dinamų gasolino raciona Washington, D. C., rugp.
lizacijos “stickerių”. Vals 24 — Prez. Rooseveltas iš
tybės inspektoriai veiks siuntinėjo įstaigų virši
bendrai su OPA investiga- ninkams raštą, kuriame'
Nuveže Daug Karo Medžiagos
toriais.
pataria visiems pareigū
Kaip žinoma, buvo rei nams nesiginčyti ir per
Ir Kareivių
kalaujama, kad automobi daug nekalbėti apie įvai
listai prie savo automobi- rius reikalus ir nesusipra-I
Iš Britanijos praneša, giau pristatyti kariuomeliaus
priekinio
stiklo timus, bet jeigu kyla ne
jog šiomis dienomis pasie- nę. Tos bazės jau beveik
(windshield glass) turėtų susipratimai, tai apie tai į
kė Airiją didžiausias A- užbaigtos ruošti,
prilipinę “A”, “B”, “C” ar tuojau pranešti atitinka-,
merikos siuntinys laivais.! Pasiruošimas
kogreikitokias raides, kad kiek miems viršininkams.
Ten nuvežta daug karo čiausia sutriuškinti Ašį ir
vienas matytų kokį kiekį
medžiagos ir
kareivių.1 užbaigti karą eina visu
gasolino
automobilistas Kareivių Šeimoms Parama
Spėjama, kad tai esą pasi-; smarkumu,
gauna. Tačiau to reikala
ruošimas daryti invaziją į
-------- —---vimo kaikurie automobi Washington, D. C., rugp.
Vokietijos nacių okupuo Prezidentas Rooseveltas
listai nesilaiko.
24 — Pereitą penktadienį,
tus kraštus dar šiais 1942
Įspėja Nacių Vadus
Be to, šiais laikais kai Prezidentas Rooseveltas
metais.
kurie automobilistai, ga pasirašė įstatymą, kuris įDaugiausia karo me Washington, D. C., rugp.
vę daugiau gasolino atlik sako mokėti karo tarnybą
džiagos nuvežta Amerikos 24 — Prezidentas Roose
ti biznio reikalus ar važia atliekančių kareivių šei
karo jėgoms, kurios akty veltas įsp~io visus Vokie
Keturi žymūs vyrai pasitarimui susirinkę Albuquerque, N. Mex., aptarti būdas ir
vimui į darbą, vartoja pa moms paramą.
viai veikia ir triuškina tijos na<
‘-'Tu vadus
užinteresuoti New Mexico piliečius, kaip išpirkti Karo Bonų Kvotą ir kaip varyti
sivažinėjimams dėl malo
Kareivis privalo iš savo
dėl
žia
’
onacių
transportacijos
sis

kampaniją. Jie yra visi Amerikos piliečiai, bet patėmyta, kad jie yra skirtingų tauty
numo arba važiavimui į algos duoti $22.00, o val
kupuo
temą.
bių. Tuomet pakviestas airis fotografas ir štai jų veidai: iš kairės į dešinę — Jungt.
pasilinksminimo
vietas, džia pridės $28.00 ir žmo
Visa karo medžiaga ir gyver
Valstybių Senatorius Dennis Chavec, ispanas - amerikietis; S. P. Vidai, New Mexico
kaip tai: arklių ir šunų na gaus iš viso $50.00 į
kareiviai
paskirstyti įvai Kie*..
Administrator, italas - amerikietis; Frank Mindlin, Precinet Chairman, žydas - ame
lenktynių vietas, pajūrius, mėnesį.
riose bazėse. Sakoma, jog atlikęs virsi*.
rikietis; ir Emory Nielsen, Karo Taupymo Stabo reikalų organizatorius, danas - apiknikus ir tt. OPA investeisma.daugiausia kariuomenės, tiduotas
merikietis. Fotografiją pagamino E. J. Dunn, airis - amerikietis, Karo Taupymo šta
tigatoriai jau daug auto
jeigu nevisa, šiaurinėje krašte, kur jis padarė n.
bo reikalų raštvedys.
mobilistų pašaukė pasi Solomon Salos Jau Suvie
sikaltimą. Tai bus pada
Airijoje.
nytų Tautų Valdžioje
aiškinimui. Kaikurie gali
Amerikos karo inžinie ryta pasibaigus karui.
netekti
racionalizacijos
Ragina Kovoti Prieš
Jung. Valstybių valdžia
riai Europoje dirba dieną
Washington, D. C., rugp.
knygučių.
renka
medžiagą apie bar
ir
naktį,
paruošdami
di

Girtuokliavimą
Nesilaikantieji įstatymų 24 — Oficialiai praneša,
džiules bazes, transporta barišką nacių ir fašistų
ir patvarkymų gali ne tik kad Solomon salos, kurias
Philadelphia, Pa. — J. E. cijos problemas ir išdirb elgesį okupuotuose kraš
gasolino knygučių netek buvo užkariavę japonai, Perėjo Don Upę - Laimėjo Kotelni
Kardinolas
Dougherty, dami planus, kaip sekmin- tuose.
ti, bet ir baudžiami. Pa jau randasi Jung. Valsty
Philadelphijos arkivysku
tartina visiems laikytis bių ir kitų talkininkų val kovski Fronte - Raudonieji
pas, ragina Amerikos dva
valdžios^ patvarkymų -ir džioje. Dabar tik apsivalo
Nacius Kletskaja Fronl
siškiją vesti smarkią ko
reikalavimų. Jeigu gavote ma nuo priešo likučių.
vą prieš girtuokliavimą,
Jung. Valstybių karo
daugiau gasolino važiavi
mui į darbą arba atliki jėgos taip pat bombarda- Maskva, rugp. 24 — Don progresą šraur - rytinėje iš kurio kyla tautinė dege
Rio de Janeiro, Brazili-' Šauks KaTO Tamytal Apstneracija.
vo
ir
Gilbert
salas.
Kaikur
upės
įlenkime
į
šiaurvakaKotelnikovski
dalyje.
Tuo
ja, rugp. 24 — Brazilijos
mui biznio reikalų, tai tik
Kardinolas
Dougherty
Amerikos
kareiviai
jau
įrus
nuo
Stalingrado
eina
pačiu
laiku
nacių
karo
jėvaldžia pereitą šeštadienį
tam ir vartokite.
savo
laiške
Katalikų
Vi

čius Darbininke
siveržė, tačiau japonai sa- žiaurūs mūšiai. Raudonie- gos veržiasi į Stalingradą
paskelbė karą Vokietijai
suotinų
Blaivininkų
Uni

ir Italijai todėl, kad ašies
“Išeivių Draugas” D. ko, kad jie Amerikiečius ji išmušė nacius iš kaiku- iš pietinės pusės,
jai
pareiškė,
jog
girtuok

Britanijos Lietuvių R. K. atmušė ir išstūmė iš tų rių pozicijų, bet priešas
submarinai šiomis dieno- Chicago, III., rugp. 24 —
Kletskaja fronte raudo
| perėjo Don upę naujoje nųjų pozicija kiek page liavimas yra dešimtį tūk mis vėl nuskandino sesius 3^^ Service komisi.
Darbininkų Sąjungos sa vietų.
stančių kartų pavajinges- prekybinius laivus arti
Suvienytų Tautų karo vietoje.
vaitraštis rašo:
rėjo. Raudonieji išstūmė nis už karą”.
įjos direktorius gen. Hermuose Brazilijos vande shey pareiškė, kad netru“— Gavome tikrų žinių, viršininkai kol kas apie Sovietų Rusijos žinios nacius iš kaikurių pozici
nyse. Tačiau Brazilija dar
kad pereitų metų birželio Gilbert salų padėtį jokių patvirtina, jog Vokietijos
bus šaukiami karo
jųBaisusis Karas Pasiekė
nepaskelbė karo Japoni tarnybon ir karo pramo
13-16 d. bolševikams pra oficialių žinių neskelbia, ‘nacių karo jėgos padarė
Raudonieji sako, kad
jai.
dėjus masiniai tremti lie
Portugaliją
nėj dirbanti darbininkai.
vienoje
vietoje,
naciams
Washington, D .C. —
tuvius į Sibirą, vienas ži
Gen. Hershey ragina
pereinant Don upę, raudo
Lisabonas, Portugalija, Prezidentas Rooseveltas,
nomas kaunietis kreipėsi
t,
, , pramonės
viršininkus,
nieji nužudė 1,000 nacių rugp. 24 — Pereitos sa , .
į lietuviškus bolševikinius
\T.;JaJ“ ±!l'ad jie priimtų ir apmokareivių.
vaitės pabaigoje prie St. bė karą Ašiai, pasiuntė kytų moteris ir merginas
komisarus Pakarklį
ir
Be to, raudonieji susirė Vincent iškyšulio, Portu tos šalies prezidentui GeDrobnį, klausdamas, ko
dirbti karo pramonės dar
mė ir su italų divizijoms, galijos pietvakaruose, į- tulio Vargas sveikinimo
dėl jie nieko nedaro prieš
bus, kurios galėtų užimti
Londonas, rugp. 24 —Itus į tris atskiras koman- kurios buvo Don fronte. vyko smarkus vandens ir kablegramą už jos drąsų vyrų vietas.
lietuvių tautos žiaurų nai
Britanijos Karo ofisas das, kaip išrodo, buvo pa- Į Raudonieji sako, kad ma- oro laivyno susikirtimas. žygikinimą.
“Pakarklis, girdint Dro praneša, jog Irake ir Ira- darytas tuoj po apsilan- (žiausia pusė tų divizijų
ne organizuojama nauja kymo Britanijos premiero; kareivių užmušta. Rusai
Amerikos Karo Jėgos
bniui, tegalėjo atsakyti:
armija, Churchill Egipte ir pasi- visur atkakliai gina savo
“— Jeigu mes ką pasa nepriklausoma
Nužudė 670 Japonų
gen.
Sir
Henry
Maitland
kalbėjimo su gen. Wilson. i pozicijas, bet naciai vis
kysime prieš, tai mus
tuojau apšauks trockinin- Wilson vadovybėje.
Naujos komandos grei stiprina savo jėgas.
Pearl Harbor, rugp. 24 —
Vokietijos naciai giriasi
Japonai Priversti Trauktis
čiausia
bus nukreiptos
kais ir Čeką mus be ma
Pereitą šeštadienį, rugp.
Šis žygis, kuris padali prieš nacius, kurie veržia- laimėjimais Maskvos ir
tant likviduos...”
-------------i
'22
d., kaip praneša admina Sąjungininkų Viduri-’įį gilyn į Rusijos Kauka Leningrado frontuose.
Chungking, Kinija, rug- Pa. pakvietė kun. Dr. A. rolas Nimitz, vyriausias
Katalikų Universitetas nius ir Artimuosius Ry- zą.
piūčio 24 — Kiniečiai taip Deksnį vikarauti. Sveiki- jUng. Valstybių laivyno
Du Bomberiai Puolė
smarkiai pradėjo spausti name kun. Dr. A. Deksnį, komandierius Ramiajame
japonus
iš savo žemės, užimant į naują vietą ir Vandenyne, Jung. ValstyWashington, D. C., rugp.
Emdeną
kad jie priversti trauktis linkime geriausios kloties, fojų jūreiviai - marinai su24 — Ruošiantis 1942-43
akademiškiems Katalikų
Londonas, rugp. 24 — atgal. Pereitos savaitės Mes džiaugiamės, kad laikė besiveržiančius jaUniversiteto metam, pa
Britanijos du bomberiai pabaigoje dar atsiėmė du kun. Daktaras apsigyveno pomis į Solomon salas,
daryta permainos, būtent,
įpuolė Vokietijos uostą ir miestus, būtent, Kiangs- arčiau “Darbininko”. Ti kurias neseniai užėmė Apakelta vienuolika naujų
Emdeno miesto laivų sta han ir Huangkintu. Japo kimės ir prašome dažniau merikiečiai. Japonų buvę
Iš
Gen.
MacArthur
cen
instruktorių ir penki se
Per Priekines Duris Iš
tybos centrą, kur apdaužė nai, bėgdami iš Kiangs- ką nors parašyti “Darbi 700, iš kurių 670 nužudė ir
nesni instruktoriai perkel tro, Australijos, praneša,
han miesto, jį sudegino. ninkui”.
30 paėmė į nelaisvę.
kelius namus.
Kalėjimo
jog 47 Japonijos lėktuvai,
ti į nau jas vietas.
Amerikiečių nuostoliai
Bomberiai grįžo nesuža Kiniečiai taipgi atsiėmė
Katalikų Universitetas įimant 27 sunkiuosius
i
palyginamai
maži.
loti.
miestelius Yingtun ir Hubomberius,
puolė
Darwino
Boston,
Mass.
rugp.
24
pradės mokslo metus rug
WendellWillkie Pasiruošęs
angkintų.
sėjo 28 d. Universiteto aerodromą pereitą sek —Pereito šeštadienio nak
Vykti Rusijon
Žuvo 23 Lakūnai Lėktuvų
Naciai Paėmė į Nelaisvę
rektoriaus pareigas eina madienį, rugp. 23 d., ta tį tūla Alice Fitzpatrick,
Katastrofoje
Dieppe Puolimo Vadą
Rt. Rev. Msgr. P. J. Mc- čiau padarė labai mažus 23, iš Chicopee, kuri perei
Kun. Dr. A. Deksnys
Washington, D. C., rugp.
nuostolius. Sąjungininkų tą vasario mėnesį buvot
-----------Cormick.
Pakviestas
t
Mt.
Carmel,
24
— Wendell Willkie, bu Amerikos armijos ir lai
nubausta
kalėjimu,
per*
Berlynas,
rugp.
24
—
lakūnai taip sumaniai ap
vęs Respublikonų partijos vyno viršininkai praneša,
supo japonus, kad nušovė priekines kalėjimo duris Berlyno radia skelbia, kad
Pa.
MAKE
kandidatas į Prezidentus, jog armijos lėktuvų ne
keturius japonų bombe išėjo nepatėmyta į laisvę.! naciai paėmė į nelaisvę
EVERY
Bogalusa,
rius ir devynius lėktuvus Ji yra pirma iš moterų, Dieppe miesto puolimo vaHarrisburgo vyskupui yra pasiruošęs vykti į Ru- į laimėse arti
PAYDAY
siją
ir
kitas
valstybes,
kaiLa.,
Las
Cruces,
N. M. ir
dą
Brigadierį
W.
W.
sutinkant,
kun.
Dr.
J.
B.
kovotojus. Gynėjai nepra kuri pabėgo iš kalėjimo.
!'
rado nei vieno savo lėktų
Southam iš Toronto kartu Končius,
Šv. Kryžiaus po specialus Prezidento Dahlgren, Va. užmušta 23
BONO DAY
Remk
šios
šalies
apsigynimą!
'
^
kitais
104
kareiviai.
Ipar.
klebonas,
Mt. Carmel, Roosevelto atstovas.
arba 24 lakūnai.
vo.

Didžiausias Amerikos Siuntinys
Laivais Pasiekė Airiją

Naciai Laužiasi Į Stalingradą

Brazilija Paskelbė Karą Ašiai

Britanija Organizuoja Naują
Armiją

Kiniečiai Atsiėmė Dar Du Miestus

Jankiai Lakūnai Nušovė
13 Japonų Lėktuvų

)

Antradienis, Rugp. 25, 1942

aunmm

(priešininkų. Vieni išrasPlTf'S
davp, kad katalikui tur
kišką kavą gerti nepritin. (ka. Kiti tvirtino, kadmiKaip nelaimingas tas, kurs nišku
rūpestingumu ir nisteriui Kolberiui* kava
tebus mylėjęs tik kūnus, meile sėdėjo prie ligonių sudeginus vidurius, kad
Ivrmas ir išvaizdas! Visa lovų kąt. tarnaitė dieną ir,kava trumpinanti gyveni
Washingtonas — Jung. 1942 m. Jung. Valstybių
mai jam atims mirtis. Mylė- naktį. Visi pasveiko.
kad nuo kavos atsi,
Valstybės dabar organi valdžios karo darbai, kaip
kitę sielas! Jas visada su-j Po pirmo šeimos smūgio randą
bloga nuo.
rasite.
V. HUGO.' krito tuoj ir kitas. Visas
VQtys pilvf
zuoja vieną iš didžiausių laivų statymo vietose, ar
jėgų pasaulio istorijoj ko mijos ginklinyčiose ir oro
...
kt
v v 1 • {šeimos turtas buvo apra-i Viena princesė tiesiai
Viename New Yorko lai- šytas ir išparduotas. Salo- pareiškė, £ad ji už jokius
voti Ašies agresijos ir stotyse bus per penkis sy
priespaudos spėkas — tai kius padauginti. Ir rokuokrastyje didelėm juodom ne stovėjęs ponios iš jau- pinigus negersianti “suoraidem buvo įdėtas toks nystės paveikslas buvo
S vandeniu”; taip ji
jama, kad Jung. Valsty
yra vyrų jėga.
skelbimas:
----* —
t------ i“*“* 0
J
jėgose
taip
pat
parduotas. Jo
po- vadin0 kava.
“Kiekvienas amerikietis bių ginkluotose
“Protestantų šeima įeš- nia labai gailėjos, bet tai) gokoiada sutjko
dar
turi vietą šiame totalinia bus 7,000,000 ir gal 10,000,000
vyrų
pačiu
laiku.
ko tarnaitės. Sąlyga — nieko negelbėjo.
; blogiau
me kare”, Paul V. McNutt
nekatalikė
”
.
Į
Tada
ponios
tarnaitė,
ne! Tvirtindavo, kad šokolaJung. Valstybių Vyrų - pa Programa tokios milži
Po kelių dienų tos sei- žiūrėdama paveikslo bran- das tinka ne žmonžms vid.
jėgų Komisijos pirminin niškos
proporcijos dar
mos poniai prisistatė vie- gurno, jį atpirko ir vėl pa- gyti bet kiaulėms šerti
kas
neseniai pareiškė. niekad nebuvo bandoma
na mergaitė.
statė į seną vietą.
[kad šokoladas sudegina
“Vienas iš kiekvieno trijų vakariniame žemyne. To
—
Jūs
nekatalikė?
—
pa

—
Is
kur
atsirado
tas
pakraują įr gajį net žmogų
vyrų tarpe 20 ir 65 m. ko- programo tautinis per
klausė ponia.
veikslas? — kartą paklau-Įnumarinti.
voja ginkluotose jėgose tvarkymas į tokį trumpą |
Sakoma, Armijoj gyvenimas įvairus. Štai senukas — Atleiskite, ponia, —
sė nustebusi ponia tarnai- Tiesa, šokoladas, kurį
arba produkuoja ginklus laiką yra didelis darbas. sargentas John Westervelt, 73 m. amž., Long Beach,
atsakė
mergina,
—
iš
Dietę.
ir reikmenis ir transpor- Mūsų darbas reikalauja Cal., inspektina kariškos virtuvės, modernišką indų
keliauninkas
Kortecas
vo malonės esu katalikė. ] — Ponią, — ątsakė rąus- parvežė iš Meksikos, buvo
tuoja juos į Suv. Tautų užlaikymą demokratijos plovimo būdą.
— Ką? Gal nesupratot dama mergaitė, — tai Jū- visai nepanašus į dabarti
kovos laukus. Su Kalėdo- Į formos”, pasakė Vyrų-paI
skelbimo?
Aš nenoriu, kad sų pa veikslas. Esu laimin- nį. Meksikiečiai šokoladą
mis vienas iš kiekvieno jegų Komisija. “Mes at
mano namų slenkstį per- ga, galėdama jį atpirkti ir darė iš kakao, maišo ir A
dviejų bus “karėje!”
liksime darbą todėl, kad
žengtų katalikė...
Tamstai grąžinti...
pirų mišinio, ir visr
Pagal Vyrų Pajėgų Ko mes norime sumušti na
Bet,
ponia,
—
atsakė
—
Ach,
dukrele,
—
apka

cukraus. Vėliau šok
misijos, kuri buvo įsteig cių ir japonų karo vadus,
maloniai mergaitė, — juk bino ponia tąrnąitę, — tik pradėjo gaminti mū
ne
dėlto,
kad
kas
mums
įta užtikrinti efektingiau
Tamstai nesvarbu, ar aš dabar supratau... Aš bu du. Jį daro taip: kr
sią mobilizavimą ir nau sako, kad mes taip turime
katalikė, ar ne. Jums tu- vau sujaudinta tuo, su ko peles sumala, prideda ta
dojimą tautos vyrų - pa daryti”.
Maskva, rugp. 24 — So-jtaip pat pavojuje. Šiaurės retų užtekti to, kad aš bū kia meile slaugei mano
jėgų, Jung. Valstybių su
Prezidentas Roosevel-j vietų žinios paduoda, jog [rytų dalyje nuo Piatigors- siu gera ir ištikima. Pa vaikus... Ar už tuos tavo raus, vanilės ir kitų aro
jungtos darbo ir ginkluo tas, egzekutyviu įsakymu, Vokietijos nacių karo jė-iko eina smarkūs mūšiai, mėginkite mane priimti! tikėjimui daromus užgau matinių dalių ir suslegia
(supresuoja).
tų jėgų jėgos yra 55,000,- išleistu birželio mėn., 1941 gos perėjo Don upę 40 tačiau
rusai
priversti _ Gerai, — sutiko ponia, liojimus, kuriuos tau tek Kas gi teisus šiuose gin
000 asmenų, didžiausias patvirtino Valdžios nusi- mylių į vakarus nuo Sta- trauktis artin Grozny a-J— pamatysime...
davo girdėti nuo ryto iki čuose dėl arbatos, kavos ir
skaitlius visoj istorijoj. statymą prieš diskrimina- lingrado ir veržiasi gilyn liejaus laukų.
nai kančia dėl tikėjimo, vakaro?.. Tavo kilnumas šokolado?
Daugiau kaip 2,000,000 iš eiją darbininkų dėl rasės, prie Maskvos - Stalingrabet ji kentėjo viską kant- man atvėrė akis. Religija, Arbata ir kava nemaisšių jau dabar ginkluo spalvos arba tautinės kil- do geležinkelio, kuris yra
Prasidėjo vargšei mergi- įkvėpianti tiek meilės ir; tingos ir turi, be to, me
Broliai Daktarai Karo
tose jėgose. Apie 9,500,000 mes. Problemos, išsivys- 13 mylių į rytus nuo upės
riai ir mandagiai.
herojiškumo, yra stebuk džiagų, kurios kenkia ner
Tarnyboje
šių dirba būtinai reikalin- čiusios iš totalinio karo ir eina lygiagrečiai su uMieste paplito skarlati linga! Ir aš noriu būti ka vams ir širdžiai.
gą darbą ūkėse produkuo- j ekonomijos, visų kitų, de- pe.
Visai kitas dalykas —šo
Tamaqua, Pa. — Šiomis na. Neišvengė jos ir tos talikė, kaip ir tu...
darni maistą per pavasarį.! rybomis ir liuosnoriu perL-nos koladas ir kakao, ypačiai
Geležinkelis, kuris daug dienomis Dr. C. A. Žardec- šeimos vaikai. Su krikščioMūsų pilna darbo jėga, sitvarkymu prie naujų są-J kartų buvo lėktuvų bom
šokoladas. Jame yra daug
kas ir jo brolis Dr. A. V
pridėjus moteris ir vai- /lygų.
barduojamas. yra suardy Žardeckas gavo žinią iš
riebalų ir baltymų. Todėl
kus, yra nuo 70,000,000
Ateiviai gali būti sam tas.
keliauninkai, vykdami į
valdžios, jog jiedu yra pa
iki 75,000,000 asmenų.
domi prie karo kontraktų,
poliarinius kraštus, ima
laipsnio
Stalingradas yra rimta keliami pirmo
Šis milžiniškas skaitlius kad nors kai kuriose slapTurtingieji
gėrė
vyrą
ir
Paskui
arbatą
sekė
ka

su
savim didelį šokolado
pulkininkais.
darbininkų deda
eąa visa e-tose ir apribotuose kon-l me pavojuje. Rusams ne- Abu broliai daktarai jau i midų, vargšai — vandenį, va. Prancūzų pirkliai, bu kiekį:»
nergiją
aprūpinti
ūpinti Suv.
stuv. j traktuose, specialis leidi- Į beliko kur trauktis, tik
Kakao ne taip maistinValstybių kovojančias jė- mas iš Armijos arba Lai- turi gintis, kiek jėgos is- išvyko į kariuomenę eiti|bet nei vieni, nei kiti ne vę Turkijoje ir Egipte, jau
turėjo
jokio
supratimo
aseniai
pasakodavo
apie
;
gas,
kaip šokoladas. Jis
gas su geriausiais ir di- vyno yra reikalaujamas. | neša. Šiaurės Kaukazas jiem skirtas pareigas
pie arbatą arba kavą.
stebuklingą medį, augantį gaminamas taip: kakao
džiausiu skaitliu lėktuvų, Lėktuvų fabrikai pradės j
Vos prieš 300 metų eu tuose kraštuose. Iš to me pupelės malamos, spirgiLIUTERONŲ DVASININKAS ropiečius
tankų, šautuvų ir laivų. samdyti moteris visokiuo
pasiekė gandai džio sėklų turkai darą gė namoos ir iš miltelių iš
Jie taipgi produkuoja į- se darbuose, nes jos jau įapie stebuklingą gėrimą, rimą, kurį geria užeigos sunkiami riebalai.
PRIPAŽINTAS KALTU
rengimus ir maistą dėl vi rodė, kad jos gali tinka-1
kurą geria kinai ir japo namuose ir vadina “ka Todėl kakao turi mažiau
mai atlikti tuos darbus.
sų Suv. Tautų.
FLIS.I Hartford, Conn., rugp.. Teisme pastorius Mol- nai. Pasakodavo, kad tas va”, ar “kafa”. Tas gėri riebalų nekaip šokoladas.
Karo industrijos Jung.
gėrimas suteikiąs žmo mas išblaškęs liūdesį, sus
“L-nos”.
24 — Jung. Valstybių fe-!zahn kaltu neprisipažino
Valstybėse sparčiai susi
nėms ilgą gyvenimą.
tiprinąs vidurius, pakeliąs
deralis teismas pripažino Bausme jam bus paskir Pagaliau, 1610 metais žmogaus jėgas ir sveika
tvarko. Tikima, kad tarpe
Brockton Fair
Maldaknyge
kaltu Kurt E. B. Molzahn, tamšią savaitę.
sausio mėn. 1942 m. ir
x
, .arbatos pirmą kartą atve- tą.
sausio mėn. 1944 m. laivų
Šiais metais, nežiūrint I vokiečių liuterių dvasinin- Tas pats termas paaky-£uro^ Abates
“Darbininke” galite gauti ką
Netrukus
kava
pasirodė
rė
15
metų
kalėjimo
G.
W.
(Mass.)
ką
iš
Philadelphia,
Pa.
Jis
statymo jėga bus patrigu karo, Brocktone
tik išėjusią iš spaudos didelė
atvežė Olandijos pirkliai
binta. Lėktuvų fabrikai įvyks Brockton Fair nuo I buvo teisiamas už šnipinė- Kunze, buvusiam vokie iš Javos salos. Kaip papra prancūzų karaliaus stale. mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
jimą ir sąmokslą šnipinėti čių - nacių bundos vadui, stai, pirkliai ėmė girti sa Karalium pasekė herco išleistą maldaknygę — “ĄfaZdų
1944 m. samdys keturis rugsėjo 13 iki 19 d
Dalyviai pamatys karo svetimos valstybės, bū- už prieš amerikoninę vei- vo prekę, vadindami arba gai, hercogais — grafai, šaltinis”. ši maldaknygė yrą
syk daugiau darbininkų,
grafais — bajorai su titu
i klą.
tent, Vokietijos naudai.
negu samdė sausio mėn., programą.
tą dieviškąja žolele ir pa lu ir be jokio titulo, pas paranki kaip vyrams, taip ir
tardami gerti jos po 40— kui — pirkliai, gydytojai, moterims, nes ji yra nedidelio
SUBMARINAI NUSKANDINO 50 stiklinių per dieną. Vie
formato — 54 x 34 colių.
advokatai. Tuojau atsira Storumo apie pusę colio, odos
nas olandų gydytojas vi do daugybė kavinių, ku
'DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
4
JAPONŲ
LAIVUS
siems ligoniams ir nuo li riose žmonės praleisdavo apdarai, ant kurių įspaustas
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —
gražus auksinis simbolis —
gų liepdavo gerti arbatą kiauras dienas.
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
kryžius karūnoje. Kaina tik
VVashington, D. C., rug- reinamai nuo derliaus; ki Arbata — ne žolė. Ją ga
DIEVO MOTINOS APSIREI4KIMAS
ant Kalno
[ piūčio 22 — Jung. Valsty tų javų (avižų, miežių, mina iš arbatos medžio Kava, betgi, turėjo ir $2.50.
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
pusi. Kaina ___________________________ ___________ 25c.
bių laivyno komunikatas mišinio ir t. t.) — tarp 201 lapų. Arbata taip pat ir ne
DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
paduoda, jog Tolimuose ir 74 kg. nuo ha. Mėsos iki vaistai. Priešingai, stipri
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .—........................... 50c.
Rytuose ir Šiauriniame š. m. rugpiūčio 31 d. reikia arbata nei pavojinga sveiTIĮIĘAMI SCENAI VEIKALAI
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina.. 20c.
pristatyti
7
kg.
nuo
žemės
katai
Pacifike Amerikos sub
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
tflpsta trys veikalai: "GERMANĄ", 2 aktai.
hektaro,
o
iki
kitų
metų
Kad
ir
kaip
pirkliai
stenmarinai
nuskandino
ketukykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, "FABIOLA", 5
rius Japonijos laivus, vie rugpiūčio 31 d. — 18 dg. gėsi, pradžioje arbatą gėgė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ................... 20c.
ną sužalojo ir “gal būti iš jų 12 kg. kiaulienos mė- rė tik turtingieji. Tada arKATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ........................................... -............ 15c.
nuskandino’ ir šeštas bu sos. Sviesto turi būti pris- bata buvo labai brangi,
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina
35c.
NOVENA prie Sv. Pranciikaus Asyžiečio. Vertė K.
tatyta iki š. m. rugpiūčio
vo
torpeduotas
ir
sužalo

ESUMAS 3 dramos d., "Gims Tautos Genius".
Kaina ____ ....................... Z....... ........................................... 15c.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................... 15c.
31 d. 60 kg. nuo karvės (iš rugpiūčio 31 d. nustatytas
tas.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIjų 30 kg turėjo būti ati- privalomas
pristatymas
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
• Vokietijos generalinis duota iki gegužės 1 d.), o jau ne nuo vištos ,bet nuo
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai Ir 3
Kaina _________________ __________________________ 15c.
moterys. Kaina - ------------------------------------------------------ 150.
iki
kitų
metų
tos
pat
dadirbamos
žemės
hektaro,
komisaras
Lietuvoje
pa

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ...........................? 20c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas ii Ame
skelbė, kad iš šio pavasa tos — 70 dg. nuo karvės, būtent, po 5Q kiaušinių
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkieviė.... 20c.
Graži apysaka. Kaina ..................................................... 25c.
rio kirpimo nuo kiekvie Ckininkas turi teisę pasi- nuo hektaro. Linų iš peUBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
nos avies reikia atiduoti laikyti savo reikalams po reitų metų derliaus reikia
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
komedija. Parai* Seirijų Juozukas. Dalyvau
Kun. J. Paškauskas. Kaina ........ .. ........................... 25c.
ja 12 asmenų, t vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
pusė kilogramo vilnų; o 100 gramų sviesto savai- pristatyti po 90 kg nuo liPLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
UBAGŲ
AKADEMIJA
Ir
UBAGŲ
RALIUS,
vieno

nuo kiekvieno ėriuko —% tei kiekvienam asmeniui nų sėjamo ploto vieno ha,
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
pusi. Kaina ........................................................................— 20c.
ir
po
1
litrą
pieno
asmeo
iš
šių
metų
derliaus
—
Sė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
kgSPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų- Ubagų
niui
per
dieną.
Bulvių
šių
tarp
100
ir
200
kg,
žiūrint,
Duoniniams javams Es
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų lr kiti trys
na ....................................................................................... .
$1.60
ašmenys.’ Raina ............................................................... 30c.
tijoje buvo nustatyta spe- metų derliaus reikės ati- koks bus derlius. Avių
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "lityrcialinė duoklė, pagal ku duoti 160 kg nuo vieno Į vilnų iki š. m. rugpiūčio
MAS.
Čia rasite daugybę įvairių valgiams
•ime paskui”, "Antanukas NatTaltiš" Ir "Mė
hektaro.
31
d.
turi
būti
aitduota
po
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10
rią iki gegužės 22 d. reikė dirbamos žemės
ginimas". Kaina
______ ____________ _______ _ 15c.
•jo pristatyti papildomai Vištų kiaušinių iki š. m. 900 gramų nuo avies, o
Su užsakymais kreipkitės —
Su užsakymais kreipkitės —
po 10 kilogramų nuo že rugpiūčio 31 d. turės būti | tų metų rugpiūčio 31 d. —
mės hektaro. Iš šių metų pristatyta 50 vienetų nuo po vieną kilogramą nuo
"DARBININKAS"
"DARBININKAS"
derliaus reikės pristatyti vištos, o iki gegužės 1 d. užaugusios avies. Šieno ir
366 W. Broadway.
366 W. Broadway»
So. Boston, Mass.
duoninių javų nuo hekta turėjo būti atiduota 321 šiaudų kuoklės būsiančios
ro tarp 50 ir 104,5 kg. pa vienetai. Iki kitų metų •paskelbtos vėliau.

Meilės Stebuklas

Jung. Valstybių Milžiniška
Vyry Jėga

Naciai Perėjo Don Arti
Stalingrado

Ką Senovėje Gėrė?
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DARBININKAS

Antradienis, Rugp. 25, 1942

Mūsų Visuomenė Ir Mūsų LRKSA

DARBININKAS
, ,. (THE WORKER)

Turime Draugų

yiCTORY

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Qood Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
•
-------- by —-

bus jau visai laimėjusi
“Draugas” rašo:
BUY
"diplomatinę
kovą
”
Balti-'
UNITED
“Baltijos valstybės nėra
STATES
be draugų. Demokratinių jos krašto klausimu. Vis;
tik
anglų
politikai
dabar
į
valstybių dauguma nepri- nii.. ,,
WAR
pažino nei rusų nei vokie-|^£a
BONDS
pokariniams
čių okupacijos. Ypač džiu Palieka jį
AND
gu, kad demokratinių pasitanmams.
STAMPS
kraštų spaudoje dažnai “Dėl britų “nusileidimo”
Domestic once per week yearly >2.00 Vieną kart savaitėje metams.... >2.00 me mieste, yra Susivieny- kad
organizįcl Jo]
užtinkame palankių raštų rusams gerą
straipsnį
Foreign yearly _____________ >5.00 Užsieny metams . ............ ........ >5.00
mo
centro
rastine
ir
.s
ten
ra
<
J
k
'sForeign once per week yearly >2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams >2.50
Lietuvai ir kitoms Balti- Chicagos dienraščiui The
išeina sios organizacijos
nariu Aiškus
i Sun parašė Ernest Hartz,
"Claris”
cancių narių, aiškus pa jos valstybėms.
DARBININKAS
augimas. Fnes keletą meKaip gerai yra žinoma,!kurs griežtai stovi už Bal- Hartz sako, yra ir griežti
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680
Šiuo metu visų organi- tų Sus-me tebuvo apie de- Maskva daro didžiausio;11 Joa ,tautū nepriklausozacijų veikimas vienu ar šimtį tūkstančių narių, spaudimo ne tik j Londo-!
lr Pasako tleso? zodf rusai, nes jie trokšta gy
kitu būdu yra apsunkin- Augimas prasidėjo nu.° ■ ną, bet ir į VašingtonąJ bolsevlkams- kurių zygj j venti laisvu ir nepriklau
tas. Turi sunkumų ir lie- 1938 metų. Ir, reikia tikė-1 kaj pripažintų Baltijos Baltijos valstybes 1940 m somu gyvenimu. Jų troš
tuvių draugijos. Nėra iš- tis, jisai nesustos, nes mū- • Valstybes Sovietų Rusi-Uisai vadina ne tik smurtu, kimas bus realizuotas, nes
imtimi nė mūsų senoji ir sų visuomenė vis labiau jai Ta£įau Maskva savo bet ir nedovanotina klai- Atlanto Čarteris joms,
didžioji organizacija — ima suprasti stipresnio įikslo neatsįekė. Tiesa, |da
kaip ir kitoms nacių pa
Lietuvių R. K. Susivieny susiorganizavimo reikalą Anglija, paskutiniu laiku “Lietuviai, estai ir lat vergtoms tautoms, nepri
ir labiau vertina savašias “§ventos ramybės” dėl viai, visai teisingai p. klausomybę garantuoja”.
Keletas mėnesių atgal svetimšalių spauda gavo mas Amerikoj.
iš Washingtono instrukcijų rašyti apie demokratiją. Džiugu, vis tik, konsta- 5 draugijas ir organizaci- nebejdėjusį Baltijos ValsTai būsiąs saugiausias būdas išvengti nesusipratimų tuoti, kad mūsų Susivie- Jas*
• tybių pasiuntinybių į savo
PAŠTAS BELAISVIAMS
ir susierzinimų dėl susidariusios tarptautiniuose san nymas puikiai sugeba nu Vykdomoji Taryba prie- oficiali diplomatinį sąra
tykiuose painiavos. Mat, kai bus iškeliama teigiamieji galėti sunkumus ir kliū me sekr. Kvietkaus pa- šą, tačiau jų personalui
Galima siųsti laiškus a-jkonverto užpakalio. Adre
ruoštą
nuolatinio
naujų
leidžia
naudotis
seniau
tu

tis.
Jis,
kaip
iš
vykdomodemokratijos ypatumai, tai tuo pačiu bus pasmerkia
merikiečiams, kurie in sas ir laiško turinys turi
sios
tarybos
narių
raportų
narių
vajaus
planą
ir
turi
retomis
privilegijomis,
ma visokie priešingi demokratijai “izmai” — rudi,
ternuoti kaipo karo belai- būti rašomaja mašinėle
paaiškėjo,
ir
šiais
laikais
daug
vilčių,
kad
tuo
planu
Nors
tasai
elgesys
nėra
,
_
-■„...
. . sviai arba civiliams inter- atspausdinta arba labai
juodi ir raudoni. Labai gerai. Išeitis, rodos, aiški ir

Šiomis dienomis įvyko praėjusiame Vykdomosios
pusmetinis ir poseiminis Tarybos Susirinkime praLietuvių R. K. Susivieny-' vestas nutarimas biznišSAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
manoCMtered as second-claas matter Sept. 12, 1815 at the post Office at Boston, mo Amerikoj Vykdomasis kai persitvarkyti,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Tarybos (centro valdy- ma, ir lėšų fondą pakels,
Acceptance for mailing at speclal rate of postage provided for in Section 1103
bos) suvažiavimas. Jis į- Sekr. Vincas Kvietkus,
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
vyko Wilkes - Barre, Pa., kuris gražiai tvarko LRKPRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
Amerikoje metams ......... . >4.00 kaiP ir paprastai ,nes ta-'
reikalu^ raportavo,
Domestic yearly___________ >4.00

Skelbkime Nesužalotų
Demokratijų

saugi. Puolėmės garbavoti demokratiją ir pabrėžti ne tik stipriai laikosi, bet bus išjudinta j gyvesnį džiuginantis, bet vis tik nuotiems su oficialiu pra- aiškiai parašyta, kad paAtlanto Čarterį, kaipo konkretinį demokratijos šūkį, ir žymią pažangą daro. darbą ir kuopos ir apskri- dar nereiškia, kad Maskva nesimu nuo International lengvinus persiuntimą ir
Toji pažanga reiškiasi ir tys ir tuo būdu mūsų gar-!”
. . . .
laiduojantį bei užtikrinantį visų tautų nepriklauso turto didėjimu ir narių. bingasis Susivienymas ir gilus susirūpinimas Lietu- Red Cross, Geneva, Swit- cenzūrą. Vietos reikia pa
zerland į “Information likti ant konverto užrašymybę.
augimu.
|ateity nesustos augęs irtvos išlaisvinimu.
Bureau of the Provost! mui internuoto o cmDnc
Bet štai pasirodė, kad patys demokratijos šulai Nors šį pusmetį (nuo nariais ir turtu.
I Nors Lietuvių R. K. Su- Marshal
General’s Of- naujo adreso, jeigi
pradėjo giedoti tokią giesmelę, kurioje aiškiai su" j sausio 1 d. iki liepos 1 d.')
Malonu yra konstatuoti sivienymas Amerikoj y- fice”, kad asmuo, apie ku- vo perkeltas iš vie
skambėjo disharmonija demokratijos atžvilgiu. Aiš- Rarįų mirtingumas buvo ir tai kad LRKSA ir savo ra fnaternalinė apdraudos rį užklausimai padaryti, vykios į kitą. Laiškus ne
kiau kalbant pradėjo lyg netyčiomis prasitarti, kad gana didelis (tuo laiku tvarką ir visą veikimą vis ir pašalpos centralinė (na- yra karQ beUisvis arba in siųskite į Information Bu
tvbėms ar tik neDriseis
□cmnn Laiškus
T .si iširi! <
Pabaltės valstybėms
nepriseis atsižadėti savo mirusiuiu
mirusiųjų šeimoms išmo- labiau ima derinti Drie
prie lailai-: tional) organizacija, taLcx‘tfeornimto
rnuotasc asmuo.
reau of the Provost Mar
nepriklausomybės. Tai jau aiškus Atlanto Čarterio keta $63,400,00), tačiau kų dvasios, prie besikei-čiau iš viršiaus paduotų ^aiįma nemokamai siųsti, ___
_____ ’s Office’
shal
General
paneigimas. Dar neva ne oficialus paneigimas, bet ty- pomirtinių arba apdrau- čiančių gyvenimo sąlygų,!
Pavyzdzių ir is pra- jeįgU sįuntėjas konverto! persiuntimui,
čiomis leidžiama tokie gandai, tarsi norima sužinoti, d°s skyriaus fondas yra nenukrypdamas nuo savo eities darbų_ matome, kad kairiame kampelyje užra-Į Kol kas pakietai belaiskaip visuomenė į tai reaguos. Iš tiesų, toks manievras stiprus. Planingai ir sau- idealo —tarnauti
visos miisy šo “Prisoner of War” arba viams arba internuotiems
ne tik keistas, bet tiesiog negarbingas. Sykį demokra- ?ia*. . darorni organizaci- garbei, savo tautai, savoi
terovė Dėl to Vvk Civilian Internee” ir žo- nepriimami. Apie tai vėtijos principai yra žinomi, viešai iškeliami ir pripa-' Jos P1“*’* lnvestm,en.tai * krastui
’Sįaik.ytl
Statas skdt džius “Postage Free”.
liau bus pranešta.
v. .
.
f •
v .
1 ’ .. .. ,. .
. .
, ,. fondą, kad ir prie didesnio viuose
krikščioniškąjį aomasis ^omiietas, sKeiDFLIS.
Reikia ant konverto už
zptam, vertais uz juos kovot., liet. kraują .r aukot.
mirtin^mo_ palai-; broliškumą. Tai organi^ damas nau™ nariTVaj»’
gyvastj, ta. visa. nereikia tyrinėt., kaip bus reaguoja- ko
ame gt
je Y 6 cij daros’
įr reik- nusitarė kviesti j LRKSA rašyti —
Novena Stebuklingojo
ma j demokratijos paneigimą, bet patiems vadams stiprūs yra pašaIpos Iigo. šmingeSne. Čia suminėti- ne
tik tuos lietuvius 1. Pilną vardą ir laipsnį
Medalikėlio
demokratijos principų reikia laikytis ir juos saugoti je jaunamečių ir labdary- na keletas reiškinių: išpir- kataIlkus’ kunems yra belaisvio arba internuoto
“Darbininke’ dabar galima
kaipo vieną iš brangiausių civilizacijos laimėjmų. Ir bės fondai. Kiek silpnės- kimas U. S. karo ir kito- būtinai gyvybės apdrauda 2. Karo belaisvio numene tik saugoti, bet ir prižiūrėti, kad ir kiti piliečiai nis yra taip vadinamas lė- kių bonų už šimtus tūks- ir 1*K°J Paaalpa, bet ir vi- rą (jeigu Tolimuose Ry- gauti “Novena Stebuklingojo
demokratijos esmei nenusižengtų. Gi dabar demokra- šų fondas, kuris ir praei- tančių dolerių; kreipimas sus tu0®’ kuide’ vedami tuose, numerio nereikia, Medalikėlio Dievo Motinos
tijos skraistė vartojama savanaudiškiems sumeti- tyje nepasižymėjo stipru- kuodidžiausio dėmesio į Dievo
artimo meilės,. vieton numerio Padšti žo- Garbei. Kaina 15c. Užsisakydamams uždengti, žodžiu, elgiamasi nerimtai, nenuo- mu. Vykdomoji Taryba mūsų jaunimo reikalus; PatriJobzmo ir knkscio-, džius formerly of Wake, mi minėtą knygutę, prisiųskisekliai ir lengvamaniškai. Gal manoma, kad mažųjų dėl jo daug galvosūkių šimtaprocentinė pagalba Į nisk0J° fraternalizmo, noGuam, ir t.t. )). te 15c. įdėję į konvertą ir gautautu Daeeidavimai sąskaiton neįeina O bet gi jų sū- turėdavo. Jis ir seimuose Amerikai ir Jungtinėms n darbuotis
platesniu o Kalėjimo stovyklos Site minėtą knygutę. UzsakyX lDščSueia kra?ia už demokratiios principus sukeldavo daug ginčų. Bet Tautoms karą laimėti ir mastalr Praktlaka buduvardą ir numerą (arba jei-mus siyskite: ••Darbininkas”,
nūs apsčiai ne ja Kraują uz aemoKraujos principus.--------------------------------------- prisidėti pne realizavimo
gu Tolimuose Rytuose zo- 366 W. Broadway, So. Boston,
Reiškia gjpybę tai turi aukoti, bet su teisėmis tai ■vyks; kad pagaliau demokratijos vadai įeis j mūsų tl! idealU. kuriais turi gy- džius, “Held by Japan”). Mass.
teks palaukti. Gal koks stambus demokratijos pneguprag
jaučiasi auka, kuriai neišvengti venti kiekvienas sąmonių-! 4. šalies vardą kur stosas pareikalaus kad tu jam vergautum... Tad paken- budeljo
atg
gas Amerikos lietuvis ka- vykia randasi,
Galite Gauti
tek, brangusis. Guldyk uz demokratiją savo galvą, kovojama u- demokratijos
_ laisvę ir ne. i tal.kas, suprantąs, kad 5. ir žodžius ‘Care of
Rožančių
nesidėdamas
prie
savųjų
the
International
Red
nes tai tavo pareiga, o koks bus kovos rezukatas, tai priklausomybę Ar gi tam būtų paklota milijonai gyvel.au pranešim. Daug vilčių nepuoselek. Bus daug
jr
kad niažogiog tou organizacijų ir nesirūpin- Cross, Geneva, Switzer- “Darbininke” galite dabar
4*1
S * 14 *
liūdniausiųjų
neiaįsvėg grįžtų į kitą? Tad skelbkime ne damas jų likimu, netiesio- land, (Japonijoj, care of gauti kūkavinių, stipriai padaginiu būdu skriaudžia visą the Japanese Red Cross, rytų rožančių po $1.00. Jų kierezultatų, uomet nerei s nusivi i...
kokią privilegijuotą demokratiją, tarsi kažkokį stam- mūsų katalikiškąjį ir tau Tokyo).
kis yra nedidelis, todėliai, no
Nežiūrint juodų gąsdinimų, mes vis dėlto tiki-, biųjų tautų trustą, bet demokratiją su esminiais jos tiškąjį sąjūdį.
rintieji įsigyti rožančių, tuojau
6. Via Chicago.
mes, kad kylančios audros nurims; kad aršesni už mir- reikalavimais — pilna laisve ir visišku nuo bet kokios
“Darbininkas”,
L. šimutis,
Siuntėjas privalo UŽra-' užsisakykite,
LRKSA pirm.' šyti jo vardą ir adresą ant 366 W. Broadway, So. Boston,
tį ketinimai atiduoti Lietuvą žiauriam diktatoriui ne- ■ vergovės atsipalaidojimu. •
K.

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas
vertimas.

Kaip gi Visa Tai Galima?
Būkime tikri, tie pinigai, kuriuos mes su
dedame bažnyčioms ir kitoms katalikiškoms
įstaigoms, visai maža ką reiškia. Mūsų su
aukoti pinigai nei penktą tų namų, įstaigų
dalį nenupirktų, neužlaikytų; jeigu visa ta
plati katalikiška vtikla pasikliautų, pasiti
kėtų mūsų aukomis, mūsų duklėmis ne toli
nueitų. Bet kiekvienas doleris mūsų duotas,
mūsų paaukotas eina į rankas žmonių, Die
vui pasišventusių, kurie visus tuos mūsų
jiems suteiktus dolerius vėl, savo žarų, Die
vui atiduoda, ir prie jų dar savo gyvenimą
prideda. Tie žmonės, tie dvasiškiai taip są
žiningai, taip sumaniai, taip apsukriai tuos
mūs pinigus sunaudoja, kad kiekvienas mū
sų doleris penkis kartus daugiau nuveikia.
Tokia plati veikla galima tik todėl, kad
mūsų įstaigose nėra tokių didelių išlaidų,
nėra didelių, brangiai apmokamų adminis
v

tratorių; todėl, kad mūsų kolegijose ir uni
versitetuose moko savanoriai profesoriai,
todėl, kad mūsų ligoninėse dirba savanoriai
gydytojai ir savanorės slaugės, kurios prašo
tik pavalgyti ir naują eilę drabužių kas ko
kie septyni metai. Tik todėl mes tiek galėjo
me ir galime nuveikti, tik todėl jokia kita or
ganizacija negali mums prilygti, tik todėl
mes visas jas pralenkėme ir dabar pralenkia
me.

Ir reikia atsiminti, jog iš tų pinigų, jūsų
kunigai ir dvasiškiai negauna nei cento. Ir
kai jie prašo jūsų pinigų, jie tuo pat kartu
prašo prievolės tuos jūsų pinigus suvartoti
jūsų pačių patarnavimui, kurį patarnavimą
jie tikisi jūs priimsite iš jų rankų.

Visai Užmiržti
Kartais išrodo visai keista ir tiesiog ne
suprantama, kad kunigas, kuris tiek darba
vosi, tiek prakaito ir rūpesties padėjo besta
tydamas kurią didingą, gražią bažnyčią, yra
žmonių greitai užmirštas, net ir jo vardas,
už kelių metų, retam kuriam žinomas.

Sumani ir dievotai apsukri vienuolė, iš
savo vienuolyno sunkiai ir kruopščiai surink
tų skatikų, įsteigia garsingą ligoninę. Ligo
ninė tarnauja visuomenei, visiems pagalbos,
mielaširdystės ranką ištiesia. Ta vienuolė,
už metų kitų, perkelta kiton vieton ar pas
Savo Viešpatį nukeliauja savo užmokesties.
Ir jeigu už kiek laiko kas paklaustų tos ligo
ninės štabo, kas visą tą ligoninę įsteigė, jis
negalėtų pasakyti. Jis galėtų jums pasakyti
vyriausiojo gydytojo vardą, bet tos vienuo
lės, tos seselės vardas jau seniai tik pasaka.
Esu matęs senas vienuoles, kurios buvo
įsteigusios visą eilę mokyklų ir mokslo eigos
sutvarkymų, ir kurios dabar savo senatvėje
karsėja visų užmirštos. Jos patenkintos pa
skutines savo pilno ir naudingo gyvenimo
dienas baigti paprasčiausiais vargšių močiu
čių, senų motinėlių patogumais. Esu pažinęs
senų kunigų, kurie savo amžiaus pilnatvėje
vedė ir tvarkė aukštus ir garsius universite
tus, ir kurių vardai visai buvo užmiršti, nie
kados nė neminimi, nė nežinomi net pirm ne
gu tie kunigai spėjo užbaigti savo gyvenimo
kelionę. Nei studentams, nei mokytojams,
nei profesoriams nė į galvą neatėjo, nei ne
ateina, kas tuos rūmus, tuos mokslo suolus
jiems parūpino.

(

Rūpestingai Sunaudoti
Jūsų kunigai ir dvasiškiai, iš tikrųjų, jū-:
sų pinigus gerai ir rūpestingai sunaudojo.^
Jie neieškojo, nei neieško garbės; jie nepra
šė, nei neprašo, kad jų vardai būtų įrašyti į
kertinį akmenį ateinančioms kartoms; jie
nenorėjo ir nesitikėjo jokio atminties ar gar
bės ženklelio.
Jie viską iš visų pusių gerai ir sumaniai
apsvarstė. Jie kiekvienu skatiku rūpinosi.
Jie katedras pastatė ant penktukų pamato.
Jie garsingas ir didingas ligonines įsteigė iš
dolerio, kas mėnuo atitraukto nuo trisde
šimts dolerių į mėnesį algos mūsų vienuoliųmokytojų. Jie savo beveik stačiai neįtikėtinutaupumu parūpino mums taip pat neįtikėti
nų labdarybės įstaigų ir draugijų. Jie rūpi
nosi ir rūpinasi skolomis ir pražilo, pasena
besistengdami, besirūpindami mūsų rūpes
čiais. Jie taip sąžiningai, taip apsukriai, taip
sumaniai vedė ir tvarkė bažnyčios finansus,
pinigus, kad net iki šiai dienai bažnyčios už
statai ir laidai aukštai stovi Amerikos birže,
ir labai retai pasitaikė, kad bažnyčios turtai
vėjais nueitų, kaip kad dažnai atsitinka su
kitomis organizacijomis, kitomis korporaci
jomis. Ir už visa tai jie prašė tik paprasto
pragyvenimo, nieko daugiau.
(Bus Daugiau)

Antradienis, Rugp. 25,
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čys), 7, g. v. Šumskas, Rukšanai.
ii ■:
6291. Lukšienė, Teresė, 35,
šeimininkė, g. v. Rukšanai.
6292. Lukšys, Juozas (Juo
zas), 39, ūkininkas, g. v. Žvan
gučiai, Giedraičiai.
6293. Lukšienė, Antanina
(Kazys), 35, šeimininkė.
6294. Lukšys, Jonas (Juo
zas), 14, mokinys.
6295. Lukšytė, Danutė (Juo
zas), 11, mokinė.
6296. Lukšytė, Birutė (Juo
Pirk Karo Bonus stau-Ižas), 9, mokinė.
dien. Jie tave ryt išlaikys.) 6297. Lukšia, Vytautas (Jo
nas), 32, ūkininkas, g. v. Puojus (Silva), 45, knygvedys, g-]tiškėS) Adutiškis.
v. Moliškis, Kuktiškiai.
| 6298 Lukšas, Ignas (Ignas),

I Need Your Help!

Žemiau talpiname iš Lie zas), 42, mašinistė, gyv. v. 6213. Lukaševičius, Adolfas
(Feliksas), 42, girininkas, g.
tuvos išvežtų gyventojų Kaunas.
vieta
Marcinkonys.
Sibiran sąrašą, kurį su 6178. Lopačinskienė, Ona
rinko ir sutvarkė Lietuvos (Jonas), 66, šeimininkė, gyv. 6214. Lukaševičienė, Stefa
Raudonasis Kryžius. Sis vieta N. Vilnia.
(Pranas), 40, gyv. v. Marcin
sąrašas yra labai svarbus, 6179. Lopatovskis, Stasys konys.
nes iš jo Amerikoje gyve (Stasys), 27, samdinys, gyv. v. 6215. Lukaševičius, Genius
nanti giminės ar pažįsta Vilnius.
(Adolfas), 15, mokinys.
mi galės sužinoti apie sa 6180. Lopatovskis, Leonas 6216. Lukaševičius, Jurgis
vuosius, nuo kurių dabar (Stasys), 21, samdinys, gyv. v. (Adolfas), 12, mokinys.
negauna jokių žinių.
6217. Lukaševičienė, EugeniVilnius.
Sąrašas sunumeruotas ir 6181. Lopeta, Justinas (Ka-ija, 41, samdinė, g. v. Vilnius.
alfabetiškai
sudarytas. jetanas), 40, policininkas, gyv. 6218. Lukaševičiūtė, KristiPirmiausia paduoda išvež v. Turčinai, Bubeliai.
na, 18.
tojo pavardę, vardą, o 6182. Lopetienė, Ona, 31, šei
6219. Lukaševičius,
Jurgis,
skliauteliuose tėvo vardą,! mininkė.
6257. Lukoševičienė, Natali-129, karininkas, g. v. Vilnius,
17.
išvežtojo amžius ir gyve 6183. Los, Regina (Aleksas),
6220. Lukaševičius,
Juozas ja, (Tomas), 38, šeimininkė,Į 6299. Lukšas, Edvardas (Penamoji vieta Lietuvoje.
g. v. Moliškis.
Itras), 21, darbininkas, g. v.
23, vienuolė, gyv. v .Vilnius.
13.

samdinys, g. v. Vilnius.
6336. Linkevičienė, Ireni, 27,
samdinė, g. v. Vilnius.
6337. Liseckienė, Eugenija,
78, šeimininkė, g. v. Kaunas.
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6338. Lukošius, Kostas (An
tanas), gimęs 1918, ūkininkas,
--j - --t —
g. v. Galaičiai, Telšiai.
6369. Mackienė, Stasė (Pet
6339. Luža, Antanas (Sta
ras), 40, ūkininkė.
,...
sys), 21, karininkas, g. v. Nar
6370. Mackiūtė, Elena (Anta
butai, Akmenė.
nas), 13, mokinė.
6340. Maceika, Jonas (Pra
6371. Mackus, Leonas (Anta
nas), gimęs 1903, ūkininkas,
nas), 11, mokinys.
g. v. Lazdūnai, Lugamenai.
6372. Mackus, Antanas (An
6341. Macas, Juozas (Juo
tanas), 6, mokinys.
zas), gimęs 1902, samdinys, g.
6373. Mackus, Alfredas (Anv. Tauragė.
v
6343. Macienė, Bronė (And6374. Macukevieius,
Jonas
rius), gimusi 1913, šeimininkė.
(Adomas), 43, ūkininkas, gyv.
6343. Macelis, Jonas (Felik
vieU Švenčionys.
sas), 19, ūkininkas, g. v. Sie
6375. Maculevičius,
Liudas
sikai.
6258. Lukoševičius, Zbignius Šiauliai.
6184. Losinskas, Juozas, in 6221. Lukaševičiūtė, Felicija
(Mečys), 51, samdinys, gyv.
6344.
Magendras,
Tadas
6152. Liutkaitis, Algimantas žinierius, gyv. vieta Šventoji. (Vytautas), 56, samdinė, gyv. (Dmitnjuj), 13, mokinys.
6300. Lukša, Juozas (DovieU Vilnius.
(Juozas), gimęs 1891, dailidė,
(Pranas), 9, mokinys.
6259. Lukoševičius, Bagdo-lmas), 23, darbininkas, g- v.
6185. Losinskienė, Margarita, vieta Utena.
6376. Maceika, Jonas, 40, mo
g. v. Vilnius.
nas,
(Dmitrijus),
12,
mokinys.
J
Vilnius.
6222.
Lukaševičiūtė,
Irena
kytojas, gyv. vieU Anykščiai.
6153. Liutkaitytė,
Gražina šeimininkė.
6345. Macevičius, Kazys, mo
6260. Lukoševičius, Julius
6301. Lukšaitė, Monika (Vla6377. Mačeikienė, Zosė, 39,
(Pranas), 2 metų amžiaus.
į 6186. Losis, Vytautas, 62, (Vilius), 28, samdinė, gyv. vie
kytojas, g. v. Kaunas.
samdinys, gyv. vieta Vilnius. ta Utena.
(Dmitrijus), 5.
das), 5, g. v. Svyriai, Vilnius.
6346. Macijauskienė, Vladė,
6154. Liutkiūtė, Marija (To
6187. Lošienė, Vladė, 53, šei6261.
Lukoševičius
Luko-Į
6302. Lukšienė,
Veronika
6223. Lukaševičius, Marijo
6378. Mačeikaitė, Nijolė (Jogimusi
1910, ūkininkė, g. v. Pa
mas), 65, slaugė, g. v. Kaunas.
mininkė, gyv. vieta Vilnius.
nas (Vladas), 36, samdinys, g. šaitis, Jonas (Antanas), 40, Į (Jonas), 50, ūkininkė, g. v.
įnas), 8.
nevėžys.
6155. Liutkuvienė, Agota, 73,
samdinys, g. v. Kaunas.
Į Gervėčiai, Knistuškai.
6188. Lotoch, Janina (Juo-;v. Gediminai, Utena,
6379. Maceika, Arvidas (Jo
6347. Macijauskaitė, Kristi
ŪKininkė, gyv. v. Biliūnai, Gir zas), 26, ūkininkė, g. v. Vii-' 6224. Lukaševičienė, Leonar6262. Lukoševičienė, Lukošai-Į 6303. Lukšys, Bronius, 11.
nas), 6.
na .gimusi 1930.
kalnis.
6304.
Lukšytė,
Adelė,
10.
tienė, Ona (Andrius), 38, sam
nius.
da (Juozas), 31, šeimininkė.
6380. Mačėnas,
Bene •.
6348. Macijauskaitė, Vladė,
6156. Liutkevičiūtė, Augusti
6189. Loveika, Juozas (Ka
6305. Lukšys, Mykolas, 9.
6225. Lukaševičiūtė, Danutė dinė, g. v. Kaunas.
(Juozas), gimęs 1897,
gimusi 1930.
na (Stasys), 24, studentė, g. v. zys), 41, biznierius, g. v. Aly (Marijonas), 9.
6306. Lukšys, Edvardas, 14.
6263. Lukoševičius,
Jonas
kas, gyv. vieU Saločiai.
6349. Macijauskas, Adomas,
Vilnius.
tus.
6307. Lukoševičienė,
Ona
6226. Lukaševičiūtė,
Irena (Jurgis), 26, ūkininkas, g. v.
6381. Mačinskas, Petr
22, kadetas, gyv. vieta Kaunas.
6157. Liutkevičius,
Jonas
6190. Lozoraitis, Kazys (Jo (Marijonas), 7.
(Aleksandras), 22, šeimininkė,
Pertakis, Kapčiamiestis.
sparas), 45, aktorius, gyv. vic6350. Macijauskas,
Juozas
vJonas), 41, vežikas, g. v. nas), 35, policininkas, gyv. vie 6227. Lukauskas, Pranas (Te
6264. Lvovaitė, šeimininkė, Į g. v. Pertakis, Kapčiamiestis
U Vilnius.
Kaunas.
I 6308. Lukoševičius, Jonas Vincas), 41, policininkas, gyv.
ta Baltrušiai, Barzdai.
odoras), 37, ūkininkas, gyv. v. g. v. Varėna, Pavardaunis.
6382. Mačeikaitė, AsU (Jovieta Panevėžys.
,
.
.
6158. Liutkevičius,
Juozas
6191. Lozoraitienė, Antanina, Rizgiai, Girkalnis.
6265. Lvovienė, ūkininkė, g.Į (Jurgis), 4.
6351. Marcinkevičius, Zigmas nas^’ ’ ^rv' vie^a
57, darbininkas, g. v. Vilnius. 37, šeimininkė.
6309. Lukoševičius, Juozas, (Antanas), gimęs 1880, daili-i 6383 Maėinskienė Kastanta
6228. Lukauskienė, Domicėlė v. Pavardaunis.
6159. tautkevičienė, Ona, 40,
6192. Lozoraitytė,
Milda (Juozas), 33, šeimininkė.
6266. Lvovas. Stasys, 55, Ū-Į58, policininkas, g. v. Zarasai, dė, gyv. vieta Vilnius.
(Petras), gimusi 1897, eemuišeimininkė.
(Kazys), 6.
6229. Lukauskas,
Antanas kininkas, g. v. Pavardaunis. I 6310. Lukoševičienė, Anelė,
6352. Maciulevičius, Leonas;
6160. Liutkevičius, Juozas
6193. Lozoraitis, Gintautas (Pranas), 15, mokinys.
6267. Lvovas,
Vsevolodas, Į 48, šeimininkė.
6384. Mačiulaitis, Jeronimas,
(Stepas), 51, dženitorius, gyv. (Kazys), 3.
Į 6311. Lukoševičiūtė, Aldona (Antanas), 43, inžinierius, g. v. 40, kalvis, gyv. v. Paežerėliai,
6230. Lukauskaitė, Ksavera 70, ūkininkas.
Kaunas.
vieta Vilnius.
6194. Lozoraitytė,
Danutė (Pranas), 12, mokinė.
6268. Liutavičius, Edvardas! (Juozas), 17
Šakiai.
6353. Mackevičius,
Juozas
6161. Liutkevičius,
Juozas,1 (Kazys), 2 metų amžiaus
6231. Lukauskaitė,
Danutė (Kostas), 40, mūrininkas, g. v.| 6312. Lukoševičius, Algirdas
6385. Maciulevičius, Leonas
(Aleksandras), 53, inžinierius,
42, mokytojas, gyv. vieta Gra
6195. Lozoraitytė,
Ramutė (Pranas), 7.
(Juozas), 16.
Vilnius.
46, inžinierius, gyv. v. Kaunas.
gyv. v. Soldeniai, Vilnius.
žiškiai, Vilkaviškis.
(Kazys), 2 savaičių amžiaus.
Petras
6232.
Lukauskas,
6313. Lukoševičius,
Juozas
6269. LušČikaitė, Marija (A6386. Mačiulis, Petras (Alek
6354. Mackevičius,
Kazys
6162. Liutkevičienė - Matu 6196. Lozoraitis, Vladas (Juo- (Pranas), 6.
domas), 50, mokytoja, g. v. J (Feliksas), 26, darbininkas, g
sas),
33. veterinaras, gyv. vie
(Vladas), 35, batsiuvys, gyv. v.
sevičiūtė, Marija (Pijus), 39, 'zas), 33, stoties viršininkas, g.
6233. Lukauskaitė,
Sofija J Vilnius.
v. Kaunas.
ta Tauragė.
Švenčionys.
mokytoja.
v. Telšiai.
(Bronius), 38, šeimininkė, g. v.
6270. Luščikas, Adomas (Fe6314. Lukoševičienė, Mikali6387. Mačiulienė, , Emilija
6355. Mackevičienė, Marija,
6163. Liutkevičius,
Stasys! 6197. Lozoraitienė, Jadvyga, Kaunas.
liksas), 80, ūkininkas, g. v.Ina
v.
(Antanas), 27, šeimininkė.
(Antanas), 30, samdinė, gyv.
gimus 1888, šeimininkė, gyv. v.
(Karolis), 58, gyv. v. Utena. į24, samdinė, gyv. v. Telšiai.
6234. Lukauskienė,
Teklė Vilnius.
Į 6315. Lukoševičius, Antanas
v. Kaunas.
Vilnius.
6164. Liutkevičienė, Sofija' 6198. Lozoraitytė,
Danutė (Zefiras), 28, tarnaitė, gyv.
6271. Luobikis, Jonas (Ka- (Juozas), 2 mėnesių amž. g
6388. Mačiulytė, Vida (Ka
6356. Mackevičiūtė, Halina,
(Jonas), 50, ūkininkė, gyv. vie (Vladas), 8.
vieta Vilnius.
zys)), 79, g. v. Kalvarija.
v. Kaunas.
zys), 7.
gimus 1910, šeimininkė.
ta. Veveliškis, Subačius.
6199. Lozoraitytė,
Irutė
6235. Lukėnas, Kazys (Pet
6272. Luobikis, Kazys, 55,
6316. Lukoševičius, Juozas
6389. Mačiulis, Vacius (Vin
6357. Mackevičius,
Mikas
6165. Liutkevičiūtė, Jūratė (Vladas), 6.
ras), 38, samdinys, gyv. vieta darbininkas, g. v. Kalvarija.
(Antanas), 33, samdinys, g. v
cas),
gimęs 1917, plomberis, g.
(Mikas), gimęs 1909, polici
(Stasys), 15, mokinė, g. v. Ute 6200. Lozoraitis, Rimvydas!, Virhabg
6273. Lunskis,
Rimvydas! Veiveriaivieta Kaunas.
ninkas, gyv. vieta Kaunas.
na.
(Vladas), 4.
į
6236. Lukminas, Pranas (Jo- (Pranas), 10, g. v. Kaunas.
6317. Lukoševičienė, Emili
6390. Mačiulis, Domas (Juo
6358. Mackevičius,
Kostas
6166. Liutkienė, Agota, 73, g.
6201. Lubeila, Česlovas, 48, naS), 38, ūkininkas, gyv. vieta
6274. Lunskis,
Algimantas ja, 35, mokytoja, g. v. Veive(Mikas), 41, ūkininkas, gyv. v. zas), gimęs 1906, mokytojas, g.
vieta Biliūnai, Girkalnis.
dženitorius, gyv. vieU ApyU-. jučiai, Pernarava.
(Pranas), 14, mokinys, g. v. riai.
vieta Juknaičiai, Jurbarkas.
Bajoriškiai, Šėta.
6167. Liutvinaitis, Petras laukiai, Kėdainiai.
į 6237. Lukminienė,
Marija Kaunas.
6318. Lukoševičius, Gražvy6391.
Mačiulienė, Marija
6359. Mackevičius, Vytautas
(Petras), 39, samdinys, gyv. 6202 Luckevičius, Mikas (Le-! (Stasys), 47, šeimininkė
6275. Lunskienė, Elena, 39, das (Juozas), 3 metų amž.
(Juozas) 32, mokytoja, gyv. v.
vieta Kaunas.
onas), 46, samdinys, gyv. vieta
6238.
Lukminaitė,
Elena mokytoja, g. v. Kaunas.
I 6319. Lukoševičius,
Kazys (Benediktas), 36, vežikas, gyv. Jurbarkas.
v. Vilnius.
6168. Liutvinaitienė, Marija, Kaunas.
(Pranas), 24, šeimininkė.
6276. Lunskis, Pranas (Ka- (Petras), 40, samdinys, g.
6392. Mačiulis, Domas (Juo
6360. Mackevičius,
Vladas
36, mokytoja, gyv. v. Kaimas.
6203. Luckevičienė, Liudmila
6239. Lukminas, Edwardas zys), mokytojas, 39.
Virbalis.
(Vytautas), gimęs 1908, ūki zas), 36, mokytojas, gyv. vieta
6169. Liutvinaitis, Romual (Petras), 45, šeimininkė, gyv. (Pranas), 23, ūkininkas.
6277. Lunskis, Antanas (Pra6320. Lukoševičius,
Kostas
Gudžiūnai.
das (Petras), 9.
vieta Kaunas.
6240.
Lukminas,
Bronius nas), 37, darbininkas, g. v.! (Motiejus), 46, policininkas, g ninkas, gyv. vieta Panoteriai.
6393.
Mačiulienė,
Marija
6361. Mackevičienė, Vaclovą
6170. Liutvinaitis,
Liudas
Mikas (Pranas), 20, ūkininkas.
6104. Luckevičius,
Vaškai.
v. Šiauliai.
(Juozas),
32,
mokytoja,
gyv.
v.
(Antanas), gimusi 1905, ūki
(Petras), 3.
(Mikas), 16, mokinys.
6241. Lukminaitė,
Birutė
6278. Lunkevičius, Antanas 6321. Lukoševičiūtė, Regina
Gudžiūnai.
ninkė, gyv. vieta Panoteriai.
6171. Lizakovskis, Romanas
6105. Luckevičiūtė, Tania (Pranas), 16.
(Kostas), 38, maliorras, g. v. (Kostas), 16, mokinė.
6394. Mačiulis, Antanas, 34,
6362. Mackevičienė, Jadvyga
(Juozas), 54, samdinys, gyv. v. (Mikas), 12, mokinė.
6242.
Lukminaitė,
Irena Vilnius.
• 6322. Lukoševičius, Vytausamdinys,
gyv. vieta Kėdainiai.
(Vladas), gimusi 1897, ūkiVilnius.
6206. Luckevičiūtė, 01Sai (Pranas), 14.
6279.
Lunevičius,
Tadas tas (Anzelmas), 45, ūkininkas,
6395. Mačiulienė,
Zuzana
ninkė, gyv. vieta Panoteriai.
6172. Lizakovskienė,
Ona (Mikas), 11, mokinė.
6243.
Lukminaitė, Juzefą (Zbignius), 17, mokinys, g. v. g. v. Milaičiai, Eržvilkas.
6363. Mackevičius, Kleopas j (Bįį\S(Juozas), 48, šeimininkė.
6207. Lilckus, Jurgis (Ado (Pranas), 13.
Vilnius.
j 6323. Lukoševičienė, Monika
6396. Mačiulytė, Aldona (An
(Vincas), 40, ūkininkas, gyv.
6173. Lochinas - Tomkevi mas), 75, ūkininkas, gyv. vie
6244. Lukminaitė, Vincė, 42,
6280.
Lungytė,
Veronika (Viktoras), 40, šeimininkė.
tanas),
7, g. v. Šilainiai, Kė
čius, Aleksandras (Sergijus), ta, Patrakinė Krosna.
šeimininkė, gyv. vieU Betyga (Juozas), 17, darbininkė, g. v.
6324. Lukoševičiūtė,
Irena v. Panoteriai.
6364. Mackevičienė, Marija dainiai.
20, samdinys, gyv. v. Mažunai6208. Luckienė, Marija, 57, la, Raseiniai.
Mažeikiai.
f (Vytautas), 14, mokinė.
6397.
Mačiūnas,
Pilypas
•Ž čiai.
ūkininkė ,gyv. vieta Patrakinė.
6245. Lukminaitė, Elena, 16,
6281. Lungytė,
Antanina
6325. Lukoševičius. Edvar- (Julius), 45, šeimininkė, gyv. (Baltrus), 70, ūkininkas, gyv.
6174. Loketka, Ona (Mikas),
6209. Luckiūtė, Angelė (Jur mokinė.
(Juozas), 19, darbininkė, g. v. das (Vytautas), 12, mokinys. vieta Staškūniškiai.
6365. Mackevičiūtė, Janina vieta Igliškėlis.
40, šeimininkė, g. v. Vilnius.
gis), 23, ūkininkė.
1 6326. Lukoševičiūtė, Danutė
6246. Lukminaitė, Stasė, 14, Mažeikiai.
6398. Mačiūnas, Antanas (Jo
(Kleopas), 14 ,mokinė, gyv. v.
6175. Lokucejienė, Marija
6210. Luinys, Stasys, gyv. v. mokinė.
6282. Lumbytė, Zita (Pul-l (Vytautas), 11, mokinė,
nas), gimęs 1911, mokytojas,
(Stasys), 70, darbininkė, gyv. škurliškės, Kuršėnai.
6247. Lukošaitis,
Antanas gis), 8, mokinė, g. v. Kaunas.
6327. Lukoševičiūtė, Nijolė Staškūniškiai.
6366. Mackevičius. Marijonas «• vieta .Ryl^iai, Merkinė.
■ vieta Rimdžiūnai, Gervėčiai.
6211. Luišys, Petras (Jonas), (Vincas), 37, samdinys, gyv.
6283. Lumbytė, Danutė (Pul-l (Vytautas), 19, mokinė,
6399.
Mačiūnienė,
Albina
6176. Lomsargienė,
Sofija 25, kalvis, gyv. v. Vilkaviškis. v. Vilnius.
gis), 16, mokinys.
I 6328. Lukošius, Kasparas, 48, (Kleopas), 8.
6367. Mackonis,
Inocentas (Povilas), gimusi 1914, moky
(Gabrielius), 32, mašinistė, g.
6212. Luišytė. Adelė (Juo
6284. Lumbienė, Anastazija! g. v. Palanga.
6248. Lukošaitienė, Marija,
toja.
vieta Kaunas.
zas), 33, darbininkė, g. v. Vil 29, studentė, gyv. v. Vilnius.
(Donatas), 40, šeimininkė,| 6329. Lukošiūnienė,
Agota (Adomas), 41, ūkininkas, gyv.
6400. Mačiuta, Juozas (Juo
6177. Longytė, Ieva (Juo- kaviškis.
6249. Lukošaitis,
Jokianas
(Feliksas), 60, ūkininkė, g. v. v. Rimšė.
zas), gimęs 1909, darbininkas,
6368. Mackus, Antanas (An
(Stasys), 52, biznierius, gyv. v.
6285. Lumbis, Pulgis (Sta-Į Kipštai, Šiauliai.
gyv. vieta Kaunas.
tanas),
55, ūkininkas, gyv. vie
sys),50, mokytojas, g. v. Kau6330. Lukošiūnas,
Vincas
Šiauliai.
uzsisakykiTe imim ras Mas
(Bus daugiau)
Į(Jonas), 40, ūkininkas, g. v. ta Obeliai.
6250. Lukošaitienė, Veronika nas.
6286. Lukštaraupis, Juozas $ Kipštai, Šiauliai.
(Jonas), 46, šeimininkė.
SEIMININKIŲ DĖMESIUI
6251. Lukošaitis, Vitalis (Jo (Juozas), 41 ,samdinys, g. v. j 6331. Lukošiūnas, Jonas (Jo.'i
1
’ - ■>.
kimas), 17, mokinys.
Mažeikiai.
Inas), 35, ūkininkas, g. v. KipJei
nori
būti
gera
šeimininkė-virėja,
tai tuo
6252. Lukošaitytė, Eugenija
6287. Lukštaraupis,
Jonas štai.
(Jokimas), 15, mokinė.
(Juozas), 42, mokytojas, g. v.
6332. Lukošiūnaitė, Barbora jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
Kams prieinamos.
GAMINIMAS IR NAMŲ >RIŽ1ŪR£JIMAŠ". Be
6253. Lukošaitytė.
Danutė Paežeriai, Biržai.
Į (Jonas), 30, ūkininkė.
(Jokimas), 14, mokinė.
6288. Lukšionis, Juozas (A-Į 6333. Laucevičienė, Vanda to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pctti6254. Lukošaitis, Jonas (An domas), 43, policininkas, g. v. (Leopoldas), 90, ūkininkė, g. gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
tanas), 36, samdinys, g. v. Vilnius.
Iv. Bubiai, Dzidai.
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu*—
6289. Lukšys, Vladas (Anta-J 6334. Leonauskaitė, Jadvyga
Kaunas.
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
Graftoa Avė., IsRngton, Mass. Tel. Dedham 1304-1
6255. Lukošaitienė, Ona, 30. nas), 30, mokytojas, g. v. Vii-Į (Ipolitas), gimusi 1916, mosamdinė, g. v. Kaunas.
nius.
kytoja, g. v. Telšiai.
PRANAS GERULSKIS, Nantg Tel. Dedham 1304-R
6290.
Lukšytė,
Liuse
(Me-|
6335. Linkevičius, Vladas 32 366 W. Broadway,
6256. Lukoševičius, DmitriSo. ĮJostoiųMąss.
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Pristatėm geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
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DAAB1NINKAS

Naminis Frontas
t
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kių patogių įrankių pus
LRKSA. Vykdomosos Tarybos
ryčiams gaminti, šeimi
ninkės pirmutinis dienos
REZOLIUCIJA
darbas bus daug ilgesnis.
Netikėkite, kad kitaip bus1
Atlanto Čarterio Sukakties Proga
— turime labai atsargiai
prižiūrėti kasdien varto
jamus daiktus, kad jie bū
Vienerių metų Atlanto Čarterio sukakties dienoje
tų gerame padėjime ligi įvykęs Liet. R. K. Susivienymo Amerikoje Vykdomo
karo pabaigos.

pasiūlė nesantaikos obuo
lį perplauti pusiau...” Au
torius mano, kad Roose
veltas yra iš Sovietų Ru
sijos išgavęs pasižadėji
mą, kad Rusija respek
tuos “keturias laisves”.
Tačiau, autoriaus nuomo
ne, Rytų Europos sienų
sios Tarybos pusmetinis susirinkimas, pasidžiaugęs, klausimai taip ir likę
skendėti neaiškume.

BUY
1MITED STATES

Praeitą savaitę Ameri džia prašo visų šeiminin
DEFENSE
kos karinių jėgų, armijos kių ir motinų prisidėti
ir laivyno, ir Amerikos prie svarbaus darbo page
•darbo vadai kalbėjo per rinti Amerikos karo dar
radio į produkcijos fronto bininkų sveikatą. Galima
kovotojus apie gamybos sutaupinti mažiausia 80,000,000 darbo dienų šį
kr«ęTose visose kalbose — met, jeigu tik darbininkai
kad ši sena ir didžiausia Amerikos lietuvių katalikų
Armijos ir Laivyno ko- bus tinkami. Tas reiškia,, Bomba gali būti tokia fraternalinė organizacija jau už kelis šimtus tūkstan Zuricho laikraštis “Die stebi, kad Sovietija buvo
mandierių tolimuose karo 14,000 daugiau bombone pavojinga jūsų užpakali čių dolerių galėjo išpirkti U. S. karo ir kitokių valsty Tat” (VI. 13) išvadžioja, pirmoji valstybė pasauly
frontuose, Karinės Tary šių, 10 karo laivų ir 33,000 niame daržely, kaip ant binių bonų ir atnaujinęs Vykdomosios Tarybos ištiki kad anglosaksų valstybės je, kuri įvedė autarkinę ūbos oficialų, darbo vadų— tankų padėti mums laimė kovos
lauko, ir todėl mumą savo kraštui — Jungtinėms Valstybėms ir jų derybose su Molotovu bu kio sistemą, privedusią
pagyrių nebuvo. Pripažin ti karą.
mums šiandien reikia tūk garbingam prezidentui, nuoširdžiai sveikina Atlanto vusios ne tik prašytojos, pasaulį prie pražūties.
bet ir reikalautojos. Jos Prof. E. Rossier anali
ta, kąd mes daug nuvei Jung. Valstybių Viešos stančius civilių saugoto
Čarterio
autorius
—
Prezidentą
Rooseveltą
ir
premieiš bolševikų išreikalavu zuoja sovietų pasižadėjikėme, daug pasiaukojome
jų, kurie bus ypatingai iš
Sveikatos Skyrius bend
rą Winston Churchill.
sios, kad jie atsižadėtų teir toli nuprogresavome.
Tęsinys 6-tame puslapyj
rai veiks su Office of De lavinti saugoti gyvybę ir
Bet visi sutiko su Blmer fense Health and Welfare turtą. Civilių Apgynimas
Šiuo norime pakartoti tai, kad kaip mūsų organi ritorialinių pretenzijų ir
nesikištų į kitų valstybių
Davią, Karo Informacijų
susideda
iš
daug
daugiau
zacija,
taip
milžiniška
Amerikos
lietuvių
dauguma
yServices, įvykdinti tauti
vidaus reikalus. Toliau Piety Amerikoje Kelionės
Ofiso Direktorium, kada
negu
tik
oro
atakos
“
warra sudėjusi savo viltis į Atlanto Čarterio dėsnius, ga laikraštis išmini visus
nę indųstrialinę mitybos
Įspūdžiai
jią sakė: “Mes tikrai pradenų
”
.
rantuojančius laisvę visoms pavergtoms tautoms, jų “Atlanto Charterio” strai
programą
tikslu
pakelti
laįnėsųnę, jeigu nępadauGal priešui nepasiseks tarpe ir Lietuvai, kuri šiuo metu kenčia vargą, badą,
Parašė Kun. J. Paškauskas.
produkciją su pataisymu
čia vartoti dujų. Bet turi ir persekiojimus. Reikšdama savo gilų pasitikėjimą psnius, kuriuos dabar pri Knygutė labai įdomi ir verta
ąiųsime produkavimą ža
mitybos.
pažinusi ir Kremlio val kiekvienam įsigyti. Kaina tik
liavos medžiagos, — jeigu
me būti prisirengę. Karo
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
Šios programos svar Departamento''^vedamos * dldelę Pagarbą Atlanto Čarterio autoriams, LRKSA. džia.
vyrai kasyklose ir lent“Journal de Geneve” ve bininkas”, 366 W. Broadway,
piūvių stovyklose nega biausias darbas bus atlik Civilian Defense mokyk- Vykdomoji Taryba pažada visomis savo jėgomis dėtis
straipsnyje So. Boston, Mass.
Jungt- Tautų karo laimėjimo ir pastovios damajame
mins daugiau plieno, va tas namuose, kur darbi los organizavo ir lavina į Prie u- smano, kad derybose su
rio ir medinės medžia ninkų užkandžiai pakuo ‘Decontamination Sųuads’ ir teisingos pasaulio taikos atstatymo
Molotovu
teritorialiniai Tėvų Pranciškony Rekolek
gos”. Prezidentas sakė: jami. Suvirš 8,000,000 ka kurie tinkamai apsirėdę
ro darbininkų neša ‘lunch’ su tinkamais įrengimais riką naminiame fronte,; vedamąjį straipsnį, kuria- klausimai nebuvę disku cijos Ir Misijos 1942 m.
“Mes tik pradėjome”.
■' įirolas Leahy, kuris baksukus. Mūsų moterų dirbs kur tik dujos pasi tuoj pradės veikti Citi- me nagrinėjamos britų ir tuojami, būtent, tų terito Waterbury, Conn. —
zen’s Defense
Corps, amerikiečių sutartys su rijų, kurias SSSR okupa zapo par., šv. Pranciš
:z
Prezidento padėjė- svarbi pareiga yra paga rodys.
ą, kaipo štabo virši minti tinkamą maistą ap Prie Emergency Public Bomb Reconnaisance a- bolševikais. Laikraštis iš- vo pagal sutartį su Vokie vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
Amerikos Pro Works Service yra “De- gentai, Utility Repair dar- vedžioja, kad tarp bolševi- tija. Laikraštis sakosi ne tinas Vaškys.
ji. .. ' i, sakė: “Visame pa- saugoti
> . je pergalėti žmonės dukcijos Kareivių stipru molition and Clearance bininkai, Drivers Corps, kinės Rusijos ir demokra- žinąs, ar tarp Anglijos ir Sioux City, louca — Šv. Kazi
laukia. Jeigu mes ameri mą, gyvumą ir sveikatą. and Road Repair grupės, Messengers, Chaplains ir tinio pasaulio esąs įvykęs Sovietų Rusijos kas susi miero par., rugsėjo 21 - ?7 d.,
kiečiai
pralaimėsime,
ir jų užduotis yra laikyti Staff Corp — todėl šian- suartėjimas. Demokrati- tarta dėl Pabaltijo valsty T. Justinas Vaškys.
prancūzai, olandai, čekovieškelius atdarus, gatves dien Civilian Defense rei- joms daugiausia rūpėjęs bių. Kai dėl nesikišimo į So. Boston, Mass. bendradarbiavi- kitų valstybių vidaus rei ro par., spalių 5—18 d., .
ąlęvakai, lenkai, grekai, Raudonasis Kryžius pra nuvalytas,
įgriuvimus kalauja daugiau liuosno-, karinis
rių prisidėti prie šio būti- mas, bet patys susitarimai kalus, tai, pasak laikraš tinas Vaškys ir T. Juvenalio
norvegai, su mumis puls. dėjo vajų rekrutuoti 3,000 prašalintus, ir tt.
Rusija, Kinija, Danija, O- registruotų slaugių per Jeigu nelaimė kirs Ame- nai svarbaus darbo. OWI. esą kompromiso rezulta- čio, “sovietų vyriausybė Liauba.
--------- ------------------------ tas. Autorius spėja, kad dabar turėtų likviduoti Ansonia, Conn. — Šv. Antano
ĮąncĮija ir Ęelgija laukia mėnesį, kad sutikti su rei
kalavimu ginkluotų jėgų.
s Molotovas davęs pasižadė Kominterną, kurio užda par., spalių 5—11 d. T. Juvena
ir kovoja šalia mūs”.
Armija reikalauja 2,500
jimus dėl Lenkijos ir Suo vinys buvo drumsti visų lis Liauba.
mijos nepriklausomybės tautų ramybę ir remti ko New Britain, Conn. — Šv. An
slaugių ir Laivynas 500.
organizaci driejaus par., spalių 18—20 d.,
(Pabaltės autorius nemi- munistines
Jung. Valstybių Armija Kvalifikacija: slaugės pri
mų,
kuriuos
ji
principe
da,
ni)>
nes
vargu
ar
•
SSSR
užsienių
reikalų
jas”. Kalbėdamas apie Tėvas Justinas Vaškys.
pradėjo vajų
įtraukti valo būti registruotos
100,000 prityrusių mecha slaugės, baigusios pripa komisaro Molotovo, kurio vė, laikysis ir vykdys yra būtų buvę galima sudary- Maskvos pasižadėjimus po FRANCISCAN FATHERS,
310 Orchard St.,
karo leisti laisvus preky ,.
nikų ir technikinių darbi žintą slaugių mokyklą, parašas yra ir po 1939 m. labai abejotina. Pasitenki ti paktą”
nimą,
kurį
šiais
pasižadė

“
tarpusavio
pagalbos
”
su

Pittsburgh (10), Pa.
bos mainus, laikraštis paninkų į oro jėgą, “signal būti mažiau 40 metų am
Toliau
laikraštininkas
corps” ir artilerijos de žiaus geroj sveikatoj ir tartimi su Lietuva (šią jimais remdamosi šian-.
sutartį Maskvos vyriau dien Anglija registruoja sunkiai Jsivaizduoja laisSPĖČIAU VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ
partamentą. Fiziniai kva neištekėjusios.
ir
ima
už
gryną
pinigą,
ligį
vus
Prekybos
mainus
tarp
sybė, kaip žinoma, po 8
lifikuoti vyrai tarpe 18 ir
"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje
mėnesių sulaužė), lanky šioliniai patyrimai nieku j demokrąt‘J‘f ir Sovietuos,
44 m. bus priimti, po pa
būdu
nepateisina,
net
'
Forma
lskai
prisidėdama
Taupymas liečia viską masis Londone ir Vašing
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
liuosavimu iš
vietinės
ir
tuo
atveju,
jeigu
MasP™,
Atlar
I
t0
Charterio
,
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
drafto tarybos (boardo). kasdieniniame gyvenime. tone, o ypač pasirašyto
Mes prašomi vartoti abi sios sutartys (Vašingto kvos ekspansijos politiką Maskya i^kojus. pagalbos KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
puses rašomos popieros, ne sutartį pasirašė Litvi- tuo metu, kai ji ėjo ranka Pas kapitalais turtingas vaikučiams'lengvai suprantamu būdu paaiš
anglosaksų šalis. Trečiojo
Šuo, žmogaus geriausias prašomi laikyti savo au novas, kurio parašas yra rankon su Berlynu, ir vo
internacionalo propagan kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
draugas, vėl šaukiamas į tomobilių garaže sekma po “nepuolimo sutartimi” kiečių - rusų 1939 m. rug
dieniais, atsargiai vartoti su Lietuva; ši sutartis tu piūčio m. nepuolimo ir dinis veikimas būsiąs su kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip
jo pagalbą.
varžytas, nes šį kartą So
Dėdei Šamui reikia 125,- arbatą ir kavą, ir taip to rėjo galioti iki 1945 m-, draugingumo pakto žlugi vietų Rusija priklausanti čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.
000 šunų dėl ginkluotų jė liau. Tai patriotinis tau bet tai nekliudė Sovietų mą neįrašysime į sovietų
vyriausybės
kaltės
sąskaiJ
nuo
demokratijų.
Londopumas.
Rusijai
dar
1940
m.
užpul

gų — neatnešti laimės
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvetą,
kaip
tai,
savaime
su!
p
as
es
^
s
tekinęs,
kai
Į
Civiliai
turi
branginti
ir
ti
ir
okupuoti
Lietuvą)
mūsų kareiviams ir jūrei
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
viams, bet padėti karo pa taupyti visus naminius sukėlė Europos spaudoje prantama, daro vokiečių ^uropos bolsevizacijos is
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią
daiktus ir visokius įran suprantamą susidomėji diplomatija po ano ekspe- Kuojos puses nėra ko b.stangai.
riinento nepasisekimo. Re- Jotl • Vlsa tal roda’ kad knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą
Jie reikalingi sargybos kius, ypatingai elektriki- mą.
Molotovas turėjęs nema ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
darbams. Šunies amžius nius. Šie įrankiai taupo Šveicariečių laikraštis zervą Maskva, veikiausiai, žai nusileisti.
turi būti nuo 1 iki 5 metų, laiką, kurį galima vartoti “Neue Zurcher Zeitung” daro dėl Pabaltijo valsty Ženevos dienraštis “Tri nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
14}
vedamajame bių, kurių nepriklausomy
bet ypatingai gabūs šu- kitam darbui, labdarybei, (VI.
būne
de
Geneve
”
vedama»
Užsakymus su money orderiu siųskite:
nys, bet kurio amžiaus poilsiui ir civilių apgyni straipsnyje, išnagrinėjęs bę ji galėjo išplėsti ir į- ! jame straipsnyje išveda,
mui. Kada šie įrankiai iš britų - bolševikų sutartį, jungti į Sovietų sąjungą,
bus priimti.
'kad sutartimis neišaiškin"Darbininkas"
Armija įsteigė priėmimo sinešios naujų nerasime pastebi, kad bolševikų val pasinaudodama nepuoli-,,. , . , . , .
So. Boston, Mass.
džia pasižadėjusi nesikišti mo paktu su’Vokietija iri“ Kai k“rle dviprasmišku- 366 W. Broadway,
ir lavinimo centrus šunų susiedijos krautuvėse.
jo
pasėkoje
susidariusia
mal
Toliau
sakoma:
Mu
'
korpusui Front Royal Kada mūsų skalbiama į kitų valstybių vidaus rei
sų korespondentas Londo
Quartermaster
Depot, mašina susigadins, reikės kalus; ji taip pat, pagal jėgų konsteliacija Euro ne jau pastebėjo, kad, kai
SMAGU MELSTIS
Virginijos valstybėj. Įsto drabužius skalbti ant pa sutartį, atsižadėjusi teri poje. Šių teritorialinių lai Molotovas vyko VašingtoIš Geros Maldaknygės
užkariavimų. mikių, kurie yra griežjimo aplikacijas galima prastos skalbiamos lente torialinių
nan,
kilo
sunkumų
dėl
RyĮ
gauti iš Dogs for Defense, lės. Namus išvalysime pa Pagaliau, bolševikai pri čiausiame prieštaravime tų Europos ateities statu
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
22 East 16th Street, New prasta šluota, kada nebe tarę “Atlanto Charteriui”. su “Atlanto Charterio” to. Sąjungos sutartimi su
už labai nupigintą kainą:
bus galima pataisyti elek Bet visi šie bolševikų val principais, sovietų vyriau
York City.
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
trinį valytoją. Ir kada me džios pasižadėjimai Zuri- sybė matomai, neišsižadė Anglija rusai dar kartą,
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50
pareiškė,
kad
jie
nenorį
i
-§chaniškas šaldytuvas sus cho laikraščiui nesukelia jo; jeigu pagal britų - rusų
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi-------------------------------------------------------------350.
Užkandžių - baksukas tos ėjęs turėsime vėl pirk didelio pasitikėjimo. Laik sutartį įsakmiai nėra pri teritorialinių laimėjimų.
Bet
ir
beeidami
iki
aneksi;
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odos
(lunch - box) yra svarbi ti ledo, ir vartoti senoviš raštis rašo: “Ar ji (bolše pažintos Maskvos preten
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai _________ $1.25
jos,
jie
(rusai)
gali
pa

dalis kovos už laisvę. Val- ką šaldytuvą. Ir be viso- vikų valdžia) pasižadėji- zijos į teritorijas, kurias
MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai viršeliai
$1.00

BONDS
STAMPS

1|||F

Sutartys Ir Bolševikai

KAIP TAPTI AMEBIKOS PILIEČIU?
“Darbininkas” išleido labai naudin
gą knygutę, kuri labai daug padės
tiems, kurie ruošiasi gauti Amerikos
pilietybės antruosius popierius. Joje
yra trumpai suglausti klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbose.
Knygutė mažo formato. Gali moterys
ją įsidėti į ridikiulį (pocketbook). Di
delės raidės, spauda aiški. Norintieji
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?, — įdėkite
priklijavę 3c. štampą, pasiųskite “Darbininkui”,
So. Boston. Mass. ir tuojau ją gausite.

sovietai turėjo prieš karą reikšti reikalavimus, ku
su Vokietija, tai, greičiau rie būtų sunkiai suderina
sia, sienų nustatymo klau mi su laisvų tautų apsi
simai yra atidėti iki karo sprendimu. Atsiminkime,
pabaigos lieka problema kad 1939 m. liepos mėn.
tiška, ar Sovietų Rusija kai Anglija Maskvoje de
laikysis pasižadėjimo ne rėjosi dėl garsiojo “Bar
sikišti į kitų valstybių vi jero”, kuriuo norėta su
daus reikalus, ir ar bus laikyti vokiečių veržimąsi,
galima sutrukdyti, kad aovietų vyriaĮisybė reikaMaskva neplėstų savo vai-,Javo sau teises karo pajė
gios per kišimąsi i Rytą į
£enoEuropos valstybių vidaus i
vaist>bef; ^no
.

j

„

Iredama

nusileisti

šiuo

klausimu, Maskva pasis“Neue Zurcher Zeitung” kubino verčiau tiesiai su(VI. 15) paskelbė ir antrą sitarti su Vokietija, kuri

reikalus .

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai
su kabike________________________________________ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi..................................................................... ..... $2.75
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi._____________________

ėėo.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė,
parinkto* gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai....................... $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ...... ........ ........... 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ....................... $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 288 puslapiai. Kaina .........._.................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai.
328 puslapiai. Kaina ........................... ........................ ...........

65c.

"DARBININKAS"
3WW.Brtadway,
Se. Boston, Mass.

t

Antradienis, Rugp. 25, 1942

DARBININKAS

Emilija Račkauskaitė — Sesuo MOŠŲ SODALDETCS
siūlo plačią, konstruktyvę
Rasių Lygybė
M. Danielė -y- iš, Šv. Kryžiaus
programą.
■' 1
r
SVARBUS PRANEŠIMAS
parap. Mt. Carmel, Pennsylva
Rašytojai Earl Brown ir “The Negro and the
nia; Ona Radžiūnaitė — Sesuo
George R. Leighton Pub War” yra septyniosdeM. Olivia — iš, šv. Kryžiaus
Naujosios Anglijos Merginų Sodaliečių Apskričio lic Affairs brošiūroje la šimt - pirmas populiarių
parap. Mt- Carmel, Pennsylva suvažiavimas įvyks Spalių (October) 12-tą dieną, Šv. bai aiškiai apibudina ra brošiūrėlių leidinys. Kai
nia; Leoną Merniskaitė — Se Juozapo lietuvių parapijos svetainėje, Rogers Street, sių lygybės klausimą. To nuoja tik 10 centų. Išleido
suo M. Dolorita — iš, šv. Jur Lowell, Mass.
ji brošiūra
užvardyta: Public Affairs Committee,
gio parap. Shenandoah, Penn
Rockefeller
Plaza,
Visos sodaliečių kuopos išrinkite savo atstoves, The Negro and the War. 30
sylvania; EJena Jakaitytė —
Negrai yra Amerikos pi New York City.
kurios galėtų dalyvauti metiniame seime.
Sesuo M. Rosina — iš, šv. Bal
Kadangi šį metą yra karo stovis ir negalima daug liečiai, bet jie turi mažiau Valdžia Reikalauja Patar
tramiejaus parap. Waukegan,
siųsti atstovų, tai prašome išrinkti bent valdybos na pilietybės teisių, kaip bal
Illinois;
Regina
Sitkiūtė
—
Se

tieji žmonės — negrai
Garbingą Marijos į Dangų ligoniui; ji nori pasiaukojimo
nautojų Ligoninėse
res, kurios atstovautų jūsų koloniją.
suo
M.
Juozita
—
iš,
Šv.
Pran

draftuojami
karo
tarny

Ėmimo Šventę pradėjo šv. Mi ir maldos sparnais apglėbti vi
Vėliau paskelbsime platesnę dienotvarkę.
parap. Minersville,
bon, bet jie negauna tiek Jung. Valstybių Civilės
šiomis rekolekcijų vedėjas ir są žmoniją ir nešti prie tikslo. ciškaus
NAUJOSIOS
ANGLIJOS
VALDYBA.
Pennsylvania;
Suzana
Jur
Ony

progų pasilinksminti lai Tarnybos Departmentas
Seselių geradarys Kun. Dr. A. Aukščiausiojo pagalbos dėka,
patarnautojų
ke atostogų — negrai ra reikalauja
Bružas, S. M., Klebonas — šv. ji supranta, kad pasiaukojimas, tė — Sesuo M. Angelina — iš,
Šv.
Roko
parap.
Brockton,
ginami pagelbėti sumušti valdžios ligoninėse šiuose
Kazimiero parap., Nashua, N. savęs išsižadėjimas, atsiskyri
Massachusetts
;
Alicija
AlinsHitlerį, tačiau jiem yra miestuose: Connecticut —
H. Po šv. Mišių gerbiamas ku mas nuo pasaulio ir savųjų,
kaitė
—
Sesuo
M.
Victoria
iš,
Windsor
uždarytos durys nuo kai- Newington,
nigas priėmė Seselių pasiauko užpildys visus jos kūno ir dva
jimo aktą: 10 Seselių sudėjo sios silpnumus ir, Kristaus pa Šv. Roko parap. Brockton, Ma
Pradžia 5-tame pusi. . kitų valstybių vidaus rei- kurių valdžios darbų iriLocks, ir New London;
ssachusetts
;
Genovaitė
KripaiMaine —Bangor, Houlton,
amžiną auką — trijų apžadų, dedama, ji įvykdys visus troš
mą nesiekti teritorialinių
Londone dėl to karo industrijoj.
tė
—
Sesuo
M.
Elenita
iš,
Šv.
šio karo metu kai kas 2^ueu
ir T“gus;
o 24 Seselės sudėjo laikinus ap kimus. Tokiais kilniais, Dievo
užkariavimų ir nesikišti į džiūgaujama, nes dabar,
Jurgio
parap.
Chicago,
Illinois.
iau
atitaisvta
Massachusetts
— Ayer,
žadus.
meile degančiais jausmais pa
esą, sovietai pasižadėję jau
atitaisyta, bet
net dar
dar Bodford
Brighton>
ChelMaldose
dažnai
prisiminkime
Iškilmingas Įvilktuvių ir Pro aukojo save Dievo tarnybai
bet kuri kita parade dalyvavu laikytis tarptautinės tei daug kas yra taisytina.
sea, Chicopee Falls, Falfesijos apeigas su šv. Mišiomis vienuolika naujokių sudedamos naujai pasiaukojusias šv. Ka si tautinė grupė.
sės nuostatų. Autorius sa
Prezidentas
Rooseveltas
zimiero
dukras
prašydami
Auk

New Bedford,
vedė Seselių ilgų metų prietelis pirmuosius apžadus ir astuo
Gerai organizuotų lietuvių ko: “Gal būt; bet Kremlio ir kiti valdžios pareigūnai mouth,
Northampton,
Rutland,
gerbiamas Kun. J. Karalius, nios kandidatės įstodamos į ščiausiąjį ir jų globėją Šv. Ka parade žygiavo per 600. Pir viešpačiams tai reikštų
smerkia
diskriminaciją;
zimierą
laikyti
jas
stiprioje
Klebonas — šv. Jurgio parap., naujokyną.
miausiai ėjo Jonas Lelešius. išsižadėti stiprių ir senų ragina industrijos vadus Vineyard Haven, ir Winsveikatoje,
kad
pajėgtų
sėk

throp; New Hampshire —
Shenandoah, Pa. Jam asistavo
Pirmus apžadus sudėjo: —
Lietuvai atstovavo tautiniais tradicijų, kurių dėka jie raktuoti visus darbininManchester, New Castle,
gerb. Kun. S. Cibulskis, O.S.A. Sesuo M. Evalina iš Šv. Kazi mingai darbuotis lietuvių vi rūbais apsirengusi Ieva Trečio ligšiol tesilaikė”. Tai reik
lygiai. Brošiūroje: įr Portsmouth; Rhode Isir Kun. L Vaichuras; apeigas miero parap. Gary, Indiana; suomenei ir kad šventame pa kienė. Vėliavoms garbės sargy štų, kad tuojau pat reikė gus
The
Negro
and the War” |anc, —Newport; Vermont
šaukime
ištesėtų,
kol
subręs
tvarkė gerbiamas kapelionas Sesuo M. Marisa iš, Panelės
ba buvo Vincas Ambrazevičius tų likviduoti Kominterną.
— Fort Ethan Allen ir
Kun. B. Urba. Apeigose taip Švenč. Gimimo parap. Chicago, {Dangaus Karalystei vertos su ir Simonas Gudas. Lietuvaitė Bet Maskva jau ne pirmą
šaukia
atmintin
Pabaltijo
White River Junction.
pat dalyvavo gerbiami klebonai Illinois; Sesuo M. Veroneta iš, žieduotinės susijungti su Amži buvo Birutė Masandukaitė, o kartą ir ne pirmai šaliai
valstybių
ir
Besarabijos
na
Ištikima
Meile.
Š-K.S.
Iš kandidatų nereika
ir asistentai. Iškilmingai ir Nekalto Prasidėjimo
parap.
“Miss Columbia” Veronika pasižada nesikišti į vidaus likimą. Ar tai reiškia, kad
švelniu grožiu papuoštoje kop Chicago, Illinois; Sesuo M. Eu
reikalus, pastebi autorius. šie kraštai dar kartą bus lauja jokio patyrimo dar
Laukžemytė.
be. Minimumo amžius prie
lyčioje meldėsi tėveliai, gera genija iš, Šv. Angelų parap.
HEWARK.H1
Vinco Jaruševičiaus vedamas
Minėdamas
bolševikų perleisti Rusijai? Pusiauįvairių darbų: 16. 18, ir 30.
dariai ir svečiai, kurių kilnūs Aurora, Illinois; Sesuo M. AnŠv. Kryžiaus draugijos iš Kear pažadą neieškoti terito oficialiniai Londono ko
Maksimumo amžius neapPUIKUS PARADAS
jausmai ir širdies troškimai dreata iš, Šv. Petro parap.
ny, N. J. uniformuotas benas rialinių užkariavimų, pro mentarai tuo klausimu.
rubežiuotas.
Rugpiūčio 15 d. New Jersey grojo smarkius maršus. Visi fesorius klausia: “Ką reiš
jungėsi į vieną galingą maldą South Boston, Massachusetts;
Ten tvirtina, kad terito- Dėl atlyginimo ir aplikauž naujuosius aukos žiedelius Sesuo M. Kristela iš, Šv. An lietuviai puikiai pasižymėjo lietuviai buvo pasipuošę iš kia teritorialiniai laimėji
— Kristui atsidavusias Šeše driejaus parap. Philadelphia, Newark,
N. J.
surengtame tautinių lietuvių spalvų pasiū mai, kur nustatytos Rusi- rialiniai klausimai nębu-, cjjų galite kreiptis į vietivę nei svarstomi, nei iš- Į nįus pašto skyrius. Veteiles.
Pennsylvania; Sesuo M. Con- Šiaurinės New Jersey parade, tomis kepuraitėmis, ant kurių jos sienos? Ar norima,
Kai mergaitei gyvenant pa sumata iš, Motinos Neperseto- kuris tęsėsi nuo vidudienio iki abiejų pusių stambiai užrašyta strateginių sienų priedan spręsti; jie rezervuojami ranaj turi pirmenybę. Reibusimajai taikos konfe kalaukite aplikacijų Form
saulyje ateina mintis apie gy jančios Pagalbos parap. Brook vėlaus vakaro Newarko mieste. LITHUANIAN. Rankose visi ga, vėl pasiglemžti Pabal
venimo tikslo ir luomo pasirin lyn, New York; Sesuo M. Ceci Jame lietuviai puikiai pasirodė. nešėsi po amerikonišką vėlia- tijo kraštus, jau nekal rencijai. Ten dar priduria 6, Form 4008-AB, ir Form
kimą — jos sieloje kyla kaž lija iš, Visų Šv. parap. Chicago, Daugiausiai buvo lenkų, antroj vukę. Grupė moterų buvo pasi bant apie Besarabiją ir ma: Nesant tikrumo dėl 4007-ABC.
Manager, First U. S. Civil
koks neaiškus ilgesys, verži Illinois; Sesuo M. Tareisija iš, vietoj — čekų, lietuviams ten puošusi tautiniais rūbais. Jai Suomiją?” Autorius ma ikimo teritorijų, kurias
Sovietų
Sąjunga
inkorpo

Service District Room 1,
masis prie kažko aukšto, galin Panelės Švenčiausios Gimimo ka trečioji vieta. Lietuvių 3 vadovavo Izabelė Dilienė. Gru no, kad tais klausimais
Post Office and Courthouse
go, prie amžinos patvarios mei parap- Chicago, Illinois; Sesuo kartus buvo daugiau negu ru pė moterų ėjo visai baltai ap buvę kalbėtasi ypač Va ravo prieš vokiečių - rusų
karą
(Pabaltijo
valstybės;
’ Building, Boston, Mass.
lės objekto. Artimo meilės dar M. Marieta iš, Šv. Petro ir Po sų, ukrainiečių ir jugoslavų. sirengusios. Moterų Sąjungos šingtone. Nepavykus susi
Besarabija),
gerai
infor

bai, patarnavimai, pasiaukoji vilo parap. Chicago, Illinois; Ukrainiečiams rusai užprotes ir Šv. Rožančiaus draugijų na
tarti, teritorialiniai klau muoti sluoksniai laiko rei
mas dėl Dievo ir kitų ją trauk- Sesuo M. Alberta iš, Saldž. Šir tavo ir neleido nešti savo vėlia
rės buvo apsirengusios gelto simai buvę atidėti. Paga kalinga pabrėžti, jog iš
Juozas Kasinskas
,te traukia. Ji yra pasiruošusi dies parap. New Philadelphia, vos. Nežiūrint protesto, lietu
nai, žaliai, raudonai ir žygiuo- liau autorius primena, kad sutarties
Ine.
teksto
aiškiai
ištiesti pagalbos ranką bejė Pennsylvania.
viai savo vėliavą ir spalvas tėje sudarė Leituvos vėliavą. Berlynas 1939 m. pasira
matyti, kad joje nėra jo Laidotuvių Direktorius
giui vaikeliui, ar kenčiančiam
Į naujokyną priimtos: — daugiau pademonstravo, negu Vyrai buvo apsirengę dvejopai: šęs draugingumo sutartį
kių nuostatų dėl teritori Patarnavimas Dieną ir Naktį
viena grupė tamsiais švarkais, su Maskva, nei kiek nesi jų, tai reiškia, kad britų
baltomis kelnėmis ,kita — bal rūpino nei Pabaltijo vals vyriausybė ligšiol niekuo
tais marškiniais, tamsiomis tybių, nei Suomijos liki nesusirišo”.
BALTIMORE, Md.
kelnėmis.
mu. Todėl jis sako, kad
Telephone Plaza 8595
Fribourgo “La Liberte”
Nešti keli parašai, rodą lie dabartiniai Berlyno ragi
Llmosinal dėl visokiu reikalų.
rašo:
“
Visa
problema
dėl
as
tuvių lojalumą Amerikai, pir nimai, jog Europos tautos
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
kimą bonų, dalyvavimą kare.
turinčios arba eiti su Vo likimo teritorijų, kurias
Phone 1181
MALDAKNYGE
Paradui rengti daugiausiai kietija, arba
pasiduoti Sovietų Sąjunga aneksa
vo,
pasiremdama
liūdnai
dirbo Ieva Trečiokienė, Pranas bolševizacijai,
esą mažų
pagarsėjusiu susitarimu
A. P. KARLONAS
šreibakauskas, Mikas Stelmo mažiausiai perdėti.
su
Vokietija,
palikta
tai

kas, Kazys Strolis. Spaudos ir
Berno “Bund” politinis
Lietuvis Graborias
skelbimų komisijoj buvo Alb. redaktorius,
priminda kos konferencijai”. Laik
NOTARY PUBLIC
Trečiokas, V. Ambrozevičius, mas, kad sutartyje su bol raštis betgi mano, kad
kleb. kun. Ignas Kelmelis ir p. ševikais nepasiekta,
kad anglosaksai bent morališ
280 Chestnut St.
Padgolskis.
Sovietų Rusija be jokių kai yra pasiekę, kad So
New Britain, Conn.
Iš pavienių stambiausiai au dviprasmiškumų
pasisa vietų Rusija negalės išeiti
kojo Simonas Gudas, organiza kytų, neturinti teritoriali iš savo senų sienų.
cijų — Šv. Jurgio dr-ja, kuri nių pretenzijų, sako: “Tol,
susirinkimams ir salę nemoka kol Rusija aiškiai ir įpa
mai davė.
reigojamai
nepareiškė,
Sutvarkė ir išleido
Žygiuojančioms moterims ir jog ji ir ateityje nesiekia
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPINES
merginoms rūtų vainikus nu teritorijų bent žymesnių
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
pynė Stukienė, Pačėsienė ir teritorialinių
laimėjimų, Pirmininkė — Eva Marksienė,
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
Rincienė.
tol Pabaltijo valstybes, nei
TeL So. Boston 1298.
601 6th St.. So. Boston, Mase.
— B. Gailiūnlenė,
New
Jersey
radijo
ir
spauda
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
Lenkija, nei kiti europie Vice-Pirmininkė
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
8 Winfield SL. So. Boston, Mass.
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa.
apie parade dalyvavusius lie čiai negalės ramiai žiūrėti Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
ProL
RaSL — Jonas Glineckis,
tuvius labai gražiai atsiliepė. į ateitį. Kaip tik ta aplin Fin. RaSL — Marijona Markonlutė,
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 Washington SL, Roslindale,
Jonas Valaitis. kybė, kad su Rusija toje
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Fin. RaSL — Aleksandras Ivaška,

KAS - _
"
GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE *
IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO
SESERŲ VIENUOLYNE

Sutartys Ir Bolševikai

60? Washinaton Blvd

"MALDŲ ŠALTINIS”

Draugijų Valdybų Adresai

Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
“MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5% x 3y< 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 IV. Broadway, So. Boston, Mass.

srityje nepavyko sutarti
Lietuvių grupė labai skaitlin mis susitarti, kaip sykis
gai pasirodė Newark
“Win šis trūkumas turi nerimą
the War” parade; ypatingai pa stavimą dėl Sovietų Rusi
girta gyva lietuviška vėliava, jos ateities
reikalavimų
kurią sudarė Šv. Rožančiaus ir planų.
Tačiau reikia
pašalpinė draugija ir Moterų manyti,
kad Churchillis,
Sąjungos 68 kp.
Edenas ir ypač Roosevel
Tos grupės rengimo komisija tas dės pastangų ir toliau
(M. Sveti kienė, J. Tamošiūnie kad Maskva pagaliau at
nė ir T. Staugaitienė), yra la sisakytų nuo savo terito
bai dėkingos Onai Daukšienei rialinių pretenzijų. Reikia
už tokį gražų sumanymą ir už tikėtis, kad laimės jie, o ne
kepuraičių padarymą.
Cripps
Taipgi tariam širdingą ačiū
Ženevos laikraštis “La
visom, kurios mūsų grupėje da Suisse”, kalbėdamas dė
lyvavo, nesigailėjo pinigais ir bolševikų pažadų neieško
darbu prisidėti. Tegu Dievas ti teritorialinių laimėjimų
visoms atlygina.
rašo: “Teritorialinių ' lai
Rengimo Komisija. ’ mėjimų atsižadėjimas iš-

TeL Parkway 2352-W.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th SL, So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. MarSalka — Jonas Zaikis,
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Ma
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
492 E. 7th SL, So. Boston. Mass.
pas protokolų raitininką.

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

Povilas Bushmanas

Perkins Markei

48 Crescent Avenue

P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

1.

:'<*

T, e"*

. f. ,

COL 1981

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston. ■
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Antradienis, Rugp. 25, 1942
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VIETINĖS ŽINIOS

Garsūs Medžiai

HOHIRIO. MAS5.

yiCTORY

Šeštadienį, rugp. 29 d., 7 vai.
vakare, Romuvos parke įvyks
šauni pramoga bažnyčios pa
gražinimo fondo naudai. Kvie
čiami kaip brocktoniečiai, taip
ir iš apylinkės dalyvauti. Sve
čiai ir viešnios bus maloniai
priimti ir pavaišinti.

Beveik kiekvienas gar mylėtojas ir medžių so
■BBBBMBBMBB
sus žmogus,
kiekviena dintojas. Yra daug “Lin
kapelioną ir jo patrijo- jarsi vieta ir daug istori coln medžių” įvairiose ša
Intertypos Fondui laivyno
tingus tėvus.
nių įvykių surišti kaip lies dalyse. ‘General Grant
Aukopo po #5.00 Štai ir daugiau šios parapijos nors su medžiais, sako Medžiai’ buvo pasodinti jo
cnygutė — “Garsūs Me garbei, kada jis keliavo po
kareivių:
džiai”, neseniai Žemdir Jung. Valst. ir užsienyj.
Seni “Darbininko” skaity Normantas Rasimavičius, Jo
UNITED
bystės Departamento iš Yra labai daug Theodoro
tojai ir rėmėjai Intertypos fon nas Patkauskas, Juozapas Bro
pranešimus,
prašydami
Roosevelt
medžių.
eisią.
dui aukojo po $5.00 sekanti: derick,
STATES
šios rasės nediskriminuo
Jonas Kavaliauskas,
Lafayette,
labai
myli

Apie šimtas medžių —
ti. Washingtone jie turi
S. Dulskis
iš Waterbury, Jonas Višniauskas, Vincentas
mas
šioje
šalyje
kaipo
tulpių
medžiai,
“
buckeye
speciali
komitetą, kuris
Conn., O. Geležinienė iš Brock Marcinauskas, Jurgis Šimkus.
draugas
kolonijų
ir
nau

skirpstai, riešutiniai me
bando susekti diskrimina
ton, Mass., T. Laciunas iš
(Bus daugiau)
jos
respublikos,
turi
daug
džiai, ąžuolai, šilkmedžiai
ciją prieš negrus. FLIS.
Brooklyn, N. Y.
Yra
“
Lafayette
ir
daugybė
kitų
šiandien
t
Corporal Juozapas Broderick
Yisi auktojai, prisiuntė po
rašo šv. Petro parapijos Mote nesą vardą Jurgio Wa-|Jįm ir Lafayette Oak
• Rožė pas senovės grai
penkinę ,gavp iš “Darbininko”
rų - Merginų kareiviams remti shingtono. Vienas iš gar- į Massachusetts, ConnectiAND
kus
buvo paslapties sim
administracijos po kun.
Pr.
siausių medžių pirmo pre- cut ir ^ew Yorko ir Penn
Juškaičio
didelėmis raidėmis s ?^.U1'
bolis. Jei šeimininkas no
sylvanijos valstybėse.
zidento
vardu
yra
*WaI
have
just
received
the
carrėjo, kad svečiai neišpamaldaknygę — “Maldų
šalti
Beveik šimtasw Amerikos
shington
Elm
’
prie
ryti.
ton
of
cigarettes
that
were
sent
j šakotų pasikalbėjimų, tai
nis”.
to me. And I vvish to express nių durų Jung. Valstybių “ėdžių yra suristi su sios
ant stalo pastatydavo ro
Senato,
Wa- salles lsto”įos pradžia.
my sincere thanks. I appreciate Sostinės
žę.
ŽINUTES
Pann ’reaty
the gift very much. Sincerely shington,D.C. The Great'Pav’„
Elm’ stovi Palmer mieste-į5“ • Kens^Įgton dalyje
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
cpl. Joseph Broderick.”
Kun. J. Vosylius, MIC., bu
Iyje, Massachusetts vals- PhUadelphijoj. Jis pažymi
vęs South Bostonietis, gavo įReporteris, per klaidą, liepa tybėj, po šiuo medžiu Wa- vietą, kur Penn užbaigė
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
sakymą atvažiuoti tarnybon rašė, praeitoje žinučių laidoje, shingtonas kalbėjo į jo garsią sutartį su indijoJUODVEIDŽIAI
N. S. N., pradžioje rugsėjo mė- kiek kun. Al. Abracinskas au pulkus liepos mėn. 1775 nais ^^2 m.
Reikalingas
Baisūs
vėjai
1856
m.
nu

"esio. Jis dabar ruošiasi kelio- kavo seserų namelio altoriaus m. Kitas
Washingtono
Kada Joe Louis, Ameri-Į su savim atsivežė juodvei- kuris y‘
’ ’»kė šv. mišias Šv. Petro fondui. — Jis aukavo visą šim medis auga Valley Forge. kirto “Charter Oak” Hart
lerį ir
kos garsus sunkaus svorio džių. Nuo 1619 m., kada
bažnyčioje, sekmadienį, tą dolerių. Garbė jam už labda
t.
Thomas Jeffersonas bu forde, kuriame kolonijų
juodveidžiai pirmą kartą apie na
boksininkas,
paaukavo
sa

patriotai
paslėpė
carterį,
i - sekmadienį, jis laikys šv. ringumą.
vo gerai žinomas medžių
“Darbin kada gubernatorius And- vo dalį kontesto pajamų buvo atvežti į Virginiją, Broadvva
Seserų namelį įrengti aukų
ts, šioje bažnyčioje, pas- .siUD,
kaipo
kontraktuoti
tarnai,
Laivyno
Pašalpos
Draugi

ros
reikalavo,
kad
jam
bū

pribuvo:
N.
N.
aukavo
$10.00
.nį kartą prieš tapsiant ka
Vytės Onos Razvadauskai- tų atiduotas 1687 m. Kėdė jai ir tada jis pats įstojo į ligi Išlaisvinimo Prokla- Mass.
N. N* $5.00, Juozapas ir Vale
pelionu.
tės — Shower
padaryta iš to medžio, da- Armiją ginti Dėdę Šamą macijos 1863 m., kuri išrija Kavolynai aukavo $100.00.
Šv. Petro parapija didžiuojasi
Įbar stovi Senato rūmuose nuo visų priešų, buvo pui-; laisvino rasę nuo vergijos
Už tai jų vardan bus įsteigtas
kun. J. Vosylio pasiryžimu ir
Pereitą
šeštadienio
vakarą,
SmiHi Beston Ga
kus pavyzdys netik jo tau- Jung.
Valstybėse,
ligi
Valstybėj sostinėj.
vienas namely kambarys. Taip
žygiu. Ji meldžiasi už naują
“
Darbininko
”
svetainėj,
įvyko
tos
žmonėms,
bet
visiems
šiandien
jie
pasirodo
laiks
“De Soto Ąžuolas” po
BROLIAI STRAKAUSKA
pat vienam kambariui ištaisyti
“
surprise
shower
”
dėl
Vytės
amerikiečiams.
nuo
laiko,
šalies
istorijoj.
kuriuo
garsus
ispanų
ištyAutomobilistai! Jei Jūs ne
aukavo $100.00 trys seserys pa
DAKTARAI
kad jū3ų karas ilgai laiky.
Onos
Razvadauskaitės.
Pagal
rinėtojas
padarė
sutartį
Bet
Joe
Louis,
yra
tik
Šiandien
šie
žmonės
dalynelės Plekavičiūtės. Visuome
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gąsdiną. pas mus.
ninėms namelį ištaisyti au tradiciją, buvo susirinkę artimi su indi jonais, stovi Tam vienas iš 13,000,000 juod- į vau ja politikoje, profesiNuvalom
purvinus karus Ir
giminės
ir
Onos
draugės,
vien
pa, Floridoj.
veidžių Jung. Valstybėse, jose, atletikoj, ekonomikoms, sekmadienį, bažnyčioje,
Lietuvis Dantistas
ttgrysuojame.
Stovykla pažymi vietą kurie kaipo grupė prisidė- niame ir socialiniame darpadalyti vokai. Šias lais- moterys ir merginos, kurių bu
Tel. BOU 9530
A. L. Kapočius tapo
vanorias aukas galės aukuoto- vo apie 80. Jos apdovanojo Oną kur “Old Mulberry” stove jo prie šios šalies išsivys- be. Ir visas pasaulis žino
dovanomis,
kuri jo St. Marys City, Mary-,tymo. Juodveidžiai, lygiai jų pagarsėjusius žmones 541 Broadvvay Bo. Boston, Mass.
517 E. Broadway,
jai priduoti namelio atidarymo gražiomis
SOUTH BOSTON, MASS.
metu, rūgs. 7 d., 9 vai. ryte, ar rugsėjo 13 d., susituoks su ge-' land valstybėj. Po šio me- i kaip ir kitos rasinės ir — Phyllis Wheatley, 18-to
Tel. SOUth Boston 2660
ba bažnyčioje, kolektorių dė rai žinomu N. A. Vyčių Apskri- džio šakomis Maryland tautinės grupės prisidėjo šimtmečio poetė, kurios
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Ųd 9 v. ▼.
čio pirmininku, Bronio Kudir-, valstybės pirmas Bendras prie Amerikos atbūdavoji- veikalai buvo atspausdinti
žutėm sekmadieniais.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena
ka, Norwood, Mass
| Londone, Benjamin BanSusirinkimas įvyko 1635 mOSubatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Rugp.
23
d.
tapo
pakrikštytas
Nedčliomia nuo 9 Ud 12 vaL dieną
Ona
Razvadauskaitė
yra metais.
Penki pirmieji ispanų neker,
matematikas ir
(pagal sutarti)
Robertas sūnus Stasio ir Ale- darbšti ilgametė Vytė, ir eina
Fort
Niagara
stovi eksploratoriai į Ameriką studentas, Booker R. WaMaistui
nos (Morkūnaitės) Gudų. Kū- Liet. Vyčių 17-tos Algirdo kuo- “Lombardy Poplar”, pas ----------------------------------- shington garsus moksliVaistams
inai buvo Albertas Morkūnas ir pos finansų raštininkės South kutinis iš daug medžių ten bet medžiai neša vardus ninkas ir
George WaTeL TROwbridge 6330
Sveikatai
Lucija Morkūnąitė.
Boston, Mass., pareigas ir So prancūzų gyventojų paso filosofų, mokslininkų, ra- shington Carver, moksliJ, Repshis, M, D.
dalietė.
šytojų ir poetų. Stiprus ą- ninkas. Jų ypatingas ritdintų prieš 200 metų.
KONČIAUS BITININKYSTĖ f
37 Battery St. X«. AMnętom Mam.
Po
pagerbtuvių,
buvo
skanūs
žuolas
pasodintas
Toulumas
žymiai
pakeitė
AmeVirginijoj, fietoli WinSusirinkimas
(REPŠYS)
Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
medus nėra tikras bičių medus
užkandžiai, kuriuos suruošė O- chester,
auga “Hessian me Apskrityje, Californi- rikos muziką.
Lietuvis Gydytojas
Liet. Vyčių 17-tos Algirdo nos sesutė Teofilė ir panelės obuolys”. Per revoliuciją joj ir užvardintas “Mark
Kolonijų plantacijos sisMEDAUS KAINA — '
Razvadauskaitės
giminės,
po

278
HARVARD
STREET
kuopos
valdybos
ir
direktorių
hessian kareiviai pasodi- Twain Oak”. Kitas ąžuo-;tema įvedė vergiją 17tame
- —: • - *
Kampas Inman arti Central Sq.
susirinkimas įvyks Vyčių kam nia S. Naujokienė ir keletas no tenai sodą. šešiolika tų las, pasodintas Oakland, šimtmetyje, ir ji sulaikė Kvorta, stiklinė______ 85c.
CAMBRIDGE. MASS.
__ Y x •
...
.
e•
• •
•
______
44 T
1______ —
5 svarai -----------$1.25
bariuose, Emerson
Jack
negrus
nuo išsivystymo ir Galionas,
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
■ “V ' — St., So. Bos- pagelbininkių, kurių vardų ne medžių su vaisiais ten au- Californijoj yra
12 svarų----- $3.00
ton, antradienio vakare, rug teko sužinoti.
apšvietos. Daug prekybi- Persiuntimą mes patys apmo
London’ medis.
ga.
piūčio 25,1942, 7:30 v. v. punk Linkime Ona iir Broniui viso
netoli
nių laivų importavo neg- kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Netik išradėjai, revoliu- Mūsų sostinėje,
kios laimės, ir toliau darbuotis cijos didvyriai ir diplomą- New Academy of Science rus iš Afrikos ir juos partualiai.
ĮVAIRŪS skobimm
Končiaus Bitininkystė
B. Glineckytė, Sekr. lietuviškame sukūdyje. Buvus. tai davė vardus medžiams, auga šeši ąžuolai su var- į davė vergų rinkose ple
57 Battery St.,
PARSIDUODA bučernė ir
dais Ralph Waldo Emer- tuose ir Vakarų Indijos,
No. Abington, Mass.
grosernė. Biznis išdirbtas per
son, John
Burroughs, Kada Jung. Valstybės tadaugelį metų ir daro didelę aJohn James
Audubon, po tauta ir Konstitucija
GRABORIAI
pyvartą. Parduosiu pigiai. At
'Harry D Thoreau, John įrašyta, šiaurės amerikiesišaukite: Mr. Paul Buąhman,
Muir ir Walt Whitman. ■ čiai tikėjo, kad vergi ja ]
48 Crescent Avę., Dorchester,
Ir Macon, Georgia valsty- bus išbraukta,
Bet tik Abraomas LinMass. Tel. COL. 6702.
bėj stovi “Lanier ąžuolas
MOTERIS PAGELBININKB
(18-21-25)
atminčiai Sidney Lanier, colnas po civilių karų juos ]
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAB
eilių rašytojo apie pietus, paliuosavo. Nuo 1863 m.
Turi Notaro Teisei
IŠSIRENDAVOJA “Darbi
Yra medžių su vardais O- negrai gyvena laisvi ir ga- j
254 W. Broadvvay,
ninko” name 5 kambarių flaliver VVendell Holmes,! Ii džiaugtis pilietybe, neSO. BOSTON, MASK
tas; garu apšildytas. Visi pa
Louisa May Alcott, James žiūrint spaudimo kaikuTpl. SOUth Boston 2560
Sūnaus gyvenamoji vieta:
rankamai. Atsišaukite tuojau.
Fenimore Cooper, ir Joyce Į riose pietų apylinkėse. Bet
638 Dorchester Ava.
šiandien net ir pietuose
Kilmer.
TeL COLumbla 2537
Bet yra ir keistų medžių, negrų gyvenimas yra kiūueen Am Lamdry
į Scotia Californijoj med- tokis.
CASPER
liepis augo iš raudonme Buvo laikai, kada buvo
7-11 Ellery St,
FUNERAL
HOMB
nelegalu
mokyti
negrą
džio.
So. Boston, Mass.
187 Dorchester Street
Plumas Tautinėj Girelėj skaityti ir rašyti. Ir per
South Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
trys atskirūs medžiai iš paskutinį šimtmetį dideli
Joseph W. Cąner
skaičiai lanko mūsų mo
Skalbiame visokius skelbimus
augo iš vieno kelmo.
(KASPER AS)
Laidotuvių Direktoriui k
Netoli Winchester, Con kyklas. Net 85% juodveiPajimame ir pristatome
Balsamuotojae
į namus dykai
necticut valstybėj, med- džių Jung. Valstybėse yra
NOTARY Pl'BŲIC
Patarnavimas Diena Ir Nakty
liepos augo ant perskelto mokinti. Yra 70 negrų ko
Koplyčia iermenlms Dykai
JeL BOU Boston 1437
akmenio, ir netoli to me legijų Jung. Valstybėse su
8OU Boston 3960
džio stovi įdubęs ąžuolas, 48,000 baigusių. Booker T
teoriją
kuris slepia dvejus senus Washingtono
“mokslas per veikimą” se
kapininius akmenius.
ZALETSKAS
Du
milžinai, 65 pėdų ka ir baltųjų mokyklos. FUNERAL
HOMB
mine
aukščio, auga netoli Sea Jo Tuskegee įstaiga yra
564 Eąst Broadvvay
POST W
Di.b
Isle City, New Jersey val garsi kolegija.
SOUTH BOSTON, MASS.
O.
Ą.
Zaletskas
F. E. Zaletskap
Negras
vis
turi
skaitytis
stybėj
ir
jie
vadinami
Siabsily rucbed by
Graborial Ir Balsamuotojal
su rasine diskriminacija
mese Twins.
ElirBlMTRAINS
Patarnavimas diena ir nakty
industrijose.
Dabartinėj
Cedar
Falls,
Iowa,
keis

Koplyčia šermenims dykai
•rintes from Ni.Shore points
NOTARY PUBLIC
tas medis sau povaliai ga karo pastangoj daug žy
Tel. 8OU Boston 0815
lą daro. Medžio šaknys ap mių valdžios oficialų, net
Tel. ŠOU Boston 260B
supę jį smaugia.
FLIS. pats Rooseveltas, išleido
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D A R B ĮNINKĄS

Antradienis, ftugp. 25, 1942
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J. Mažeika.

Lietuvių Tremtinių Grįžimas
1 Nepriklausoma Lietuvą

iT

1

TOffidS
~ Ą 2x:

(20<0M kilometrų kelione)
Tolimoje Azijoje — Pirmos Žinios ii
čios Lietuvos — Nerimas — Čumas
joj — jūroje — Tautų Pasaulyje.
Balandžio 11 dieną sau tėm krantus — tai buvo
lei nusileidus — buvome Korėja.
visi ant garlaivio, palydė
Plaukėm
pirmiausia
ti geroko būrio lietuvių iš Geltonąja, japonų, rytų
Vladivostoko lietuvių ko kinų jūra ir tt. Tačiau ko
lonijos.
Jie nesigailėjo kie buvo mūsų garlaivio
mums gražių linkėjimų, gyventojai? — Dešimt lie
visi džiaugėsi, kad galų tuvių! — bet kas daugiau?
Vaizdas, kaip atrado Ašies karo jėgos raudonųjų paliktą Kerch uostą ir miestą Krimėjos pusiasaly, kai sovietai pa
gale dešimts tautos vaike
Plaukėme ne kokia po
sitraukė į naujas pozicijas. Tik krūvos griuvėsių, tik laužai iš namų... Tai typiškas raudonųjų pasitraukimas, kad palie
lių grįšta į globą savo mo ra šimtelių žmonių, bet vi
tinos — tėvynės.
kant priešui pozicijas ir jų srityje miestus, — viską sunaikinti.
sas pusantro tūkstantėlio.
Temstant išplaukėm į Tame skaičiuje nežinau į
atvirą jūrą. Pamažu ėmė kokios tautos atstovų čia nos. Prie progos paminė- tą dangų; Pilnatis mėnulis
Balandžio 25 d. Jau ant
migti
miesto žyburiai. nebūt buvę? Beveik visos siu ,kad viena iš jų buvo aukštai švietė, tiesdamas ra diena kaip stovime Sin
Naktis ir berybė jūra gau Europoje
uoste.
Labai
gyvenančios p-lė Kudirkaitė, Amerikos iki horizonto mirgantį jū- gapūro
bė iš visų pusių.
tautos. Be mūsų lietuvių, lietuviams gerai pažįsta- ros paviršium kelią. Ste-; džiaugiamės pasiekę pir
Rytojaus diena. Rodos, buvo taip pat dešimt lat mo dainininko Kudirkos bėtini dangaus žiburiai, į mąją prieplauką. Tačiau
kelionė būtų niekis. Vė vių, buvo keletas estų, a- sesuo.
kurie mums buvo nematy-, ėjo gandai, kad nieko iš
liau jautėmės negeriau- pie porą šimtų lenkų. To- Iš mūsų aštuonetos vyrų ti, ne čia matėme jau pie- garlaivio miestan neišleis, Vakarinio Žemyno kvie-j Dalis javų rezervo yra
siai. Ilgiau bijojau pasi įliau rumunų kariuomenės buvo įvairiausių profesi- tų dangaus erdvės žvaigž-, Priežasčių buvo. 1 —Vla- čių sandėlis, kuris galės naudojama gamybai alkolikti ant kojų ir atguliau į dalis. Čecho-Slovakų, ven jų žmonės: Čia buvo že- dynus. Naktį ramu, laivas divostoke esą čumos epi- būti apie 14 šimtų milijo holiaus karo reikalams,
lovą. Jau matėm ir tokių, grų, vokiečių karo belais mės matuotojas (mati- tyliai čiaužia jūros pavir- demija. 2— Laive esą ne nų bušelių, kartu su nor kuri papildo gamybą iš sikurie pasiskubino “ į rygą vių. Serbų, keletas rusų, ninkas),
aptiekininkas, šium; nė trenksmo, nė su- maža bolševikų agitato- male proporcija kitų javų, rapo. Fabrikai, kurie ga
važiuoti”. Tą vakarą nė moterų ištekėjusių dau biznierius, geležinkelietis, pimo, tik vos girdimas lai- rių keliauja. Anglų vieti- duos šiam Žemynui pir mino gėrimus, dabar ga
jom daugelis nė vakarie giausia už vokiečių karo karininkas. Be šių dar vo mašinų ūžimas.
nė valdžia nedavė niekam maeilę
poziciją
išrišti mina alkoholį iš kviečių,
nės.
mūsų
tarpe
buvo
kunigas
Užmigom.
Bet
netikėtai
>
leidimo
ir
valandai
išsikelbelaisvių. Be jų, žinoma,
maisto problemą nuvar kuris papildo stoką dėl
Trečią dieną jūra buvo buvo ir žydų (ir kur jų
Tame profesijų margu- mus išbudino pirmieji lie- j ti į krantą
gusiam po karo pasauliui. transportacijos sunkumų
ramesnė. Mes nejuokais nebuvo?) net Lietuvos pi me — neturėjau betgi ar- taus lašai. Iš karto maPrasidėjo laiškų rašy Šis tikėtasis naujo pa vežti sirapą iš Kubos ir
buvom išalkę ir labai no liečių.
timesnio draugo. Amžių- nėm, kad taip sau praeis, mas. Rašė daugelis, jei saulio derlius kviečių - au Puerto Rico į Jung. Vals
rėjom valgyti. Tą dieną
mi visi buvome artimų Bet
netrukus privertė tik turėjo kur ir kam ra- ginimo rajonuose buvo į- tybių bravorus.
Neapsiėjom ir be kultū
visus išrikiavę ant denio
metų, tik ne būdo ypaty- mus bėgti su visais pata- šyti. Aš tarp kitko para- rodytas Jung. Valstybių Didelė sutaupą kornų ir
iš sąrašų darė patikrini ringų prancūzų. Mūsų lai bėmis. Vieni buvo per- lais triumam Lijo smar- šiau ir “Darbininkui” į So. Agrikultūros
Departa kitų javų rezultatas dide
mą. Spėjo, kad net “zui vo “Peicho - Marselle” šei daug lengvabūdžiai, kiti kiai su perkūnija ir žai- Boston’ą.
mento
raporte.
lio derliaus Amerikose,
kių” esama. Kad jų čia mininkai buvo prancūzai gyvenimo aplinkumos jū- bais. Buvo pirmas lietus, Iš pat ryto suplaukė ant
būt radę — neteko girdėt. — nuo kapitono iki pas roję skendo. Dar kiti per- kurį mes matėm tą pava- laivelių visas būrys viso Jau dabar, raportas pra kartu su sumažinta eksneša, kviečių - auginimo portacija,
padarė Vak.
Vieną dalyką netrukus kutinio jūrininko. Buvo daug užsidarę, paslaptin-1 sarį.
kių
vertelgų,
kiniečių,
ma

džentelmeniškos
šalys deda pirmąsias pas Žemyną pasaulio maisto
patyriau, kad be dešim vienas
gi, niekam nepasitiki. Vel-1 Išaušus dienai — vėl iš- lajų, indusų. Daugelis siū
ties mūsų lietuvių — atsi nuotaikos juodukas. Jo tui ieškotum pas juos šir- sikėlėm viršun. Džiovi- lė Indijos vandenyno įvai tangas sutikti šią didžiąją sandėlį. Sandėliai perpil
pokarinę
problemą. Ši dyti, o pajungti žmonės
randa jų ir daugiau. Bu linksma vaikiška nuotai dies rakto.
nom sulytus drabužius. Į- riausiu, gražiausių kriau problema apims ne tik Nacių užimtuose kraštuo
ka
daugel;
mūsų
vertė
ne

vo daugiausia moterys,
Balandžio 16 d. Oras ra sitaisėm iš paklodžių tik klių. Iš tikro labai įdomūs,
pristatymą mi se badauja dėl duonos —
kurios keliavo su lenkais. noromis šyptelėti ar ir mus be vėjo, bet miglotas. ras palapines ir jų pavė- įvairių jūros gyvijos su maisto
nioms po Nacių dominaci- duona atimta iš jų dėl kaIštekėjusios už lenkų lie skaniai prasijuokti.
Vidudienį prasiblaivius — syje užsiėmėm, kuo kas akmenėję kiautai. Koralų ja, bet ir būdus, dėl pas ro ir jų užkariautojų rei
. Vien tokiam margam iš abiejų laivo pusių pasi- ■ išmanėm, ar kas dar ne augalų suakmenėję žiedų
tuvių dukros.
kirstymo maisto, stabili kalavimų. Šis padėjimas
Vykom stačiai į pietus. tautų pasauly buvo ne rodė daugybė būrinių lai- nusibodo.
kekės.
zavimą tarptautinės pirk- privedė prie susitarimo
Po dešinei nuolatos ma nuobodu keliauti.
vėlių. Tai buvo Formozos Iš mūsų - kelionės drau O vaisių, vaisių!—Jei būt lybos
ir kontroliavimą tarp Jung. Valstybių, Ar
Vasaros sezonas. — Formoza. — 50° Celsijaus žvejai su užmestais jūroje gų, kai kas turėjo iš Vla buvę pinigų, kiek jų ne kainų ir produkcijos.
gentinos, Kanados, Aus
buvo
—
apsivalgytum:
adivostoko
įsigijęs
po
keletinklais.
Privažiavome
šilumos. — Saule j viršugalvi. — Moloko. —
Agrikultūros Departa tralijos ir Britanijos. Bu
ta
svarų
rusiškų
sidabri!
nanasai
žali
švieži
ir
kontropikų
juosta.
Singapūro uoste. — Prie pat ekvatoriaus.
mento skaitlinės parodo vo nutarta sudėti šimtą
Balandžio 17 d. Pirmas nių auksinų (po 15 kap.) servuoti, bananų kekės, milžinišką maisto atsargą milijonų bušelių kviečių
Be kitko, mūsų keliau kus, t. y. gerokai jau bu sekmadienis jūrių kelio Kelios dienos atgal, vie didžiuliai apelsinai, milži
ninkai
prasimanydavo vome pasistūmėję į pietus nės. Iš pat ryto jautėme, nas mūsiškių pralošė be niški dagtilinių palmių Vakariniame Žemvne. Jos gelbėti karo - pamuštas
gražių dalykų, kartais gi — visa laivo publika su kad oras daros karštesnis. veik visą savo sidabrą ko riešutai — vis tai puikios parodo kiek kviečių bus šalis “kaip tik tarptauti
— nelabai girtinų. Kilnią orkestrais
išsikėlė ant Vėjas pūtė ikaites. Vis dar kiam tai lenkiukščiui ir pusiaujo šalies Dievo do galima eksportuoti, ne į- nis padėjimas pavėlins’
nimant šių metų derliaus. Pagal šio kviečių susita
nuotaiką sudarydavo ven viršaus. Orkestras pildė niaukėme šalia Formozos. vaikščiojo nusiminęs.
vanos.
grų kariškių simfonijos kariškus dalykus meniš Temperatūra apie 25° ši Jo “pagailo” kitam mūs Indusai geri makleriai. Jung. Valstybės — 798.- rimo. Jung. Valstybės pa
orkestras. Jis
grodavo kai nusiteikę pildytojai — lumos Celsijaus termome kelionės draugui, ir jis sė Atsirado jų ant laivo mai- 000,000 bušeliu: Argenti žadėjo 50 milijonu buše
kasdien koliai dar buvo žavėjo mūsų taip margą tru. Moterys ir panelės do tą sidabrą “atlošti”, nykaujančių valiuta. Pa na 210.000.000 bušelių, lių, Kanada ir Britanija
Kanada 400,000,000 buše po 25 milijonus bušelių,
vėsu — (plaukiant Japo publiką.
pasiskubino vasaros sezo- bet lenkiukai buvo per aiškėjo, kad čia labai ge
Argentina įr Australija
Mūsų lietuvių ,iš dešim no rūbais pasirėdyti. Vy- daug gudrūs. Nepavyko rai ėjo Amerikos doleriai, lių.
nų jūra) visi keleiviai gy
kiek bus reikalinga pridė
venome “vidui” (triume), ties buvome aštuoni vyrai rai taip pat neatsiliko.
jam toji operacija, tik dar prasčiau anglų svarai.
ti.
bet kai artinomės tropi ir dvi moterys — mergi- Visa savaitė kaip plau- pralošė savo keletą bran- Be kitų dalykų malajai Singapūrą.
Pamažu tolinamės nuo Pagal šį planą karo išba
pardavinėjo mažas bez- Malakos krantų. Nyko iš dėjusioms tautoms gali
kėme jūromis, bet dar gių rublelių
tiek pat praeis laiko iki Balandžio 23 d. Jau pa džionkaites ir papūgas. akių platūs, pilni namelių, ma bus siųsti maistą. Ek
labai gražių žali ir skaroti palmių go spertai, kurie studijuoja
pasieksime pirmąjį uostą matėm po kairei ir dešinei Papūgos
ĮVAIRIOS KNYGOS
mėlynuojančias kalvų vir plunksnų. Žalios, raudo- jai.
Singapūrą.
šį planą, pranašauja, kad
Vėjas buvo smarkokas. šūnes. Nebetoli turėjo bū nasnapės. Iš mūsiškių —
Buvome privažiavę toli- Amerikos, su savo perpil
J£ZU8 KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. ParaIĮsisiūbavusios bangos už- ti pietinis Malakos iškišu- kunigas vieną ir matinin miausį tašką prie pusiau dytais sandėliais ir didele
U Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių... 52.50
lys ir mūsų pirmasis jū kas porą jų nusipirko. Į- jo (ekvatoriaus). Buvo li produkcija bus dominuo
tikšdavo net ant denio.
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
Stebino mus sparnuotos ros uostas. Ėmė rodytis domu, kaip jiems pavyko kę vos kelesdešimt kilo janti jėga pokariniuose
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
palmių parvežti jas Lietuvon.
žuvytės,
kurios iš po laivo galiau pamažu
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------- 51.00
F LIS.
metrų.
(Bus daugiau) sprendimuose.
skraido tolyn ir vėl nėrė miškeliai. Visi džiaugė Tą visą dieną keleiviai
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS _________________________________________ 51.25
mės ir grūdomės pažiūrė lyg pamišę bėgiojo ant
jūros vandenin.
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
garlaivio, pirko, kas ant
Balandžio 21 d. buvo die ti nematytų reginių.
SKAITYKITE ir PLATINKITE
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
Jūra
tyli,
blizgančiu
paseilės
užėjo.
Buvo,
sekma

na
karšta,
tvanki.
Karštis
tiems patapti Amerikos piliečiu *1 knygute yra
du syk savaitinį laikraštį
25c.
labai naudinga įsigyti. Kaina tik-----------------------siekė 45 — 50° šilumos pavirsiu m. atrodė, kaip dienis, kuris labiau pane
50c.
BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraSS Kun. A. Alekna
Celsijaus. Gydytojas įspė koks milžiniškas veidro šėjo i prekymeti ne į šven
“Darbininką”
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
dis būtų patiestas ant že tę. Kita dieną iš pat ryto
jo,
kad
vienplaukiais
sau

2So.
paraSS kun. Pr. JuSkaltls. Kaina____________
Jis yra tikras tavo draugas
gotumės saulės. Saulė sta mės. Saulutė jame malo- atplaukė trys fokusnikai,
10c.
ENCIKLIKA Sv. Tėve Pijaus XI. Kaina---------------Trokšti
laimės ir teisybės — skaityk
čiai iš viršaus kepina. Iki nėjosi, tik skrajonės žu kiekvienas savo laiveliu.
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. Zadelkls, labai graZOs
pusiaujo bėra kokia pora vytės — čaižė tą didįjį Tai žmonės — žuvys. Jie
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
“DARBININKĄ”
25o.
5Oc., dabar parduodame po ________ ______ ____
dienų kelionės. Jūra labai veidrodį.
prašė keleivių mesti jū
SOo.
JONO KMITO EILĖS, buvo kaina |1JX>, dabar __
rami. Visi keleiviai išsi Vakare mūsų draugai rom pinigų. Įmesta pini
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSS Kun.
kraustė viršum ant denio. panorėjo “prisimint” ap gėlį — jie taip vikriai bei!
Dr. J. Starkus. Kaina
__ __ ______________ ____ S1.1S
Pusei metų .........
$2.00
Vidui, kaip ir nieko nebe leistų nesenai “bičiulių” grimstantį į vandeni —
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) psnkių veiksmų
i!
liko. Mes jau pora naktų šalį. Tą intencija ištuštino pagaudavo, kad visi iš to
tragedija. ParaSS V. Nagomoskls. Kaina —~
Pusei
metų
__________________
$1.00
i!
įsitaisėm guolius viršuje keletą spirito
blėkinių, begalo stebėjos ir gėrėjos.
i!
prie pat dūmtraukio, nes kurias, kaip didžiausią
Savo vikrumu nardvti
Su užsakymais kreipkitės —
Čekius ar money orderius siųskite:
kitas geresnes vietas pir kontrobandą buvo įsinešę vandeny — jie nemažai
"DARBININKAS"
mieji gudruoliai spėjo an į garlaivį. Bet man tas jų prisigaudę Amerikoniškų
“DARBININKAS”
366 W. Broadway,
So. Boston. Mass.
ksčiau užimti.
“atsiminimas” ar “užsi dešimtuku.
366 West Broadway(
South Boston, Mass,
Sutemus^
atgulęs
vaka
mirsimas
”
.labai nepa- Balandžio 25 d, vakare j
. . » _ » . .a
•«
i
re žiūrėdamas į žvaigždė-Įtiko
mūsų “Peicho” apleido
1S2
&

Naujo Pasaulio Kviečiai Palen
gvins Pokarinę Maisto Problemą

i!

