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Raudonieji Sumušo Nacius
Visuose Karo Frontuose

Tai pirmas ivykis, kad
Federalė valdžia aktyviai Rugsėjo 27 d., 2 vai. po
pasiima dalį to svarbaus pietų, Šv. Petro par. sve
darbo, būtent, paminėti tainėje, 492 E. 7th St., So.
“Fire Prevention Week”, Boston, Mass. įvyks LDS
Naciai Buvo Priversti Trauktis Nuo
kuri skiriama spalių 4 — Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas. Visos
Stalingrado
10 dd. š. m.
Civilių Apgynimo Ofi kuopos prašomos išrinkti
sas, kaip ir Prezidentas ir prisiųsti delegatus į ap
Sulaikė Nacių Veržimąsi Į Grozny
Rooseveltas ragina visus skričio suvažiavimą.
Kun. Pr. Juskaitis, Dv. Vadas
per tą savaitę susipažinti
Antanas Zavedskas, Pirm.
kokios priežastys sukelia
LAIMĖJO MASKVOS FRONTE
Tarnas Versiac kas, Sekr.
tiek daug gaisrų šioje ša
lyje ir stengtis visais ga
Maskva, rugp. 31 d. — Kaukazo fronte, prie gelimais būdais jų išvengti
Kiniečiai Laimi Prieš
Raudonieji
Stalingrado ležinkelio Prokliadnaja aarba nuo jų apsisaugoti.
gynėjai atstūmė Vokieti- pylinkėje, rusai privertė
Japonus
Gaisrai sunaikina ne tik
jos nacių jėgas nuo Sta- priešą trauktis atgal ir atdaug medžiaginio turto,
lingrado ir kaikuriose sek- siėmė vieną kaimelį, kurio
bet taip pat nusineša daug Chungking, Kinija, rug
ei jose privertę priešą gin- vardo nepaduoda,
pjūčio 31 — Šiomis dieno
žmonių gyvybių.
tis. Tuo pačiu laiku rau-{ Visuose Rusijos karo
kiniečiai
atsiėmė
Pažymėtina, kad dau mis
donieji laimėjo Maskvos frontuose eina smarkios
giausia nuostolių padaro Chusien miestą su didele
fronte,
ir atstūmė nacius kautynės,
degtukai ir rūkymas. Per lėktuvų stovykla. Kauty
tolyn nuo Grozny aliejaus
pastaruosius dešimt metų nėse užmušta apie tūks
laukų Kaukaze.
dėl neatsargumo su deg tantis japonų.
Stalingrado fronte rau
Imami Karo Tarnybon
tukais ir rūkymu buvo 1,- Dabar kiniečiai smar
donajai
armijai
atėjo
į
pa

kiai
puola
japonus
Nan238,275 gaisrai, kurie pa
galbą Volgos marinai ir Washington, D. C., rugp.
darė $174,979,768 nuosto chang, Japonijos svarbią
kaimiečiai, ir priešui pa 31 — Jung. Valstybių ka
lių. Daugiausia gaisrų ky bazę Kiangsi provincijoj,
darė didelius nuostolius, ro sekretorius Stimson
la gyvenimo namuose, įi ir jau atsiėmė Lungyu
ypatingai Italijos batali- pareiškė, jog vyrai 45 iki
miestelį. Smarkios kauty
mant ir viešbučius.
jonui, kuris prarado 70 50 metų amžiaus bus ima
Nuo gaisrų apsisaugoji nės išsivysto arti Liennuošimtį savo vyrų, sako mi karo tarnybon. Senes
mo arba išvengimo savai tang, devynios mylios į
Šis
italas
belaisvis,
kai
jį
sučiupo
New
Zealanderietis
EI
Alamein
ka

raudonųjų komunikatas.
nieji vyrai bus panaudoja
tė skelbiama kasmet toje pietus nuo Nanchang, ku
ro
fronte
aiškino,
kad
jį
privertė
kariauti
Mussolinis.
Jis
aiškinosi:
“
Die

mi karo departmento dar
Maskvos
radio
praneša,
savaitėje, kurioj spalių 9 rį kiniečiai buvo atsiėmę
ve paleisk ant manęs perkūniją, jeigu aš norėjau eiti kariauti ar daryti
kad Sovietų kariuomenė bams, kad jaunesnieji ga
d. yra metinė sukaktis pereitą ketvirtadienį. Ja
atsiėmė vieną apgyventą lėtų eiti į karo frontus.
kam nors blogą”.
nuo didžiojo gaisro Chica ponai susistiprinę vėl už
vietą Stalingrado šiaur Be to, pareiškė, jog dau
ėmė.
go ie
dalyje. Priešas gelis vyrų dėl aukšto fizi
Šio karo metu visa tauta Kiniečių vyriausioji ko-' 100000 NdCill
BAISOS POTVYNIAI KINIJOJE vakarinėje
buvo
priverstas
trauktis, nio standardo nepateko
mini tą sukaktį todėl, kad manda praneša, kad jų
J.
CiAflafak
palikdamas daug užmuštų kariuomenėn. Dabar ir fi
nOTai JU Juzirciiaia
gaisrai gali kilti nuo de- karo jėgos atsiėmė Liangir sužeistu kareivių ir
zinis standardas bus su
10.000800 ŽMONIŲ LIKO BE NAMŲ
gaočių bombų. Todėl Civi- ki«tu» apie 12 mylių į pieStockhoim,
Švedija,
rug

ro
ginklų.
mažintas.
lių Apgynimo Ofisas, pa tus nuo Nanchang.
piūčio
31
—
Pasitikėtini
Maskvos fronte, 70 my
šiomis dienomis Prezi
siremdamas
Prezidento
.
..
.. Chungking, Kinija, rug- riuomenėn jauni vaikinai
lių
į
šiaurę
nuo
Ržev
rau

dentas
Rooseveltas yra
■ asmenys, kurie išvyko iš pįQčio 31 — Japonijos o- 18—19 metų amžiaus, kai
proklamacija, atsišaukia
Amerikos
Kariuomenė
į visą tautą ir kreipia jos
Paryžiaus,_ nacių okupuo- kupuotoje Rytinėje Kini- tik karo departmentas tuo donieji perėję upę, spėja pareiškęs, kad šiuo metu
Kaukaze
tos Prancūzijos sostines,
kdo baįsūs potvyniai, reikalu kreipsis i Kongre- ma Volgą, ir kaujasi tos Amerikos kariuomenę su
dėmesį į tą pavojų, kuris
daro apie 4,000,000 vyrų.
upės vakarinėje pusėje.
gręsia mūsų gyvybėms,
------------ .
ir atvyko čia, pasakojo, vanduo užliejo 60,000 ket- sa.
myliu žemės. De-'
mūsų namams, mūsų ka Is Berlyno praneša, kad jog 100,000 nacių civilių
Ąmenkos
karo
jėgos
pabuvo
lavinami
kovai
su
šimt3
milijonų
žmonių liro industrijai.
Iko
nareų Kaip praneša, Darbininkai Nepriima WLB
Yra apskaičiuota, kad sieke Tifliza, pne Kaspi- sukilėliais.
^se milijonai
Sprendimo
1941 m. gaisrai mūsų tau jos jurų. Tačiau šios ži-j Iš to galima suprasti, tose
patvirtintos, kad naciai jaučia prancū-žmoni
serga įvairiomis. c| , d
tai padarė $303.895.000 nios nėra
Iš Gen. MacArthur karo Japonai buvo priversti,
materialių nuostoliu. Gai Kaip žinoma, iki šiol So- zų nepasitenkinimą oku- i;eomis o dabar notvvniai « eve and’. Ohl0’ rUgP'
vietų
Rusija
nenorėjo
įsipantais,
ir
galimas
daly;
f
didin
’
o
£
mon
ių
Yelai31
.
~
Ai?
“
11
?
11
,
1
1
?
kom
P
a
‘
centro
praneša, jog Ame- • kurie suspėjo, bėgti palikę
srai kasmet užmuša de
nijos šešių dirbtuvių dar- rikos ir Australijos karo tankus ir kitokius karo
šimt tūkstančiu žmonių leisti svetimos kariuome- kas, kad prancūzai ruošia- mes
__
2. . ,
.į bininkai
nubalsavo at- jėgos apsupo japonus Mil- ginklus.
si sukilti.
Jungtinėse
Valstybėse, nės į savo žemę.
Pranešima'sako, jog .iz-mesti War Labor Board ne įlankoj ir tokiu būdu
Ties Solomon salomis
kurie yra labai reikalingi
ponai išsitraukė is uzlie-.SĮ)rendi
a,
klausimu. ketvirtą kartą apsaugojo gen. MacArthur karo jėdarbininkai mūsų indus INDIJOS MIESTAS TAPO
tų žemes plotų.
WLB išsprendė, kad dar- Moresby uostą. Priešas- gos nušovė 7 japonų lėktrijoj.
bininkai nereikalautų al japonai buvo apsupti ir tuvus.
Suprantama, kad per
AMERIKIEČIŲ TVIRTOVE
gų
pakėlimo. Unija gal suvaryti į siaurą Naujos
vieną savaitę mes negali
Užmušė 9 Indijos
būti apeliuos prieš spren Gvinėjos pusiasalį, kur jie
me gaisrų panaikinti. Bet
Britai Puola Priešę
Iš Indijos miesto, rugp. mąsi į Indiją.
dimą.
turėjo milžiniškus nuos
Gaisrų Išvengimo arba 31 — Pranešama, kad A-| Taigi galima suprasti,
Viduržemio Jūroje
tolius.
Apsisaugojimo
savaitės
Japonai buvo priversti
duoda proga susipažinti merikiečiai kareiviai įsi- kad Suvienytos Tautos y- Lucknow, Indija, rugp
Amerikos Karo Jėgos
tvirtino
viename
Indijos
ra
gerai
pasiruošusios
A31
—
Praneša,
jog
apie
Londonas, rugp. 31 —
trauktis iš pozicijų, ir kai
su gaisrų priežastimis ir
svarbiame
mieste.
Kada
šiai
užduoti
mirtiną
smū’
2OO
indusų
puolė
geležin-;
Atėmė
i
Salas
Britai
smarkiai puolė
kurie iš jų pabėgo laivais.
kaip nuo ju galima aosiVokietijos
naciai
veržiasi
gį
kelio
stotį,
tarp
Tundla
ir
saugoti. Jeigu visi susirū gilyn į Kaukazą ir japonai
Gen. MacArthur karo jė priešo jėgas Anticythera
Hathras,
į
pietus
nuo
DelWashington,
D.
C.,
rugp.
pintų ir būtų atsargūs, tai
gos baigia apvalyti Milne saloj, tarp Graikijos ir
Krėtė, ir taip pat Sicily iš
gaisrai sumažėtų, kaip jie Burmoj, tai natūralu, kad 5 Milijonai Vyrę Amerikos hi. Policija paleido šūvius 31 — Praneša, kad Ame įlanką nuo priešų.
Amerikos
jėgos
turėjo
bū

į
gauja.
Devyni
žmonės
rikos
ir
Australijos
karo
sumažėja “Fire Preven
Sąjungininkai taip pat Maltos. Tas parodo, kad
Kariuomenėje
ti sukoncentruotos sulai
užmušti.
į jėgos smarkiai sumušo smarkiai supliekė japo Britai stipriai atakuoja
tion” savaitėse.
kymui priešo nuo briovijaponus ir nuo jų atėmė 6
Bombav, Indija,
Lorain, Ohio, rugp. 31—
ru5P‘ salas, būtent, Tulagi, Ga- nus Kokodoj, apie 60 my priešo jėgas atgavimui i—XXX.™
~~vieną
------ Admirolas Ernest J. King 31 ~ Kehohka asmenų a- tu
Makambogo,’ Ta- lių į rytus nuo Moresby niciatyvos Viduržemio jū
Madai Sunaikinę Lietuvos -kietijos
naciai už
roje.
nužudytą nacį pareigūną pareiškęs, jog kautynės, ratuota, .
Da™e ru- nambogo, Guadalcanal ir uosto.
Kaimą
sušaudo
200 Lietuvos Solomon salose yra tik ne- retl susirinkimą. Policija Ko;<r
.o apvalyti nuo japo
baigia
išvaikė
susirinkusius.
SOVIETAI BOMBARDAVO
nų Floridą salą.
Komunistų spauda pa žmonių. Tai buvo padary- tiesioginis nurodymas kas
ta
kiek
laiko
atgal.
Dabar
yra
paruošta
priešui.
|
Ahmadabad
mieste
induoda žinias iš Maskvos
BERLYNĄ
(Rusijos), jog Vokietijos vėl buvo žinių iš Londono, t “Mes patiekėme priešui dusai bandė suruošti paKaro Netikėtumai
naciai sudeginę Šimaičių kad naciai sušaudė 400 Tulagi, Solomon apylin-' radas’ bet taip pat buvo
buvo tik išvaikyti policijos,
kaimą, Lietuvoje; to kai žmonių Lietuvoje. Ar tos
Miestietis važiuoja vieš Londonas, rugp. 31 — to bombardavimo nepra
vėliausios
žinios
buvo
pa“
sa
’
m
D
i
e
”
ką
jie
gaus
”
sa*
Pasirodo,
kad
indusai
mo vyrus, vienus prigirdę,
keliu per gražius laukus. Maskvos radio skelbia, rado nei vieno savo lėktu
’
vistiek nerimsta,
kitus sušaudę, o ką pada kartotos, kas įvyko kiek ko admirolas King
Staiga sustojo jo auto kad rusų bomberiai smar vo.
laiko
atgal,
ar
vėl
400,
.
.
rė su moterim ir vaikais,
mobilius. Pasižiūri, kad kiai bombardavo Vokieti
Tačiau to darbo, kurj Planuoja Šaukti 18—19 pritrūko gasolino. Mies jos sostinę Berlyną, kur
Patraukė Teisman
tai nežino. Sakoma, kad žmonių sušaudė Lietuvoje,
tai
šiuo
metu
tų
žinių
me
s
turime
padaryti,
ne
naciai ta žiaurų darbą at
tietis, pamatęs važiuo sukėlė devynius gaisrus.
Associated Press
Metę
Vaikinus
Karo
patikrinti
nėra
galimybės,
K^i
ma
padaryti
be
kieklikę todėl, kad nacių sunk
janti arkliais ūkininką, Taipgi bombardavo Kara
Tarnybon
New York, rugp. 31 —
vežimiams ir šarvuotka kaip nėra galimybės pati- vieno pagalbos. Šis karas
šaukia: “Ei. žmonės, gel liaučių. Dancigą ir Stettikrinti
ir
iš
kitų
Europos,
žmonių
karas
ir
mes
rui važiuojant per Krabėkite, gasolinas pasibai- na. Įspėjo Vokietijos žmo Federalė valdžia iškėlė
ypač
iš
okupuotų
kraštų.
esame
jame,
kol
jis
Washington,
D.
C.,
rugp.
gė. mašinėlė sustojo!”
žentės unę tiltu, kas tai
nes. jog ateinančią žiema bylą Associated Press (ži
Tačiau
žinoma,
kad
nabus
laimžtas
”
31 — J. V. atstovų rūmų ūkininkas, pasižiūrėjęs Saiun^ininkų oro jėgos nių agentūrai už tai. kad
susprogdinęs tilta.
Apie tai pasakojęs, kaip ciai labai žiauriai elgiasi Admirolas King pažy- karo komisijos pirminin- į automobilistą ir į jo be dažnai bombarduos Vo ji atsisakė parduoti žinias
komunistų spauda rašo, su žmonėmis okupuotuo- mėjo, kad dabar jau yra 5 kas Andrew May pareis- gasolinos stovintį auto- kietijos industrijos mies Chicago dienraščiui ‘Sun’.
Byla iškelta pagal Shernacių kareivis paimtas į se kraštuose. Už vieno ar milijonai vyrų prie gink kęs, jog jis pasiruošęs pa- mobiliu, sako: “Ir gasoli- tus.
man ir Clayton anti-trust
kelių nusikaltimą, naciai lo, ir kad už metų “mes laikyti įstatymą, pagal no neaikvoju, ir lenktynes
nelaisvę.
i Maskva sako, kad laike įstatymą.
kurį būtų šaukiami ka- laimėjau”.
Jau buvo žinių, jog Vo- sušaudo šimtus žmonių, turėsime 8,000,000”.

Japonai M'Arthur Spąstuose

Antradienis, Rugsėjo į, 1942

35 Metai Arkivyskupu

Alkoholis Žaloja Pratę Valtį
ir Jausmus

Pasigėręs žmogus be tojimą, kuris dažniausiai
prasmės šaukia; didžuo- paverčia žmogų tikru psi
jasi, griuvinėdamas užka chiniu ligoniu.
J. E. Kardinolo O’Connellio Žodis
binėja praeivius, lyg tyčia
Alkoholinis apsinuodiji
ieškodamas priekabių, ir, mas pirmiausia stabdo su
Boston, Mass. —Sekma yra surišta. Nereikia nė;
apskritai, nemandagiai ir dėtingesnę smegenų veik
dienį, rugp. 30 d. š. m. J. sakyti, kad Arkivyskupi- Į
netaktiškai
elgiasi
su lą ir atpalaiduoja visus ju
E. Kardinolas O’Connell jos valdytojui dienomis ir į
žmonėmis. Kas nėra ma desius, todėl alkoholikai
minėjo 35 metų sukaktį, naktimis tenka rūpintis ir į
tęs pasigėrusio žmogaus darosi itin kalbūs, nesu
kaipo Bostono arkivysku sielotis dėl sunkios savo!
ir kas nėra pastebėjęs jo derintai elgiasi ir neturi
naštos ir didingos atsako
pijos vadas.
sudrumstos sielos ir ap masto bei saiko jausmui.
Tą dieną Jo Eminencija mybės. Viens tiktai Die
svaiginto kūno neramu
Kardinolas O’Connell la vas težino, kiek kančių
Alkoholinis apsinuodiji
mo? Alkoholio, o ypatin mas žmogaus valią taip
bai kukliai paminėjo, at- jam tenka nukęsti, kiek
gai naminių svaigalų ap pat labai susilpnina. Kas
laikydami privačiai šv. sielvartų pakelti. Bet —
svaigintas žmogus neten nėra girdėjęs alkoholiko
mišias, Šv. Kryžiaus ka- aš tai sakau pilna dėkin
ka savo atidumo bei at lengvai duodamų ir retai
tedroje kun. Harry M. gumo širdimi — visose to
minties ir menkiau besu teįvykdomų pažadų dau
O*Connor, administrato se sunkenybių ir rūpes
sivokia aplinkoj, nors jam giau nebegerti ir grįžti į
rius, vadovavo pamaldose, čių valandose aš jaučiau,
pačiam atrodo, kad viskas normalų darbo gyvenimą.
kur atnašauta šv. mišios kad semiu stiprybę iš ma- *
ir pasimelsta už a. a. arki no gerųjų kunigų ir ištiki
'gerai klojasi. Tatai yra Pasigėrusi moteris neten
vyskupą Williams, 35 me mųjų žmonių lojalumo ir
tiktai girto žmogaus sa ka valios tvirtumo bei gė
tų mirimo sukakties pro atsidavimo. Ir šia malo
į vęs apgavimas. Alkoholio dos jausmo ir retai tepa
ga.
nios sukakties proga aš
nuodų įtakoje
žmogus jėgia atsispirti įvairi
Bostono arkivyskupijos melsiuosi,
kad gerasis
prastai suvokia ir elgiasi žemiems vyrų įgeidž :
bažnyčiose taip pat atkal Dievulis gausiai jiems už
kaip proto ligonis.
Pasigėręs žmogų?
bėta maldos už pirmtakū- tai atlygintų. Tad Dievo
Jei atsitiktinis pasigėri pač chroniškai ger
no vėlę ir tikėjimo vieny pagalba, mano pirmtakū
mas ištremia žmogų laiki ra antivisuomeninė < c
bę ir meilę dvasioje. Toks no darbai ir gerųjų katali
nai iš psichinės pusiau nybė. Chroniškas
buvo
J. E. Kardinolo kų pasišventimas ir ben
svyros, tai kas bekalbėti likas ilgainiui lieka visai
O’Connell
pageidavimas dradarbiavimas
atsiekė
apie dažną svaigalų var- abejingas savo verslui bei
ir prašymas.
tai, kad mano menkos pa
amatui. Kuo daugiau iš jo
Žemiau talpiname J. E. stangos susilaukė gražių
Lietuvį
Kattūrinis
tetik

reikalaujama darbo ir pa
Kardinolo O’Connell laiš pasekmių. Taigi viskas
reigos, tuo mažiau jisai
tas Ir Jo Lekfiniai
ko,
išsiuntinėto
kuni tas buvo ir bus nuveikta,
įstengia atlikti. Savo šei
gams, vertimą. Rašo:
tebūna Dievo garbei ir
mūsų mylimosios Arki
Prof. K. Pakštas šiuo mos reikalais jisai taip
Šį sekmadienį, rugpiūčio vyskupijos naudai. Dievo
metu atostogauja Naujo pat labai maža tesirūpina.
30 d. aš, Dievo padeda vardu dirbkime ir toliau
je Anglijoje. Bet ir atos Dėl dorovinių ir visuome
mas, atnašausiu šv. Mi didingą darbą, kurs Die
togaudamas nenutraukia ninių jausmų atbukimo
Orlaivių dirbtuvėse darbas eina dieną ir naktį. Štai per naktinį laiką
šias padėkoti Aukščiau vui laiminant ir geriems
svarbaus kultūrinio dar arba visiškos jų stokos al
dirbtuvės šimtai lempų sudaro “V” for Victory, vaizdą. Tai West Coast
siajam, kad davė man su žmonėms padedant, atneš
bo. Jis buvo atsivežęs koholikas lieka abejingas
Douglas plant.
laukti 35 metų Arkivys- daug gausios naudos mū
svarbų ir labai reikalingą, savo šeimos nariams, ku
kūpijavimo sukakties. Aš sų numylėtai tėvynei ir
prof. Senn parašytą vei rie reikalingi jo paramos.
pie du šimtai žmonių ne
nužemintai prašau visų prisidės prie nugalėjimo Lenkijos Ištrėmime Armijoje
kalą apie lietuvių kalbą.
Iš to, kas čia yra pasa
dideliame
kambarėlyje.
Arkivyskupijos kunigų ir jos neprietelių. Iš širdies
Šis veikalas greitu laiku kyta apie sutrikdytą pasimus globojo keturios bus išleistas ir platina
žmonių drauge su manim jelmės aš siunčiu jums
Tarnauja Ir Vilniaus Krašto Ten
gėrusiojo {rotą, nusilp
mūrinės sienos ir cemen
šia proga pasimelsti tikė tikros mano meilės ir at
nintą valią ir atbukusius
to grindys bei lubos. Ten mas.
LIETUVIAI*
jimo vienybėje ir -^meilės sidavimo žodį. Tėvo, Sū
Prof. Pakštas nusiskun jausmus, aiškėja, ir gir
mums besėdint atlankė dė, kad mūsų visuomenės
dvasioje. Ir iš tiesų mes naus ir Šventosios Dva
taujančiųjų įvairūs pra
visi turime būti dėkingi sios palaima tenužengia Pereitos savaitės bėgyje cijos net surengė vaises mus sunkus pusbadis lai vadai labai mažai rūpinasi žūtingi nukrypimai. Pasi
kas. Buvau išpūtęs, ir iš Lietuvių Kultūrinio Insti
už dvasinę ir medžiaginę ant jūs ir pasilieka visa patirta, kad tikrai Lenki savo kariams.
gėręs žmogus yra žalingas
mėtytas votimis... Nebuvo tuto
mūsų numylėtos Arkivys dos. Amen.
išleistus veikalus tiek šeimai, tiek visuome
jos ištrėmime armijoje PASIMATYMAS
vilties jau pamatyti pa platinti. Jis išskaitliavo,
kupijos gerovę ir už pasi William Cardinal O’Connell
tarnauja ir Vilniaus Kraš
nei, tiek valstybei.
Iššauktas po vakarinio saulį, bet... (čia jis išsi kurie užsisako ir platina
dauginimą ir sustiprėji
Bostono Arkivyskupas. to lietuvių. Kiek jų tar
Pasigėręs, lygiai kaip
traukė iš kišenės rožančių
mą mūsų parapijų, kurios
nauja? Sunku į tai atsa patikrinimo iš rykiuotės ir suėmęs už kryžiuko pa tuos leidinius, tai lengvai beprotis, būdamas jau sau
sudaro žymią dalį Viešpa DŪŽTA ŠIRDY) ŠIRDIS kyti dabar, bet reikia ti Alfonsas, kad pasimatytų
užtenka rankų pirštų juos pačiam pavojingas, itin
kėlęs ir sako: Tas buvo suskaityti.
su
atvykusiais
jo
pamaty

ties vynuogyno. Mano šir
kėtis, kad ateityje tas
Kai prasidėjo Jeigu mes norime, kaipo pavojingas aplinkiniams.
dis pilna dėkingumo ge Kam išdainuosiu raudančią šir klausimas bus aiškesnis. ti piliečiais, tuojaus prisi viltis...).
karas rusų su vokiečiais
Įvairūs triukšmai beveik
riesiems
kunigams
ir
Vienas iš fakto patvirti statė. Jis ąųkštas, tvirtas mus išvežė į Arkangelską. tauta išeiti į platesnį pa
dį,
žmonėms už jų uolų ben Vėtrose blykšta juoko daina,
nimų buvo pastebėtas pe ir šviesus lietuvis. Štai jis. Po kiek laiko iš ten mus saulį, tai mes turime tu visada sukeliami pasigePasigėrusiam
dradarbiavimą, kurs susi Krisdamos žvaigždės tyliai
rėti ne vieną, ne dvi bro rusiųjų.
reitos savaitės lenkų laik Tvirtu žingsniu prisiartinuėežė
į
už
Kaspijos
jūrų
nieko
nereiškia
visai ne
laukė tokios gausios Die
rašty: “Nowy Swiat” ant- no prie nepažįstamų asšiūras kita kalba parašy
plazdena,
vo palaimos. Mūsų kelias Kad tavo sielai skųstis gana... radienis rugp. 25 d., š. m., menų. Stovi ir žiūri — ne ir ten išbuvau ligi įvyko tas ir išleistas, bet turime kaltas ir nepažįstamas
Sovietų - Lenkų derybos. išleisti ir stambesnius vei žmogus įžeisti veiksmu
buvo pravestas išmintin Einu per taką melsvai gėlėtą,
kuriame tarp atvykusių į pažįsta.
Kai tik derybos pasibaigė, kalus apie Lietuvą, lietu bei žodžiu. Retos šventės
go ir pamaldaus mūsų Berenka saulė lapo rasas.
šį kraštą lenkų kareivių — Sveikas, Alfonsai!
visi lenkų piliečiai vyrai
ir iškilmės apsieina be ak
pirmtakūno, kurio didelė Degančios erdvės laimino žemę, paskelbtų paieškojimų sa
Susvyravo jis, ištiesė buvo paimti į lenkų ka vių kalbą, lietuvius; mes tyvaus girtaujančiųjų da
turime paskleisti istorines
išmintis, pasišventimas ir Tikėjau: siela sielą supras...
vo giminių pasimatymui, ranką... širdis jaučia, kad
riuomenę,
o
kiti
lenkai
—
uolumas pastatė stiprų Vargo pamilta, žemės klajūne, buvo įtalpintas ir lietuvio čia savas jį sveikina, tik
ir geografines žinias apie lyvavimo jose. Kur daly
moterys
ir
vaikai
išvežti
Lietuvą. Prof. K. Pakštas vauja girti, ten ir švenčių
pamatą jo pasekėjo dar Drebančią stygų garsas toli...
kario skelbimas: —
jis
jo
nepažįsta,
ar
gal
jau
į§
Rusijos
į
Persiją.
Ir
mes
JUZUKIEWICZ Alfons pobuotei. Mirdamas jis už Dūžta akordai, dūžta ir dainos,
1
* _ • l i _•
v _ _ iiš yra paruošęs stambų vei nuotaikos ramybė su
užmiršo po iilgo
laiko ne Tkariai-lenkai
vykome
szukuje
BAKANOWSKEEGO
‘L-s’
kalą apie Lietuvą, bet, drumsta.
dėjo savo pašventintą ran
simatymo.
Vidurinių
Rytų
į
įvairius
Verkdama dūžta širdyj širdis...
BAKONOWSKIEGO
Adolfą,
kaip
jis
sako,
nėra
gali

ką ant mano galvos ir
KUMPE
Leoną, — Sveikas... lyg pažįsta kraštus ir štai aš su ki mybės tokį veikalą išleis
Tomasza
MaldadmygS
prašė Dievo palaimos ma
tais
net
ir
čia
pas
jus
at

•
Paskelbtas
vokiečių
įMISZKINOWmas
veidas,
bet
pavardės
KUMPE Jana,
ti, nes Lietuvių Kultūrinis
no darbams. Ir kiekvieną
“Darbininke” galite gauti ką
vykome...
staigų
pranešimas,
kuriuo
neatsimenu...
NĘ
Zof
ję.
Institutas neturi tiek pidieną nuo to momento aš
Nereikia
aiškinti šio — Dabar aš tikiu, kad nigų. Jeigu būtų galimybė tik išėjusią iš spaudos didelė
jaučiu, kad Gerasai mūsų gyventojai kviečiami ati Laikrašty buvo nurody
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
Ganytojas Viešpats Kris duoti senas gumines au ta, kad tie lenkų kariai y- momento, kai tas susitiki mane globoja, kas nors, parduoti išleistas brošiū
tus išklausė nabašniko tomobilių, motociklų ir ra sustoję Fort Slocum, mas buvo pergyventas a- kam aš tikiu ir aš esu įsi ras, tai būtų galima jų išleistą maldaknygę — “Maldą
Šaltinis”, ši maldaknygė yra
tikinęs, kad savo tėvynę, daugiau leisti.
dviračių padangas. Skel New Rochelle. Tuojaus biejų pusių.
Arkivyskupo maldų.
Nėviens, nors kiek nusi bime dar sakoma, kad už padaryta žygis pasimaty — Kaip, Alfonsai, pate ir savo keturius vaikučius Prof. Pakštas, rodos, iki paranki kaip vyrams, taip ir
manąs apie Arkivyskupi “ligšiol nežinomų” tokių mui su Alfonsu, nes tai kai į lenkų kariuomenę?— ir žmoną, tikrai pamaty rugsėjo 15 d. š. m. bus moterims, nes ji yra nedidelio
Rap. Naujoje Anglijoje. Lietu formato — 5J4 x 3*4 colių.
jos valdymą, neabejoja, padangų sandėlių suradi Vilniaus krašto lietuvis, užklausė jo jau pažįsta siu...
vių kolonijų parapijos ir Storumo apie pusę colio, odos
kad labai daug rūpesčių ir mą gyventojams būsian kilęs iš Marcinkonių. Len mas iš mažų dienų kaimy
Infliacija yra priešas, jų organizacijos galėtų apdarai, ant kurių įspaustas
sunkenybių su ta pareiga čios mokamos premijos. kų New Yorko organiza- nas.
— Ilga istorija, bet ją ga kurio tu negali matyti, pasinaudoti,
pakviesda- gražus auksinis simbolis —
lima pasakyti keliais saki Nugalėk ją Karo Bonų mos prof. Pakštą su pas- kryžius karūnoje. Kaina tik
niais. Kai bolševikai o- sutaupomis.
Įkaitomis ar prakalbomis. $2.50.
kupavo Lenkiją, okupavo
ir Vilniaus kraštą ir ypač
mūsų Marcinkonių vals
KAIP TAPTI AMEUKOS PIUEtlU?
čius, nors ir lietuviškiau- y
sias, net ir po to, kai Vii- I
“Darbininkas” išleido labai naudin
nius buvo atiduotas Lietu- gą knygutę, kuri labai daug padės
vai, buvo paliktas po rusų
tiems, kurie ruošiasi gauti Amerikos
pilietybės antruosius popierius. Joje
valdžia. Tuojaus buvau ayra trumpai suglausti klausimai ir at
reštuotas rusų ir nuteis
sakymai anglų ir lietuvių kalbose.
tas dešimčiai metų sun
Knygutė mažo formato. Gali moterys
kiųjų darbų kalėjimo. Tas
ją įsidėti | ridikiulį (pocketbook). Di
įvyko Gardine, kur teko
delės raidės, spauda aiški. Norintieji
išsėdėti tris mėnesius ka
gauti knygutę — “KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?, — įdėkite
lėjime ir po teismo buvau
į konvertą 25c., ir priklijavę 3c. Štampą, pasiųskite “Darbininkui”,
Ir šios rūšies lenktynių sportas turi savo mėgėjų. Panašaus sporto
nuvežtas į Minską. Ten
306 W. Broadway. So. Boston. Mass. ir tuojau ją gausite.
lenktynių paradas įvyko rugp. 12, Goshen, N. Y., žinomas, kaipo Hamišsėdėjau
kalėjime de
šimt mėnesių. Sėdėjom abletonian trotting race.
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kaina pakilo nuo 82 centų JAS
ligi S2.95. Darbo drabu
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tinę kaina darbo drabu
žiams. OPA matė, kad jeiSUBSCRIPTION RATES:
prenumeratos kaina
Amerikoje
metams
....................
>4.00
gU
darbo
Oomestic yearly ___________ 14.00
drabužių indus-

DARBININKAS

PAŠAUKĖ IŠGANYTOJAS

Šalies Mineralų Rezursai
Ar Amerikos mineralų
VICTORY
rezursai neišsemiami?
Žinomas kiekis minkšto
sios anglies, pagal gar
BUY
saus ekonomisto, Stuart
UNITED
Chase, gali išsilaikyti per
STATES
4,000 metų, bet žinoma
kiekis “tsungsen” gali bū
WAR
ti suvartojamas į 8 me
BONDS
tus, nenustojamą gamyba
AND
ir aliejaus, tikima šios ša
STAMPS
lies, neišsemiamas pro-!
dūktas, turėsime neilgiau
15 metų, jeigu naujos ver
smės nepasirodys.
Žurnalas
A- .tas, daug aliejaus pasi- „ , “Building
. ,

Domestic onee per week yearly >2.00 Vieną, kart savaitėje metams ... >2.00 trijoj padėtis nekorektUO- :
Foreign yearly_____________ >5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams >2.50 tas, kainos SIU
drabužių
Foreign once per week yearly >2.50

bus labai aukštos. OPA
DARBININKAS
nukirto maksimumo kai
366 West Broadway,
*
South Boston, Mass. ną medžiagos dėl darbo
Telephone SOUth Boston 2680
drabužių ir vėliau sumaJ žino maksimumo kainas,
J kurias išdirbėjai ir urmu
pardavėjai galėjo imti už
šiuos drabužius. Ir dabar
Nieks taip ryškiai nepabrėžė skirtumo tarp prin Amerikos industrijos ir
cipo ir pinigo, kaip Judas Iskariotas. Pamylo sidabrą žemdirbystės darbininkų
drabužių
kainos nebus
iki tokio apjakimo, kad brutališkai pardavė Aukščiau aukštesnės už kovo mėne
siąjį Principą ir pats skaudžiai už tai užmokėjo. Ta sio kainas.

Principas, Pinigas Ir Žioplystė

menca _

kartodamas P- lieka po žeme.

Chase įsrokavimus gegu-j 3. Gazas yra eikvojamas,
zes menesio laidoje, prašo kada pasiekia viršų.
salies imti žygius prieš is-, 4 Prasti jrengimai neiž.
eikvojimą Amerikos tur- daukįa vįSą aiįejų arba
tingų mineralinių rezur- nesustabdo garavimą, ir
sų. Žinomas kiekis kitų t t
mineralų yra - kietosios 5 vieton aliejaus> būtų
čiau čia reikia apsidrausti, kad pinigas kaipo toks ne
anglies 200 metų: varno;
. jeigu
Us arba
būtinai su principu susikerta. Pinigas esminiai yra
iS metų; švino 15 metų> kitas kuras w vartoja.
naudingas, tik blogas jo vartojimas, ar verčiau aklas Karo Departamentas ve
cinko 20 metų ir vanašildym0 tikslams
jo pamylimas gali virsti kenksmingu, ir tada jau da rekrūtavimo vajų dėl
dium 15 metų.
j d Kada aliejaus kaina
principą paneigti. Pinigas tai lyg lėktuvas, kurs sa 100,000 prityrusių mecha
Kada šie resursai iš- žema, aliejaus kompanivaime yra vienas iš nuostabiausių ir naudingiausių nikų ir techninių darbi
nyks, Jung. Valstybės tu- jos sustabdo produkaviišradimų, bet piktose rankose jis gali virsti didžiausia ninkų tarnauti Army Air
rės importuoti tų minera- mą.
pabaisa ir nelaime. Karo metu jis nuskrenda kelis Force, Signal Corps ir
lų iš kitų šalių, jeigu vai-; Žurnalas sako, kad šie
Ordnance
Department.
džia prieš išnykimą neras blogi būdai ir neatsakantūkstančius mylių ir be atodairos mėto bombas į mies “Pasekmingi
aplikantai
naujų depozitų, arba jei- čios biznio praktikos ištus ir kaimus, naikindamas ne vien karo gamybos vie prie darbo bus lavinami
gu nevartos kitą medžią- eikvoja keturias bačkas
toves, bet ir ramių gyventojų namus, mokyklas, baž gauti Armijos techninio
Anadien, berods, tai buvo siminiau, kad taip praeina pa- gą jų vieton. Karo reikalą- aliejaus
dėl kiekvienos
nyčias, ligonines, mokslo meno ir labdarybės įstaigas darbininko laipsnį”, De
rugpiūčio 12 d. patekau į Die- šaulio garbė,
ir žudydamas senelius, moteris, vaikus ir ligonius. partamentas pranešė. Oro vo Apvaizdos kalnelį Pittsbur-' Gavusios atgailos rūbus, link- vimai irgi pagreitino su- bačkos produkuotos parTaip pat ir pinigas. Pakliuvęs į beširdžių ir savanau Jėga reikalauja lėktu gh’e. Seserų koplytėlę jau supo smutės skubėjo numesti šnabž- vartojimą šalies metalų ir davimui.
mineralų.
j Anglies irgi daug eikvodžių rankas, jis sukelia karus, parduoda tautas ir iš vams mechanikų, šarvi margaspalvė žmonių minia, dančius šilkus, užsivilkti šv. Nors trūkumas kaikurių: jama. Kompanijos kasdažmonių kraujo bei ašarų biznį sau daro. Dar žiloj se ninkų, radio mechanikų, Būdamas smalsus, greit įsi- Klaros šiurkščią rūdinę — ku- mineralų pasirodo neiš- vo prie viršaus arčiausias
novėj Romos poetas Ovidius taip yra pasakęs: '‘Ir radio operatorių, metalo maišiau tarp moterėlių ir labai rią vargu ar būtų atidavusios vengiamas pagal “Buil- gyslas (veins), dabar turi
štai atsirado žalinga geležis ir žalingesnis už ją auk darbininkų ir suleidėjų apsidžiaugiau patekęs koplytė- ir už bet kokius milijonus... ding America”, bet mes daug giliau kasti, kas
(plieno);
Signal Corps
sas. Prasidėjo karai, kurie vienu ir kitu kovoja ir kru ieško telefono ir telegrafo lėn.
Į Praslinko kelios dienos, vėl galime sulaikyti išbaigi- daugiau pinigų kainuoja,
vinomis rankomis žvangančiais ginklais mostaguoja”. vielų sujungėjų, “instalten patekau... į koplytėlę. “Ve- mą kitų produktų — kaip Ir jos priverstos imti angKaip
ir
kiti
su
nekantrumu
„
......
Tad net karo metu auksas pripažįstama pavojinges ler - repairmen”, “repear
m Creator ... ir vėl būrelis ar- aliejaus, naturalio gazo ir lį iš beveik išsibaigusių
nių už geležį, iš kurios ginklai ir karo pabūklai yra da termen”, radio operatorių leidau sekundas, laukdamas iš tinosi prie altoriaus. Tik jau anglies — jeigu tik sus- vietų, tas irgi brangus
vysti ko nors nepaprasto, Nenebesimatė vestuvinių drabu- tabdysime jų išeikvojimą, darbas.
romi.
ir taisytojų, telegrafo otrukus, vargonams pritariant,
tebemačiau veiduose ir Iš visų medžiagų aliejaus- Federalės valdžios įvaiPinigas labai landus ir mikliai diplomatingas. Jo peratorių ir taisytojų, ir
•W 1
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W V
pasigirdo
jaudinanti
melodija:
kūdi
Į
iško
šypSojimosi. Dvelkė išeikvojimas yra didžiau- rios agentūros, ypač Jung.
etc.
Ordnance
Departa

įtikinimo galia nemažesnė už ginklų pajėgumą. Pini
gas ir jo giminaitis biznis nejučiomis įsibrauna į karo
vadų galvoseną ir pažingsniui knisasi po demokrati
jos principais. Kautynėms ir šiaip ir taip besivingiuojant, susidaro taip vadinamų karo būtinumų (military
necessities), kurie verčia bičiuliuotis net su demokra
tijos priešais. Nujuntama, kad ateity gal teks su jais
smarkiai susikirsti, bet šiuo momentu — ką gi beda
rysi, kad tokia padėtis susidarė. Na, karo metu tiek
to. Būtinumas tai būtinumas. Bet kas aršiausia, kad
planuojant apie busimąją taiką, susidaro kitas būti
numas — komercinis tautų santykiavimas bei biznio
reikalai. Demokratijos priešas stambus, jis siūlo dide
lį biznį. Gi demokratijos principas į biznį nedaug teatsižvelgia. Pirmaeilinis demokratijos tikslas tai visų
tautų laisvė. Net ir pačių mažiausiųjų. Iš jų labai
smulkus biznis. Vadams tenka pasirinkti: didelis biz
nis be principo, ar net prieš principą, ir mažas biznis
su principu. Vadų galvosena svyruoja: kurion pusėn
pakrypti? Eiti prieš principą lyg ir negražu, bet eiti
su principu nepelninga. Tad — principas turi kiek
palūkėti. Jis toks idealus, kantrus, aukštas, beveik ne
pasiekiamas, bet apytuštis. Tad suprantama, kad var
žytines laimi — biznis. Demokratija gali sau turėti la
bai gražių principų, bet pinigas yra pinigas. Toks jau
gyvenimas.
Parduoti principą, žinoma, negražu. Juodas dar
bas reikia kaip nors užglostyti. Tokioj padėty kiekvie
na iš šalies pagalba brangintina. Net žioplių patarna
vimas priimtinas. O žioplių atsiranda. Yra spaudoje
balsų (pav. Commonweal), kurie pasisako, kad esą
pateisintina Pabaltės tautas atiduoti Rusijai. Nelem
tas žioplių ypatumas tai spręsti apie tai, ko nesupran
ta. Kažkur kažką skaitė ar nugirdo ir vien originalu
mo dėliai išdrįsta skelbti nuomonę, kenksmingą ka
talikybei, demokratijai ir Amerikos idealams. Nesiimam įtarti, kad ir čia pinigas savo rolę vaidina. Tad
belieka antroji išvada, kad žioplys nė originaliai išsi
šokti nepajėgia.
K.

mentui reikalinga instru
mentų pataisytojų, “diesel” inžinų mechanikų, elektrikų, optikų ir radial
inžinų mechanikų. Visi
aplikantai turi būti Jung.
Valstybių piliečiai tarp 18
ir 44 metų amžiaus ir visi
turi gauti paliuosavimą
nuo savo vietinės drafto
tarybos. Jie privalo būti
tinkami militariniai tar
nybai pagal dabartinių
sveikatos standardų, De
partamentas praneša. Ap
likacijas reikia siųsti tie
siog į vietinį Army and
Air Corps rekrūtavimo ofisą.

Kaip eina į darbą arba į
miestą — gatvekariu, busu, požeminiu traukiniu,
elevatorių arba trauki
niu? Su ateinančiu mėne
siu tikėkite sulaukti per
mainų. Office of Defense
Transportation
įspėja,
kad su rugsėjo mėnesiu
šalies vietinės transportacijos sistemos vilks sun
kiausią naštą visoj istori
joj. Jau dabar visos siste
mos neša 40% daugiau
negu 1940 m. ir su mokyk
lų atidarymu bus daug
daugiau pasažierių. Tas
reiškia, kad nevisi žmonės
galės karuose sėdėti, daug
turės stovėti, reikės toliau
keliauti pasiekti buso sto
tį ir reiškia daug kitų ne
patogumų. Tie nepatogu
mai neišvengiami, vis ma
žiau privačių automobilių
bus vartojama ir mūsų
armija karo darbininkų
Kova sulaikyti gyveni- da kainos nekontroliuoja vis auga.
mo iškaščius yra kova, mos. Jung. Valstybėse gykurioje negali būti per- venimo iškaščiai taip auktraukos; sulaikyti gyveni- štai pakilo, kad visai ne- Rinkimas atliekamo me
mo iškaščius mes visuo- sutiko su algomis,
talo, gumos, skardos, rie
met turime būti veiklūs. Į Pereitame kare, pav., balų ir kitos medžiagos,
Kas tik pamena pereitą paštu siunčiama (mail- kuri taip būtinai reikalin
karą žino kas įvyksta, ka- order) darbininkų kelnių ga karo produkcijos prog-

Naminis Frontas

4

Veni Sponsa Christi - Ateik
Kristaus sužieduotine. Atskam.
bėjus tyliam šlamesiui visų akys nukrypo prie įėjimo. Tąsirodė būrelis Sesučių, po dvi su
žvakėmis rankose. Jų tarpe trys jaunutės, vestuviniuose
rūbuose. Dairiausi jaunikio...
Jo nemačiau, nes jų nesuvyliojo pasaulis, į jų širdis neįsiveržė ir neįsibujojo nykstantieji
vylingi garsai. Jos žengė su
.S5Sni“
damosi artinosi prie altoriaus,
prie savo Viešpaties, trokšdamos paaukoti savo sielą, savo
jaunystę, ir pirmąją meilę.
Tam, kuris tikrai yra jos verJ
J
f oq
i

rimtjs Man0 k|auęą pa. sias.
j Valstybių Kasyklų BiūIr varžybos tarpe asme- ras, veikia sulaikyti išeikalek- ty]Os
..vieapatieTu žinai kad
Tave myliu,., nų ir kompanijų pratur- vojimą šalies mineralų,
Nesisteb4jau.„ Jos ėjo sudžti tėti lengvu keliu yra alie- Kaikurios privačios komgyvenim0 visisko iSsiža. jaus eikvojimo svarbiau- panijos padeda. Ir mokslii ninkai ieško naujų būdų,
d4jim0 pasiaukavimo aukos sia priežastis.
Tautinė
Rezursų
Tarykaip gauti daugiau gazosav0 Mylimajam Ir sav0 troš.
kimą. meile ir
išsižad4. ba, sako žurnale, aliejaus lino. iš aliejaus, didesnę ejimu tirpdyti pasaulį aplebu. eikvojimas yra todėl, kad lektrinę jėgą iš anglies ir
1. Versmės per arti dri- taip toliau.
FLIS.
sius atMm0 ledus _ patvirti.
ir ištraukia
T
~
no
Amžinos meil& .. liuojamos
J
Jums nereikia porcijos
daugiau
aliejaus,
negu
tikimyb&
pasižm4
publika ant syk perka, korčiukės pirkimui J. V.
žiedą. Jis joms visuomet pri- tūkstančiai galionų išga Karo Bonų.

mins aną dieną, užsidėtąją naštą kurją likimai nešant. tik,ai einama j tjkrąjį gyvenimą.
Heroj5s _ pagalvojau. Su.
,
,
.. ,. , , .
skaudo man sirdis, kad jų maža. Ir dar smilkalo dūmams
Giesmių aido
bangavime, neišsisklaidžius, norėjau visai
maldų šnabždėsyj,
pasigirdo supusiai miniai pakartot Krisžirklių cypsėjimas.
Mačiau, taus žodžius: “Morta, Morta,
kaip krito lėkštėn, tarsi ruge- Tau vieno tereikia — Marija
liai pakirsti, jų žemiškasis pa- ' pasirinko geriausiąją dalį, kupuošalas, moters pasididžiavi-, ri nebus iš jos atimta”,
mas — plaukai. Nenorom pri- į
“Jaunutis”.

ramai vis svarbesnis su mus:
kiekviena diena. Mūsų ka 1. Visus riebalus nuo (pe
ro fabrikams dabar žalia čiuje) kepto kumpio, jau
va medžiaga yra labai rei tienos, avienos ir paukš
kalinga, ir normaliai šal tienos.
tiniai negali jos pristaty 2. Riebalus nuo steikų ir
ti Todėl valdžia atsišaukia veršienos
į visą šalį su prašymu dėti į 3. Visus nupirktus riebapastangas viršminėtą me- lūs (taukinius, daržovidžiagą rinkti. Šis rinki- nius ,etc.), kurie vartoja
mas dapildo vis augančius mi kepti bulves, žuvis, kutrūkumus.
' kulius ir kitą maistą.
Virtuvės Riebumai — a-l 4. Riebalus nuo lašinių,
merikiečiams — yra nau-1, dešrų ir kito panašaus
jas daiktas būti renka-' maisto,
mas. Jeigu kiekviena šei-i Juos taupykite sekanmininkė šalyje taupytų čiai:
tik 2 svaru šio joms be-, 1. Gerai išplaukite skarveik nereikalingo daikto, dinę dėžutę (nuo kavos
per mėnesį būtų surenka- arba taukų) ir persunkma bilijonas svarų gamin- tus riebalus įpilkyte į
ti sprogstamųjų reikme- skardinę dėžutę. Riebalus
nų, apsaugojančių aptėpi- laikykite tik į metalinę
mų (coatings) tankoms ir dėžutę, nevartokite popiekaro laivams, etc.
Irinius ar stiklinius įranŠeimininkės prašomos kius.
atsargiai taupyti seka-1 2. Laikykite skardinę

*

ruoja.
2. Driliavimo blogi bū Tėvy Pranciškonu Rekolek
dai išeikvoja naturalį ga- cijos Ir Misijos 1942 m.
zą, kuris rastas su alie
jum. Kada gazas išeikvo- IVaterbury, Conn. — šv. Juo

dėžutę vėsioj vietoj, ge
riausia į šaldytuvą.
3. Kada šeimininkė turi
mažiausia svarą turi nu
nešti į mėsos krautuvę,
kuri prisideda prie va
jaus. Mėsinės savininkas
užmokės šeimininkei nus
tatytą kainą, numušęs
viena centą padengimui jo
išlaidų.
4. Riebalai šiaip kolektuoti nebus vartojami,
kaipo maistas.
5. Patarta nenešti rieba
lus į mėsos krautuvę sa
vaitės pabaigoje, geriau
nešti pradžioje.
0WI.

zapo par., Šv. Pranciškaus novena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tinas Vaškys.
Sioux City, Iozca — šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 d.,
T. Justinas Vaškys.
So. Boston, Mass. — šv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
tinas Vaškys ir T. Juvenalis
Liauba.
Ansonia, Conn. — Šv. Antano
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
lis Liauba.
New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d.,
Tėvas Justinas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS,
310 Orchard St.,
Pittsburgh (10), Pa.

MOŠŲ SODAUETCS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Naujosios Anglijos Merginų Sodaliečių Apskričio
suvažiavimas įvyks Spalių (October) 12-tą dieną, šv.
Juozapo lietuvių parapijos svetainėje, Rogers Street,
Lowell, Mass.
Visos sodaliečių kuopos išrinkite savo atstoves,
kurios galėtų dalyvauti metiniame seime.
Kadangi šį metą yra karo stovis ir negalima daug
siųsti atstovų, tai prašome išrinkti bent valdybos na
res, kurios atstovautų jūsų koloniją.
Vėliau paskelbsime platesnę dienotvarkę.
NAUJOSIOS ANGLIJOS VALDYBA.

Antradienis, Rugsėjo!,

1942

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS

DAftBINiRKAS

Pasižymėjusi Slauge - Lietuvaite

'6731. Matukaitis, Kazys (Vin
cas), gimęs 1906, agronomas
gyv. vieta Lukšiai.
6732. Matukaitienė,
Bronė
(Jurgis), gimusi 1911, agrono
mas.
;w
6733. Matukaitienė, Emilija,
50, šeimininkė, gyv. vieta Krigdžiai, Vilkaviškis.
6734. Matukaitytė,
Milda!
(Motiejus), 16, ūkininkaitė.
Į

Žemiau talpiname iš Lie (Apolonijus), 29, darbininkas, darbininkas, g. v. Kazlų Ruda.
6637. Martinaitienė, Ona, 50,1
tuvos išvežtų gyventojų g. vieta Šiauliai.
šeimininkė,
gyv. v. Kazlų Ruda. j
Sibiran sąrašą, kurį su 6603. Markevičius, Adomas
rinko ir sutvarkė Lietuvos (Adomas), 29, ūkininkas, gyv. 6638. Martinaitienė, Birutė |
(Juozas), 19, studentė.
Raudonasis Kryžius. Šis vieta Švenčionys.
6760.. Matulevičius, Liutava(Kazys) 4
sąrašas yra labai svarbus, 6604. Markevičius, Kazys 6639. Martinaitytė, Vincei
(Juozas),
16,
mokinė.
6770 Mat’uliauskas, Viktoras
nes iš jo Amerikoje gyve (Motiejus), 33, samdinys, gyv.
6640.
Martinaitienė,
Bronė,
nanti giminės ar pažįsta vieta Bielioniškiai, Kaišedorys.
6735. Matukas, Antanas (Jogyv v. Vainutas, Jaurigė.
nas), gimęs 1911, samdinys, g.
mi galės sužinoti apie sa 6605. Markevičius, Emilija 39, samdinė, g. v. Marijampolė.
6771. Matųliaųskieą^'j^dvy
6641. Martinaitis, Algimantas]
vieta Panevėžys.
vuosius, nuo kurių dabar (Jonas), 33, šeimininkė.
ga, 24, gyv. v. Vainutas.
(Jonas), 8, mokinys.
negauna jokių žinių.
6736. Matukynas, Kazys, 26,
6606. Markevičius, Petras, 47,
y j 6772. Matuliauskaitė, (ViktoSąrašas sunumeruotas ir mokytojas, g. v. Mantviliškiai. 6642. Martinaitis, Gintautas |
darbininkas, g. v. MarijaAipolėe', ras); 6 metų amžiaus.
alfabetiškai
sudarytas. 6607. Markevičienė, Jadvyga, (Jonas), 7.
6737. Matukonis,
Antanas 6773. Matulionis, Vincas (Ka
6643.
Martinėnas,
Stasys
I
Pirmiausia paduoda išvež 36, šeimininkė.
(Laurynas), 35, mokytojas.
zys), gimęs 1894, pulkininkas,
Slaugė
Ona
Bernotaityvalstybės
senatorius
L.
C.
(Petras),
28,
karininkas
<yv.j
tojo pavardę, vardą, o 6608. Mankevičius, Mindau
6738. Matukonienė, Aleksan- gyv. vieta Marijampolė,
tė (Ann Bernatitus), J. E. Mundy, Pittstono šv. Kavieta Valkininkai.
skliauteliuose tėvo vardą, gas, 15, mokinys.
Scrantono vyskupas W. J. zimiero
par.
klebonas Į
^okytoja.
j 6774. Matulionienė, Sofija,
išvežtojo amžius ir gyve 6609. Markevičius, Henrikas, 6644. Martinėnaitė, Bronė, 20,1 Hafey ir motina M. Ber- kun. J. Kasakaitis ir kiti.
6739. Matukonis,
Algirdas gįmusį 1394 mokytoja.
,_
,.
. .
.
gyv. viet Obeliai, Senadvaris.
namoji vieta Lietuvoje.
15, mokinys, gyv. vieta Myko- V
1 6775. Matulionytė, Danutė
Motieiusi25’^aix1^ne.
Ejeter, Pa.; Sveikinimo telegramas] (Antanas), 7.
6645.
Martinkaitis,
6740.
Matukonis,
Vytas
(An

(Tąsa)
r. vieta'°na
v^mntį?. alvyn? prisiuntė Penna guberna-I
liškiai, Kretinga.
/(Vincas), 14, mokšinė.
(Nikodemas), 56, gyv
tanas),
5.
6610.
Markevičienė,
Vanda,
6572. Mardusaitė, Stasė, 50,
slauge
įssigelbejusi is korius Arthur H. James,
6776. Matulis, Juozas, gimęs
Kregždžiai, Vilkaviškis.
6741.
Matukonytė,
Audronė
Corregidor
tvirtoves,
ku;
kongresmanas
T
.
B
.
Mil-i
14,
mokinė,
gyv.
v.
Mykoliškiai.
ūkininkė.
1900, mokytojas, gyv. vieta
japonaį p0 ilgo apguli- ler, leitenantas kom. B. ji (Antanas), 1.
6611. Markockis, Petras (Jo 6646. Martinkaitienė, Emilija
6573. Mardusaitė, Nadrieja,
Jurgeneva.
mo paėmė.
Kelly, Penna valst. iždi- 6742. Matulaitis, Jonas (Vin- 6777. Matulienė, Jadvvga
nas), 42, darbininkas, gyv. v. (Antanas), 50, šeimininkė.
43, ūkininkė.
6647. Martinkaitytė, Milda
jį yra baigusi Exeter ninkas C. H. Wagner ir k. cas>> 28> mokytojas, gyv. vieta
6574.
Mardusas, Bernotas Vilnius.
(Pranas), gimusi 1918, ro
(Motiejus), 17, mokinys.
I High School, ir Wyoming Nors ji išgyveno nema- Kalvarija.
6612. Markonis, Jonas (Sta
(Tadas), 34, ūkininkas.
toja.
6648. Martinkaitytė,
Edita Valley Homeopatic ligoni- žus pavojus, bet josios! 6743. Matulaitienė, Elena, 19,
6575. Mardusienė, Gertrūda, sys), 27, karininkas, gyv. vieta
6778. Matulytė, Pina

(Motiejus), 10.
nes slaugių kursus. Laivy- !troškimas
kaip grei- šeimininkė
Vilnius.
36, ūkininkė.
zas), gimusi 1938.
6649. Martinkėnas,
Jonas ne išbuvo 5 metus.
čiau sugrįžti į Tolimų Ry- 6744. Matulaitis, Juoazs (Ma 6779. Matulis, Salem,
6613. Markovą, Olga (Mi
6576. Mardusas, Stasys (Ber
(Juozas), gimęs 1906, samdiLiepos 21 d. Exeter ir a"įįų salas
tas), 35, karininkas, gyv. vieta darbininkas, g. v. Marijampv.
kas), 84, ūkininkė, gyv. vieta
notas), 6 mėnesių amžiaus.
pylinkės gyventojai su-1
nys, gyv. vieta Kaunas.
6577. Mardusaitė,
Marija Riešė.
Bernotaičių kita dukra MariJamp°le6780. Matulis, Jurgis, 37,
6650. Martinkėnienė, Jadvy-| ruošė jai pagerbti puikias
6745. Matulaitienė, Zuzana,
6614. Harkomas, Jonas (A(Bernotas), 6 mėnesių amž.
darbininkas, g. v. Marijampolė.
slauge
ga (Jonas), gimusi 1910, sam . iškilmes. Bankiete kalbė- Alberta Ūmauja
U.
S.
armijoje
nuo
pat
ka-Į
(Antanas),
32,
šeimininke,
6578. Mardosas, Petras (Pra leksandras), 27, darbininkas,
6781. Matulis .Antanas (Mo
jo: J. E. vyskupas W. J.
dinė, gyv. vieta Kaunas.
ro
pradžios.
Visi
šeimos
6746.
Matulaitis, Algimantas tiejus), gimęs 1874, samdinys,
nas), gimęs 1901, samdinys, g. gyv. vieta Švenčionys.
6651. Martinkėnas, Antanas Hafey, Luzerne apskr. tei
6615. Markovičius, Vladas (Jonas), 3.
vieta Naumiestis, Tauragė.
gyv. vieta Kaunas.
J. S Fine, U. S. Lai- nariai priklauso Pittstono (Juozas), 10, mokinys.
6579. Mardosienė, Marija, 25, (Antanas), 25, ūkininkas, gyv.
6652. Martmkeviėifltė, Stasė H™ £ept. igaliotims Įeit. (Pa.) lietuvių Šv. Kaži-1 6747. Matulaitytė, Danguolė
6782. Matulienė, Bronė (Juo
(Juozas), 6.
vieta Baldoniškis, Vilnius.
šeimininkė.
(Motiejus), 26, šeimininkė g.Ikom- C- D- Parks> Penna miero parapijai.
zas), gimusi 1881, šeimininkė.
6748. Matulaitis,
Rimvydas
6616. Markūnas, Jonas, 50,
6580. Mardosas,
Algirdas
I
6783. Matulevičius, Lionginas
vieta Plokščiai, Šilvėnai.
6679. Maruškaitė,
Marija i 6705. Maške, Henrikas (Hen- (Juozas), 4.
gyv. vieta Vilnius.
(Petras), 7.
(Balys), gimęs 1917, plombe6653. Martišauskas, Vladas (Andrius), gimusi 1917,r VIAvie-’• rikas), 32, samdinys, gyv. vie
6749. Matulaitis,
Vytautas
6617.
Markunienė - Žyžytė,
6581. Mardosienė, Liucija
ris, gyv. vieta Kaunas.
(Jonas), 40, ūkininkas, gyv. v. 1,.
VUnius
ta Tauragė.
(Vincas), 22, studentas, gyv. v.
35, mokytoja, gyv. vieta Ku(Petras), 6 metų amžiaus.
6784. Matusevičius, Antanas
Kiduliai, šilupiškiai.
6706. Maškienė, Juzė, 35, | Vilnius.
6680. Masalskytė, Koste, 21,
6582. Mardosaitė, Regina kiškiai, Kašeikiai.
(Petras), ūkininkas ,gyv. vie
6654. Martišauskienė ,’Morta | darbininke,
, .. . , - g. v. Marijampolė. samdinė, gyv. vieta Tauragė.
6750. Matulaitytė,
Birutė
6618. Markunienė, Veronika !
(Petras), 3.
ta Paberžė.
(Simas), 34, ūkininkė.
6681. Masandukas,
Jonas
6707.
Maškė,
Romualdas (Juozas), 27, šeimininke, gyv.
6583. Mardosas, Zigmas (Pe (Jonas), gimusi 1907, šeimi
6785. Matusevičiūtė, Kazė
6655. Martišauskas, Benedik (Domas), gimęs 1897, kapito (Henrikas), 9, mokinys.
vieta Kaunas.
tras), 1 metų amžiaus.
ninkė, gyv. v. Mediniai, Vyžuo
(Petras),
60, ūkininkė, gyv. v.
tas (Vladas), 6, gyv. vieta Ki nas, gyv. vieta Vilnius.
6708. Maškaitė, Janina (Hen-| 6751. Matulaitis, Augustinas
6584. Margelis, Petras (En nos.
Paberžė.
duliai, šilupiškiai.
6682. Masenaitė, Agota (Jo rikas), 7.
(Jonas), 38, samdinys ,gyv. v.
rikas), 53, ūkininkas, gyv. vie 6619. Markūnas, Jonas (Juo
6786.1 Matusevičius, Mikas
6656. Martišauskas, Ričardas nas), 35, šeimininkė, gyv. vie 6709. Maškaitė, Birutė (Hen- Kaunas.
ta Šventežerėlis.
?
, zas), gimęs 1928, mokinys.
(Vincai), gimęs 1919, darbi
(Severinas), 58, samdinys, g. ta Kaunas.
rikas), 4.
6752.
Matulaitis, Vincas
6585. Margelienė, Ona, 50 ū- 6620. M^jtūnas, Vytautas
ninkas,
gyv. v. Rudnia, Vilnius.
v. Kaunas.
6710. Maškevičius,
6683. Masenas,
Klemensas
Vladas J (Vincas), gimęs 1907, mokytokininkė.
(Juozas), gimęs 1930, moki6787. Matušinskienė, Ona (A6657. Martišauskienė, Katari(Jonas), gimęs 1900, samdi (Ignas), gimęs 1896, girinin- J jas, g. v. Kaunas.
6586. Margelytė, Julija (Pet nys.
natorius), 25, gyv .v. Vilnius.
_įna (Mikas), 40, šeimininkė, g.
kas, gyv. vieta Kaniava.
6753.
Matulaitienė , Stasė
nys, gyv. vieta Kaunas.
ras), 24, ūkininkė.
6621.
Markūnaitė,
Nijolė
6788. Matvejevas,
Mikas
vieta Kaunas.
6711. Mataitis, Mikas (Mi-Į (Andrius), gimusi 1910, šeimi6684. Masenienė ,Stasė (An
6587. Margelis, Keistutis (Pe (Juozas), 3 metų amžiaus.
(Grigas),
38,
darbininkas,
gyv.
6658. Martišauskaitė, Katatanas), gimusi 1905, samdinė. kas), gimęs 1889, teisėjas, gyv. ninkė, gyv. v. Kaunas.
tras), 18, ūkininkas, gyv. vie 6622. Markvardas,
Maksas,
vieta Vilnius.
..
.
,rina (Ričardas), 18, mokinė.
6754. Matulaitytė, Stasė (Vin6685. Masenas,
Rimgaudas vieta Kaunas.
ta Šventežerėlis.
51, samdinys, g. v. Vilnius.
6789. Matulis, Ignas (Anta
..1 19 1’ 6659. Martišius, Juozas (Jo- (Klemensas), 10.
6712.
Mataitienė,
Vanda j cas), gimusi 1932.
6588. Margelytė,
Jadvyga 6623. Markvardienė, Palarija,
nas), gimęs 1904, karininkas,
nas), 37, mokytojas, gyv. vieta
6755. Matulaitis, Juozas, 44,
6686. Masenas, Tadas (Kle- (Jurgis), gimusi 1899, šeimi
(Petras), 17, ūkininkaitė.
47, samdinė.
v
gyv. vieta Vilnius.
! Varlaukiai, Tauragė.
ninkė.
mokytojas, gyv. v. Pavarenis.
mensasl. 3.
6589. Margelis, Algirdas (Pe 6624. Markvardas, Henrikas
6790. Maurukas, Juozas (Ka
6660. Martišienė, Stefa, 36,
6713. Mataitytė, Nijolė (Mi
6687. Masevičius,
Antanas
6756. Matulaitienė,
Marija
tras), 15, ūkininkaitis.
(Maksas), 21.
zys), 32, samdinys, gyv. vieta
mokytoja.
(Vladas), 32, mokytoja, gyv.
_Į (Juozas), gimęs 1914, ūkinin kas), gimusi 1928, mokinė.
6590. Margelytė, Ona (Pet 6625. Markvardas, Ričardas
Panevėžys.
6661. Martišiūtė, Ramutė
6714. Mataityte ,Danutė (Mi-|v. Varėna.
kas, gyv. vieta Kalviai, Vilnius.
ras), 13.
(Maksas), 13.
6791. Maurukienė, Janina, 26,
(Juozas), 8.
6688. Masiliūnas, Jonas (An- kas), gimusi 1932, mokinė.
6757. Matulaitytė,
Judita,
6591. Margelis,
Vytautas
6626. Markvenas, Alfonsas
dentistė ,gyv. vieta Panevėžys.
6662. Martišienė, 60, šeimi6715. Mateika, Vladas, gimęs (Juo2as), 6, gyv. v. Paverenis.
tanas), 42, buvęs ministras.
(Petras), 9.
(Karolis), 22, kareivis, gyv. v.
6792. Maurukaitė, Dalia (Juo
, ninkė, gyv. vieta Kaunas.
6689. Masiliūnienė, Kazė (Ka- 1912, samdinys, g. v. Seirijai.
6758. Matulaitytė, Margarita
6592. Margelytė (Petras), 6. Pabiržė, Streliškiai.
] 6663. Martišius, Anicetas, 40,
zas), 1.
6716. Mateikienė,
Emilija (Juozas), 4.
6593. Markauskas, Pranas
zys), 36, šeimininkė, gyv. vie
6627. Markmakas,
Juozas
6793. Maurukas, Ka2ys, (Ka
samdinys, gyv. vieta Kaunas.
(Mikas), gimusi 1914, šeimi
6759. Matulevičienė, Marija
40, siuvėjas, gyv. vieta Kaunas. (Vincas), gimęs 1906, samdi
ta Kaunas.
zys), 34, girininkas, gyv. vieta
6664. Martišienė, Petrė (Jo
165, šeimininkė, gyv. v. Lazdijai,
6594. Markauskienė, Elena nys, gyv. vieta Subačius.
6690. Masiliūnas, Liutavaras ninkė, gyv. v. Seirijai.
Sudargas.
nas), 36, samdinė.
6717.
Mateikaitė,
Angele Šilėnai.
(Gabrielius), 35, šeimininkė.
(Jonas), 6.
6628. Marozas, Antanas (Jo
6794. Maurukienė, Stasė, 28,
6665. Martišiūtė ,Vida (Ani
6760. Matulevičius,
Jonas
6595. Markauskaitė, Birutė nas) , gimęs 1903, mokytojas,
6691. Masiulanis, Edvardas (Vladas), gimusi 1941.
šeimininkė, gyv. vieta Sudar
cetas) , 2.
6718. Mateika, Stasys (Vin-I (Kazys), 17, gyv. vieta šiau(Pranas), 9.
(Kazys), gimęs 1910, techni
gyv. vieta Meškučiai.
gas.
6666. Martišiūtė, Danutė (Acas), 45, policininkas, gyv. vie- liai.
6596. Markauskas, Vytas
kas, gyv. vieta Vilnius.
6629. Marozienė, Valerija, į
6795.
Maurukas, Albinas
įnicetas), 8.
(Pranas), 7 .mokinys, gyv. v. šeimininkė.
6761. Matulevičienė, Ona, 36,
6692. Masiulis, Vladas (Izido ta Vilnius.
(Kazys),
4,
gyv. vieta Sudar
6667. Martišius, Pranas (Pe6719.
Matiukienė,
Kaunas.
Bronė Į mokytoja, g. v. Giraitė, Merkirius), 54, samdinys, gyv. vieta
6630. Marozaitė,
Valerija!
gas.
tras), 33, dailidė, g. v. Kaunas.
6597. Markauskas, Kazys, 35, (Antanas), 7.
(Juozas), gimusi 1904, samdi- nė.
Kaunas.
6796. Maurukaitė, Asta (Ka
6668. Martinėnas,
Albinas
mokytojas, gyv. v. Marijampo
6762. Matulevičiūtė, Danutė
6693. Masiulis, Vladas (Kip nė, gyv. vieta Kaunas
6631. Marozas, (Antanas), 2.
zys), 3.
(Nikodemas), 39, samdinys, g.
6720. Matiukas, Algimantas Į (Stasys), 8.
lė.
ras). 53, biznierius, gyv. vieta
6632. Marševska, Janina (Jo
6797. Maurukaitė, Alina (Ka
6598. Markauskienė, Berta, nas), 38, mokytoja, g. v. Vil vieta Kaunas.
(Juozas), 4.
3/63. Matulevičius, GedimiŠiauliai.
zys), 2.
6669. Martinaitis, Jonas (A22, šeimininkė.
6721. Matiukaitė, Elena (Juo- nūs - Stasys), 4.
6694. Masiulienė, Elena, 48,
nius.
6798. Maurukienė, Stasė (Ed
leksas), 40, samdinys, gyv. vie-|x
6399. Markauskas, Romual
zas), 13.
6764. Matulevičiūtė, Emilija
6633. Marševskaitė, Janina •
šeimininkė.
vardas), 35, mokytoja, gyv. v.
ta Marijampolė.
das (Kazys), 2 metų amžiaus. (Algirdas), 18, mokinė.
6722. Matiukienė, Sofija, g. 25, darbininkė, g .v. Kaunas
6695. Masiulis, Algirdas (Vla
| 6670. Martinaitienė, Bronė
Marijampolė.
6600. Markauskaitė, Lydija
vieta Zarasai.
6765. Matulevičius, Julius
6634. Marševskis,
Algirdas
das) , 25, karininkas.
6799. Maurukas, Vytautas
i(Kazys),
41,
samdinė.
(Kazys), 1 metų amžiaus.
6723. Matiukaitė,
Danutėj (Vincas), gimęs 1898, pulki
6696. Masiulis, Algimantas
(Algirdas), 7.
6671. Martinaitis, Algiman
(Juozas), 11, mokinys.
6601.
Markelis,
Bronius
(Alfonsas), 3.
6635. Martenovsitė, Olga (Ta-į
(Vladas), 19, studentas.
ninkas, g. v. Kaunas.
6800. Maurukas, Rimantas
Antanas! 6766. Matulevičius, Kazys, g.
(Juozas), gimęs 1906, samdi rafiejus), 26, šeimininkė, gyv. tas (Jonas), 8.
6724. Matiukas,
6697. Masiokas, Povilas (Be
6672. Martinaitis, Gintautas
(Juozas), 9 ,mokinys.
nys, g- vieta Kaunas.
vieta Marijampolė.
nediktas), 13, mokinys, gyv. v. (Alfonsas).
vieta Kaunas.
(Jonas), 6.
6801. Maurukaitė, Danguolė
Uršulėj 6767. Matulevičienė, Jadvyga,
6602. Markevičius, Petras
6725. Matiukonienė,
6636. Martinaitis, Juozas, 52,
Kaunas.
6073. Martusas. Juozas (Ka
(Juozas), 7, mokinė.
6698. Markelis, Bronius, 35, (Antanas), 30, darbininkė, g i samdinė, gyv. vieta Kaunas.
zys), 25, karininkas, gyv. vieta
vieta Anykščiai.
6768. Matulevičienė,
Elena 6802. Maurušaitė, Emilija
samdinys, gyv. vieta Kaunas.
Ukmergė.
Užsisakykite Toniko Pas Mus i
6726. Matiukonis, Stasys (Pe- (Kazys), 66.
6699. Masauskas, AleksanTęsinys 5-tame pusi.
6674. Martusevičius, Vytau
dras, 38. policininkas, g. v. U- tras), 5.
tas, gimęs 1912, ūkininkas, gyv.
6727. Matikauskas, Valenti
tena.
ientnmnaų dėmesiui
vieta Pabarčiai, Jašiūnai.
6700. Masauskienė,
Marija nas (Andrius), 31, samdinys,
6675. Martuvas, Juozas, 25.
g. vieta Vilnius.
(Adomas), 38, šeimininkė.
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
! karininkas, gyv. vieta Mari6<28.
Matonis,
Stasys,
(Ka6701. Maslovskienė, Marija
jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
1 jampole, Petrakiemis.
Kainos prieinamos.
(Stasys), 36, ūkininkė, gyv.
’^IGAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Bfe
6676. Martusevičius,
Kazys
ta Seirijai, Alytus
vieta Pabiržė, Pilietiškiai.
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
(Antanas), 77, ūkininkas, gyv.
6702. Maslovskis, Tadas, 17.
6729. Matomienė,
Monika
vieta Šiluva.
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
6703. Maslovskaitė, Izabelė (Stasys), 36. šeimininkė, gyv.
6677. Martusevičienė, Bronė
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
(Kazys), 29, padavėja, gyv. v. vieta Seirijai.
(Ambraziejus), 64, gydytoja.
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
Grafton Avė., kltngton, Mas. Tel. Dedham 1304-W
Vilnius.
6730. Matovskis, Vincas (Ka
6678. Marunienė, Liuda (Vinaaa ......
6704. Mažamauskas, Ksavecas), gim. 1909, šeimininkė, g. ras (Juozas), 46. veterinaras. rolis), 35. darbininkas, gyv. v.
Švenčionys.
366 W. Broadway,
vieta Kaunas.
So. Boston, Mass.
gyv. vieta Kaunas.

Pristątom geriausi toniką Pikni-i
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

• i.

.

DARBININKAS

Pasaulio Gatvėmis
Kaltinamieji Teisėjai
“Kas gi sakytų savo — Prisimenu... mudu bu
broliui: Raka, bus smerk vome vienoje klasėje. Aš
tinas taryboje. O kas sa buvau geriausias klasėj
kytų: Beproty! bus smerk mokinys; tu — iš blogiau
tinas į pragaro ugnį...” siųjų... Nebūdavo dalyko,
(Mato 5, 22).
ko aš nesuprasčiau ar ne
Prie bylomis apkrauto mokėčiau... Man pavydėjo
stalo sėdėjo užsimąstęs draugai. Buvau taip pat
jaunas tardytojas. Prie geras šachmatininkas. Tu
angyje dar laukė žmonių — taip pat. Ilgą laiką
eilės...
mums neteko sulošti. Pa
Policininkas įvedė kalti galiau, prisimenu, mudu
namąjį. Skaudus pančių susitikome. Ir aš pirmą
žvangėjimas ir dvi užgę- kartą savo gyvenime —
susios akys, trumpai pa pralošiau... Norėjau atsi
Kuo geriau kas supranta savo motiną, tuo dau
klaidžiojusios po tardyto lošti, bet tu nesutikai. Ka
giau yra priverstas ją mylėti. Taip lygiai ir su mūsų
jo veidą, privertė jį pa da aš ėmiau prašyti dar
dvasine Motina — Bažnyčia. Jei ji yra tikrai supran
kelti galvą. Kaltinamasis kartą sulošti, tu juokeis:
jam pasirodė lyg pažįsta “Čia tau ne kalbos ir ne
tama, josios meilus veikimas žinomas, tuomet negali
mas. Nuleido galvą ir pro matematika”. Aš užsiga
ma josios nemylėti. Josios Dieviškoji gyvybė, paeinah
tokole rado parašytą: — vau. Tada tu mane pradė
ti iš Šventos Dvasios, padarė ją protingiausia, malo
Amerikiečiai
veda
manevrus
Hawaii
saloj,
panašiose
sąlygose,
kaip
“...nužudė moterį...”. Nie jai pulti: “Kvaily! Bepro
niausia ir gailestingiausia Motina pasaulyje. Kiekvie
ko nuostabaus. Tai jau ti! Nemokša!”
kad jie kariautų atakoj ant japonų. Tai prisiruošimas užpulti japonų
nas sūnus ir duktė, to vardo vertas, pažįsta ir myli
ne pirmą kartą. Ir vėl per
bazes kur nors Pacifike.
saVo motiną. Per dažnai, tačiau, pilnai pažįsta ją ir
žvelgė kaltinamąjį nuo Tu mane pribloškei. Tie
įvertina josios gyvenimo darbą tik tada, kada jau yra
paskutiniai žodžiai mane
6834. Mažyta, Pranas, gimęs kojų ligi galvos.
per Vėlu.
1912, ūkininkas, g v. Rasei- — Ar tik mes nebūsime visai nuvarė nuo koto...
šiandien Šventas Tėvas mato, kaip katalikiškas
niai.
pažįstami? — paklausė Pamažu pamažu netekau
s yra iš visų pusių puolamas visokiais keisvisų gabumų ir pasida
6835. Mažylis, Jonas, gimęs j tardytojas.
tib • lislais; nenori, kad tie jaunieji būtų jais apvil
riau klasėje pats blogiau
1901, karininkas, g. v. Kupiš- — Taip ,— vos išsunkė
kšta, kad pasiliktų ištikimi ir vis daugiau gerbi kis.
pro putotas dantis kalti sias mokinys. Tu tai gerai
* . . vo šventą Motiną Bažnyčią.
6836. Mažonas, Kazys (Ado- namasis. Dvi akys žybte prisimeni... Tu triumfavai
darbininkė,
g.
v.
Šiauliai.
,
(
Pradžia
4
pusi.)
ir iš manęs juokeis... Jau
Ką tas gerbimas reiškia? Nereiškia vien tik lūpo
6817. Mažeika, Stasys, 50, ū-!masl- 28’ *““““• gyv. vie- lėjo ugnimi.
šeštoje klasėje ėmiau lan
mis ją pripažinti. Gerbti Bažnyčią reiškia pažinti ją, (Karolis), 26, darbininkė, gyv.!
ta Kaunas.
Tardytojas
jį
pažino.
kininkas, gyv. vieta Šiauliai.
parsidavinėjančias
kaip pažįsta savo motiną, klausyti jos, mylėti ją, įdo vieta Kaunas.
6837. Mažonas, 70, kunigas, Tai buvo jo
gimnazijos kyti
6818.
Mažeika,
Jonas
(Leomoteris... Nupuoliau iki
mautis josios nuveikimais ir josios nepasisekimais, 6803. Masarakas, Stasys nardas), 22, ūkininkas, g. v.|^ vieta M^Jampolė.
klasės draugas...
ausų... Mokslas sekėsi la
josios liūdesiais ir josios džiaugsmais. Nes toji Bažny (Juozas), 40, samdinys, g. v. Gervėčiai
: ^838. Mažutis, Juozas (Vin- — Kas atsitiko? Kaip Čia
Vilnius.
čia yra Kristaus — Dievo Bažnyčia.
6819
Mažeikienė,
Marija Įcas) • «vieta papuolei?
Pasipasakok... bai sunkiai, todėl aplei
Nors jaunimas kartais nemąsto apie dalykus ir 6804. Mazeliauskas, Leonar (Motiejus), gimusi 1906, šei Neverėnai.
Gal aš tau galėsiu padėt?.. dau gimnaziją... šiandien
matai mane prieš save.
jųjų neįvertina, tačiau, kuomet tos jaunos širdys yra das (Juozas), gimęs 1898, mininkė, gyv. vieta Bobraunin- 6839. Mažutienė, Vanda, 47,
Ir kaltinamasis jam pa tu
Aš
nužudžiau savo prosti
šeimininkė.
tikrai pasiekiamos, tuomet yra ištikimiausios. Jau samdinys, gyv. vieta Kaunas. kai.
pasakojo visą savo gyve- tutę...
Aš nusikaltau...
nuolis paguldys galvą gelbėti, ginti tą kas jam bran 6805. Mazurekivičienė, Julija 6820. Mažeikaitė, Janina (Ba- 6840. Mažutis, Vytautas nimo istoriją.
(Juozas), 19.
Nuleido tardytojas įkai
gu. Kada atsitinka, jog nelaiko Bažnyčios pagarboje, (Ignas), 55, ūkininkė, gyv. vie- j lys), 12, mokinė.
tn
Kalvarija.
(Juozas),
37,
ūkininkas,
gyv.
6841.
Mažutis,
Juozas
(Ju6tusią
galvą ir suleido na
tai tik įrodo, jog nepažįsta Bažnyčios, kaip Kristus
6806. Mazurkeviėiūtė, Elzė-j 6821' Mažeika, J(,nas, 11, mo
v.
Kvederna,
Kalniškiai.
zas), 17 .mokinys.
gus į savo garbanas.
yra ją įsteigęs — nepažįsta Kristaus.
bieta (Antanas), 18, ūkininkė, ^^ys6865.
Melinauskienė,
Petro

— Ar nusikaltėlis turi
Yra tokių, kurie jaučiasi Kataliko pareigas išpil6822. Maželis*,.. Napoleonas 6842. Medelinskas, Vladas
6807. Mazurkevičius, Vytau
nė,
33,
ūkininkė.
teisę
tardyti savo auką?—
Želva
| (Juozas), 28, karininkas, gyv.
dę, jei ištikimai sekmadieniais išklauso Mišių ir atlie
(Jonas), 13, gyv.
tas (Antanas), 16, mokinys.
6866.
Melinauskas,
Silvestras,
mąstė tardytojas. — Kas
6823. Maželienė, Kazė, 27, ū- x*eta Vilnius.
ka “Velykinę”. Bet to negana. Tai nėra tikras gerbi
6808. Mazūras, Jonas (Mi , . . . _
18.
daryti ?
6843. Medelis, Justinas (Juomas, kokį Šventas Tėvas turėjo mintyje, kada patarė kas), 41 .darbininkas, gyv. v. kininke.
6867. Melninkas, Juozas (Ro
zas),
24,
kirpėjas,
gyv.
vieta
Vienas žodis, vienas
tikintiesiems melstis — kad jaunimas vis daugiau Skudutiškis.
6924. Maželis, Stasys
kas), 40, samdinys, gyv. vieta veiksmas žmogų gali nu
'
Vilkaviškis.
gerbtų savo Motiną ir Mokytoją Bažnyčią..
6809. Mažeika, Jonas (Vin nas), 27, ūkininkas.
6844. Meigienė, Agota, 85, Ąžuolų Buda.
stumti į prapultį. O pas
6825. Maželis, Antanas (Sta
Jis turėjo omenyje Kristaus pavedimą Bažnyčiai cas), 45, gyv. v. Kunigiškiai.
6868.
Melninkienė,
Marcelė
kui su fariziejišku šyps
šeimininkė, g. v. Skudutiškis.
visus mokyti — visiems skleisti Dievo mokslą: “Eiki 6810. Mažeika, Jonas (Jo sys), 2, g. v. Želva.
6845. Meigys, Klemensas, gi- (Vincas), 33, šeimininkė.
niu sukamės nuo jo į šalį.
te tat ir mokykite visas tautas, krikštydami juos var nas), gimęs 1904, duonkepys, 6826. Maželis, Kazys (To- .męs 1902, policininkas, gyv. v. 6869. Melninkas, Sigitas
Ar pagalvojame apie Emas), 55, ūkininkas, g- v.
dan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir mokyda g. v. Kaunas.
(Juozas),
11.
vangelijos žodžių teisin
Eisiškis.
mi juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš 6811. Mažeikaitė, Izabelė (Pe lunta.
6870.
Melnikas,
Romualdas
6846. Meigienė, Marija, 30,
gumą, kad tas, kuris pa
esu su jumis visas dienas, iki pasaulio pabaigai”. Jis, tras), 27, mokytoja, gyv. vieta 6827. Maželytė, Uršulė (To-1 šeimininkė.
(Juozas), 5 .mokinys.
vadins savo brolį bepro
mas), 45, ūkininkė.
Kristaus vietininkas ant žemės, nori kad jaunimas Simnas.
6871.
Melninkas,
Vytautas
6847. Meigytė, Nijolė (Kle
čiu, bus pasmerktas į pra
pažintų tą mokslą ir savo gyvenimą juo pamatuotų. 6812. Mažeika, Juozas, gimęs 6828. Maželis, Laurynas (To mensas ), 5.
(Juozas), 3.
garą?..
Nėra reikalo abejonių arba kokių neteisybių miglose 1904, seržantas, gyv. v. Pabra mas), 40, ūkininkas.
6872. Melninkienė, Kazė (Po
Tikra tiesa. Būkime at
6848. Meigys, Vidutis (Kle
6829. Maželis. Antanas (Jur
dė,
vilas), 43, šeimininkė, gyv. v sargūs žodžiuose, veiks
klaidžioti, kad sužinojus ką Dievas nori iš visų — kad
mensas), 3.
suradus kaip Jį garbinti, kaip Jam tarnauti. Saugu 6813. Mažeika, Kazys, 39, ka gis), 39, batsiuvys, Utena.
muose ir nuomonėse apie
6849. Meigla, Zigfridas (A- Vilkaviškis.
6830.
Mažyta.
65,
ūkininkas,
’
6873.
Melninkas,
Vytautas
mas ir pastovumas randasi tikėjimo teisybėse — ne rininkas, gyv. vieta Vilnius.
kitus, kad nebūtumėm
leksas), 24, karys, gyv. v. Vil
gyv.
v.
Kamajai,
Švenčionėliai.
(Kostas), 21, studentas.
Žmonių prasimanimuose arba išradimuose, bet iškil 6814. Mažeikienė, Katarina,
verti to baisaus pasmerki
nius.
6831. Mažyta. Melanija (Mi
31,
šeimininkė.
6874.
Melninkas,
Algirdas
mo!
“L-nos”
mingame balse neklystančios Mokytojos Bažnyčios,
i 6850. Mažutis, Antanas (Juo
ląjevas), 30, ūkininkė.

Lietuvos Tremtinių Sibiran

i

kuri tokia buvo pradžioje ir dabar yra.
Šiuo laiku jaunimas visuose kraštuose yra įtrau
kiamas į karo eiles. Bet Šventas Tėvas primena, jog
didesne ir svarbesnė kova yra prieš tamsybės galybes.
Toji kova nulems amžinybę. Šiame karo lauke jauni
mas patikrins savo krikščionišką narsumą, šiam kafui jis yra lavinamas ir auklėjamas Bažnyčios, karžy
gių Motinos ir Mokytojos.
Tam tikslui esame švento Tėvo raginami melstis
Už jaunimą, kad geriau Dievą pažintų, daugiau Jį my
lėtų ir artimiau Jį sektų. Jei tą atsieks, tai dieną iš
dienos, vis daugiau gerbs savo Motiną ir Mokytoją
Bažnyčią.
. _ ______

6815. Mažeikaitė, Irena (Ka
zys) , 8.
6816. Mažeikaitė, Julija, 28,

(Kostas), 16, mokinys.
6875. Melninkaitė,
Gražina
(Kostas), 14, mokinė.
6876. Melninkaitė,
Janina
(Kostas), 18, mokinė.
6877. Melninkaitė,
Aldona
(Kostas), 13, mokinė.
6878. Melivičaitė,
Jadvyga,
46, ūkininkė, gyv. vieta Vil
nius.
6879. Menich, Stefa (Jonas),
33, šeimininkė, gyv. v. Vilnius.
6880. Menich, Emilija (Ba
lys), 12.
6881. Menich, Maria (Balys).
11.
Mūsų kūne yra įvairaus svarbumo sąnarių. Be ras) _9, mokin5vienų gali lengvai apsieiti, be kitų ne. Nuimk nuo pe- i 6856‘ Mekys’ Petras (Pet- 6882. Menich, Edvardas (Ba
lys), 3.
Čių galvą, išplėšk iš krūtinės širdį — žmogus nebebus ras), 7.
6883. Mereckienė - Staliorai6857. Mekys, Leonardas (Pe
žmogus. Bet tegu kas nors bus ir be dantų, ir be plau
tytė, Gražina (Jonas), gimusi
tras) , 5.
kų, tegu jis nebeturės nei nosies, nei ausų, gal nei ran 6858. Mekytė, Ieva (Petras), 1911, ūkininkė, g. v. Bubeliai.
kų nei kojų, bet iki galva laikosi pečiuose, iki širdis 2.
6884. Mereckas, Kazys (Ka
plaka — jis dar yra gyvas žmogus, nors ir nebe koks 6859. Melaveckis, Vytautas, zys) , gimęs 1937.
ten gražuolis. Taip ir su M. Apaštalavimu. Pirmas 60, ūkininkas, gyv. v. Kėdai
6885. Merkelis, Bronius (Juo
laipsnis yra tartum galva ir širdis. Iki jis kasdieną niai. Gabrielava.
zas) , gimęs 1906, samdinys, g.
kalba savo pasiaukojimą, jis tebėra gyvas ir naudin 6860. Melaveckienė, Vladė, v. Kaunas.
gas M. Apaštalavimo narys, nors jis nieko kito dau 48, šeimininkė.
6886. Merkelienė - Turbaitė,
giau daryti negali. Bet jei jis eis ir kas dieną prie ko 6861. Melaveckis, Vytautas gimusi 1909, šeimininkė, gyv.
v. Kaunas.
munijos, ir į visus susirinkimus, o nekalbės savo pasi (Vytautas), 8.
6887. Merkelytė. Rūta (Bro
aukojimo, jis nebus M. Apaštalavimo narys. Ne visi
6862. Meleika, Aleksas, 81,
nius),
3, gyv. v. Kaunas.
gali eiti į susirinkimus, ne visi gali eiti prie bendros kunigas, gyv. vieta Vyžuonos.
šv. Komunijos, kitas tikrai negali atlyginti dešimtuko 6863. Melienė, Matilda (Pet 6888. Merkelis, Jonas (Anta
nario mokesčio. Bet nė vienas negali sakyti, aš nega ras), 35, samdinė, g. v. Kau nas), gimęs 1910, samdinys, g.
vieta Kaunas.
nas.
liu Dievui paaukoti savo maldų, darbų ir kentėjimų.
(Bus daugiau)
<
6864. Melinauskas, Antanas
Kun. J. Kidykas, S. J.

zas), 11. mokinys, gyv. vieta
Nevarėnai.
6851. Meilus, Pranas (Vin
cas), gimęs 1882, ūkininkas, g.
naudingumą ir nuopelnus rašau kitą straipsnį, todėl vieta Tverečius, Kalviškė.
čia į tai nieko neatsakau.
6852. Meilus, Leonas (AdolParapijų kunigai žino ką daro ir gerai daro reng- fas), gimęs 1906, ūkininkas, g.
darni bendras M. A. komunijas ir šaukdami susirinki-, vieta Tverečius,
mus. Prašau atsiminti, jog tie susirinkimai, tos komu- 6853. Meiriurienė, Stasė (Aunijos rengiamos tiems nariams, kurie gali ir nori dau- gustinas), 45, šeimininkė, gyv.
giau pasidarbuoti Dievo karaLystei šioje žemėje pra-1 vieta Telšiai, Kiršiai,
platinti. O kurie tuose susirinkimuose, Komunijose 6854. Mekienė, Ieva, 32, ūkidalyvauti negali, tų niekas neverčia. Jie yra geri pi r- ninkė, gyv. vieta Lygumai, ViA. B. Mestis, S. J. mojo laipsnio nariai, jei tik kas dieną pasiaukoja švč. i lunaičiai.
Jėzaus Širdžiai.
6855- M«*ytė, Bronė (Pet-

Nesusipratimams Pašalinti
Prašau šio skyriaus skaitytojus nesuprasti mane
klaidingai.

Beaiškindamas svarbiausias M. Apaštalavimo už
dedamas pareigas, aną sykį pabrėžiau, kad jis iš savo
puses neuždeda jokių privalomų mokesčių, nei susi
rinkimų, nei mėnesinių komunijų ir tt. Pasakiau, jog
gana yra įsirašyti į narių knygą ir imti kas dieną au
koti Dievui savo maldas, darbus ir kentėjimus, M. Apaštalavimo intencijomis. Vieham galėtų atrodyti,
kad per mažai reikalaujama ir todėl nebus jokios nau
dos Bažnyčiai. Kitam galėtų kilti įtarimas, kad para
pijų kunigai nežino ką daro, nes jie šaukia M. Apašta
lavimo mėnesinius susirinkimus, skelbia bendras ko
munijas ir panašiai, j ■
Apie pirmojo M. Apaštalavimo narių laipsnio

6832. Mažyta. 15 metų amž
6833 .Mažyta. 9 metų amž.

SOVIET ACE—K. Murga, commissar of a Soviet air unit and
an experienced air fighter, ia
credited with bringing down
eighteen Axis planes in air operations over the Russian front
It’s small wonder a smile lighti
his face.

Antradienis, Rugsėjo 1,

1942
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DAR BININKAS

Lietuvių Romos Katalikų Susivienymo Amerikoj 53 Seimo Atstovai,
Hartford, Conn.

UY
UNITED STATES
DEFENSE

STAMPS

PITTSBURGH. PA.

U|l P

būti nuveikta
apaštalavimo
dirvoje — rėmimas našlaičių,
šelpimas varguose paskendusią
žmoniją, palaikymas kataliky
bės tvirtovių, — seminarijų,
vienuolynų. Per seimą paaiškėja, kur didelės dirvos be darbi ninku, ir mėginama suteikti
tose dirvose pagalbos, ypač
dvasiniu būdu. žodžiu, seimai
yra tas šaltinio vanduo, kuris
gaivina ir stiprina veikėjų dvašią didesniam uolumui, tautos
tikėjimo ir artimo gerovei. Tat
prisirašyk prie Šv. Pranciškaus
Rėmėjų, dalyvauk seime, dirbk
Dievui ir Tėvynei naudingą
darbą.
K. J. S.

ŠF. PRANCIŠKAUS RĖMĖJŲ
SUKAKTUVINIS SEIMAS
Šv. Pranciškaus Rėmėjų Sei
mas įvyks 1942 m. rugsėjo
mėn. 20 dieną. Jis bus nepaprastas tuo atžvilgiu, kad bus sujungtas su 20 metų šv. Pranciškaus Vienuolyno Įsisteigimo
sukaktimi. Iš tos priežasties
Centro Valdyba, Pittsburgh,
Pa. Rėmėjų skyriai ir Sesutės
ruošiasi jį padaryti kuo iškilmingiausiu ir įspūdingiausiu iš
visų seimų, kurie iki šiol buvo.
Dalyviai ir svečiai gali būt užtikrinti, kad nesigailės pašventę laiko ir lėšų jame dalyvauti
ir savo pribuvimu suteikti Se
CLEVELAHD, OHIO
selėm savo paramą, jų gailes
tingiem darbam sielų išgany- Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS
me.
i Sekmadienį, rugpiūčio 23 d.
Dažnai kyla klausimas: Ko- įvyko Šv. Jurgio par. antrasis
kia yra nauda iš seimų 'bei su- šių metų piknikas Bastas Grove
važiavimų? Yra aiškiai patir- darže.
Nors
šeštadienį lijo
tas faktas, kad didžiausia nau- smarkiai su ledais, taipgi ir
da vienuolynams, tai moralinė na^i karts - nuo - karto lijo,
pagalba ir tuo pačiu kartu me- *** sekmadienį, nors ir buvo
džiaginė pagalba. Bet pirmoji v5soka ir Padangėmis slankio
ji jų yra daug svarbesnė. Pa- Į0 debesiai’ Piknikas iv-vko ir
... .
. „
žmonių suvažiavo daug.
vyzdžiui: niekas negalėjo tikę_
b
Laike pikniko buvo perstatyti, kad Rusija galės taip ilgai
ta Aukštaičių 18-to šimtmečio
ir energingai kariauti su vo lietuvių vestuvės. “Vestuves
kiečiais. Tai yra faktas, kad rengti sumanė par. varg. Vinjie iki šiol kariauja ir stipriai cas Greičius ir buvo pakviesta
laikosi. Kyla klausimas - ko- p p Glugodienė, kuri paeina
dėl? Aišku, kaip diena, dėlto, jg Aukštaičių krašto, kad pri
kad galinga ir turtinga Ameri- rengtų, kas reikalinga, to kraška yra už jos pečių. Amerikos to vestuvių iškilmėms. Taigi,
gerume duoda Rusijos liaudžiai kad ir su talka kitų žmonių, p.
visą laimėjimo viltį ir kariuo- Glugodienė daugiausiai padėjo
menei drąsą. Panašiai seimai triūso ir laiko rengiant minė
teikia didelę moralinę pagalbą tus vestuves.
vienuolynams. Seselės jaučiasi, | Žmonių susidomėjimas buvo
kad ne joms vienoms atitenka didelis ,nes tikrai viskas buvo
dirbti sunkūs darbai žmonijos gražini prirengta, būtent: gi
dvasiniai gerovei.
|lios senovės Aukštaičių rūbai,
Kaip be karų neatsiranda svotai’ svočios, piršlys, jaugarsių generolų bei karo vadų,
Pamergės.
pabroliai,
kaip gen. McArthur ir kitų, ^‘vėžiai ir moterų grupė su
, .
,
. .
, damomis; visi dalyviai ir pntafp ir be seimų neatsiranda
rengtas stalas su “Karvojum”
uolių karžygių, tautos galiūnų
sūriais ir kitais valgiais — vi
rėmėjų tarpe. Per seimus žmo- sa tai priminė Aukštaičių vesnės susipažįsta su tai, kas turi tuves

Ine.
-Mrtntijviu Direktorius
^tarnavimas Dieną ir Naktį

<n? W?rchinaTon Blvd
RALTTMORE, Md
r*»eohone Piaza 8595
įmotinal dėl visokių reikalų.

Jung. Valstybių Indijo. nai nėr nykstanti rasė, pa
gal John Collier, Jung.
i Valst. Indijonų Reikalų
Komisijonieriaus. Gyven
tojų skaitlynės parodo,
Pirmoje eilėje, žiūrint iš kairės dešinėn: Joana Gluodenis, komp. A. Aleksis, Susiv. Iždininkas
kad indijonų skaičius dau
J. G. Joneika, Daktaras Kvotėjas dr. A. Rakauskas, Sekretorius V. T. Kvetkas, Prezidentas Le
ginasi greičiau, negu ben
onardas Šimutis, Dvasios Vadas kun. Pr. M. Juras, Seimo garbės atstovas J. M. prelatas J. J.
dras gyventojų skaitlius.
Ambotas, 53-jo Seimo pirmsėdis adv. J. J. Grish, Susivienymo iždo globėjas P. Karašauskas,
Buvo laikas, sakė Komisibuv. iždo glob. K. Vilniškis, redaktorius M. Zujus; už K. Vilniškio stovi Seimo sekretorius J. B.
jonierius Collier, kada inLaučka; už P. Karašausko Seimo sekr. padėjėja L. Žemaitytė; už J. B. Lauokos stovi Seimo vidijonai labai greitai nyko,
ce pirmsėdis Pranas Jurevičius. »
juos išbaigė karas, ligos,
i gėrimas.
Šiandien yra
Smuikinėms Iš Vidaus 1361,000 indijonų Ameri
MOHTELLO, MASS.
KŪDIKIO LAVINIMAS
koj. Visoj vakarinėj heDepartmento
________
• misferoj yra 30,000,000.
PADĖKA
Kūdikis nėra žaislas. Jis | mas kūdikystėje palengviį Kada Columbus atrado
Norime išreikšti nuoširdžiau- žmogus, su pilnai organi- na mokinimą vėliau.
Kasyklų Biuras, pradėjo Ameriką, indijonų NaujaLinksmas sveikas kūdi programą rasti visus gali- me Pasaulyje buvo 11,šią padėką vardu a. a. Kazimie- zuotu kūnu, ir turi tokias
ro Pileckio, kuris persiskyrė su pat teises, kaip ir augęs kis yra visų džiaugsmas. mus šaltinius svarbių mi- 000,000.
FLIS.
šiuo pasauliu rugp. 23, šiais žmogus. Motina turi vi- Jo linksmumas visus pa neralų, ypatingai tų mine- _
•
---------,
,
J\
°.
.
Remkite tuos profesijonalus ir bizmetais ir palaidotas rugp. 26. ! suomet savo kūdikio tas daro linksmais. Nustatyti ralų, kurie taip būtinai nierius, kurie savo skelbimais remia
Iu
Ypatingai tariame širdingai teises gerbti,
neprivalo papročiai ir tinkama prie reikalingi apsigynimo pa Darbininku'*.
Visi skelbkitės “Darbininke”.
dėkui kleb. kun. J. švagždžiui, niekad prie jokių aplinky- žiūra yra būtinai reikalin stangai. Du projektai jau
tyrinėja Appalachian de
:un. F. Norbutui ir kun. J. bių tas teises paniekinti, ga kūdikio sveikatai.
Phone 1181
Petrauskui, kurie lankė jį ligo- kad tik palinksminus giFLIS. pozitus “mangano” (manganese) Virginijoj ir Ge
je ir suteikė paskutinius sakra- mįnes arba draugus. Per
A. P. KARLONAS
mentus. Taipgi dėkui mūsų ge- didelis žaidimas su kūdi- Piety Amerikoje Kelionės orgia.
riems kaimynams, kurie paro- ^įn jį erzina, ir net gali
LietpvisGraborius
Įspūdžiai'
Alaskos aukso gamyba
dė daug geros širdies jį Tanky- kliudyti normalį augimą,
NOTARY PUBLIC
Parašė Kun. J. Paškauskas 1940 m. buvo aukščiausia
darni ir atsilankydami į a. a.
Knygutė
labai
įdomi
ir
verta
Kazimiero šermenis.
Supimas, kratymas, ar- kiekvienam įsigyti. Kaina tik jos visoj istorijoj, pagal
280 Chestnut St.
Ačiū laidotuvių direktoriui La mėtymas tik ką pape- 25c. Užsakymus siųskite: “Dar Vidaus Departamento GeNew Britain, Conn.
p. P. Conoly ir Vytautui Yaka- neto kūdikio yra blogas bininkas”, 366 W. Broadway ological Survey. Aukso
produkuota net $25,775,Boston. Mass.
voniui už jų malonų patarnavi- paprotys. Yra tokių, kurie
mą.
, mano, kad tuomi maisto
Pasiliekame nuliūdę:
i virškinimas
pagreitinaPetronelė Pileckiene,
'mas, bet jeigu pats perduktė Marijona; sūnai: Jonas, kentėtum tokį pasielgimą
Pranas, Petras, Juozas, Tarnas, su pilnu pilvu, tai sutiksi,
kad greičiau ateina noras
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
dainos
skamba,
muzika
groja,
išvemti maistą, negu lai
Muzikantams grojant, atmaršavo: jaunoji - jaunasis su vi Buvo traukiama spalvuoti ju- kyti jį viduriuose
MALDAKNYGE
| Tėvas turi tam tikrą viesais palydovais ir prasidėjo ce- darni paveikslai.

; remonijos. Vestuvininkai šoko
valgė; pabroliai, piršlys barstė
cukierkas - saldaines; svočios
dalino karvojų - pyragą, sūrį
ir tt. Pakviestas buvo par. kle
bonas kun. Vincas Vilkutaitis
kun. Bernardas Bartis ir kun
Thomas Sofranec.
Aplinkui
žmonės džiūgauja, linksminasi

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

000 vertės, ta suma per
viršija garsias ‘gold rush’
dienas.
i 1880 m. pradėta užrekorduoti aukso produkcii ja ir rekordai parodo, kad
iš Alaskos aukso gauta iki
$561,311,000 vertės. Ame
rika nupirko Alaską nuo
Rusijos 1867 m. už $7,200,000.

«V. JONO EV. BL. PAŽALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
Tel. So. Boston 1298.
601 6th SL, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkė — B. GailiOnienė,
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikls
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
702
E.
5th
SL,
So.
Boston, Mass.
Prot Raėt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Slxth SL, So. Boston. Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
Pin. Rast. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
4115 Washington SL, Roslindale,
Pin.
RaSt. — Aleksandras IvaSka,
TeL Parkway 2352-W.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona StaniuIlOtė. .
177 West 7th SL, So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston,
948 E. Broadway, S. Boston. Mass.
MarSalka — Jonas Zaikis,
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
11C H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 valį Draugija laiko susirinkimus kas tre
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
Visais draugijos reikalais kreipkitės
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pas protokolų raštininkę.
I 492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

tą kūdikio lavinimo progjaut, visi žmonės užtraukė:
J,s tun padėti mo"Sėjau nitą, sėjau mėtą” ir;tinal- nes k,ltaiP
,Pa?
“Ant kalno karklai siūbavo”. I st?nS?s tinkamai lavinti
Publikai dainuojant, pp. J. Mu- kūdikį
bus bergždžios,
sinskas smuiką ir A. Nemanis Dnžnai kūdikis puikiauarmonika pritarė. Abelnai ves- niai elgsis prie motinos,
tuvės ir dainos paliko gilaus į- bet tuoj persimainys pasispūdžio ,o piknikas padarė gra- rodžius tėvui. Iš tėvų ir
senelių pusės ypatingai y
žaus pelno.
...

7,

,

.

ra palinkimas lepinti kū
dikį ir pagadinti jį Tai yra
P-lė Stasė Greičiūtė pereitą ūvinimV priešas.’'' Prieto
VIEŠĖJO

savąrtę.

,.D

turėdama

vakacųas.

~ ...

kū(Jikis

.

. pranta ir tik to non. Jis
ten eina Medinai daktaro moks- 7?rk'a įmintojo jis ver
ia. Beviešėdama per pora die- kla’ ^d ant rankų
nų pas brolį, apžiūrėjo dakta- Jls ver*ia, kad supti. Parystės mokslo
universitetą, Plotis įaugą, nes nėra lenten - pat skersai gatvės gražią gvesnio būdo jį auginti,
katedrą, istorišką Mississipi kaip pavelyti
kūdikiui
upę, žvėryną, St. Louis miestą, gauti viską, ką jis nori.
kuris yra keistas, bet interesin- Niekas nenori verksnio.
gas. Ten Stasei viešint oras
Svarbiausias
dalykas
buvo 103 laipsniai. Sakoma, kūdikio lavinimo pamato
kad ten tokis karštis, tai nėra yra regulariškumas. Kū
jokia naujiena.
dikio papročiai greitai su
siformuoja. Ankstybas la
CHORŲ PIKNIKAI
Valgomų Daiktų Krautuvės
daug padarys,
Rugpiūčio 16 d. St. George’s vinimas
kad
palengvinus
motinos
Chorai Club turėjo Weiner
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
naštą, nes duos jai dau
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Roast Metropolitan Parke, o
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią rugpiūčio 30 d. Šv. Jurgio baž. giau laisvo laiko prie na
mų. Prisilaikant valandų
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”
Choras — Forest Hill Parke.
Kol dar vasaros saulutė šyp miegojimo, penėjimo ir
Perkins Markei
sos jaunimas nori pasilinksmin maudymo, kūdikis tuoj
Povilas Brahmanas
su
48 Crescent Avenue
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav ti tyrame ore, kad rudeniui atė pramoksta gyventi
TeĮephone COLumbus 6702
jus būtų daugiau jėgų ir ener “laikrodžiu”.
Bet
kas
753
Broadway
gijos
darbuotis
Bažnyčiai
ir
svarbiausia
už
viską
—
29 Savin Hill Avenue
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
tautai.
Gintarė. kūdikio tinkamas laviniDorchester, Mass
COL 1981

y*

.

...

... *

Sutvarkė ir išleido

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

,

z-

«

“MALDŲ ŠALTINIS”

a* W .v*.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
'‘MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V4 x 3y< colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK 02.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 JV. Broadivay, So. Boston, Mass.

1-»«R

a

darbininkas

Antradiei

VIETINIS ŽINIOS
ŽINUTĖS
Rugp. 28 d., kun. J. Vosylius,
MIC., apsirengė naujais U.S.N.
kapeliono baltais drabužiais.
Jvilktuvės tapo paminėtos va
kariene, Šv. Petro par. kleboni
joje. Apart paties kapeliono ir
vietinių kunigų, dalyvavo kun.
J. Vaitiekūnas, dr. P. Pakštas
ir dr. Rakauskas. Sekmadienį
jam iškėlė pietus ponai J. ir M.
Jeskevičiai, Dorchestery, savo
namuose.
Kun. Vosylius, MIC., išvyko
iš So. Bostono, rūgs. 1 d. Išva
žiavo į Thompson, Conn. Iš ten
jis važiuoja Dėdės Šamo tarny
bon.
Visa Šv. Petro parapija mel
džiasi kun. Vosyliui laimingos
darbuotės laivyno kapeliono
šventame pašaukime.

Kareiviams remti skyrius jau
siuntinėja kareiviams dovanų.
Ir gauna nuo jų padėkas, štai
padėkos laiškas nuo mums vi
siems žinomo Vyčio Antano
Gapučio:

Dear Ladies,

I wish to take this opportunity in thanking you for your
gift, which I received about a
week ago.
It was indeed a surprise and
it made me feel good to know
that šame body štili thinks
about you back home and you
are not entireiy forgotten.
I know that I am not the only
one you have remėmbered and
it is a swell job that you are
doing.
I am gething along fine and
here. There is a great deal of
work to be done, būt then there
is a war to be won so we cannot
ir daugiau Šv. Petro pa- complain.
rių, ginančių AmeriI have been advanced several
4
demokratiją:
•ą ir v
times and am no longer AMM
Juoz
Slatkevičius, kapito- 1/c būt C.P.R. which means
/. Petraitis, kapitonas Chief Parachute Rigger.
, Sgt. V. W. Juškevi
Extend my regards to all my
čius, Ignas Alčiauskas, Simo friends, and it sure will be a
nas Vareika, Juozas Sanda.
treat to go back home and
(Bus daugiau)
speak and hear the Lithuanian
tongue. There are no LithuaRugp. 30 d., Stepas Navickas nians anywhere around here.
apsivedė su Ona Laučkaite.
Thank you again for rememLiudijo Antanas Navickas ir bering me.
Albina Grubinskaitė.
Yours in war

Apgavikai EviHojo $1120

A. f A.

Kazimieras Pileckis

Ketvirtadienį, rugp. 27 d. du
vidutinio amžiaus vyrai išvilio
jo iš lietuvės krautuvininkės, p.
Dora V. Vilkienės, kuri turi
krautuvėlę adresu: 112 F St.,
So. Bostone $1120.00 grynais
pinigais.
Kaip rašo anglų spauda, vie
nas vyras užėjo į p. Vilkienės
! krautuvę, nešinąs kailiukus. Jis
pasakojo Vilkienei, kad tuos
kailiukus atsivežęs ką tik iš Alaskos, kurių vertė esą $2,000.
Pirk Karo Bonus šian
Pasiūlė jai pirkti, vieną ar vi dien. Jie tave ryt išlaikys.
sus, po $40.00 už vieną. p. Vil
kienė atsisakė pirkti.
Šiais metais Suffolk

Rugp. 23 d. mirė senas
LDS 2-ros kp. narys Kazi
mieras Pileckis, savo laiku
daug dirbęs LDS 2-roje
kuopoje ir ėjęs įvairias kuo
pos valdybos pareigas. A. a.
Kazimieras iškilmingai pa
laidotas su bažnytinėmis apeigomis. rugp. 26 d.
A. a. Kazimieras Pileckis
paliko dideliame nuliūdime
žmoną Petronėlę, dukterį
Marijoną ir penkis sūnus:
Joną, Praną, Petrą,- Juozą
ir Tomą.
LDS Centro
Valdyba,
“Darbininko” redakcija ir
administracija reiškia gilią
užuojautą a. a. Kazimiero
Pileckio šeimai.

Kiek vėliau kitas vyras įėjo Law School bus atdara tik
į krautuvę. Jis pasisakęs esąs vakarais. Dieninių pamo
siuvėjas ant Fourth St. ir pa kų nebus, kad duoti progą
žįstąs jos vyrą. Tas antras vy . Į visiems dirbti karo indus
ras ieškojo pirmojo, kuris tu trijoje. Pirmų metų stu
rėjo kailiukus iš Alaskos. Ka dentų pamokos prasidės
da p. Vilkienė pasakė, kad tas rugsėjo 21 d.
vyras su kailiukais jau išėjo,
Suffolk Law School ran
tai vyras No. 2 sako, kad jis dasi prie pat State House,
nupirkęs vieną kailiuką už 20 Derne St., Boston.
$45.00, ir norįs nupirkti visus
kitus.
ĮVAIRUS SKELBIMAI

Susilaukė Šeimos
šeštadienį, rugp. 29 d., ryte,
Danielius ir Jadvyga Averkai,
gyv. 339 Wilson St., Brooklyn,
N. Y., susilaukė jaunučio sūne
lio. Motina randasi ligoninėje
ir iš lengvo stiprėja.
p. Danielius Averka yra “Amerikos” laikraščio adminis
tratorius ir LDS Centro Valdy
bos Kontrolės komisijos narys.
Sveikiname pp. Averkus ir lin
kime, kad jaunutis sūnelis iš
augtų stiprus ir gyvas lietuvis.

I Need Your Help!

Jis prašė, kad p. Vilkienė tu

Reikalingas Janitorius,
Pp. Vosyliai, sūnus kun. Jonas, J. Valstybių lai rėtų atidariusi akį, jeigu tas
vyno leitenanto uniformoje ir dukrelė Alena. Kun. vyras vėl pasirodytų. Kada p. kuris žiemą kūrentų boi
Jonas Vosylius, MIC., 1 d. rugsėjo išvyksta j Virgi- Vilkienė pasakė, kad tas vyras lerį ir apžiūrėtų dalykus
nią kapelionauti. Geriausio pasisekimo.
su kailiukais pasiūlęs jai kai apie namą. Atsišaukite:—

liuką už $40.00, tai vyras No. Darbininkas”, 366 West
2 sako, kad jis vistiek mokėtų Broadvvay, South Boston,
po $45.00 už kailiuką, ir jis Mass.
pareiškė, jeigu tas vyras pasi
I
rodytų, ir ji (Vilkienė) nupirk
Pats moderniškiausias Natūralinės vaisių sul tų tuos kailiukus po $40.00 už
South Beston Garage
LANKĖSI
gėrimas yra natūralinės tys neturi nieko bendro su kiekvieną, tai jis (vyras No. BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Penktadienį,
rugp. 28 d. vaisių sultys. Bent taip y- taip gausiais įvairių rū 2) jai momentaliai užmokėtų
Automobilistai! Jei jūs norite,
šių
limonadais
ir
oranža

ra
Vakarų
Europoj,
ku

kad
jūsų karas ilgai laikytų ir
“Darbininke” lankėsi kun. Jo
po $45. Ji uždirbtų po $5.00 už
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
Anthony
M.
Gaputis,
riai
priklauso
ir
Lietuva.
dais,
kurių
taip
daug
kiek

Pirmadienį, 7:30 v. v., 492 E.
nas Vaitekūnas,
Providence
kiekvieną kailiuką.
gasolin* pas mus.
C.P.R.
Kas
tai
yra
vaisių
sul

viename
mūsų
miestely
ir
Nuvalom
purvinus karus Ir
7th St., įvyksta Moterų ir Mer
(R. L) lietuvių parapijos kle
Taigi, kada vyras No. 1 su
ligryiuojame.
ginų kareiviams remti skyriaus
bonas. Tą pačią dieną lankėsi tys? Tai yra grynų vaisių kurių vertė tokia menka grįžo, tai p. Vilkienė jį priėmė
Tel. 8OU 9530
ekstra susirinkimas. Šis sky Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., bus prof. Kazys Pakštas, Lietuvių sulčių gėrimas, visai netu Tai yra dirbtiniai gėrimai, ir nuo jo nupirko visus kailiu
rius ruošia pramogas sukelti klausomos vaikų
išpažintys Kultūros Instituto direktorius rįs savy alkoholio. Jis kuriems pagaminti ima kus, užmokėdama jam po $40 541 Broadvvay 8o. Boston, Mass.
gaunamas
spaudžiant mas vanduo, truputis da arba už visus sumokėjo $1120
kapitalo kareivių Kalėdų dova prieš pirmą mėnesio penktadie ir Dr. Antanas Rakauskas.
šviežius
vaisius
ir apsau žų, šiokių tokių kvapsnių, grynais pinigais.
noms.
nį.
LIEPOS UCOV. PIRMO KCOPIMO *
šeštadienį, rugp. 29 d. lankė gotas nuo rūgfeno pasteri- cukraus nuotrupos ir vi
4:15 v. p. p., bus Marijos Vai
p. Vilkienė laukė sugrįžtant
BICIV
,
si Mrs. Ona Jarasitis - Valat- zacijos būdu? Cheminės sas turtas.
Maistingumo vyro No. 2, “siuvėjo”, kuris
DAKTARAI
kelių draugijos pamaldos.
kevičiūtė ir Dėdės Šamo karei priemonės vaisių sulčių jokio limonadai neturi.
7 30 v. v., suaugusių žminių
buvo pažadėjęs atpirkti tuos
(100% PURE HONEYI z
vis Povilas Labanauskas. Atsi gėrimų konservavimui ne
klausomos išpažintys.
Visai kitaip su natūrali kailiukus po $45.00 už kiekvie
lankymo proga pasipirko lietu
Lietuvis Dantistas
naudojamos.
Maistui ISįĮSj/-' Gamtos
nėmis vaisių sultimis — ną. Bet nepasirodė. Nesulauk
viškų rekordų.
Vaistams
Saldumynas
dama,
pasijuto
apgauta.
Pra

A. L. Kapočius
Penktadienį, 6:30 vai. ryte,
tai yra ne kas kitas, kaip
Karys P. Labanauskas pa
r
Sveikatai
Sveikatai
įvyks šv. mišios Maldos Apaš reiškė, kad lietuviai Dėdės Ša
skystas vaisius, apvalytas nešė policijai. Pasirodė, kad
517 E. Broadway,
talystės draugijos intencijai. mo kariuomenėje yra labai pa
SOUTH BOSTON, MASS.
nuo jame esančių nemais- kailiukai neturi jokios vertės.
KONČIAUS BITININKYSTĖ
51
St.. Ka. AMaclM. Man
Patartina visiems netikėti
Tel. SOUth Boeton 2660
Vakare, po Šv. Valandos, įvyks tenkinti ir atsižymi savo tarny
tingų
dalių.
Ir
koks
pato

Šimtas dolerių dovanų kuris įrodys, JO,
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
nepažįstamiems,
kurie
įvairiais
medus nėra tikras bičių medus
tos draugijos mėnesinis susi boje. Pavyzdžiui, Corp. Alex
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Ketvirtadienį, rugp. 27 d. gumas tos vaisių sultys!
triksais
bando
išgauti
jūsų
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dien*
rinkimas.
Zipelis iš Hartford, Conn. iš 20 “Darbininke” lankėsi kun. Jo — turime vaisių ir giliau
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
sunkiai uždirbtus pinigus. Šiais
MEDAUS KAINA —
NedSUomis nuo 9 Ud 12 vaL dien*
tūkstančių karių, pasirodė ge nas Vosylius, MIC., Jung. Vals sią žiemą. Tinka ir malo
paikais
yra
įvairių
žulikų,
kurie
(pagal sutarti)
Kvorta, stiklinė_______ 85c.
Girdėjau, kad kun. P. Aukšti riausias boksininkas, jis skai tybių Laivyno leitenantas - ka nios gerti visiems: vai
taikosi
jus
suvilioti
ir
apgauti.
svarai-------------------$1.25
kalnis, S. J., tapo paskirtas tosi champijonu. Labai dauge pelionas, lydimas kun. P. Vir- kams ir
suaugusiems,
Galionas, 12 svarų----- $3.00
Maldos Apaštalystės Draugijos lis lietuvių pasižymi sporte ir mauskio, vietinio klebono ir
sveikiems ir ligoniams.
Tel. TROwbridge 6330
• Iš vokiečių laikraščių, Persiuntimą mes patys apmo
direktorium lietuviams. Beabe yra jų daugelis instruktoriais. LDS Dvasios Vado.
Bealkoholiniai gėrimai eidžiamų Lietuvoje ir ki kame. Siunčiame irgi C.O.D.
bus apie tai plačių praneši
Leit. kapelionas kun. Vosy
J. Repshis, M. D* jo
Končiaus Bitininkystė
Klierikas Bronius Rusteika, lius dėvi gražią laivyno leite arba natūralinės vaisių tose Pabaltijo valstybėse,
mų.
57 Battery St.,
sultys plačiai paplito tik
MIC. praleido dvi savaites a(REPŠYS)
nanto kapeliono uniformą. Jis po karo. Tai jauniausia matyti, kad vokiečių pro
No.
Abington, Mass.
Seserų nameliui įrengti auka tostogų su savo tėveliais South yra patenkintas paskyrimu ir
paganda
plačiai
naudoja
Lietuvis Gydytojas
pramonės šaka. Judėjimą pritų susitarimų su bolše
Bostone. Vėliau atvyko klieri
vo šie seselių prieteliai:
pareigomis.
Paskirtas
į
Virgi

27* HARVARO STREET
Po $10.00 — Cecilija Vale- kas Vincas Daugintas, MIC., iš nijos valstybę. Kaip ilgai Įeit. už natūralinių vaisių sul vikais savo tikslams. Šis
GRABORIAI
Kampas Inman arti Central Sq.
nauskienė, D. A. Zaletskai; po Chicago, Illinois, ir praleido kap. Vosylius ten bus negalima čių gamybą ir vartojimą susitarimas
CAMBRIDGE, MASS.
pateikiamas
pagyvino mokslininkų ty ietuvių tautai kaipo įro
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
$5.00 — Prane Džervienė, J. vieną savaitę pas p.p. Rustei- žinoti.
rinėjimai apie vitaminus dymas, kad anglai esą
Strigimas, Antanas Paulaus kus, 446 E. 6th St., So. Boston,
ir mineralinių druskų vei ‘pardavę Pabaltijį Sovietų S.BaresevicteirSMi
kas, K. ir O. Rusteika, F. Ba Mass. Rugp. 22 dieną atvyko P.
MOTERIS PAGELBININKB
kimą į žmogaus mitybą. /tusijai”. Iš to vokiečių
LIETUVIŲ GRABORIU8 IR
cevičius, J. ir O. Vaitkevičiai, Valenčienė, ir p. Gesevičienė iš
(VAROS SKELBIMAI
VlClOS
tALSABUOTOJA*
Mes žinome, kad tų moks propaganda daro savo iš
Marijona Naujokienė, J. Kibar- Waterbury, Conn., sūnus Vla
Turi Notaro Teisei
IŠSIRENDAVOJA
“Darbi tas, Katrė
liškų tyrinėjimų pasėkoj vadas ir stengiasi panau
Trinkienė, Petras das iš U. S. Army ir p. Macke
254 W. Broadvvay,
Liepos 25 d. netikėtai savo
ninko” name 5 kambarių
fia Joc;us, Gediminskų šeima, Vin vičių šeima iš Cleveland, sūnus
yra susidaręs judėjimas iš doti savo tikslui kiekvieno
SO. BOSTON, '
namuose susižeidė koją Kazys
las; garu apšildytas. Visi pa- centas
Tai.
SOUth Boa
Balukonis,
Elzbieta Alfonsas iš U. S. Navy, p. Pe
pagrindų
perreformuoti ietuvio sąmonėje giliai įValatkevičius, LDS 1-mos kp.
Sūnaus
gyvenamoji
rankurnai. Atsišaukite tuojau. Dravinskienė; po $3.00 — Ur čiulis, gyv. P St., p. Augustina638 Dorchester Avė.
ilgametis narys ir parapijos žmonių maitinimąsį su sišaknėjusį bekompromišulė Kavaliauskienė; po $2.00 Vičių šeima ir pp. Tarutis ir k.
WL COLumtta J5W
kolektorius. Linkime p. Valat- mažinant kiek galint mė sinį priešbolševikinį nusi
— ponia Martinkienė, A. Kune Buvo tikra “surprise party”.
sišką valgį ir pereiti prie statymą. Negalint patirti
Oueen Ano Laundry vičienė, Pranė Džervienė, Ona Rugp. 28 ryte, klierikai Bro kevičiui greitai pasveikti.
augalinio maisto, kuris visoje platumoje, kas su
Martinkaitė, Magdalena Ausi- nius Rusteika, MIC., ir Vincas
CASPER
taip turtingas, kaip pasi Molotovu Londone tikrai FUNERAL
7-11 EilerySt.,
I
kaitė, D. Jonušaitė, Veronika Daugintas, MIC., išvyko į Hinrodė, vitaminais ir mine sutarta, nes laikraščiams
187
Dorchester
Street
So. Boston, Mass.
Ivanauskienė, Julė Kalendrie- sdale, Illinois, pradėti metų
South Boston, Mase.
Dr. Antanas Rakauskas šį ralinėmis druskomis. Su leidžiama spausdinti tik
S.
nė, Vincentas Jurgelaitis, P. mokslą.
Tel. ŠOU 2923
tuo
mokslininkų
tyrinėji

rudenį grįžta Niagara Falls
vokiečių teikiamą infor
foeph W. Casptr
Jakavonis, M. Hkevičiūtė; po
Skalbiame visokius skelbimus
(N. Y.) seminarijon. Jis šiomis mu apie žmogaus maisto maciją, lietuvių
tautos
$1.00 — J. Balukonis, S. Bilton,
Pajimame ir pristatome
dienomis grįžo iš Chicagos. Dr. reformą sutampa ir dide padėtis yra be galo sunki.
A. Bužaitė, Pijus Burba, Kaz.
NOTARY
lis abstinentų judėjimas Viena betgi aišku, kad bet
į namus dykai.
Rugp. 17 d. š. m. išvyko karo Rakauskas yra Lietuvių Kata
A. Pocius, Marijona MikelioPatarnavimas Dieną ir
likų Susivienymo daktaras - prieš alkoholio vartojimą. koks maskviškas bolševiz
Koplyčia iertnenlms
nienė, Katrė Vosylienė, E. Za- tarnybon Alfonsas Rusas, pp.
TOL ŠOU
Tokiu
būdu
vaisių
sul

kvotėjas.
mas, ar tai tas, kurį lietu
ŠOU
pustaitė, Alena Vosylienė, V. Rusų, gyv. Train St., Dorches
tys įgavo sau užtarėjų iš vių tauta patyrė per vieneter,
sūnus.
Jis
dabar
randasi,
Gormas,
ponia
Jasonienė,
Ona
ittlIlMl
dviejų frontų — iš absti rių metų raudonosios ar
<W
Zulonienė, Ona Šliuptikienė, M. rodos, North Carolina valsty
nentų, kurie jomis nori iš mijos okupaciją, ar tai pri
ZALETSKAS
Kamyla, Jurgis Poška, Jonas bėje. Linkime geriausių sėk
»
//
stumti
iš
apyvartos
svai
FUNERAL
Hbms
Ar jūs esate susidomėję savo
i MM
dengtas — Lietuvai nėra
Akunevičius, F. J. Jesionis, mių.
J
l
į 11 AU II’1 0>,'» ūoufc'r 05
504 East Broadway
Vincentas Vosylius, M. Žilins pp. Rusai yra nuoširdūs ‘Dar vaikais, kad jie eitų medicinos, galus, ir mokslininkų, ku priimtinas. Lietuvių tauta
^POST Ti*« 7’BOtllH BOSTON, MA88.
kas, C.
Ceikienė, Veronika bininko’ ir Darbininkų Radio mokslus? Jei taip, tai jei jūsų(rie skina kelią daržovėms kratosi bet kurios sveti
D. A. Zalotakao
F. E. Zalotskao
sūnus ar duktė yra baigę high ir vaisiams mėsos ir rie mos neprašytos globos.
Trinkienė,
A.
Suslavičienė, programos rėmėjai.
Eesrfy
Graborial Ir Balsamuotojal
Pranas Janulevičius, S. KarsoŠiomis dienomis p. Alena Ru school ir du metu kolegijos, tai balų sąskaita.
EI tr BftM TKAINS
Patarnavimaa dieną ir naktj
kas, Marcelė Matejaškienė, Ona sienė, užėjus į ‘Darbininko” re tuojau atsišaukite dėl pilnesnių
Koplyčia šermenims dykai
‘L-nos
srtosses fra* No. Storu poiats
Remkite
tuos
profesio

Petrušis, J. Masionis, Marcelė
NOTARY PUBLIC
“Darbininką”
dakciją, paaukojo Darbininko informacijų į
nalus ir biznierius, kurie
Treinavičiūtė, Marė Matuzaitė,
Tol.
8OU Boston 0615
Julė Burdulytė. M. Baliukevi Intertvpe Fondui $2.00. Nuo 366 W. Broadway, So. Boston, Pirk Defcnse Bonds ir Stamps! savo skelbimais remia]
Tel. ŠOU Boston 2606
Mass.
(28-1)
Remk šios šalies apsigynimą’ “Darbininką”.
širdžiai dėkojame.
čius ir Elzbieta Tautaitė.

Apie Natūralines Vaisių Sultis

MEDUS

Lankėsi Kunigas-Kapelionas

Išvyko Karo Tarnybon

Tėvų

rnchtd fcy
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DARBININKAS

Antradienis, Rugsėjo 1. 1942

’-

kelią; ■— toliau jau bėdos
nebūsią.
Naktį praleidom ten pat
prie uosto, lauke. Ieškoti
kitur naktvynės, su ryšu
liais ir bagažais nebuvo
jokios prasmės. Oras buvo gražus, naktis nešalta.
(26JM kilometrų kelione)
Be to, traukinį ryt dieną
paduos visiems čia pat.
sukeldavo Sekminių šven
— Afrikos pakroštis.
Anksti rytą, gegužės 23
tės Lietuvoje: Iš vakaro
— Raudonoji jūra.
d. (1921 m.) su vienu
— Suezo kanalas.
parsinešdavom iš gojelio
draugu nuėjom į miestą.
—Dievo Motinos kelias jaunų, žalių berželių. ApAš norėjau, kurioje nors
— Port-Salde.
sodindavom,
apkaišydabažnyčioje užeiti,
nors
— Viduržemio jūra.
vom kiemo vartus ir takemažą maldą sukalbėti.
— Pravažiuojant Kretų liūs, padabindavom duris, I
Buvo tik 6 vai. ryto. Dide
— Adriatikas.
papuošdavom šv. Mergelė, graikų klasinio (do
— Triesto uoste.
lės paveikslą.
rėm) stiliaus Šv. Antano
bažnyčia pilna žmonių.
IV*5
Ponai lenkai, matyt ty— Dievo Kūno.
čia n0rėjo mums nemaloDu kunigai laikė šv. Mi
šias prie išstatyto Švč. Sa
Gegužės 3 d. apleidom numą padaryti: Visų kekramento. Buvo tai Dievo
Kolombo, nesilsėję ištisas liautojų seniūnu buvo paKūno šventė.
paras. Prieš akis septy- skirtas lenkas. Jis skirda-;
Bažnyčios vidus labai
niolikos dienų kelionė iki vo eilę, kada kuri dešimti-į
gražus. Didžiuliai paveik
Port - Saido.
nė grupė turi valyti valgoslai altoriuose, vargonai
Gegužės 6 d. buvo šeš-m« .k darbuo‘is, gar‘a‘maloniai grojo,
choras
tinių diena. Mes net bu- vl° "^uveje (bulves skųgiedojo. Bažnyčioje dau
vom užmiršę! Vakare su- atl, ' ^eluPnas (lenkas)
giausia vietų sėdintiems.
sirinkę ant denio prie sa- ?ek“mld dienal
dar’
Suolai ir kėdės užėmę visą
vo guolio spėliojom kas ba’ _tos *^Ienos> ei't Pas‘
Jung. Valstybių laivai kelyje į Angliją po karinių ginkluotų laivų apsauga. Šie laivai atvežė
navos vidurį.
ko laukia grįžus Lietuvemum,s- ^tuvius,
daugiau karo reikmenų ir karių į Angliją ir vis tai dėl Hitlerio galvos skaudėjimo.
Norėjosi koilgiausiai čia
je. Vieni net su nepasiti- Sužinoję — užsidegėme!
pabūti, bet reikėjo rūpinkėjimu ir apatija galvojo Tačiau nieko nepadarysi.
jūros
me vietoje Plaukiame
paliepė nieko nelaukiant tis kelione; po pie t apleiapie Lietuvą. Prisiminė-Sumeteme po kvoterj (25 _ .V . T . ___ ųs
1.J„ v„,„
a;Zia
Dešimtį Įsakymų...
te ir išrodo, kaip ant ledo Kretos salą. Tai didelė, kraustytis. Kaž ko, mūsų džiame Triestą,
me ir Vilnių. Tuomet, tik centus) kiekvienas ir nuGegužės 18 d. dar nepra- pasistatydinęs. Ties kana- kalnuota, Graikijai pri- kelionės draugai nesiver-j Užsukom prekyvietėn,
ką mūsų sostinę buvo len- samdėme serbą savo vie
aušus buvome Sueze. A- lu Viduržemio jūra yra ly- klausanti sala. Apie ją žė galvotrūkčiais į krantą, pirkome
dešros, sūrio,
kai pagrobę.
toje. Atsipirkom nuo lenpylinkė,
kur pasibaigė giais ir labai žemais kran- graikai turi įdomių pada- Didesnė buvo kamšatis, sviesto, braškių,
Gegužės 10 d. prasidėjo kų šunybių!
Raudonoji jūra, buvo ny- tais. Kai buvo matyt nu- vimų. Kretos saloje esą kai sėdome garlaivin VIa- Miestas darė jaukų įspūrodytis pirmi ženklai Af-Į Gegužės 17, privažiavoki. Aplink matėsi dyku- sekus jūra su plačiu, pel- buvę gilioje senovėje po- divostoke.
dį, buvo netriukšmingas,
rikos žemyno: — prieš a- me Egipto
siaurumą
\
mos. 9 vai. ryto apleidom keliu, dumblinu dugnu, žeminiai rūmai, su bėgaMes lietuviai šiek tiek aauS sodnų, gražių žalių
kis išaugo raudonų uolų Raudonoji jura daugebui ........ _
:5„, “ . .. ’
uostą
Suezą
ir
įplaukėm
toli,
toli
siekiančiu
tarp
liniais
požeminiais
takaisbuvom susirūpinę. Niekas fdejų, kavinių ant kiekvieplika saliukė - grotas, sukėlė įvairių įspūdžių ir
į
kanalą.
Mums
buvo
ladykumos
smėlynų.
labirintais
vadinamais,
čia mūsų neparodė nė vie- no kampo, su dideliausiais
Tuojau būsim įplaukę A- jausmų.
Matėme, kaip
išžjo krante Tuose požeminiuose rū- no žingsnio, kur dabar paveikslais ant sienų, veideno įlankon. Karščiai, y- Machometo
garbintojai, bai įdomu plaukti Suezo; Port .
perkasu.
Jį
mes
girdėjom
iš
^1^^
žydaii
kurie muose gyvenęs
baisus mums reiks pirmiausia ei- drodziais ir gėlėmis. Gatpač vidudienį, didėjo. Pa- islamo išpažintoją parsiaublys — Minotauras. ti ar važiuoti. Uosto admi- v®s kaikur siauros ir vindarėme 12,000 kilometrų puolę žemėn, nusikreipę į iš geografijos. Mes pir- keliavo PaIestinon.
viduramžių
jūrių kelio.
rytus savotiškai meldėsi. miau įsivaizdavom, kad Gegužės 19 d __ aplei- Utenai turėdavę siųsti kas nistracija nieko nenurodė. »iu°tos,
metai baisią Išsinešdinom ant kranto dvasia jame dvelksi,
Valgėme jau kelintą Jie įrėši šalę Mekos... vė- tasai kanalas yra labai dom port_ Saidą ir plau- devyneri
jau su bagažais ir čia pat sil-l Uz vienos kitos valandos
dieną vietoje (ant garlai- liau Medinos, Machometo platus. Bet tuojau pama- kerne Viduržemio jūra. du^‘«: .
Adriatėm,
kad
gerokai
klydom.
Dįiauggmės,
kad
plaukiakalclus
lr
septynias
mer- sėdamies ant plikos žemės ^rsime sudiev.
vio) keptą dieną. Buvom gimtojo ir tikybos įkūriKiek pavažiavę — prisi-j me paskutine jūra. Tik Sa!te8’.
•Slau?’ tarėmės kas bedaryti?
tiko uostui.
vėl pusalkani. Dar nese- mo miestų.
(Bus daugiau)
atveju nesmagu llul
Tlk Tesėjas, Anai mūsų garlaivio šeimi-j Dabar jau plaukėme Si- artinom prie stovinčio lai-: vįenu
Pinigų,
kad
išsipirkti
vo, kurs ėjo mums prie- buvo kad Port. Saide „ tenų karaliaus Aigėjo sūninkai, pilnomis pintinė- najaus užtaka. Jūra siaubrangių nūs Atėnus nuo tos duok- geležinkelio bilietus iš I- "MIŠIŲ MALDOS UŽ
mis vertė jūron sugedu- ra iš abiejų šonų aukšti, šingon pusėn. Jis buyo likom keletą
pritrauktas prie kranto ir
t»» l-hp t,, 4™ n cm o lės išgelbėjęs
iki namų
netu
MIRUSIUS"
da»- “—
rą. nukau- talijos
šią duoną. Tą patį taip rausvų saulės kepinamų, pririštas. KlU nebūt jie,«
rėjome beveik nė vienas.
kvepėjusį Ceilono uoste uolų krantai. Plaukiam,
Ką dabar daryti? Gal Laikraštis “Darbininkas” išalbumėliai su Arą-1 Gegužės 23 d. — įplaupyragą. Per kelias dienas tartum kokiu siauru kori galėję viens su kitu prasi- įvairūs
,
_ , ..
_ .
, _
m . vykti Romon, į ten kelio leido labai naudingą 63 puslaji taip supelėjo dėl drėg- dorių. Po dešinei iškyla lenkti. Perkasas tiek tetu
^a^^s^inos’ Kairo, kem Adriatikos jūron. Tai ^uvo kokiai dešimčiai va- pių mažą knygutę — “MIŠIŲ
“Pei- Aleksandruos ir Jeruza- paskutinė jura. Daug tų ,and
mės ir karščio, kad prisėjo aukštas, net esą apie pus- ri pločio, kad mūsų
Danoreies
Tiek ini
kiek.
už mnusniS”.
cho
”
jei
būt
..............................
—...................
...........................
perplauktų jurų jau galesugraibytume, o! Joje yra nevien Mišių maldo.
atiduoti
delfinams.
Gerai, trečio
kilometro.-------------aukščio ansiarižti ir plaukti atari *“°S Jn.uotraukom,s:.
kad ir vogėme ją laiku, kalnas su pakilusia viršųat^ laikrodžiams grandinėlių tume išskaičiuoti.
, .'ten jau būt rūpesnio Lie- už mirusius, bet ir bendros taineDuc Siejęs jis iou gu Egipto braižymais ir
Mums jūromis plaukti 111V__ a1-ąnvvhpi
Gegužės 13 d. priplaukė- ne... tai Sinajus,
■ syklės laidotuvių, mėnesinių bei
?
I
T
Z
i
U
“
ej^^ktų
skersas
jeroglyfais...
O
kiek
apelbeliko
pusantros dienos
me Raudonąją jūrą. Graži
Sinajus, prie kurio, keli
Kita mintis kreiptis prie metinių sukaktuvių metu. Yra
jūra. Nėra vėjo, ne didės- jau tūkstančiai metų pra- per kanalo plotį.
sinų, citrinų. — Ir nepasi- kelio.
vokiečių. Taip ir padarė- maldos išlydint numiraį iš naKanalu buvo labai gra- duok pagundai ką nors Išlipus is garlaivio pnes me suiyg paskutinių pro-raų, prie Katafalio, maldos lynio karščio.
’eity, susibūrusi žydų bėGegužės 15 d. Sekminių ganti tauta iš faraonų ižu ir įdomu plaukti. Gar- nusipirkti!
akis stovės Alpių kalnai, i jektu Tuojau du ^elegaJ dės didelės. Kaina tik 20c.
diena.
vergijos meldėsi Dievui, laivis
plaukė
pamažu.
Prisipirkau ir as visko, Per juos reikes persin
ko vokiečių kon-'tos. Knygutės spauda aiški, raiPrisiminėm kokį jausmą Jų, žydų, vadas Mozė čia į Krantai čia pat. Lengviau j išleidau keletą dolerių —
kraustyti. sulatan. Vargais negalais dint iš bažnyčios į kapus ir ki, galima prisižiūrėt, kaip o paskum viską perkama- Gegužės 25 d., anksti ry- Dusiau
vokiškai Dusiau
važiuojant traukiniu.
vęs — nenori tikėti, kadtą, tiesiai prieš akis, šiauišk^
<ra.lėio’ Dasiaiš- Novena Stebuklingojo
Apylinkės liūdnos: smil- čia būt verta daugiau vie- rėje, išvydome krantus ir kimūsu nasiuntiniai
Medalikelio
tys ir smiltys. Pusnynai no dolerio.
.
! mirgantį patį uostą Tries- ko mes norime. Vokiečiai!
suvaryti vėjo; vietomis Viduraemio jura!-kok-ta.
'pasirodė jautrūs mūsų
“Darbininke” dabar galima
prinešta smilčių ir į kana sai kontrastas. Raudoną-, Atplaukėme viso septy- prašymui. Jau buvo po gauti “Novena Stebuklingojo
lą. Po kairei, dėl užvėjos ją jūrą supė aukšti ir sta-; niolika tūkstančių su vir- ’ etJ“reikgjo
Medalikelio Dievo
Motinos
buvo prisodinta medelių. tus krantai žėrėdami nuo sum kilometrų junų ke- darbininkams eiti namon. Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
Smiltys. Egipto ir Ara- saules spindulių — Vidur-lio, kuris tęsės keturiasjuos
suiaįkė, mi minėtą knygutę, prisiųskibijos dykumas. Čia mes žemio jūros pietinį krantą dešimt keturias dienas, į- mums pravažiavimo do^ te 15c. įdėję į konvertą ir gau
perkertame tą kelią, ku- privažiuojant išrodo, kad skaitant, ką stovėjome kumentug parUošė tik pa- site minėtą knygutę. Užsaky
Ė™.!5?*0 šv. Panelė su prasideda tartum kokia uostuose.
reiškė, kad iki Salzburgui mus siųskite: “Darbininkas”,
Kūdikėliu
Jėzumi, tais baia. Pati jura nuo kran-1 — Europa! — Visų akys .
-į- Vokiptiios hipnai 366 W. Broadway, So. Boston,
smiltynais iš Judėjos į to buvo negili ir dar gero- žibėjo nepaprastu džiaug- reikėsįa
užsimokėti už
Eigiptą, nuo Erodo kala- kai nuo Port - Saido tęsėsismu.
----- Rodos, :----ir patsai Ko
vijo...
! jūroje kanalas.
lumbas po didelių pastan
— Dievo Motina,
kuri; Viduržemio jūroje oras gų pamatęs lauktą žemę,
SKAITYKITE ir PLATINKITE
vargai ir kentėjai — už- jau vėsesnis. Jau ir lyti — labiau
nesidžiaugė,
du syk savaitinį laikraštį
taryk mus tremtinius!
pradėjo, o lietaus nebuvo kaip mes po septynių sa
Gegužės 18 d. 8 vai. t. y. me matę nuo pat Indijos vaičių jūrų kelio.
“Darbininkę”
tą pačią dieną vakare pa- vandenyno,
Triestas. Adriatiko
siekėme Port - Saidą.
| Gegužės 22 d. — Sek- šiaurinis krantas. Rytas,
Jis yra tikras tavo draugas
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
Štai mes jau prie Vi-, madienis. Tai buvo pasku- tik ką saulė pakitėjus,
duržemio jūrų! Port - Sai-'tinis sekmadienis jūrių la, ramu. “Peicho - Mar“DARBININKĄ”
de daug gyvumo ant mū- ‘ kelionės. Ištroškę laukia- selle” iš lėto prisiįrė
sų garlaivio. Pirklių devy- me dienos, kada pasieksi kranto. Prie molo laukė
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
mos galybės prisirinko me Triestą. Beliko trys keliolika žmonių. Buvo
Pusei
metų--------------------$2.00
ant denio. Jie siūlė atviru dienos. Rodos, imtum už moteriškių su gėlėmis.
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
kų — Strouso plunksnų migtum tas kelias dienas Vadinas, kas nors iš arti
Pusei metų --------------------$1.00
moterų skribelėms puošti Viduržemio jūra, kaip mųjų su “Peicho” turėjo
didelių, ilgų baltų ir juo-, girdėjau, esanti nerami, atvykti.
Čekius ar money orderius siųskite:
dų; arabiškų audinių pra- j šiuo metu gegužės pabai- Iki šiol jokiam uoste
Savaitės pabaigą praleisti brituose
šmatniai
paveiksluotų, ga — tur būt ji tokia gra- mūsų iš garlaivio neleido
“DARBININKAS”
jas būdas. Tai vietoj, kad važiuoti su ____________ perlamutrinių rožančių su ži ir rami. Kad mes plau- ne kojos iškelti.
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
važiuojama su dviračiais į ūkius ir rten pasilsima bei užrašais ‘Jerusalem’ ir tt. kiame — nieko nejaučia — Čia be didelių ceremošviežiu oru atsikvepiama.
Port Saidas stovi prie me, tartum mes stovėtu- nijų, garlaivio vadovybe
I. Mažeika.

Lietuvių Tremtinių Grįžimas
į Nepriklausomą Lietuvą

