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Rugsėjo 1 d. minima,
kaipo Antrojo Pasaulinio Naciai Grasina Apkalti
karo pradžia. Tačiau ka
Britus Retežiais
ras jau buvo ir prieš tai.
Rugsėjo 1 d., 1939 m. Vo
Londonas, rūgs. 3 —Vo
kietijos nacių jėgos puolė
Rusai Priversti Trauktis Iš Pozicijų
Lenkiją. Lenkai energin kietijos nacių komunika
«
gai gynėsi, bet prieš tokią tas paduoda, kad Britani
Maskva, rūgs. 3 — So- kad vokiečiai esą apie 15
nacių pragarišką mašiną jos karininkai ir kareiviai,
vietų
Rusijos vyriausybė mylių į pietus - vakarus
negalėjo atsilaikyti. Trau kurie buvo paimti nelais
praneša, kad į pietus - va- nuo Stalingrado,
kėsi į rytus. Iš rytų pusės vėn, kada jie puolė Diepkarus nuo Stalingrado, jų
Sovietų rusų apsigyninetikėtai puolė lenkus So pe, Prancūzijoj, bus sura
kariuomenės buvo priver- mas šiaurės Kaukaze taip
vietų Rusijos raudonar kinti retežiais, jeigu Bri
stos pasitraukti ir pačiam pat susilpnėjo. Iš Maskvos
tanijos valdžia, kaip na
miečiai.
Stalingradui pavojus kas pranešama, kad į pietus
cių komunikatas teigia,
To paties mėnesio pa neatšauks įsakymo suravalanda didėja. Stipri ir nuo Krasnodaro, naciai
baigoje
Lenkija
buvo
perskaitlinga nacių motori- privertė jų kariuomenę
,
, .. ,
.kinti Vokietijos nacius,'
zuota kariuomenės dalis pasitraukti į naujas vieblokšta ir padalinta “ paįmtus nelaisvėn.
j
vieną dalį pasigrobė VoBritanijos karo ofisas
prasiveržę pro sovietų ap- tas. Vokiečiai sako, kad
kietijos naciai, o kitą — užginčija, kad toks įsa
sigynimo linijas. Visos so- jų kariuomenė paėmė ASovietų Rusija. Tuo laiku kymas būtų buvęs išleis
vietų pajėgos negalėjo at- napą, prie Juodosios jūVokietijos naciai ir Rusi tas, tačiau pasižada pada
silaikyti
prieš vokiečių ros,
30 mylių į šiauręjos komisarai turėjo savi ryti tyrinėjimą. Jeigu su
i smarkų puolimą.
j vakarus nuo Novorossistarpinę sutartį.
Iš Berlyno pranešama, ko.
rastų, kad kas nors yra
į
kad
vokiečių kariuomenė, | Kaukaze naciai vėl praVokietijos naciai, laimė davės įsakymą surakinti
‘ vienoje dalyje, yra tik 12 dėjo smarkų puolimą; jie
ję rytuose, pasuko savo nacius nelaisvius, tai tas
mylių nuo Stalingrado.
esą netoli Mozdoko, 65
karo mašiną į vakarus. įsakymas bus atšauktas,1
Iš Maskvos pranešama, mylias nuo Grozny aliePuolė Prancūziją, Belgi ir apie tai bus pranešta
kad
į šiaurę - vakarus nuo Jaus laukų.
Vokietijos
nacių
valdžiai.
■
ją, Norvegiją, Olandiją, o
Stalingrado, naciai vėl! Siaurės fronte sovietų
Bet yra žinoma, kad Vo-!
vėliau ir Angliją.
pradėjo
smarkiai varytis rusaL kad jų kariuomenė
kietijos
naciai
prasimano
Sovietų Rusija, užbaij pirmyn ir esą pavojus, atmušė vokiečius, atsiėgus karą su Suomija, puo-: nebūtus dalykus, ir kaltiĮkad jie ir šiame fronte mė keletą apgyventų vielė ir okupavo Lietuvą, na Britus už tai ko visai
prasiverš pro sovietų apLatviją ir Estiją. Tačiau nėra, būtent, kiek laiko j
Amerikiečiai, kanadiečiai ir britų kariai sugrįžęs iš Prancūzijos, Diesigynimo linijas. Vokie- ■ Visame rusų fronte sotuose
kraštuose sovie atgal naciai kaltino Brita
ppe užpuolimo, žygiuoja prie virtuvėj, kad gauti karštos kavos.
niją,
kad
ji
neduoda
van-'
‘
čiai paskelbė, kad į šiaurę vietų Rusijos kariuometams teko tik metus šei
jnuo Stalingrado jų ka- .nei pavojus didėja,
mininkauti. Vokietijos na dens paimtiems į nelaisvę
i riuomenė pasiekė Volgos
ciai netikėtai puolė Sovie naciams, bet buvo įrodyta Anglai Puolė Vokietijos
per
Švediją,
kad
tai
netie-:
upę.
Japonų Kariuomenė Prieš
tų Rusiją.
Geležinkelio Centą
sa.
Sovietų
vyriausybė
sa

Rusija, matydama pavo
Rusus
ko: “į pietus - vakarus
jų, pradėjo derybas su de
Londonas, rūgs. 3 —An
nuo Stalingrado mūsų ka Chungking, Kinija, rug
mokratinėmis
valstybė
A9s Atneša Mirtį
glijos gausus bomberių
riuomenė žiauriai kovojo sėjo 3 — Japonijos užsiemis. Amerika, Anglija,
• būrys puolė Rhinelando
Sako
FOR
Sovietų Rusija ir Kinija
centrą, būtent, Karlsrube Cambridge, Mass. rūgs. tikrai paims ofensyvą, ku- su priešų kariuomene, ku-lnių reikalų ministro, Shidabar yra stambiausios Washington, D. C., rūgs.1 geležinkelio
dirbtuvių j 3 — Sprmgfiel^ mayoras ri paklupdys Vokietiją ir ri prasiveržė pro mūsų Ii genori Togo, pasitrauki
Suvienytų Tautų jėgos 3 — Prezidentas Roose- miestą, kur "sukėlė dide- Roger Lowell Putnum, Italiją, liks tik Japonija nijas. Vienas mūsų ka mas įš tos vietos, rodo
kovoje prieš Ašį.
veltas, kalbėdamas pašau- liūs gaisrus.
Demokratų kandidatas į kovoti, jeigu ji pasirinks riuomenės pulkas sunaiki naują karo kryptį. Yra ži
no 12 priešo tankų ir su noma, kad Japonai turi
Tiesa, dabar Rusija, y- lio jaunimui,
pareiškė, I “Aštuoni mūsų bombe- Massachusetts valstybės kovą tęsti.
pač pietinė jos dalis yra kad iš Ašies nieko negali , riai žuvo”, sako Britų ži- gubernatorius.
kalbėda-! Šiandien militariai ob- naikino visą pulką pėsti penkias divizijas kariuo
pavojuje, bet tai dar ne tikėtis, kaip tik mirtį, ir nios.
mas pasakė, kad norimas servatoriai mato tikrai ninkų. Kituose frontuose menės sustatę prieš sovie
reiškia, kad Suvienytos kad Suvienytos Tautos Britų bomberiai taip pat pravesti “gimdymo kon- blogą Rusijos padėtį. Jie sovietų kariuomenės susi tų rusus. Japonai yra pa
Tautos pralaimi karą.
įstatymas
vra įmano, kad Stalingradas tvarkė naujose apsigyni- sirengę pulti Rusijos Sibi
kovos iki galo, kad atsta bombardavo nacių susi trolės”
Persvara gali būti įvyks tyti pasaulyj tvarką, kuri siekimą
ir apsigynimo smerktinas. Jis sakė: “Vi- bus užimtas nacių laike mo vietose ir atmušė prie- rą, kas gal pakreipti karo
eigą. Togo buvo priešin
dar šiais metais. Suvieny pateisintų tą “didelį pasi- dirbtuves šiaurinėje Pran sų gerų žmonių širdys su dviejų dienų.
.&> puolimus '.
tos Tautos laimės perga aukavimą”,
Londono pranešama, gas rusų - japonų karui.
kurį dabar cūzijoje.
dreba pamąščius apie tokį Visa spauda atsišaukė įi
gyventojus pasišvęsti be-' “
~
lę, nes jos kovoja už tei duoda
milijonai jaunų Karlsrube miestas turi įstatymą”.
singumą ir visų pavergtų žmonių.
155,000 gyventojų.
tautų išlaisvinimą.
Britaniia Meldėsi Už
ne tik už pergalę, bet kad
RUSAI BOMBARDAVO
Pergalę
jie būtų verti tos pergalės.
Dariu Diena

Stalingradui Pavojus Didėja

Mayoras Putnam Smerkia
Gimdymo Kontrolės (statymą

VARŠUVĄ

Pirmadienį, rugsėjo 7 d.
švęsime Darbo Dieną. Ki
tą savaitę iš priežasties
šventės išeis tik vienas
numeris,
‘DarbininkoM
būtent, penktadienio.
Linkime visiems laimin
gai ir naudingai praleisti
šventes. Po švenčių prasi
deda visuomeninis veiki
mas svetainėse. Pasiruoškime.

Londonas, rūgs. 3 —
Šiandien milijonai Britų,
minėdami trijų metų su
kaktį nuo Britanijos įsto
jimo į karą, meldėsi už
pergalę.
Visur jaučiamas įsitiki
nimas, kad šiais ketvir
tais metais Sąjungininkai

Britai Bombardavo
Saarbruecken

Maciu Šnipas Nuteistas
Londonas, rūgs. 3 — grįžo saugiai. Taip skelbia
30 Mėty Kalėjimu
Praneša, kad Anglijos oro Maskvos radio.

Maskva, rūgs. 3 — So- 882,498,436, arba tris karvietų Rusijos vyriausybė tus daugiau išleista apsit
o jėgos smarkiai bombardapaskelbė, kad jų bombne- gynimo reikalams, negu
Newark N. J.,
rūgs 3- į*Saarbrucken, VokietiBombardavo Vokiečių Tvir
šiai smarkiai bombardavo per tą patį mėnesį pereiFederalis teismas nuteisė..
H. K. Fr. Bahr 30 metų ^^ang.^^
Varšuvą ir pridarė daug tais metais,
toves Egipte
nuostolių.
I Pajamų per tą patį rug
kalėjimo, kaipo nacių šni- ir plieno produkcijos vie
piūčio mėnesį buvo $587,ną.
tas. Padarė nemažai nuos Cairo, Egiptas, rūgs. 3—
115,703,
o
pereitais
metais
Karo Išlaidos Rugpiųčio
tolių.
Amerikos bombnešiai ir
tą patį mėnesį turėta pa
VYRIAUSYBE
GERBIA
Kiek lėktuvų buvo nulė
Mėnesi
jamų $396,509,952.
kovotojai lėktuvai, kartu
kę nepasako, bet tik trys su
Anglijos
lakūnais
Washington, D. C., rūgs. Jung. Valstybių skola
KUNIGĄ
negrįžo.
smarkiai bombardavo na
— J. V. Iždas praneša, pasiekė $86,277,118,919, o
Rugsėjo 27 d. š. m., Šv.
cių
tvirtoves Egipte.
Petro lietuvių parapijoj, kad rugpiūčio mėnesį ka- pereitu metų tą patį laiką Washington, rūgs. 3—divizijos labai nukentėjo.
Raudonieji Bombardavo
So. Bostone, įvyks LDS ro reikalams išleista $4,- buvo $57,858,206,813.
Nacių generolas Rom
Amerikos laivyno sekre- j Britai didžiulėmis bomVilnių
Naujos Anglijos apskričio
mel
pradėjo puolimą prieš
••
A a •
I - I *1 • p i
•!
(torius Frank Knox pareiš- bomis sunaikino daug nasuvažiavimas.
Valdyba
Anglijos kariuomenę. An
Maskvos radio skelbia
kviečia prelegentus su pa
įvertina Kun. Peter Duf- į kartus daugiau sunaikino, jęa(j Sovietų lėktuvai bom- glijos kariuomenė pasi
skaitomis. Kviečia visus
fee darbus, kuris degant,nacių tankų, negu prara- bardavo Varšuva, Lenki- traukė astuonias mylias
dalyvauti.
ios sostinę, ir Vilnių, Lie-'atRa!. ^ geriau sutvirlaivui Normandie, išgelbė- do savo.
tuvos sostinę. Varšuvoje t,nt*
Vletasjo 17 žmonių iš degančio
Anerftos Kariuomenė
laivo. Už jo didvyriškus
Lakūnai subombardavo
sukėlė daug gaisrų, iš ku
jura. Valstybių Karių
Washington,
D.
ę.,
rūgs.
vežimą
lėktuvų
ir
tankų
darbus vvriausvbė suteiks
naciu tvirtoves ir ginklų
riu 24 didelius gaisrus.
Belgų Congo
Būriai Londone
3 — Iš Kongresinių šalti-į ir kitų karo reikmenų į jam pasižymėjimo meda
Naciai sako.
Trisdešimt didelius gai- sandėlius.
nių
sužinoma,
kad
SovieRusijos
karo
frontą,
Londonas,., rugsėjo 3 —
lį.
Londonas ru^s 3 _ srus *r ekspliozijas sukėlė kad 55 Amerikos ir AngliLondoniečia'i
sveikinaVilniaus rytiniamme dis-.jos lėktuvai buvo nušauti,
Praneša, kad Amerikos tų Rusija atsisakė priimti
Jung.
Valstybių
pasiū

marguojančius
Jung.
Vai*r Vilniaus stotyse.'Abi puses rengiasi ziaukariuomenė atvyko į BelMėsos
Pardavimas
Bus
lymą
sustiprinti
Raudo

Naciai
Turi
Didelius
1 gų Congo (Afrikoj). Toje
stvbiu kareivius gatvė- Vlsl raudonųjų lėktuvai nai ir kruvinai kovai.
nąją
armiją
Amerikos
ka

Tvarkomas
Nuostolius Egbrte
vietoje yra
kovojančių
mis. Amerikos ir Anglijos
prancūzų ir Belgijos val reiviais.
valdininkai ir karininkai
Rusija pareiškusi Ame Washington, rūgs. 3 — Iš Egipto Fronto, rūgs. nasakė karingas kalbas, i
džios ištrėmime karo jė
gos. Tai svarbus punktas rikos atstovams, sako tie Jungtinių Amerikos vals- 3
Pietiniame Egipto kurįose pažadėjo ati darvSąjungininkams, per kurį šaltiniai, "kad Rusijai ne-tybių vyriausybė praneša, fronte per pastarąsias 24 įį antra frontą. kad išlaisšeštadienį, rugsėjo 5 d., 2 vai. po pietų įvyks Darpristatoma karo reikme trūksta vyrų, nežiūrint kad ne už ilgo mėsos par- armija
sudavė skardų’™|^“rOP* ® naC'U °k“‘ binink’J
Programa,
kautynių žiaurumo prieš davimas bus tvarkomas.
nys į Egiptą.
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kiVietiniai
gyventojai Vokietiją. Sovietų valdžia' Kiekvienam asmeniui bus smūgi nacių karo jėgoms I
Defense Bonds ir Stamps! ,locycles ir klausytis programos iš WCOP stoties, Bossveikino Amerikiečius ka pažymėjo, kad ji tiki, jog leista pirkti du ir pusė toje šalyje. Penkioliktoji
būtų galima padidinti at-1 svarus mėsos į savaitę.
ir dvidešimt pirmoji nacių Remk šios šalies apsigynimą! į ton, Mass.
reivius.

Rusija Atsisakė Įsileisti Amerikos “ “

" “lu

Kariuomenę

Darbininkų Radio Programa
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ĮVAIRIOS žinios
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M M--litiniu ir kaltino generalį MtilnIS
KMcha
Kalinai
ulnlį r l^nilRIC”
12)1wl3HMI MmAfn
l IIM
prokurorą už palankumą
ratoriy bemesfui
mus Federalius Darbininkus asmenims,
dirbantiems
■ / j ■ v r ' J*
Z' y
* ; ' * 1.
valdžios įstaigose, esan
Kadangi muzikas N. Kulys,
Washington, D. C., rūgs. tiems nariams organizaci
3 — Jung. Valstybių ge- jų, kurias jis pats yra pa gavęs valdžios vietą iš “M. Ži
nių” redaktoriavimo rezigna
neralis prokuroras Biddle vadinęs subversyvėmis.
i vo karo belaisvius labai
vo,
ir
jo
vieton
kąadidato
ne

pareiškė Kongresui savo Iš 1,100 asmenų, Dies
triukšmingai sutiko. Vai
lengva
bus
gauti,
todėl
“
M.
Ž.
”
raporte, kad 36 Federalės j komiteto įvardytų, Mr.
šino, dovanas dalino. Nuo
valdžios įstaigose dirban Biddle pranešė, tik du bu išleidimas tapo laikinai sutruk
vaišių ir mums neprisiėjo
ti darbininkai buvo atleis vo atleisti iš Federalės dytas.
atsilikti. Visur ir mumis
ti iš pareigų ir trylika su tarnybos. Trisdešimts ke Liepos 14 d., Brooklyn, N. Y.,
kartu kvietė.
drausti už aktyvų veiki turi buvo atleisti, gavus Vargonininkų S-gos bei “M. Ž.”
Rytojaus dieną atvyko
mą nurodytose pražūtin skundas iš kitų šaltinių. bičiulių įvyko konferencija, bet
me į lager. Lachfeld, iš
redaktoriaus
klausime ilgos
gose organizacijose.
kur jau karo belaisvius
diskusijos buvo nesėkmingos.
Tačiau tas tyrinėjimas Gaisras Sunaikino Hew Vėliaus, rugpiūčio 4 d., Chica
aprūpinę drabužiais, kaip
valdžiai kainavęs bran
kokius “ponaičius” pa
gos provincijoje įvyko kitas
re
Audenyčię
giai, būtent, $100,000.
siuntė namo.
pasitarimas, kuriame “M. Ž.”
Mes dėl nežinomų prie
Kaip žinoma, Dies Ko
redaktorium išrinktas prof. A.
Penacook,
N.
H.,
rūgs.
3
žasčių
pasilikome keletą
mitetas prieš - amerikoS. Pocius ir administratorium
—
Gaisras
sunaikino
Pe

dienų minėtam kariuome
ninės veiklos tyrinėjimui
bei knygium— muzikas J. Bra
nacook
Fiber
Mili.
Savi

buvo
įteikęs valstybės
nės lagery. Turėdami lai
zaitis, iš Chicago, III. Taip pat,
prokurorui
sąrašą
su ninkas John Allen apskai- perkėlimui bei sutvarkymui
ko su draugu kunigu nu
Dvidešimts vienos Latinų - Amerikos karininkų buvo žiūrėti liepsna__ čiavo, jog gaisras padarė knygyno komisijon įėjo: muz.
1,121 vardu pereitą spalių
vykome į netoli esantį
mečio
demonstracijos,
kuri
įvyko
Edgewood
Arsenai,
Maryland
valsty

FBI
tyrinėjo
net
I
$75,000
nuostolių.
Priemėnesį.
V. Daukša, muz. K. Sabonis,
pranciškonų vienuolyną.
bėje.
Tai
vaizdas,
kaip
kareivis,
tartum
ugniagesys
iš
vamzdžio
leidžia
3,479 bylas. Sakoma, kad žastis neišaiškinta.
muz. A. Mondeika, muz. J. Ku
Tenka pastebėti, kad Ba
ugnį per geroką tolį.
daugelis nebuvę girdėję
dirka ir muz. K. Gaubis. Visi
varijoje katalikų bažny
apie subversyves grupes, Airiai Revoliucijonieriai šio posėdžio dalyviai, naujam
čios randasi arti viena ’
sako prokuroro Biddle ra
šaltinių
maudyklės.
Sky
redaktoriui bei “M. Ž.”, visa
J. Mažeika.
tos.
Beveik kiekvu ><*
Amerikos
portas.
rėmės su lenkais. Jie nu kaimas jas turi. Baž.
pusišką paramą teikti pažadėKareivius
Kongresmanas
Dies,
j o. Centro valdyba stengsis
važiavo Vienos link, mes čios nors nedidelės, lab«.
Komiteto pirmininkas, sa
skubiai įgyvendinti abiejų kon
turėjom keliauti Salzbur paprasta architektūra is
Belfast, Šiaurinė Airija, ėrencijų nutarimus, ir “M. Ž.’
vo pareiškime, vėliau pa
go link.
lauko pusės — gi vidui la
darytame, pavadino pro rūgs. 3 — Oficialiai pra vėl bus leidžiamos taip dažnai,
Warmbade ilsėjom visą bai gražiai išpuoštos.
kuroro Biddle raportą po- neša, kad Amerikos karei kaip aplinkybės leis. Nuo šio
parą. Pasivaikščioję kalnų
Vienuolyno
vyriausis
viams yra uždrausta pasi laiko, “M. Ž.” bei muzikos kū
pašlaitėse,
išsimaudėm sutiko maloniai, klausinė
rodyti Belfasto gatvėse, rinių - dainų reikale, prašau
(20,000 kilometrų kelionė)
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
šiltose šaltinių kurorto jo iš kur esame ir tt. Pasi
į nes nelegali Airių Rsepub- adresuoti: “Music News”, care:
akmenine užtvara, labai maudynėse. Neapsiėjom sakėm lietuviai esą ir grįž
likos Armija planuojanti Beethoven Conservatory of Mu — I Alpius aukštyn.
LIEPOS tIEDV. PfKMO KOPIMO
w
nuotykių! Tos pačios tam tėvynėn. Dėl to, kad
pulti pasirodžiusius ame sic, 3252 So. Halsted St., Chi — "Mirusiųjų miestai" gražūs, paminklėliai, kry-^r
TIKRAS MCfV
žiai, daugiausia iš poli- į dienos vakarą, tryse nuė- mes nemokėjom vokiškai,
— Snieguotos kalnų
rikiečius ir anglus karei cago, III.
MEDUS
ruoto granito, prisodinta j°m Vilacho miesto kated- tai mano kelionės draugas
vius.
<100« PURE HONEYl
Aleksandras J. Aleksis,
gražiausių žydinčių gėlių, jron- Buvo jau 8 vai. vaka- su jais kalbėjosi lotyniš
Vienas puolimas jau įVargonininkų S-gos C. Pirm. — Gegužinės pamal
Netrukus pasirodė prieš To, bet tartum žinodami kai. Aš klausiaus, kaip
vykęs, kada Jung. Valstydos. •;
Maistui
Gamtos
akis snieguotos Alpių vir- pataikėm į gegužinių pa- kalba gyvi žmonės miru
ibių du kareiviai pasirodė
Vaistams
Saldumynas
Didžiausi
Visame
Pasauly
Belfasto gatvėje tuoj po
šūnės.
maldas
Sveikatai
t Sveikatai
siųjų kalba. Reikia paste
to, kai buvo pakartas Tho
Sekantį rytą iškeliavom bėti, kad bavarietis pran
Šąle kelio žydėsjo alyvos
Nupiešti Freskai
Manekenas
KONČIAUS BITINIS'KYSTS - mas
J.
Williams,
18
metų
traukiniu
Salzburgo link ciškonas daug sunkiau onorėjosi pasiekti ištie57 Battery St. !».. Abtacto.. juįf1
—- Belaisvių lageryje
į amžiaus, nelegalės Airit
Šimtas dolerių dos-anų. kuris įrodys, jog
sus rankas ir nusiraškyti. Gražu buvo važiuoti trau- peravo lotinų kalba.
Didžiausi visame pasau — Augsburgas
medus nėra tikras bičių medus
Respublikonų Armijos na ly kur nors esantieji nu — Vokiečių sostinėje.
Netrukus jau buvome kiniu; iš sykio važiavome Mums aprodė celes, val
rys, už policininko nužu piešti freskai (tam tikri Po pietų, gegužės 26 d. Alpuose. Izonco triukš-Dravos slėniu, vėliau ėmė- gomąjį, koplyčią ir kitas
MEDAUS KAINA —
dymą.
paveikslai, nupiešti ant jau sėdėjome vagonuose, mingai putojo krisdama me keltis aukštyn ir kėlė įdomesnes vienuolyno vie
Kvorta, stiklinė________85c.
Policija
ėmėsi
išsklaidy

langų stiklų, mozaikos ir beveik visi atvykę su ‘Pei- iš kalnų Alpių pietiniu mės nuolatos. Kalnų vir tas. Nuėjom bažnyčion.
5 svarai------------------- $1.25
ti susirinkusią 300 asme kitų tam tikrų medžiagų,
Galionas, 12 svarų___ $3.00
cho’ keleiviai. Čia buvo vo šlaitu. Gėrėjomės kalnais šūnės snieguotos, kitus Buvome bažnyčioje gegu
Persiuntimą mes patys apmo- nų publiką, kurie piktai įvairiose vietose), randa
iškišę galvas pro vagonų dengė debesys. Kitur de žinės pamaldose. Čia yra
1 kame. Siunčiame irgi C.O.D.
šaukė į Amerikiečius: — si taip vadinamoje Sistine kiečiai, lenkai, čeko-slova- langus, kol visai nesute besys užkliuvę už kalnų
sudėtos vieno palaiminto
Končiaus Bitininkystė
/‘Kodėl jūs nebūnate na bažnyčioje, Romoje. Tą kai». mes lietuviai, dalis mo. Labai nenorėjom, kad viršūnų negalėdavo pras
jo šv. relikvijos.
57 Battery St.,
muose?” Du iš minios pa bažnyčią pastatė Jo Am latviu ir estai. Keli latviai
linkti.
ateitų
naktis
—
bet
ji
sa

(Bus daugiau)
nevažiavo,
nes
dar
vakar
leido sviedinius. Demons žinosios Atminties, Popie
No. Abington, Mass.
Sustojome
Koblinzo
sto

įtrantų minia nuėjo prie žius Sikstus IV. Ji buvo jie išvyko Romos aplan vo skraiste apgaubė vis
ty. Buvome taip aukštai, LDS Naujos Anglijos Apskr.
kalėjimo, kur buvo pakar galutinai užbaigta staty kyti. Traukinys lėkė į va ką.
Susnūdome,
visgi, ir kad debesys buvo po kojo
tas Williams, bet ten jokio ti ir puošti, vos tik 14& saros vakarus, Adriatiko
Suvažiavimas
mis ir pašlaitėse esančių
naktį nieko nebematėm.
trukšmo nebuvo.
m. Bažnyčios ilgis, 13< krantu. Jūros pakraščiai
Vidurnaktį net nušalau. kaimų iš po debesų nebe
Rugsėjo 27 d., 2 vai. po
Du iš demonstrantų bu pėdos; o plotis, — 45 pė labai viliojo akį. Trauki
pietų, Šv. Petro par. sve
vo areštuoti ir nuteisti dos. Tuos visus freskus nys lėkė tai pirmyn, tai Keista buvo mūsų kelionė. simatė.
trim mėnesiam kalėjimo. arba freskuotus paveiks atgal — jis kėlėsi aukš Iš Vladivostoko išvažia Vis kėlėmės aukštyn. tainėje, 492 E. 7th St., So.
lus, ankščiau ir vėliau yra tyn. Po kairei, pajūry pri vom, buvo, rodos, dar žie Sniegas buvo čia pat. Pra Boston, Mass. įvyks LDS
ma. Prie Malakos — sau sidėjo tuneliai. Vienas jų Naujos Anglijos Apskri
"Darbininkas" Atperka nupiešęs garsusis Itali važiavome puikią pilį — lė
svilyte svilino ir beveik Prano Juozo vardu buvo čio suvažiavimas. Visos
Tautinės Dailės, o ypač rūmus vadinamus “MiraSenus Rekordus
Piešybos, milžinas geni more” — tai buvusio Aus iki Viduržemio jūros. Čia ilgiausias; juo trukome kuopos prašomos išrinkti
jus, — Michael Angello, trų princo Ferdinando rū buvo gerokai šilta — o da net 12V2 minutų keliauti1 ir prisiųsti delegatus į apJei kas turite senų plok 1475 — 1564 m. Visa Cen- mai. To princo, kurį 1914 bar vėl šalta; prieš akis traukiniu.
skričio suvažiavimą.
štelių - rekordų, nenumes- tralinė Sistinės bažnyčios metais nužudė Sarajeve ir vėl matyti sniegas.
Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas
Netoli Salzburgas. Po
įkite jų — atneškite “Dar domė arba kopula, yra dėl to buvo pirmoji kibir
Antanas Zavedskas, Pirm.
Rytas išaušo. Skubinu kairei, matėme pilį. Ji bu
Geriausia vieta dėl gavimo
bininko” administracijon, papuošta ištisomis tų fre kštis įžiebusi pirmąjį Di prie lango. Visur kalnai, vo viduramžių laikų, sto
Tarnas Versiackas, Sekr.
366
W.
Broadway,
So.
Permanent Wave
krioklių vanduo šniokščia vėjo ant stataus ir aukšto
skų serijomis, aiškiai at dįjį Karą..
Boston, Mass. ir už kiek vaizduojamomis Pasaulio
Jūros pakraščiu daugy krisdamas iš aukšto nuo kalno, į kurį įkopti, rodos,
CASPER’S
vieną seną plokštelę gau Sutvėrimą, ir kitus šven
bė vinuogių plantacijų. uolos, nuo akmens ant nėra jokio kelio.
BEAUTY SALON
site 2 ir pusę cento.
Tą pačią dieną vakare
tuosius Senojo Testamen Kaimai stovi prie kits ki akmens.
83 L STREET, So. Boston, Mass.
Salzburgan.
to įvykius. Tas darbas pa to. Trobesiai mūriniai, neSaulei pakilėjus, gegu atvykome
Tel. ŠOU 4S45
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
daryti Michael Angellu’i diaukai, bet
Vokietijos
daugybės žės 2 d. buvome paskuti Persėdome
truko 4x/2 metų laiko, ir dviejų aukštų. Geležinke nėje Italijos stoty (Tauri traukiniu ir už valandos
buvo dideliai varginantis, lių stotys gražios.
ojo). Įvažiavome Austri- jau važiavome per Bavari
SKAITYKITE ir PLATINKITE
nes visą to sunkaus ir pai Didžiojo karo žymių bu jon. Apie pietus pasiekėm jądu syk savaitinį laikraštį
naus piešybos darbo dau vo visur pilna. Jau nuo Dravą (upę). Sustojom Gegužės 30 d. atvykome
guma, — dailininkui rei pirmos geležinkelio sto Warmbad - Vilach — šiltų Munchenan. Vokiečiai sa’
“Darbininką”
kėjo atlikti aukštieninties (Malpalhore) — ne
kam atsigulus. O čia dar
Jis yra tikras tavo draugas
nemažiau jį slėgė ir nuola buvo nė vieno sveiko, ne
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
KAIP TAPTI AMCKKOS PILIEČIU?
tinė pinigų stoka. Michael suardyto kaimo.
Vienoje,
sugriauto
namol
Angello taipgi nupiešė ant
“Darbininkas” išleido labai naudin
“DARBININKĄ”
sienos, prie kurios žemiau sienoje, buvo italų kalba]
gą knygutę, kuri labai daug padės
didysis altorius, labiausia parašas: “germanų kultū
tiems, kurie ruošiasi gauti Amerikos
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
ra”.
kiekvieną
žiūrovą
sujau

pilietybės antruosius popieriis. Joje
Pusei metų ...............-................... $2.00
Daugelyj vietų buvo su
dinantį
paveikslą:
—
“
Pas

yra trumpai suglausti klausimai ir at
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
i
krauta nuplauto, kvepian
kutinis
•
Teismas
”
.
Tas
sakymai
anglų ir lietuvių kalbose.
Pusei metų ............. .. ........_................... $1.00
darbas padaryti dailinin čio šieno kūgiai; jis mums
Knygutė mažo formato. Gali moterys
priminė Lietuvos kaime
ją įsidėti į ridikiulį (pocketbook). Di
kui
truko
lygiai
7
metai
Čekius ar money orderius siųskite:
delės raidės, spauda aiški. Norintieji
laiko!
J. Butkevičius. šienapiūtėš laiką.
Pakeliui pastebėjau ita
gauti knygutę — "KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?, — įdėkite
“DARBININKAS”
Jums nereikia porcijos lų “mirusiųjų miestus” —
į konvertą 25c., ir priklijavę 3c. štampą, pasiųskite “Darbininkui”,
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
386 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuojau ją gausite.
korčiukės pirkimui J. V. kapines. Jų matėm daž
Karo Bonų.
nai. Jie nedideli, aptverti

™

1|||F

Lietuvių Tremtinių Grįžimas
Į Nepriklausomų Lietuvą
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(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

-------------by-------------•AMT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR

Botered as secoad-claaa matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston,
Masa under the Act of March 3, 1870.
special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8,1917, authorized on July 12,1918

Acceptance for maiiing at

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly........ ..... ........ $4.00
Domestic onee per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
866 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680
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Turkų kariai maršo žygyje, kai įvyko Ankaroj aštuntas Oro Lygos
kongresas. Manoma, kad turkai irgi greitu laiku patirs karo veiksmų
žygius, kai karas vis arčiau atrieda prie jų šalies.

Reaguokime Į Pastangas
produktai yra civiliams.
nerasime užvaduo
Nedorybei Legalizuoti Jeigu
tojų, nebus galima gamin

singumui, kad iš jų pada
rytų gyvus Kristaus na
rius, amžinosios gyvybės
dalyvius,
paveldėtojus
amžinosios šlovės, kurios
mes visi siekiame iš gilu
mos širdies.

Motiny Džiaugsmas

* ’ * jt t

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ............
Viena kart savaitėje metams....
Užsieny metams ___ ______
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

jiems pridera, iš tikrųjų,
paaukoti savo vaikus Baž
nyčiai, kad ši ypatingai
vaisinga Dievo vaikų Mo
tina juos atgimdytų skai
stinančiuoju Krikšto van
denim! antgamtiniam tei

Vaikas-Didžiausias Turtas

“Jei tikrai krikščioniška
motina apsvarstys šiuos
dalykus, ji tikrai supras,
kad, iškilnesne ir pilna
paguodos prasme, šie mū
sų Išganytojo žodžiai yra
jai tariami: “Moteriškė...
pagimdžiusi gi kūdikį, jau
nebeatsimena suspaudimo
dėl džiaugsmo, kad gimė
pasauliui naujas žmogus”.
Iškilusi aukščiau visų mo
tinos pareigos skausmų,
rūpesčių, naštų, ji teisin
giau ir švenčiau už Romos

matroną Grakchų motiną,
Viešpatyje didžiuosis žy
dinčiu vaikų vainiku. Be
to, priėmę juos tinkamai
ir dėkinga širdimi iš Die
vo rankos, į šiuos vaikus
abu susituokusieji žiūrės,
kaip į dovaną, kurią jiems
Dievas pavedė ir kuri turi
būti naudojama ne jų pa
čių, ne viename tik žemiš
kame valstybės interese,
bet kuri turės teismo die
noje būti sugrąžinta Die
vui su vaisiumi”.

ti reikmenų, kuriems ta
Senovės Romoje, pas me tokių moterų, kurių
Moterystės Prakilnumas
Ryšiumi su siūlomu balsavimu Massachusetts medžiaga reikalinga. Ant vieną turtingą moterį at žiedai, didžiausias turtas
ras
įsakymas
reiškia,
kad
Taigi, iš Popiežiaus žo- kėjas, rašytojas, išradė
valstybėje dėl gimdymo kontrolės legalizavimo,
silankė jos draugės. Tur būtų jų vaikai. Nedaug to džių yra aišku, kad pir jas, kunigas, misionierius,
luksusinis
vartojimas
jė

Bostono katalikų laikraštis “Pilot” daro keletą tikslių
šeimose.
tingos ponios buvo gražiai turto rasime
pastabų, kurios siekia labai žilos senovės, 2400 metų gos bus draudžiamas ligi pasipuošusios. Pamačiu- Daugelis gyvendamos mo mas ir svarbiausias mote visuomenės vadas, žmo
karo pabaigos, ir WPB žo
atgal, kuomet gyveno garsusis graikų gydytojas Hip- džiais — “kad negalima sios ją nepasipuošusią ta terystėje iš savo valios rystės tikslas yra vaikų nių mokytojas, gelbėtojas
pokrates. Taip toli siekiama tikslu pabrėžti taurias prezervuoti aptarnavimo rė: “Kornela, mūsų drau neauklėja vaikų, arba au gimdymas ir auklėjimas. nelaimingųjų, suramintoKodėl susituokusieji ne jas verkiančiųjų.
Hippokrato pažiūras į medicinos etiką ir padaryti pa standardus”, ir “civiliai ge, kur tavo deimontai, klėja vieną, daugiausia nori vaikų gimdyti ir net
lyginimą su moraliniais dabartinės medicinos nuosta turės pakęsti nepatogumų 1 karoliai ir žiedai ?” Korne tris. Šiandieną žmonės panaudoja nedoras prie Koks prakilnus yra mo
terystės tikslas! Vyras ir
nuo
Bažnyčios
tąją, Hipokratas labai griežtai išlaikė dorovinį medici ir pasiaukojimų”. “Turi” la joms atsakė: “Palauki nutolo
mones
tam
pakenkti?
Kū

nos principą. Medicina jam buvo ne koks amatas, bet taip būti. Tą žodį mes visi te, parodysiu”. Už kelių mokslo, užmiršta, arba dikis yra naujoji žvaigž- moteris yra Dievo pasi
rinktieji
bendradarbiai,
šventa pareiga gydyti sergančią žmoniją, niekuomet gerai pildysime per ilgą minučių ji atvedė būrelį geriau sakant, nenori ži dė gyvenimo pasaulyje, Dievo
j
rankiai
, Diev0 kavaikučių ir savo noti, kad moterystės pir
nevartojant kenksmingų neleistinų priemonių. Jis žiemą karo nesmagumų. savo
draugėms tarė: “Štai ma mutinis tikslas yra au naujas visuomenes narys, ral tės platintoj&i.
buvo padaręs štai kokią priesaiką:
no deimontai, mano žie ginti ir auklėti vaikus. Ši Dievo numylėtinis, su
tvertas į Dievo paveikslą Tačiau, šiandieną, susi“Aš gydysiu kiek sumanau ir pajėgiu, bet nieką
Amerikiečiai padvigubi dai, mano didžiausias tur tokį tikslą pats Dievas ir panašumą, naujas cho- tuokusieji nori tik pasaudos tyčiomis savo mokslo blogam tikslui nevartosiu. no pirkimą karo bonų, bet tas”.
nurodė moterystės Sakra
ro balsas, kuris gieda Die- lio patogumų ir linksmyAš tauriai ir šventai išlaikysiu savo gyvenimą ir me jie nepasiekė Iždo Depar Nedaug šiandieną rasi mente gyvenantiems.
vui garbės giesmę, naujas bių; pasiaukojimo, pasiną. Įžengęs į bet kieno namus, aš stengsiuosi kiek į- tamento kvotos, ir Val
dangaus pilietis.
įšventimo dvasios jie nesuPopiežiaus Žodžiai
manydamas išgelbėti ligonį ir žiūrėsiu, kad nepadary džios ekonomistai sako,
Ir čia žemėje, kūdikis pranta. Jiems kūdikis ne
čiau žalos nevienam žmogui, ar tai būtų laisvas, ar kad jie daugiau turės pir Popiežius Pijus XI enci dauginkitės ir pripildyki yra gražiausioji gėlė, kuri ra Dievo palaima, bet našvergas... Jei tą priesaiką išlaikysiu, tebūna tai nau kti, kad išvengus infliaci klikoje, “Casti''iConnubii” te visą žemę” (Gen. I. 28) visus į save patraukia, vi- ta, kurios jie sutarę, viso— Skaisti Moterystė, sa Tą tas pats Šv. Augusti
dinga mano vardui ir menui. Jei prieš ją nusižengsiu, jos.
sus nudžiugina. Kūdikis mis priemonėmis, neprisiNuo sausio 1 d. bonų ko: ‘Taigi, tarp moterys nas ypatingai gražiai iš yra ateities geradaris, vei- ima.
tegu viskas priešingai man įvyksta”.
tės palaimų pirmą vietą kėlė iš apaštalo šv. Povi
Tą Hippokrato priesaiką turėjo gerai žinoti pla parduota už $5,400,000,- užima vaikai. Ir be jokio lo žodžių Timotiejui, sa
000. Iždo Departamento
Nusikaltimai Moterystei
čiai pagarsėjusi britų armijos slaugė Florence NighSekretorius sako, kad per abejojimo pats žmonių gi kydamas: “Kad vaikų
tingale, nes ir ji padarė štai kokį taurų pasižadėjimą: tris mėnesius pardavimai minės Įkūrėjas, kuris, sa gimdymas yra moterystės Katalikų Bažnyčia aiš- statymai, kurie yra griež“Aš iškilmingai pasižadu Dievui ir visiems čia bonų nepasiekė paskirtos vo gerume, panorėjo pa priežastis, Apaštalas liu kiai, be jokios baimės, tai priešingi Dievo įstatysusirinkusiems, kad savo gyvenimą praleisiu skais kvotos.
naudoti žmonių tarpinin dija šiais žodžiais: “Aš no prieš supagonėjusį pašau- mams, yra neteisėti. Kaį, skelbia ir pasako, kad da toki įstatymai norima
tybėje ir ištikimai praktikuosiu savo profesiją. Aš
Infliacijos
atžvilgiu, kavimą gyvybei platinti, riu, sako jis, kad jaunes rukdyti vaikų gimdymą pravesti, katalikai privavengsiu visko kas yra bloga ir moralybės įstatymų svarbu iš kur pinigai paei-, tai mokė, kada rojuje, niosios tekėtų”. Ir lig at
įsteigdamas, sakydamas į klausimą: cokiomis nors priemonė- lo balsuoti priešingai. Neneleistina ir niekuomet nevartosiu jokių nuodingų na. Valdžios ekonomistai moterystę
mis, yra biaurus moterys-Į balsavimas būtų pasyvus
nurodo, kad jeigu perki už tarė pirmiesiems mūsų tėpriemonių ir žalingų vaistų”.
“Kam?” tuojau priduria: ės Sakramento išniekini- prisidėjimas prie prieš
Reiškia, nuo Hippokrato iki Florence Nightingale $100. boną pinigais, ku- vams ir per juos visiems “kad turėtų vaikų, būtų mas, didis nusikaltimas dieviškus, neteisėtus įsta
ir
laikų (1820—1910) medikalinė profesija labai aukš riuos vistiek būtum su-‘ būsimiems vyrams
irieš gamtos ir Dievo įsta- tymus. Gražią ir prakilnią
“Augkite ir šeimų motinos”.
tai išlaikė dorovinį principą. Nėra abejonės, kad ir taupęs, tai neprisidedate, žmonoms:
ymus.
Katalikišką dvasią parodė
šiais laikais moralinis medicinos lygis nenukrito. Bet prie inflacijos kovos. As
Kolumbo Riteriai, kada
Žmogaus Prakilnumas
menys dalyvauja toje ko
Kada
valstybėje
rengia

jie viešai paskelbė, kad
atsirado žmonių (daugiausiai ne medikų), kurie me voje, kurie į karo bonus “Šiai Dievo geradarybei Jį pažintų, Jį mylėtų ir
ma
balsavimais
užgirti
katalikai turi
balsuoti
dicinos vardą pradėjo barbariškai išnaudoti. Paleista deda pinigus, kurie būtų j ir moterystės kilnumui į- amžinai su Juo danguje
gimdymo kontrolę”, ka prieš “gimdymo kontro
apyvarton šūkis, kad šeimose reikia mažinti vaikų praleidžiami
dėl kokių vertinti užtenka tik atsi džiaugtųsi. Dėl šio nuosta
skaičius, jau tai dėl sunkių ekonominių sąlygų, jau reikmenų.
žvelgti į žmogaus prakil baus žmogaus iškėlimo į talikai turi žinoti, kad į- lės” vedamą įstatymą.
tai dėl pernelyg didelio moterų apsunkinimo. Šiai pa
numą ir į jo tikslo aukš antgamtinę eilę iš Dievo
Kas Reikalaujama
-§tumą. Žmogus, iš tikro, pusės, šis tikslas praneša
starajai priežaščiai sustiprinti pradėta agituoti, kad
Pakraščių Sargyba pra pranoksta visus kitus re visa, ką akis regėjo, ką Ko Bažnyčia reikalauja? • giesi savo žiedu, o aš samedicinos mokslas būk tai to reikalaująs. Be abejo
Kad visi pildytų Dievo į- vo”. Ji parodė jam savo
atsirado nusižengusių savo pašaukimui gydytojų, ku šo daugiau vyrų prisidėti gimus sutvėrimus savo ausis girdėjo ir kas į žmo statymus ir pasipriešintų vedybinį žiedą ir tarė:
prie jos laivų patrolės jū
rie tą teoriją parėmė, bet medicina kaipo tokia nuo rose. Pasiųskite laišką į protingos prigimties pra gaus širdį įėjo. Iš čia leng visam, kas neigia ir atmeJei aš to neturėčiau, tu
panašių tipų apsidraudžia ir neparemia tų nežmoniš Coast Guard Sailing Ves- našumu. Pridėkite dar tai, vai matyti, vaikai, gimę ta Visagalio
T.
nustatytą ano neturėtumei”.
kad jei Dievas nori, kad per Visagalį Dievą, su mo
kų užsimojimų suardyti šventas šeimų pareigas. Viens sel Committee, care of visi žmonės veistųsi, tai terystėje gyvenančių ben tvarką.
kits nusišmeižęs daktarpalaikis gal ir remia nesąži New York Yacht Club, 37 ne tik tam, kad būtų ir dradarbiavimu, yra die Kas priima moterystės ; Remk šios šalies apsigynimą!
ningų politikierių pastangas, bet rimtoji medicina West 44th Street, New pripildytų žemę, bet ir viškosios gerybės dovana gyvenimo malonumus, tas J
niekad neprisidės prie nežmoniškų, nemorališkų ir York City.
tam, kad garbintų Dievą, ir brangus
moterystės turi priimti ir jos naštą.
VICTORY
kriminališkų užsimojimų, o gimdymo kontrolė kaip tik
Priimti vyrai bus pri
vaisius.
Bet vaikai ir nėra našta, į
tos rūšies priklauso. Tad kiekvieno doro žmogaus pa siekdinti ir turės pilną mi- tadgi priversti rinkti se
tik tėvų pasididžiavimas
reiga — reaguoti bei priešintis gudrių bedievių pas litarinį stovį ir gaus regu- ną.
ir jų didžiausias turtas.
Dievo Garbei
BUY
liarį
Pakraščių
Sargybos
tangoms suardyti, suteršti ir pažeminti krikščionis
Kada
Pijus
X
buvo
iš

VISKAS REIKALINGA!
UNITED
‘Be to, krikščionys tė
kas šeimas. Iš viso užteks pasakyti, kad gimdymo mokestį už pastovią arba Metalo laužas būtinai rei vai supras, kad jie yra pa rinktas Romos Vyskupu
STATES
ir
Vyriausiuoju
Bažnyčios
kontrolė, kokioj ji bebūtų formoj, yra labai sunki nuo laikiną tarnybą.
kalingas, nuo senų auto šaukti ne tik žmogaus gi
KAR
dėmė.
K.
mobilių iki išsinešiojusios minę žemėje platinti ir pa Ganytoju, jis sakė savo
ONDS
Taupymas visokių atlie- saugiosios spilkutės. Per laikyti, kad ne tik skirti motinai koks jis esąs lai
mingas
ir
linksmas.
Paro

AND
kamų daiktų yra būtinai! žiūrėkime savo pašelme- duoti bet kokių tikrojo
STAMPS
reikalingas darbas. Kiek-ininius kambarius, užpa- Dievo garbintojų, bet duo dė jis motinai Popiežišką
žiedą
ir
juo
džiaugėsi.
Jo
vienas žmogus šioje šalyje kalinį darželį, įrankių vie ti Bažnyčiai sūnų, pagim
motina jam tarė:
tą turi suprasti. Ašis lig teles, ūkis, fabrikus, garaŽmonės, kurie nepaisė spaudimas ateina. Ženklai šiol varė jo karo mašiną1 žus, skiepus, ir visas kitas dyti piliečių kartu su “Tu didžiuojiesi ir džiaušventaisiais, ir Dievo įna
įspėjimų Leon Henderson kasdien pasirodo.
tik atsargiu ir nepertrau- vietas, kur tik laikoma vi- mių, kad žmonės, prisiri
ir Donald Nelson, kad ci Karo Produkcijos Tary kiamu taupymu. Amerika šoki seni daiktai. PaveskiMŪSŲ SODALIETĖS
viliams žmonėms gręsia ba išleido du įsakymu, ku — Suv. Tautų arsenalas— me atliekamus ir nevarto- šę prie Dievo ir mūsų At
SVARBUS PRANEŠIMAS
ilgas, sunkus laikas trū rių šešėlius jau matome. tiek daug visko reikalau- jamus daiktus karo pas- pirkėjo garbinimo, diena
iš
dienos
daugėtų.
Be
abe

kumų sekamais
mėne Vienas įsakymas praneša, ja, kad mes galime pagrei- tangai.
siais, matys išsipildymą kad “nėra pakankamai tinti pergalę tik sukoncen- Į Bet rinkti juos negana, jo, susituokusieji krikš
Naujosios Anglijos Merginų Sodaliečių Apskričio
būtiniems
reikalams” truotu ir visą-tautą api- Reikia tą medžiagą įteikti čionys, net jei ir jie patys suvažiavimas įvyks Spalių (October) 12-tą dieną, šv.
tų įspėjimų.
yra pašventinti, negalės
plieno,
cinko,
daug
rūšių
Šalis lig šiol vartojo
mančiu vaju.
“junkmonui”, kuris už ją to savo pašventinimo per Juozapo lietuvių parapijos svetainėje, Rogers Street,
medžio
ir
daug
kitos
me

reikmenis gerųjų 1941
Šalis būtinai reikalauja užmokės pagal svarą, ar- duoti savo vaikams; prie Lowell, Mass.
džiagos.
Kitas
įsakymas
dienų, prieš pakeitimą in
geležies laužo, vario, mi- ba galima ją paaukoti a- šingai, natūralus gyvybės
Visos sodaliečių kuopos išrinkite savo atstoves,
dustrijų programos. Ir iš sustabdė darbą 85 viešose singo, cinko, aliumino, pylinkės rinkimo stotims vaisius yra tapęs mirties kurios galėtų dalyvauti metiniame seime.
skyrus gumos, cukraus ir ir privatinėse įstaigose.
švinos, gumos, virtuvės1 arba labdarybės tikslams, keliu, kuriuo pirmapradė
Kadangi šį metą yra karo stovis ir negalima daug
gazolino trūkumus, dėl Ką tas reiškia? Pirmas riebalų, skudurų, virvių ir į Yra mūsų visų pareiga pa- nuodėmė perduodama vai
stokos laivų, galima saky įsakymas reiškia, kad ta etc. — paminėti tik kelias greitinti pristatymą šio kams; tačiau jie išlaiko siųsti atstovų, tai prašome išrinkti bent valdybos na
ti, kad paprastas suvarto- medžiaga nebus skiriama medžiagas, kurias reikia1 svarbaus metalo į tinka- kažin ką tos padėties, ku res, kurios atstovautų jūsų koloniją.
Vėliau paskelbsime platesnę dienotvarkę.
tojas dar karo nejautė. civilinių industrijai, ne taupyti. Neturime pakan- mas vietas atjauninimui ri buvo pirmosios susituo
OWI. kusiųjų
NAUJOSIOS ANGLIJOS VALDYBA.
Neilgai taip bus. Didelis paisant kaip svarbūs tie karnai žalios medžiagos!
poros žemėje

Naminis Frontas

I
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Meteliai.
_ : *
7051. Mikulskytė, (Juozas),
NAKE
gyv. vieta Meteliai.
EI
7052. Mikulskis, (Juozas), g.
Žemiau talpiname iŠ Lie-Į 6916. Mekišius, Pocilas (Bla-'šeimininkė, g. v. Alytus.
vieta Meteliai.
tUVOS išvežtų gyventojų 'žys), gimęs 1909, ūkininkas, g. j 6952. Micuta, Juozas (Vin7053. Mikulskaitė, Kazė, 65,
cas), gimęs 1902, gydytojas, g.
Sibiran sąrašą, kurį su vieta Melagėnai.
šeimininkė, gyv. v. Panoteriai.
7054. Mikulskis, Andrius, 62,
rinko ir sutvarkė Lietuvos 6917. Mekišaitė, Elena (Jo- vieta Vilnius.
nas),
gimusi
1905,
darbininkė,
6953.
Miciunienė,
Marija
ūkininkas, gyv. vieta ElzbietaRaudonasis Kryžius. Šis
7089. Milevičius,
Algirdas
S (Jurgis), 45, slaugė, gyv. vieta
sąrašas yra labai svarbus, ^'- vleta Švenčionys,
vas, Rudamina.
(A- Švenčionėliai
7055. Mikulskienė, Aleksan (Juozas), 14.
nes iš jo Amerikoje gyve- 6918.
fi91s Mianovskis, Stasys
St
7090.
Milevičienė,
Sofija
dra, 45, ūkininkė.
nanti giminės ar pažįsta leksas),52, teisininkas, gyv. v. 6954. Maknavičius, Feliksas
(Juozas), 36, darbininkas, g. v.
7056. Mikutavičius, Aleksan-; (Liudas), 37, gyv. v. Ukmergė.
mi galės sužinoti apie sa Vandžiogala.
6919. Miarova, Marija, 31, Vilnius.
[dras (Antanas), gimęs 1882,! 7091. Milevskis, Vaitiekus
vuosius, nuo kurių dabar mokytoja,
gyv. vieta Vilnius. [ 6955. Michailovičius, Stasys,
[samdinys, g. vieta Panevėžys. (Mečys), gimęs 1912, inžinie
negauna jokių žinių.
6920. Miarovaitė, Danutė, 1. 50, darbininkas, g. v. Vilnius.
7057. Mikutavičienė,
(Ju rius, gyv. v. Vilnius.
Sąrašas sunumeruotas ir 6921. Michelskis, Vladas, 45, 6956. Michailovičius, Jonušas
7092. Miliauskaitė, Ona (Vinlius) , gimusi 1895, šeimininkė.
alfabetiškai
sudarytas. ūkininkas, gyv. vieta Vilnius, j (Stasys), 18, mokinys.
7058. Mikutavičius, Aleksas cas)> ^7, darbininkė, gyv. viePirmisLusia paduoda išvež6922. Michelskienė, Rozalija 6957. Michailovičiutė, Danutė
(Aleksas), gimęs 1924, moki- ta Marijampole.
tojo pavardę, vardą, 0 (Vacius), 42, šeimininkė, gyv. (Stasys), 16, mokinė.
7093. Miliauskas, Stasys, 31,
Inys.
skliauteliuose tėvo vardą, vieta Vilnius.
6958. Michailovienė, Bronė
7059. Mikšys, Kajetonas, gi- mokytojas, g. v. Marijampolė.
išvežtojo amŽIUS ir gyve6923. Micelskis, Juozas (Vla- (Povilas), 23, šeimininkė, gyv.
Į męs 1907, samdinys, gyv. vieta
7094. Miliauskienė,
Marija,
namoji vieta Lietuvoje.
das), 17.
į vieta N. Vilnia.
į Kaimas
[ 23. šeimininkė.
6924.
Micelskytė,
Kristina;
6959.
Michailakovaitė,
Danė,
7060.
Mikšienė,
Eugenija'
7095.
Miliauskas,
Juozas
, (Tąsi)
|8.
(Gabrielius), gimusi 1907, ar- (Stasys), 3.
6889. Merkelienė - Pakštienė, (Vladas), 15.
7096. Miliauskas, Juozas, 33,
6925. Micevičius, Mykolas-; 6960. Mikalauskas, Kleopas,
| tištė, gyv. vieta Kaunas.
Marija, gimusi 1919, samdinė.
Kazys, 47, karininkas, gyv. vie-153, ūkininkas, gyv. vieta Pa
7061. Mikšys, Aleksandras mokytojas, g. v. Uta, Gudeliai.
6890. Merkelis, Algimantas
7097. Miliauskienė, Magdale
ta Švenčionėliai.
Į virvytė, Šiauliai.
(Kajetonas), 7, gyv. v. Kau(Jonas), 7.
na (Julius), 21, šeimininkė, g.
6926. Micevičienė, Marija, 45,
6961. Mikalauskienė, Izabelė,
|nas.
6891. Merkevičius, Antanas
samdinė.
šeimininkė, gyv. vieta Pavirvy7062. Mikšys, Vladas (Juo- vieta Vilkaviškis.
(Antanas), 60, ūkininkas, gyv.
7098. Miliauskaitė, Zosė (Jo6927. Mickevičius, Juozas (A- tė, Šiauliai.
Įzas), gimęs 1901, vežikas, gyv.
vieta Kėdainiai.
įnas), 29, gyv. vieta Vilkaviš
leksas), gimęs 1887, inžinie6962. Mikalauskienė, Janina,
Į vieta Kaunas.
Elena , rius, gyv. vieta Vilnius.
6892. Merkevičienė,
39, šeimininkė, gyv. vieta Šan-!
7063. Mikšienė, Marija (Jur- kis.
(Juožas), 50, ūkininkė
Į 6928. Mickevičiūtė, Jadvyga čiai, Kaunas.
gis), gimusi 1904, šeimininkė,7099. Miliauskas, Petras (Ai
6893. Merkevičienė, Danutė (jonas)> gimusi 1918, vienuo-1 6963. Mikalauskas,
Juozas
gyv. vieta Kaunas.
; gustinas), 37, samdinys, g
(Antanas), 16, mokinė, S- v- lė, gyv. vieta Vilnius.
(Juozas), 12.
7064. Mikšytė,
Romualda v- dnius.
7100. Miliauskienė,
Kėdainiai.
6929. Mickevičius, Kleopas
6964. Mikalauskienė, Marija
Vienas iš naujoviškų būdų rinkti armijai knygas (Vladas), 9, mokinė.
6894. Merkys, Jonas (Karo (Mikas), 36, samdinys, gyv. v. (Marijaus), gimusi 1883, slau Anglijoje, tai tas šūkis: “mylią knygų”. Visi, kas tik
7065. Mikšys, Jonas (Vla- (Juozas), 27, šeiminink.
7101. Miliauskaitė,
Alėto.
lis), 66, ūkininkas, g. v. Ska- Kaunas,
gė, gyv. v. Ukmergė.
turi kokių knygų neša ir tiesia knygą prie knygos, kad das), 15, mokinė.
(Petras),
5.
piškis, Bajorai.
; 6930. Mickevičiūtė, Apolonija
6965. Mikalauskas,
Balyss! mylią nutiesus ir paaukavus kariams.
7066- Mikšys, Jonas, 41, mo7102. Miliauskienė,
Koste
6895. Merkienė, Albina, 26, i (Jonas), gimusi 1913, slaugė, (Juozas), gimęs 1924, moki’*
'Rytojas, kyv. vieta Tauragnai.
gyv. vieta Kaunas.
į nys, gyv. v. Jašiūnai, Nauja kytojas, gyv. vieta Šiauliai.
ūkininkė.
vieta Marijampolė.
j 7067. Mikšienė, Stasė, 36, (Vincas), 30, šeimininkė, gyv.
Vacius
*
sodžiai.
6931.
Mickevičius,
vieta Dotnuva.
6896. Merkytė, Emilija (Jo
7024. Miklaševičienė, Petro- mokytoja.
6996. Miežienė, Kazė (Kaje
7103. Miliauskas,
Zigmas
(Antanas), 33, teisininkas, g.
6966. Mikalauskienė, Marija, tonas),'36, mokytoja, gyv. vie nė, 38.
7068. Milaknienė, Ona, 70,
nas), 3.
45, šeimininkė, gyv. v. Vilnius.
6897. Merkys, Pranas (Kip-'vieta Kaunas,
7025. Miklaševičius, Antanas ūkininkė, gyv. vieta Mitrgaliai, (Antanas), 5.
ta Šiauliai.
6967. Mrkalskytė, Teresė, 16,
7104. Miliauskas, Petras (Joras), 46, vežikas, g. v. Kaunas. I 6932- Mickevičius, policininRokiškis.
_
6997. Miežys. Rimvydas (Jo (Antanas), 11 .mokinys.
mokinė.
6898. Merkys, Kasys, 32, ^as, gyv. vieU Kybartai.
7026. Mikličius, Jonas (Ra7069. Milanis, Juozas (Anta-'nas), gimęs 1913, darbininkas,
nas) , 12, mokinys.
6968. Mikalskis, Kazys, 14,
..
*
! 6933. Mickevičienė, Magdale| gyv. vieta Vilnius,
6998. Miežytė, Joni ta (Jo- polas), 24, mokytojas, gyv. v. nas), 40, ūkininkas.
samdmys, g. v. Anykščiai.
x
cofkA
1■ Tb 1 v •• na (Tomas), 30, samdine, gyv. mokinys.
i Baisoniai, Pabaiskas,
7070. Milaknienė, Veronika, Į 7105. MiUnienė, Koste, 50,
nas), 9.
6899. Merkiene,
Pulcherna
6969. Mikalskis, Andrius, 11,
/T>
.
_
vieta Vilkaviškis.
(Jo-Į
7027.
Miklrnevičienė,
Magda-140>
ūkininkė.
šeimininkė, g. v. Mankiškis,
6999. Miežys, Vaidutis
(Pranas), 26, samdine.
... ....
...
,.
ennn
i
kt--,- rrr
'
69d4- Mickevičius, Aleksan- mokinys.
Aldona, Grinkiškis.
Iena, 56, darbininkė, gyv. vieta
7071. Milaknytė,
nas), 6.
/
^e’
e
a" dras (Martynas), 38, samdi-! 6970. Mikalskis, Stasys, 5.
i 7106. Milinis, Jurgis (AlekTursučiai,
Marijampolė.
(Juozas),
14.
7000. Miežlaiškis, Jonas (Anzys), 4.
nys, gyv. vieta Virbalis.
6971. Mikalskytė, Ona, 4.
Regina sas), 24, ūkininkas, gyv. vieta
7028. Miklinevičius,
Petras
7072.
Milaknytė,
tanas), 50, g. v. Vandžiogala.
6901. Merkys, Antanas (Ka-’ 6935 Mickevičienė, Ona, 35,
6972. Miknevičius, Antanas
į Mankiškis, Grinkiškis.
7001. Migrytė, Teresė (Sta (Pijus), gimęs 1909, ūkinin-1 (Juozas), 12, mokinė.
rolis), 56, buvęs Lietuvos pre- moky+oj2_ gyV. vieta Virbalis. (Stepas), 38, darbininkas, g.
7073.
Milaknytė,
Danutė
7107. Miliūnas, Jokūbas (Sisys), 23, darbininkė, gyv. vie- kas, g. v. Tursučiai.
mieras! 6936. Mickevičiūtė,
Regina vieta Vilnius.
mas),
65, ūkininkas, gyv. vieta
7029. Miklinevičiūtė, Elzbie- (Juozas), 4.
ta Raseiniai.
6902. Merkienė, Marija (An- (Aieksandras), 8.
6973. Miknevičienė, Emilija,
7074. Milašauskas, Juozas, Į Liudvinavas.
7002. Mikainis, Vilius (Ge- ta, 22, šeimininkė, gyv. vieta
tanas), 46, šeimininkė.
6937. Mickevičiūtė, Lionė (A- 30, virėja, gyv. vieta Vilnius.
7108. Miliunienė, Magdalena
gimęs 1919, studentas, gyv. v.
dertas), 56, ūkininkas, gyv. v. Tursučiai.
6903. Merkys,
Gediminas leksandras), 5.
6974. Miknevičiūtė, Ona An
(Tomas), 60, ūkininkas.
7030. Mikalainienė, darbiniu- : Ukmergė.
Nairiai, Biržai.
(Antanas), 19, studentas.
6938. Mickevičius, Vytautas tanas), 6.
Į 7075. Milašauskas,
Zigmas
7109. Miliūnas, Bronius (Jo7003. Mikainienė, Milda, šei kė, gyv. vieta Kybartai.
6904. Mesaksudis,
Kostas • (Aleksandras), 3.
6975. Miknevičienė, Jadvyga mininkė.
7031. Mikalajūnienė, Teklė, (Pranas), 50, namų prižiūrėto- kubas), 34, ūkininkas.
(Jonas), gimęs 1909, techni-1 5939 Mickonis, Juozas (Juo- (Edvardas), 63, šeimininkė, g.
> 7110. Milius, Vincas, gimęs
7004. Mikainiutė, Elena (Vi 40, ūkininkas, gyv. vieta, Uk- jas, gyv. vieta Kaunas.
kas, g. vieta Kaunas.
įzas), 50, ūkininkas, gyv. vieta vieta Kėdainiai.
7076.
Milaševičius,
Aleksanį 1905, karininkas, gyv. vieta
mergė, Paulinava.
lius), 18, mokinė.
6905. Meškauskas,
Povilas Širvintai.
6976. Miknickas, Vincas (Jo
Liusė 1 dras, 75, g. v. Vilnius.
Braškiai, Sintautai.
7032. MikalAjūnaitė,
7005. Mikainis, Vilius (Vi
(Kasparas), 41, pulkininkas,
6940. Mickonienė, Elena (Ka nas), gimęs 1915, šeimininkas,
7077. Milaševičienė, Juzė, 68,
7111. Milius, Pranas (Juo
(Stasys), 18, mokinė.
lius) , 10.
g. vieta Vilnius.
zys) , 40, ūkininkė.
gyv. vieta Vilnius.
Aldona
t
šeimininkė.
zas),
ūkininkas, gyv. vieta En7033. Mikalajūnaitė,
7006. Mikainiutė, Ona (Vi
6906. Meškauskas,
Juozas
6941. Mickonytė, Rūta (Juo6977. Miknickienė, Elena, 27,
7078. Milčius, Jurgis (Vin- dziuliai, Viduklė.
(Stasys), 13.
lius), 8.
(Vladas), 53. girininkas, gyv. zas), u, mokin5.
darbininkė, gyv. v. Vilnius.
Kosytėjcas),
29, darbininkas, gyv. vie7112. Milius, Kazys (Juozas),
7034. Mikoliūnaitė,
7007. Mikainiutė, Erika (Vivieta Vilnius
6942.
Mickonis,
Aldonas
6978. Mikolaneris, Viktoras
(Elzbieta), gimusi 1919, stu-1ta Kaunas, Gaižeriai.
35, darbininkas, g. v. Šiauliai.
liūs), 9.
6907. Meškauskienė, Vladė,
(Juozas), 9.
Į (Grigalius), gimęs 1924, moki7079. Milčiūtė, Stasė (Juo7113. Miliušis, Baltrus (Juo7008. Mikalajūnas, Petras dentė, gyv. vieta Kaunas.
45, ūkininkė, gyv. v. Smalvai
6943. Mickonis, Juozas (Juo- nys, gyv. vieta N. Vilnia,
7035.
Miknevičius,
Pranas
Ižas),
30,
mokytoja,
gyv.
vieta
zas),
58, ūkininkas, gyv. vieta
(Kazys), gimęs 1904, samdi
Bakmatai.
zas), 7.
į 6979. Mikuvienė, Ona, 26, mo- nys, gyv. vieta Šakiai.
(Juozas), 32, mokytojas, gyv.(VydiškiS. Padubisys, Žadvainiai.
6908.
Meškauskas, Jonas
6944. Mickonytė, Danutė kytoja, gyv. vieta Varėna.
vieta
Truskava,
Ramygala.
7080.
Mileika,
Aleksandras,
7114.
Miliušienė,
Marija
7009. Mikalajūnienė, Sofija,
'(Juozas), 16, mokinys.
(Juozas), 4.
į 6980. Migevičius, Stasys, 47, gimusi 1911, šeimininkė.
7036.
Mikniūnas,
Julius
(Juo59,
kunigas,
gyv.
v.
Utena,
Vy(Vladas),
51,
šeimininkė.
6909. Meškauskaitė. Janina
6945. Mickovienė - Bucevi- vargonininkas, gyv. vieta Pa7010. Mikalauskas, Jonas, 12, zas), gimęs 1906, mokytojas, žuonys.
_
7115. Miliušis, Vladas (Bal(Juozas), 11, mokinė.
žiūtė, Marija (Mikas), 43, den- nevėžiukas.
g.
vieta
Alsėdžiai.
7081.
Milenienė,
Koste,
51,
ūitrus),
17, ūkininkas.
mokinys, gyv. v. Kaunas.
6910.
Meškauskas, Jonas tistė, g. vieta Kaltinėnai.
Vincė
6981. Migevičienė,
7037. Mikniūnienė, Marcelė kininkė, gyv. vieta Monkiškis, į 7116. MiUušis, Tadas (Balt7011. Mikalauskas, Karolis
(Jurgis), 55, ūkininkas, gyv. v.
6946. Mickienė - Grikaitė: (Pranas), 40, šeimininkė.
(
Antanas),
gimusi 1911, moky- Grinkiškis.
! rus), 13, ūkininkas,
(Kazys), 43, samdinys, gyv. v.
Švenčionys.
(Jurgis), gimusi 1911, šeimi6982. Mijekas, Antanas (Katoja, gyv. vieta Alsėdžiai.
7082. Milenas, Jurgis, 24, ū- ( 7117. Milkarkienė, Marija, 75,
Kaišedorys.
6911. Meškauskas, Antanas
ninkė, gyv. vieta Kaunas.
'jetonas), 33, darbininkas, g. v.
7038.
Mikniūnas,
Jonas,
38,
1
kminkas.
, šeimininkė, gyv. vieta Lentva7012. Mikalauskienė, Petronė,
(Stasys), 45, ūkininkas, gyv.
6947. Mickus, Kazys (Vin- Krinasalis, Saldutiškis,
mokytojas,
gyv.
vieta
Aisė-}
7083.
Mileška,
Jonas
(Juorig
........................
.
35, samdinė, g. v. Marijampolė.
v. Švenčionys.
cas), gimęs 1909, samdinys, g.
6983. Mieldazis, Stasys (An-.
_013 Mika]auskienj
Elena dfiai.
Ižas), 32, ūkininkas, gyv. vieta
7118. Milkauskas, Romanas
6912. Meškevičius,
Vincas
vieta
Kaunas.
«
ur M b
k
n.
38
’
85™™(Jonas,,
gimusi
1898,
mokyto7039.
Mikniūnaitė,
Danutė
Gervėčiai.
(Adomas), 48, samdinys, gyv.
(Juozas), 33, policininkas, g. v.
6948. Mickus, Kazys - Algis ta Jonava.
' .
.& Luokg
(Julius),
4,
gyv.
vieta
Aisė7084.
Milevičius,
Juozas
(Jovieta
Vilnius.
Kybartai.
‘SSTi;4-neto atcžmus
j 6984. Mieldaiienč, Jadvyga,
Julius dziai.
nas),
49,
darbininkas,
gyv.
v.
7119. Milkevičienė, Marija,
6913. Meškevičienė, Marija
6949. Mickus, Kazys (Julius). 45, seimininkė, gyv. v. Jonava. ,T
.
. . 1(UV1
. ,
7040.
Mikučionis,
Mikas
(JuoGervėčiai.
70,
šeimininkė, g. v. Lentvaris.
(Jobas), 30, šeimininkė, gyv. c
j• * rr
1
J -•
« •
(Juozas), gimęs 1904, mokyto355, samdinys,
gyv. vieta Kau6985. Mieldazis,
Romanas .
T. t i.zas),
gimęs
1900,
samdinys,
g.
7085.
Milevičiūtė,
Stasė
(An7120. Milkevičienė, Irena, 35,
v. Kybartai.
(Stasys, 11
jas, gyv. vieta Luoke.
nas.
tanas), gimusi 1914, darbinin- šeimininkė, g. v. Lentvaris.
l
m
7015. Mikalauskas, Tomas vieta Kaunas. /
6914. Meškevičius,
Vladas
6950. Mickus, Juozas (Vin
6986. Mieldazis,
Edvardas! /T
o
,•
7041. Mikučionis, Ignas (Vin- kė, gyv. vieta Vilnius.
7121. Milkis, Vladas (Bro
, «
(Julius,, 13, mokinys, gyv. v.
(Vincas), gimęs 1932.
cas), 27, mokytojas, gyv. vie (Stasys,, 6.
Luok5
cas), 43, Vilnius.
7086. Milevičius, Juozas, 40, nius), 24, vežikas, gyv. vieta
6987. Mieliauskas, Kazys (Mi
6915. Metrikas, Stasys (Jur ta Alytus.
7042. Mikulėnas, Kazys, 80, ūkininkas, gyv. v. Namališkiai. Šiauliai.
7016. Mikalauskaitė, Judita
ūkininkas, gyv. vieta Daugai
gis), 26, darbininkas, gyv. vie
6951. Mickuvienė - Punickai- kas), 52, samdinys, gyv. vieta (Julius), 12.
7122. Milkauskas, Zigmas
Kaunas.
Milevičienė, Veronika,
ta Radviliškis.
tė, Ona (Petras), gimusi 1913,
7017. Mikalunas, (Jonas), liai, Sudeikiai.
(Zigmas),
gimęs 1907, moky
6988. Miehauskiene, Marija, 4g gyy y MfltališkiS) Pušalo.
7043. Mikulenienė, Emilija,
ūkininkė.
35, šeimininkė
70, ūkininkė.
7088. Milevičius,
Marijonas tojas, gyv. vieta Vilnius.
tas.
Už^sdkykife Teniko Pas Mus i[ 6989. Mieliauskas. Algman-, 7#lg Mikalunienė, Stefa (A- 7044. Mikulėnas, Petras (Ka- (Juozas), 19.
(Bus daugiau)
tas (Kazys). 10, mokinys.
do|fas)
zys), 28, ūkininkas.
6990. Mieliauskas,
Stasys. J019 Mikalunas_ Algirdas
7045. Mikulenienė,
Janina j
seirtNimuu bettešiut
(Kazys), 6.
i (Jonas).
(Kazys), 19, ūkininkė.
6991. Mientusas, Vladas, 42, 7020. Mikalonis, Karolis (Ka
7046. Mikulenienė, Anelė, 28, i
jeį norį
gera šeimininke-virėja, tai tuosamdinys, gyv. vieta Vilnius. zys), gimęs 1899, samdinys, g. ūkininkė.
Rifautėljau
labai naudingą knygą _ "VALGIŲ
6992. Mientusienė, Koste (Ju vieta Lazdijai.
7047. Mikulėnytė,
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Bė
Kainos prieinamos.
lius), 36. šeimininkė.
7021.
Mikelionis,
Juozas (Norbertas), 1.
6993. Mietlenskis, Ignas (Ka (Flioras), 38, ūkininkas, gyv.
šioje knygoje dar yra pridečkas, kaip pasi
7048. Mikuličius, Danielius |
rolis), gimęs 1903, samdinys, vietą' Leipalingis.'
lsimas), 12, mokinys, gyv. vie- gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
gyv. vieta Švenčionėliai.
7022. Mikėnas, Povilas (Juo ta Vilnius.
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
zas),
32,
technikas,
gyv.
vieta
7049. Mikulskis, Juozas (A-|jL10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
6994. Miežinas, Etgaras (Ka
Grafton Ave., hfirigfon, Mass. Tėl. Dedham 1304-V rolis),
gimęs 1908, vežikas, g. Šimkaičiai.
domas), gimęs 1902, mokyto
vieta Biržai.
7023. Miklaševičius. Antanas jas, gyv. vieta Viešnagiai.
7050. Mikulskienė, gyv. vieta' 366 W. Broadway,
So. EostOIl, MoSS.
6995. Miežys, Jonas, 36, mo- (Antanas), 38, darbininkas, g

LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRAŠAS

Pristatom geriausį toniką Pikni- i
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir i
visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

E AK
man
BOND DAY
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Penktadienis, Rugsėjo 4, 1942
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DARBININKAS

Muz. J. ČižauSkas, kuris vie
šėjo New York ir NeW Jersey
apylinkėj, po savaites laiko su
grįžo, pilnas gražiausių įspū
veltui bandė, nes paskyrė į AAušros
Vartų
Parapija
džių. Parsivežė daug naujos
4. Pasiaukojimas Pergalei
viacijos mokyklą North Carolimuzikos, ir trumpu laiku teks
VYČIŲ 116-ta KUOPA
na valstybėje. Ten dabar ir
Lai pirmųjų Krikščionių pergalė sustiprina ir pa
girdėti bažnyčioj ir šiaip pa
Lietuvių bažnyčiose, kaip ir Petras randasi. Sveikiname už
kelia jūsų viltis ir šių dienų audroje nušviečia naujus
rengimuose.
Ypač džiaugėsi
kitų bažnyčiose, įvyksta gana pasisekimą ir linkime kuogelaimėjimus. Ankščiau ar vėliau siaučiančios audros
kompozitorio Žilevičiaus kuri
daug šliūbų per vienų metų lai riausių sėkmių moksle.
tik ryškiau duos visiems suprasti šiuos Apaštalo žo
niais, kuriuos pats autorius
ką. Iš to turėtų didintis skai
Korespondentui
pranešta,
džius: “Šitas yra pergalėjimas, kuris pergali pasaulį,
, apdovanojo. Taip pat susipaži
čius šeimynų prie lietuvių pa kad Vyčiai Vincas Burokas ir
mūsų tikėjimas” (1 Jo. 5, 4). Jei kraujo antspauda,
no su artistu - pianistu Vytau
rapijų, bet ar taip yra ? Ne. Gabrielius Trumpaitis buvo iš
tu Bacevičių.
kuri puošė Bažnyčios jaunystę per šimtmečius perse
Vieton didintis, tas skaičius siųsti kur-nors už marių. Abukiojimų, kančių ir didžių pasiaukojimų, dabar yra jos
mažinasi. Ir kodėl? Todėl, kad du laimingai pasiekė savo pas Kiek girdėti, p. Cižauskas buvaišinamas senų
gražiausioji žvaigždė, tai ir šių dienų Krikščionybės
daugumas mūsų lietuvių vyru kyrimo vietas. Savo laiškuose vo šlauniai vaišinamas
ateities pergalė, laimėta baisioje nelaimių ugnyje, pri
kų, mūsų lietuvaičių apsiveda sveikina visus ir ragina nepa- Ser^ draugų muz. Jono ir dain.
klausys nuo tikinčiųjų pasiaukojimo nuoširdumo.
su svetimtaučiais. Suprantan- miršti to tikslo, kuriam orga- Bronės Brundzų rezidencijoj, ir
tieji lietuviai gerai žino ką toki nizacijž buvo įsteigta. Geriau- Naujoj Anglijoj gerai žinomo
Nei ciesorių Nerono ar Dioklecijono žiaurumai,
šliūbai daro lietuvybei čia A- sios kloties abiem ir lai Dievas' muz- A. Vismino pastogėje.
nei Julijono Atsimetėlio velniškas griežtumas, nepa
merikoje. Todėl juos apima ne duoda, kad abudu sveiki su-TaiP Pat ir P38 ž™01108 seserys
laužė tų senovės didvyrių tvirtos ir ištvermingos va
p-les Paleokaites New Yorke.
paprastas džiaugsmas.
kada grįžtų čia į Ameriką.
lios, kurie drąsiai ėjo nešdami tikėjimo vėliavą. Visuo
mato, jog visgi yra tokių, kurie
Pereitą savaitę teko praleis
met ramūs ir visam pasirengę, nužiūrėdami kiek iš jų
įsitikinę, kad tik tada gali būti ti kelias dienas Peekskill, N. Y.
Antradienį, rūgs. - Sept. 15
bus reikalaujama pasiaukojimo, visokių kankinimų
tikra viltis gražaus gyvenimo Vice - Pirmininkui Vincui Mon- d. 2 vai. po pietų, parapijos
valandose, jie nebijojo; kada Kristaus priešai juos
moterystėje, kada apsiveda su tvilui, Jonui Butkevičiui ir An Moterų Socialio klubo pirmi
persekiojo ir kankino, jie visuomet pasiliko ištikimi
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo savo tautos žmonėmis.
tanui Grinkui.
ninkės Anelės
Sinkevičienės
ir tvirti savo šventajam tikėjimui. Krikščionybė, kuri lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny Tokį džiaugsmą jiems sutei
gražiame gėlių sodne prie 4
visuomet turi prieš akis pirmųjų amžių tikėjimo did- čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti- kė du iš 116-tos kuopos Vyčiai. Pastarais laikais miesto na Grammont Rd. yra rengiama
vyrių pavyzdžius, pasilieka dvasioje ištikima šiems namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji
Pirmadienį, rugp. 24-tą dieną me užėmė raštininkės vietą pasilinksminimas su užkan
šventojo Petro žodžiams: “Bet jei jūs ką kenčiate dėl į Raudin Johnson City N. Y.................................. $100 Aušros Vartų bažnyčioje prie- Į Sveikatos ^skyriųje Vytė Irena džiais. Bus beano ir kortaviJ
-____ 1^— .____ ______________ XS______ X->»
tA\
‘ ___
_ __ . . ’
teisybės,
palaiminti esate” (1 Pet. O3,14).
U. Žilinskienė, Waterbury, Conn.............................. 1.00 me moterystės sakramentą Keršytė. Pirmiau ėjo raštiniu mas. Laimėtojams bus gražių
Šitoki šių dienų Krikščionybė bus tikrai verta Z. Zamulevicius, Pittsburgh, Pa.............................. 5.00 Pranas Kudarauskas ir Rita kės pareigas WTAG radio sto-' ir naudingų dovanų.
tyje. Sveikiname ir vėliname
Pelnas eis Aušros Vartų pa
protėvių paveldėjimo ir giliai atjaus savo pasiunti V. Markauskienė, Lawrence, Mass.......................... 1-00 Kubertavičiūtė. Rita yra duktė pasisekimo naujame darbe.
Vinco
ir
Marijonos
KubertaviA.
Paliulionienė,
Lawrence,
Mass
................................
1-00
rapijos virtuvės įrengimo fon
nybės prakilnumą. Dievo paskirtoje valandoje, tiesa,
per kančias, bet garbingas kančias, ji apturės ramybę,
Mockienė, Chicago, III............................................ 1.00 čių, gyv. 184 Vernon St., o Pra Buvusi finansų raštininkė Li- dui. Visiems atsilankiusiems
lijona Rakickaitė irgi gavo
’ ■'iri paskatins su tautų Apaštalu šaukti: “Ačiū, Die-i Benevičius, New Haven, Conn............................... 2.00 nas yra sūnus Adomo ir Joan- naują vietą ofise Reed and j užtikrintas smagus laikas. Ne
F. Barcaite, Phila., Pa. .............................................. 5.25 nos Kudarauskų, gyv. 35 Cantik moterims ir merginoms,
-•d mums suteikė pergalėjimą” (1 Kor. 16, 57).
Prentice dirbtuvės. Praeitą sa
E. Paurazienė, Detroit, Mich........................................ 1-00 ton St.
bet ir vyrai, kuriems laikas pa
vaitę sėkmingai užbaigė comJaunavedžių
tėvai
yra
labai
Ištvermės Šaltinis
Stella Gribulys, Pittsburgh, Pa.................................. 2.00
! vėlins, maloniai kviečiami at
ptometry”
mokslus, kuriuos
sąžiningi
katalikai,
nuoširdūs
A.
Daunoris,
Kearney,
N.
J
.......................
...............1.00
silankyti.
jt kas gi pirmiesiems Krikščionims davė tos
ėjo vienus metus. Geriausios
parapijiečiai,
parapijos
reika

, . ,s ir pasiryžimo išpažinti savo tikėjimą? šven- Bruno Sarus, Chicago, III.....................
5.00
kloties naujoje
vietoje!
j „
3 " 77
,
J J
J
Pas „
Muz. J.
ir M. Cizauskus
v- .sis Sakramentas, ta vienybė su Kristumi, u Mrs. R. Butkauskas, Torrington,Conn..................... 2.00 lus gerai suprantantieji. Užau
1.00 gino labai gražias ir pavyzdin Buvęs Vytis praneša, kad sekmadienį, rugp. 30 d., lankėstiprųjų Duona. Prie Dievo Stalo jie gavo jėgų ir iš- Mr. & Mrs. A. Valančius, Cicero, III.
5.00 gas šeimynėles.
dabar eina radio mokslus vai-.s*
Pennsylvanijos pp. Karutvermės malonę visa nukęsti dėl Kristaus. Jų širdys JJ- Buzunienė, Linden, N. J.
Po
šliūbo
įvyko
puota
Auro

degė Dievo meile ir Jo reikalų uolumu; jie jautė savo V. Masenduke, Baltimore, Md.................. ,.............. 1-00 ra viešbutyje. Dalyvavo apie džios mokykloje Scott Fieid, žai, kurie buvo atvažiavę į Masširdyse paskatinimą veikti ir kentėti dėl Dievo; jų šir K. Miglinas, Thompsonville, Conn........................... 1-00 100 žmonių: giminių, draugų Illinois. Bronius prieš išvažia- sachusetts valstybę aplankyti
vimą ėjo kolektoriaus pareigas giminių kareivių, kurie tarnauA. Kvederavičius, Du Bois, Pa. ................................ 2.00
dys buvo pilnos dangiškos ramybės, jie visi jautėsi R. Zanevičienė, E. Vandegrift, Pa........................... 2.00 ir svečių. Tarpe atsilankusių bažnyčioje. Pirmiau buvo pas-, Ja Dėdei Šamui.
esą broliai ir seserys Kristuje. Jie maitinosi tuo pačiu M. Kulbinskas, W. Hazleton, Pa............................... 1.00 buvo Vyčių 116-tos kuopos Į kirtas bįti Miami Floridoje.;
-------------Maistu ir tuo pačiu Gėrimu, buvo surišti tos pačios A. Barkauskas, Lawrence, Mass............................... 1.00 dvasios vadas kun. Jonas C. Taipgi praneša, kad Vytis Jo- MŪSU klebonas kun. K. Vasys,
meilės į brolišką vienybę, suvienyti tuo paslaptingu A. Galinski, Cicero, III................................................. 5.00 Jutkevičius, kun. Jonas Baka- nas Marcinkus, kurs su juo bu- kuris kokį laiką buvo sunegadangišku ryšiu, kuris iš tūkstančių širdžių ir iš tūks S. Vitunskas, Grand Rapids, Mich............ ............... 5.00 nas ir kun. Jonas Padvaiskas vo Floridoje, dabar randasi ka- Įėjęs, jau tiek sustiprėjo, kad
tančių sielų sudaro vieną didelę šeimą, kame visi yra Mrs. A. Aitches, Granville, III..................... ............. 1.00 iš Šv. Kazimiero parapijos, riuomenės stovykloje Nebraska s3-'’0 bažnytines pareigas pravienos širdies ir vienos sielos — bažnyčios altoriuje, M. Makusas, Carbondale, Pa.........................................1.00 miesto majoras Bennett, advo valstybėje, kur seka tolimes- ^jo eiti.
po duonos ir vyno pavidalu jiems tikrai žinomai buvo A. Skirmont, Cicero, III................................................. 5.00 katas Kazimieras Tamulionis nias studijas. Abiem kuopa
jų sielų ir pergalės Dievas, kuris iškels Savo vėliavą- Wm. Yanchies, Chicago, UI....................................... 2.00 su žmona, graborius Petras Ka siunčia geriausių linkėjimų.
Sv. Kazimiere Parapija
Kryžių, vietoje Romos erelio, pasaulio nugalėjimui, M. Kupris, Wilkes-Barre, Pa......................................... 1.00 ralius ir Antanas Pinkevičius.
Savo kalbose visi sveikino jau Vyčiai tapo liūdesio pilni, iš- Į
pasaulio, kurio Roma bus centras ne jėgos, bet Tikėji A. Ambrose, Athol, Mass............................................... 1.00 navedžius ir linkėjo sėkmingo girdę, kad klebonas kun. Vasys Rugpiūčio 15 d. Šv. Kazimie
Mrs. N. Petrulis, New Haven, Conn.......................... 1.00
ro par. bažnyčioje priėmė Mo
mo.
sunkiai susirgo. Ypač buvo nu- į
Mrs. A. Schucka, New Britain, Conn........................ 1.50 gyvenimo.
terystės Sakramentą p. Milda
Tikėjimo Centras
kun. Vasys negalė- liūdę, kad klebonas negalėjo
M. Slanina, Binghamton, N. Y..................................... 1.00 • Klebonas
ji
xj-, ligos,
• r.
1
x- parapijos
••
11 1.
i Vaitekūnaitė, duktė pp. Jurgio
dėl
bet* pa- udalyvauti
piknike.
°
Švenčiausis Sakramentas yra tikėjimo centras E. Laužikaitė, Phila., Pa.............................................. 5.00 jo dalyvauti
....
...
__
..
. ,
.
ir Marcelės Vaitekūnų, su Kasveikino
jaunavedžius
per
savo
Kun.
Vasys
visuomet
buvo
jau......
_
7,
.
.
dabar, kaip ir buvo pirmuose amžiuose. Jo dvasinė gai- M papiauckas, Binghamton, N. Y........................... 5.00
žiu Leketskiu, sun u Kazimiero
vinanti jėga Bažnyčioje ir žmonijoje — žmonijoje taip m. Venskunaitė, Phila., Pa........................................... 1.00 ?vikarą kun. Jutkevičių. Pranas nimo mylėtojas ir rėmėjas, ypatingai Vyčių. Kaip Vyčių tė'..
7°;'
paskendusioje savimyloje, neapykantoje, pavydėjime, Mrs. Pleinis, Phila., Pa....... ........................................ 1.30 1 ir Rita gražia lietuviška kalba.
wT
, ' Liudininkais buvo jaunojo
dėkojo visiems uz vas ponas Norkūnas yra paša-;. ......
,
. .
.
prieštaravime, taip nutolusioje nuo Vakarienbučio M. Benesevich, Waterbury, Conn............................... 1.00 nuoširdžiai
. .
,
• , c, brolis B. Leketskas ir jaunosios
linkėji- kęs Vyčių seime, kurs įvyko So. I
. ,
. « „ 77 , _ .
dogmos — turi sugrąžinti žmones prie Dieviškosios U. Sarkauskienė, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
mimus ir gerus
,1 sesuo mokytoja G. VaitekunaiBostone, kun. Vasys yra daug I
J J

Studijų Rateliams

Aukojo Intertypos Fondui

Worcestef, Mas.

Puotos, kad jų atšalusios širdys atsigaivintų, o tos A. Leigienė, Brooklyn, N. Y....................................... 2.00 m“L.dau<;
nralpi~ti
širdys, kurio karštai myli Dievą, labiau Jo meile per-.Mra. K. Puskunigis, Brooklyn N. Y...................
i jaunieji išvažiavo į New York,.
šiimtų ir taip būtų gražiausias sutikimas ir broliškas' J. ir E Valentukenemi, Stoughton, Mass............. 5.00/
bJM
bendradarbiavimas. Tą reikalingą ir pageidaujamą »• Narbutiene, Waterbury, Conn.............................. 2.00 kyti Prano
Vytj A(JPomą
vienybę ir ramybę suteikia Dieviškasis Altoriaus Sa-.
nufe^Pa.
............................. 1.00 kurs šiomis dienomis baigia

z Zekienė, Waukegan, III.......................................... 1.30
A JakutiSj Brighton Mass.........................................1.35
A Bičkauskienė, Plymouth, Pa................................. 1.00
ę Lomer N. Ea’ston Mass. .................................... 2.00
*
*
m. Jokubaitė, New Haven, Conn................................. 1.00
c. Klimkaitis, Worcester, Mass.................................... 1.00
Mr. & Mrs. L. Ginkiewicz, Phila., Pa........................ 5.00
J. Letkauskas, Baltimore, Md................................... 1.00
D. Babonienė, Shrewsbury, Mass........................... 5.00
Ant. Norkus, Brockton, Mass. ................................ 5.00
Jadvyga Stotkus, Brockton, Mašs........................... 5.00
P •*
«
7
į John Miller, Chester, Pa.............................................. 5.00
IK. Budris, Maspeth ,N. Y............................................ 1.00
Klausimai Apsvarstymui
V. Janionienė, Amsterdam, N. Y............................... 1.25
1. Ką turėjo pergyventi pirmieji Krikščionys?
S. Trumpik’ienė, Amsterdam, N. Y........................... 1.00
V. ir S. Greičiai, Cleveland, Ohio............................ 2.00
2. Kaip jie nugalėjo pagonišką pasaulio dvasią?
3. Kaip mūsų dienos yra panašios pirmųjų amžių A. Rimdaitė, Chicago, III............................................ 5.00
Ražnyčini^
i N. Baltrumienė, Pittsburgh, Pa............................... 1.00
4. Iš kur pirmieji Krikščionys ėmė jėgos ir ištvermės? i M. Zalonienė, New Britain, Conn.......................... 5... 1.00
O. Rabikauskienė, Kingston, Pa............................... 1.00
5. koks yra visų malonių šaltinis?
A. Maciokas, Cleveland, Ohio...................................... 1.00
6. Kaip žmonija susilauks ramybes ir vienybės?
S. Rinkunas, Bethlehem, Pa......................................... 1.00
7. Kame žmonės tufi ieškoti vienybės ir pasiaukoji
G. Jeknevičiūtė, Keamy, N. J..................................... 1.00
mo dvasios?
J. Burnett, Bridgeport, Conn....................................... 1.00
8. Kodėl šiandieną Krikščionys turi būti pasirengę N. N., Shenandoah, Pa................................................ 2.00
pasiaukojimui?
PASTABA:
9. Kas reikalinga žmonijos taikai ir vienybei?
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš
10. Koks turi būti pastovios taikos pagrindas?
“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę
For Victory
’ MAKE
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja
EVERY
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
Buy
PAT DAY
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
UNITED STATES DEFENSE
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
BOND DAT BONDS * STAMPS
ramą ir nuoširdumą.

krainentas.
Bažnyčia šiandien su džiaugsmu ir meile paduoda ranką pirmųjų amžių Bažnyčiai. Per visus simtmeciuš
Kristaus
gerumas
ir artumas
buvo
visuomet
jau♦ • Jį
"»■ • a ’ -p •
J — — ~
Va
• •
Y
..
j
čiamas. Ir jei Jis atvėrė Švenčiausiojo Sakramento
malonių šaltinius per Popiežiaus Pijaus X veikimą,
taip, kaip buvo pirmaisiais Krikščionybės amžiais, tai
dėl to, kad Jis žino, jog mūsų laikai reikalauja iš mūSų tvirto tikėjimo, skaiščios dorybės, karštos artimo
Ineilės ir pasirengimo visokiam pasiaukojimui, nė
kiek nemažesniam, kaip Bažnyčios pirmaisiais laikais.

padaręs pastatyti organizaciją|suWM

ant gerų tvirtų pamatų. Visa ,
.
. .
kuopa linki pilnai pasveikti ir
.
... ....
- txx
tt, v
sv.
įspūdingai
praso
Dievo suteikti
Klebonui• I Per
.
, misiąs
.
» gieo
x
dojo solo ir duetą p. A. Thomgeriausios sveikatos.
J
c
sonienė ir muzikas Juozas K.
mokslus kariuomenės mokyklo
‘'Auksas ir Sidabras”.
Žemaitis.
je Fort Monmouth, N. J.
Pusryčiai įvyko pas jaunosios
Linkime naujai porelei geFederacijos 33 skyrius pereiriausios laimės, Dievo palaimos;tame susirinkime nutarė rengt tėvelius 41 Plantation St.
Jaunasis Leketskas tarnauja
ir gražaus gyvenimo. Ypač pa- P^engimą, kurio pelnu įsitaiDėdės
Šamo kariuomenėje, o
silikti gerais lietuvybės pnetevėliavas. Kadangi
liais, nepamiršti savo tėvų kai- valdybai P^^ta, tai dabar pir- jaunoji yra veikli parapijos
bos ir sukurti pavyzdingą lie- m™nkaf; įGlavickas pranta choro ir sodaliečių narė.
Jaunavedžia i buvo
išvykę
kad rengiamas piknikas Aušros
tuvišką šeimyną.
New
YorVartų parapijos darže sekma- praleisti atostogas
Jaunuolių skaičius kuopoje dienį, rūgs. 6. Valdyba kviečia kan ir į kitas vietas. Grįžo rugvis mažinasi. Kiek laiko atgal VVorcesteriečius į pikniką, kur piūčio 29 d. ir rado pas jaunoatsiskyrė nuo savo tėvų ir nuo galėsite gardžiai atsigert, ir sios tėvelius susirinkusį gražų
Vyčių Vytis Antanas Reinys, gaspaainės pagamins gardžius būrelį svečių ir viešnių, pp.
visus pavaišino
brolis dabartinio kuopos pirmi valgius, ir su draugais pasi- Vaitekūnai
Valdyba, skanumynais. Palinkėta jauna
ninko. Gegužės mėnesyje Anta linksmint.
vedžiams daug laimės ateityje.
nas sėkmingai užbaigė inžinie
Ketvirtadienį,
rugp.
27
d.
pp.
riaus mokslus vietinėje techni
Rugpiūčio 30 d. Moterų Są
kos kolegijoje. Tuojaus po už Paleckų naujai įgytam gyveni
mo
bute,
buvo
surengta
šaunus
jungos
Mass., Me. ir N. H. aps
baigimo išvažiavo į New Jer
vakarėlis
pagerbti
klūbietę
Ma

kričio išvažiavimas, Maironio
sey užimti svarbią vietą vieno
rijoną
Paleckienę
ir
jos
vyrą
parke, puikiai pavyko. Diena
je ten technikos dirbtuvėje. Bet
Vladą,
kuris
yra
parapijos
ko

buvo graži ir dalyvių buvo ne
Dėdė Šamas jam ramybės ne
lektorium.
P-nai
Paleckai
pasi

mažai. Išvažiavimas buvo 5 ir
davė. Pašaukė į kariuomenės
žymėjo,
kaipo
geri
parapijos
69 kuopų vadovybėje. Tikima
tarnybą. Pastebėdami jo gabu
darbuotojai
:
Marijona
Moterų
si, kad apskričiui liks gražaus
mus technikos, ypač radio sri
tarpe,
o
Vladas
niekuomet
ne

pelno.
tyje, vadai paskyrė toliau tęsti
atsisakė
viešame
veikime
pasi

Rengėjos taria širdingą ačiū
mokslą kariuomenės radio mo
darbuoti.
p. A. Strakauskienei ir L. Venkykloje Fort Monmouth, N. J.
Šio
vakaro
kaltininkė
nema

čienei
už prisiųstas aukas, BosLinkime sėkmingai užbaigti
žai
buvo
nustebinta,
kada
apie
tonietėms už atsilankymą ir
šiuos mokslus.
50
moterų,
jai
nieko
nežinant,
prisidėjimą darbu ir aukomis,
Jau suvirš pusė metų, kaip
aplankė
ją
su
skaniausiais
val

ir vietiniams už darbą ir aukas.
Vytis Petras Matačinskas yra
giais
ir
apdovanojo
pinigine
do
Dalyvių buvo ir iš kitų kolo
Navai Reserve. Bandė įeiti į
vana. Linksmintasi iki vėlu- nijų.
Laivyno lėktuvinmkų skyrių. | mog ^pįe vidurnaktį visos ge.r’*
Komisijos'Naret
Laivyno vadai pranešė, kad ne riausiame ūpe išsiskirstė.

DAftftlMtRJt Aš

Penktadienis, ttugs&jo 4, 1EH2

po gabius

KAS =
girdei? lietuviu
KOLONIJOSE *

Vasara Jau Baigėsi,

įsigykite Kailinius

delegatus, ku-tvaikai gauna tik bendrą moks-

rie suvažiuoja su malo lą, o parapijinėse gauna ne tik
niais sveikinimais, gra bendrą mokslą, bet tikybos ir
žiais linkėjimais, naudin lietuvių kalbos. Tai labai svar
gais patarimais, ir gausio bu. Katalikai tėvai turėtų leis
mis . dovanomis — auko ti vaikus į katalikiškas mokyk
K.D.
mis, šiuomi parodydami las.
savo gilią užuojautą Vie
Vandalistų Darbai
nuolynui beremdami ka Daug- įžymių Amerikiečių pa
talikų tikėjimą ir apšvie minklų stovi miesto aikštėse ir
tę
parkuose. Tie paminklai puošia
Kadangi šiais metais su ir primena šios šalies didvy
sisiekimo aplinkybės tru, pūtį keitėsi, kaikuriems rius. Philadelphijos didžiausia
me ir gražiausiame parke —
garbingiems delegatams
bus sunkiau atvykti į Sei Fairmount parke yra įvairių
mą, bet parapijų, draugi paminklų. Nors policija stro
jų, klūbų, bei geraširdžių piai saugoja, bet piktadariai
veikėjų pasveikinimai bei vištiek tuos paminklus daužo
aukos ir naudingi patari ir naikina. Teko pastebėti Tam
mai bus labai įvertinami. O’Shanter’s paminklą, kurio
Nuoširdžiai kviečiame vi galva numušta, rankos ir kojos
sus atsilankyti asmeniš sužalotos. Paminklas statytas
1877-1897 metais. Vandalistai
kai.
Visus laiškus su pasvei turėtų būti skaudžiai baudžia
KįD.
kinimais malonėkite siųs mi už tokį darbą.
ti sekančiu adresu:
Varžosi Dėl Lietuvio

Pereitą sekmadienį, grįžo į
ėktuvų bazę leitenantas Jonas
Neužilgo vasara prabėgs, ateis šaltoji
Tuoj po “Labor Day“ (Darbo Kapčius, jaunas, energingas la
žiemužė. Taigi, iš kabio pagalvokite ir pasi
Dieno*) atidaroma mūsų para kūnas, kuris buvo parvažiavęs
ruoškite pasitikti šaltą žiemos orą su moder
pijos mokykla Klebonas nuo dešimčiai dienų pas mylimus
tėvelius.
Jau
antras
metas,
kaip
širdžiai ragina visus parapijie
niškais I. J. FOX kailiniais, kuriuos galite
čius, kad leistų savo vaikučius onas tarnyboje; veik metai
labai lengvomis sąlygomis įsigyti. I. J. FOX
į mūsų parapijos
lietuvišką atgal baigė karišką aviacijos
didžiausia moteriškų kailinių firma, Ameri
mokyklą. Mūsų mokykloje vai mokslą, ir buvo paskirtas skri
kučiai mokomi kaip ir viešose sti po maždaug visą pasaulį pa
koje, turi savo krautuvėje plačiausį moteriš
pasiuntinybėmis.
mokyklose, prie to dar mokomi vojingomis
kų kailinių pasirinkimą ir prieinamiausiomis
Ugdyk sparnus, Jonai, ir kelk
lietuviškai ir tikybos.
Bernardas Koraitis
kainomis. Nelaukite žiemos, įsigykite kaili
Praeityje parapijiečiai dėjo aukštai lietuvių vardą! Leite
nius dabar. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums pa
visas pastangas, kad įsisteigus nantas Jonas buvęs vietinis
choro
pirmininkas
ir
labai
daug
parapijinę lietuvišką mokyklą
tarnautų šios firmos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kai
Per sunkų darbą, mokykla bu veikęs katalikiškame veikime.
linių expertas ir žinovas. Jis Jums kailinius primieruos pagal Jūsų figū
vo įsteigta, ir visiems buvo Norintieji, rašykite jam adre
rą ir skonį. Be to, Jūs pirkdamos kailinius per p. Bernardą Koraitį, gau
džiugu, kad štai turime nuosa su:
site 10 nuošimtį nuolaidos. Ateikite pas mus šiandien.
vą mokyklą.
Lt. John Kapchus
Sisters of St. Francis
Sportininko
Air Corps Ferry Command
Bet šiandien jau mūsų tarpe
Mouirt Providence
Naudokitės šia puikia proga.
Anglų laikraštyj “Inąuirer”
Morrison Field
yra tokių, kurie mažai bekrei
Pittsburgh (10), Pa.
Tamstos
žinote,
kad
šiuo
laiku
vis

tilpo žinutė apie sportininką
West Palm Beach, Florida.
pia dėmesio į mūsų lietuvišką
J. V. S
lietuvį Tarną Kavali&uską-Kokas brangsta, taigi įsigykite kaili
mokyklą; leidžia savo vaiku Taip pat viešėjo pas tėvelius
val, gyv. 1113 So. 2nd St., Phi
čius į viešas mokyklas. Vaiku karys W. Kiršlys.
nius kol dar galite pirkti sena, papi
PtHLADHPHIA. PA
ladelphia, Pa. Jaunikaitis neve
tis, lankąs viešą mokyklą, ne Dažnai gauname žinučių ir iš
ginta kaina.
BOSTON, MASS.
Kvietimas į Seselių Kazimierie- dęs, daug pasižymėjęs sporte,
turi progos prasimušti tikybo toliau kaip tai: iš Texas vals
ypač bėgime, padaręs net 23
čių Naudai Pikniką.
je, ten jo nemoko lietuviškai, tybės ir iš Virginijos. Iš šių
Rugsėjo 13 d., Juozapo Mari aplinkui bėgimus (23 home
ir baigęs viešą mokyklą, jis lie dviejų vietų rašo mums du vi
linkėjimus
ir
jos Viloj, Newtown, Pa., įvyks runs). Tas anglų laikraštis ra
ka antroje vietoje prieš mūsų siems žinomi broliai: Steponas, sveikinimus,
brangią
dovaną.
Dėkojame
pp.
piknikas, kurio pelnas skiria šo: “The former record of 23
parapijinę mokyklą baigusius kuris pradėjo lavinamasi VirgiVizgirdam
ir
Warabow.
mas Seserims Kazimierietėms. home runs was sėt by Eddie
mokinius.
nia ir Alphonsas, kuris baigia
Negalime praleisti nepadėkoMurphy lašt season. Kovai,
Vieta puiki.
Tėvai, kurie neleidžia savo aviacijos mokslą Texas. Jiedu
met
garbingai
suvažiuoti
ję
ir
savo
dukrelei
Eugenijai,
Sv. Pranciškaus Vienuolėm
Seselės Kazimierietės veda whose home is in Philadelphia
vaikučių į mūsų lietuvišką mo yra sūnūs Benedikto ir Marce
į
Šv.
Pranciškaus
Vienuo

kuri taip pat prisidėjo prie tų
parapijos pradines mokyklas ir in the off-season, ir regarded
RakiaIii
kyklą, tikrai daro didelę skrau- lės Jakučių.
lyno
Rėmėjų
Seimą.
Tai
akademijas Chicagoje ir New- by major league scouts as one
dą savo vaikučiams, plėšia iš Berašant dingtelėjo į galvą iškilmių.
yra brangi žmonijos idėja, town, Pa., kur mūsų mergaitės of the finest prospects in the
Mes
tikrai
niekad
nepamirši

jų lietuvybę ir tikėjimą, ir tik mintis —kodėl nesumegst tam
Prakilni idėja įleido šak kuri nebebus ne toliau nu
Inter-State League. He
mokosi bendro mokslo, tikybos Įentire
€
rai lig pavydi savo vaikučiams presnius ryšius su mūsiškiais me tokio mums surprizo ir ma nis į kultūringos lietuvių
slopinta, bet klestės mets ir lietuvių kalbos. Jos užsitar is batting 310 for the season,
lonumo,
kurį
Jūs,
Gerbiamieji,
padoraus
išauklėjimo. Lei įvairiose tarnybose? Sakykim,
liaudies paprotį — kas nuo metų. Kaip jaunas
and is one of the league’s leanauja paramos.
džiaut vaikučius į mūsų moky rašau į “Darbininką” ir noriu mums parodėte minint Sidabrivaisingas
medelis
negali
Todėl visi lietuviai nuošir ders in stolen bases”.
klą jokių mokesčių nereikia žinoti adreso tūlo kario ar jūri ni vedybinio gyv,nimo jubUie- Sakalauakaltei L Marksienei,
išduoti
iš
karto
gausių
džiai kviečiami atvykti į Sese Sporto lyderiai, matydami la
mokėti, taip - pat kaip ir viešo ninko — Redakcija galėtų ne JUJerušienei, Guzevičienei, Valat
vaisių,
taip
ir
Šv.
Pranciš

Visų prisidėjusių ir dalyva 'kienei, Neverienei, Antanavi
lių naudai rengiamą pikniką, bai tinkamą sportininką, pra
se mokyklose, viskas dykai.
žinoti, bet įdeda žinutę laikraš
kaus Vienuolyno Rėmėjų kur linksmai ir naudingai pra dėjo varžytis. Kuriem jis teks
vusių
nėra
galimybės
išvardin

čienei, Šliužienei. NaujokaitieTaigi atsidarius mūsų moky čio skiltyse ir tuč tuojau, ži
Seimas, iš pradžios buvo leisite laiką.
ti,
bet
bendrai
tariame
nuošir

Balandėlis. dar negalima pasakyti. Teks
nei, Žukauskam; iš Worcesterio
klai, leiskime savo vaikučius į nantis adresą, prisius “Darbi
menkutis
ir
silpnutis,
bet
tiem, kurie daugiau pasiūlys
savo mokyklą, mesime bran ninkui” ir tuomi pasidaro ma dų padėkos žodį visiems ir vi pp. Dailidam, Kramilai ir ki metai po metų augo ir sti
Prasideda Mokslas Mokyklose arba kur sportininkas Kovai
soms.
Lai
Dievas
jus
apdovano

tiems; iš Nonvoodo — klebonui
ginę tą — kas svetima, o mylė lonus siuntinėjimas laiškų ir
prėjo, taip, kad jau pasi Baigiasi vasara — atostogų bus linkęs pasiduoti.
kun. S. Kneižiui už aplankymą
kime kas savą, t. y. lietuvybę, gali pasidaryti naujų tam karei ja gausiomis malonėmis.
darė visuomenės pareiga. metas, prasideda vaikučiams Pageidautina, kad sportinin
Antanas ir Marijona
ligoninėje, pp. Kurienei, Ivašnes nei aš, nei Tamstos, nei viui pažinčių bei draugų. Ban
Kiekviena
garbinga mokslas mokyklose. Svarbu, kas Tarnas Kavaliauskas-Koval
Kavolynai.
kienei, Jakščiam, Čiubatienei,
mūsų vaikučiai niekados nega dykime. Visiems iš namų išva
uolūs kad mes suprastume mokyklų kur jis nebūtų, visuomet pasiPazniokienei ir Moterų Sąjun draugija, klūbai,
lės tapti svetimtaučiais, jie gi žiavusiems laiškų rašymas ir
Ketvirtadienį, rūgs. 3 d. Ed
veikėjai renka iŠ savo tar- skirtumą. Viešose mokyklose s* kytų lietuviu.
K. D.
mę lietuviais, tokiais ir mirs, gavimas malonus, o kareiviui vardas Čiubetas, sūnus Jono ir gos kuopai už gražų gėlių bu
kietą; pp. Adomaitienei, Smiluž tai leiskime jiems lietuviais dar maloniau...
Marijonos Ciubetų, gyv. SL .
.
.
.
‘Ojagį gienei, Kudirkienei, Jackunieir gyventi.
Karštas Patrijotas.
John Avė., išvyko į
nei, Misevičienei, Kavaliaus
PRIERAŠAS. Tikrai remtišiomis dienomis, Cape Cod nas sumanymas susirašinėti su Guard”. Linkime geriausių sek kam, Paleliunam, Viesulienei,
gražiose vietose praleidžia sa mūsų 'kariais, tarnaujančiais mių.
________
Viesulaitei, Valatkienei, Perekvaitės atostogas p-lė Adelė Dėdės Šamo tarnyboje.
Liepos mėn. pabaigoje išvyko šlienei, čeikienei, Dalalienei,
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
Jankauskaitė; kartu su ja ato
karo tarnybon Juozas Paznio- Milam, Pigagienei ir kitoniš
stogauja ir p-lė Puzinaitė. Lin
kas. Jis šiais metais užbaigė kitiems. Aš niekad neužmiršiu
MALDAKNYGE
NORWOOD, MASS.
kime linksmų atostogų.
Boston College. Juozas yra ra- kiek mane suraminote savo atdio mokykloje Texas valstybė- silankymu, parodyta gera širp. M. Norbutas nuo susižeidiNuoširdžiai Dėkojame
mo jau baigia išsveikti, ir tiki
Sekmadienį, rugp. 23 d. mūsų je. Jis džiaugiasi turįs progą dimi. Dar kartą nuoširdžiai dėkojų. Dovanokite, jeigu kurios
si, kad neužilgo galės pradėti giminės ir prieteliai suruošė mokintis.
i
ar kurio vardą aplenkiau.
darbuotis, p. M. Norbutas, bū šaunų bankietą mūsų Sidabri
Rugp. 31 d. pp. Glebauskų
P. Naujokaitienė.
damas vienas iš didžiausių ge nio Jubiliejaus — 25 metų ve- namuose, 46 Tremont St., įvy
radarių, per 5 savaites sirgimo dybinio gyvenimo sukakties ko Moterų Sąjungos kuopos
Moterų Sąjungos 27-tos kuo
susilaukė daug užuojautų ir proga.
valdybos susirinkimas, p. Gle- pos svarbus mėnesinis susirin
sveikinimų. Linkime greit pa
Nuoširdžiai dėkojame gimi lauskienė yra
kuopos vice-pirįvy^g rugsėjo - Septemsveikti.
A.D. nėms: pp. Grinkevičiam iš mininkė. Po susirinkimo v’sas
ber 14-tą d., o ne 8, kaip buvo
Norwoodo, Giedraičiam, Bra maloniai pavaišino.
Šiais laikais visuose dides zauskam, Sandaram, Mačiulainutarta, 7.30 vai. vak. bažnytiSutvarkė ir išleido
niuose miestuose matosi būriai
Pereitos savaitės pabaigoje nėje svetainėje.
čiam iš So. Bostono ir Dor
jaunų kareivių, jūrininkų ir
KUN. PRANCIŠKUS I. JUŠKAITIS
chester, Perekšliam iš Athol, nemažai karių buvo sugrįžę Vasaros karščiams praėjus ir
marinų. Karo metu tas reginys
praleisti
atostogas
pas
savuomus
dabar
svarbu
rūpintis
or
Brūzgam ir Kurtinienei iš Los
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
nei nestebinantis. Vienok įdo
Angeles, Cal., Bruzgienei iš sius. Vieni ilgesniam laikui, ki- ganizacijos reikalais,
mu matyt jaunikaičius kilusius Nonvood, Paleliunam, Kaspe- ti trumpesniam. Teko sutikti ir
šis susirinkimas turėtų būti
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
iš lietuviškų šeimų, juos kaž
vienas
iš skaitlingiausių, nes
ram ir mok. Onai Viesulaitei kitus matyti bažnyčioje, bū
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
kaip gali tuojau pažinti. Kas iš Norwood už sveikinimus, lin tent, pirmą leitenantą inž. J. po susirinkimo gal turėsime
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
" saike, kad tautybė nepasirodo kėjimus ir dovanas. Dėkojame Viesulą, Dr. Viskelį (jis, rodos, viešnią kalbėtoją.
ant veido? Pasirodo.
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukit
Tad narės, ypatingai naujai
rengėjam: pp. Jasioniam, Ma yra leitenantu), Joną KulišauKaip iš kitų lietuviškų para čiam, Tvaskienei, Viesulam, ską, Vitartą ir kitus. Jonas Ku- priairašinusios, labai nuošir
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
pijų, taip ir iš mūsų, yra išva Akstinam, Kakanauskui, Je- lišauskas praleidžia 14 dienų. džiai kviečiamos neužmiršti
žiavę labai daug jaunuolių į čiam už suruošimą bankieto ir Grįžta pirmadienį, rūgs. 7 d. dalyvauti svarbiame susirinki
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5Vi x 3y< colio.
Dėdės Šamo tarnybą. Minėtina malonų patarnavimą. Taipgi Jonas būtų labai dėkingas jei me.
Narė.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
tas, jog daugumas jų nepasi nuoširdžiai dėkojame visiems gu jam pažįstamieji parašytų
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
tenkina paprastu kario - jūri dalyviams ir kuo nors prisidė dažnai laiškelį šiuo adresu: — M. S. kuopos iždininkė, Mari
jona Čiubetienė, rugsėjo 2 d.,
ninko laipsniu, bet dar kopia
Pvt.
John
Kulisauskas,
jus
iems
prie
surengimo
ir
už
aukščiau.
minėjo savo gimtadienį.
Co. G. 116 Inf. A.P.0.29,
Marion ir Barbora čiubetaiKAINA TIK $2.50
Camp Blanding, Flo.
tės rugp. 31 d. busu išvyko pas

CAMBRIDGE, MASS.

Pennsylvanijos Žinios

“MALDŲ ŠALTINIS”

Valgomų Daiktų Krautuvės

PADĖKA

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Širdingai dėkoju visoms ma
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
no prietelkoms, kurios mane
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke".
lankė, kada buvau prispausta
ligos ir po operacijos ligoninė
Perkins Market
Povilas Bushmnas
48 Crescent Avenue P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav je ir namuose. Dėkoju So. Bos
tono draugijoms, kurių vardu
Telephone COLumbus 6702
buvau apdovanota gėlių bukie
753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
tais; dėkoju pp. Siaurienei, M.
TeL
ŠOU
3120,
So.
Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981

V

gimines

praleisti

atostogas į

Connecticut valstybę.

Pirmadienį,
rugsėjo 7 d.
(Darbo Dienoje) apsives p. Ka
zys C. čeikus (Carroll), gyv.
Myrtle St., su p. Sofija Felici
ja Saulenaite, gyv. Abington,
Mass. Jungtuvės įvyks šv. Brigytos par. bažnyčioje, Abing
ton, Mass.

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Peoktadienis, Ri

DARBININKAS

4, 1942

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

VIETINĖS ŽINIOS

Savitarpinė Pagalba goję, 564 E. Broadway, So.
', Boston.
Lietuvoje
bus nemažas lėšų šaltinis.
ZINUTĖS
Padėkos laiškas aviutoriaus
Jono Ančiukaiuo:
• “Į Laisvę” spausdina KaiP visuomenė gausiai
y
Dear
Father:
pasikalbėjimą
su
prof.
Ig.
rem
i
a
Savitarpinę
PagalRugp. 31 d., kun. Al. Abra
I wiah to thank the “Lith.
Končiumi,
Savitarpinės
matyti iš to, kad per
činskas išvyko į PennsylvaniWomens
Club
”
,
of
the
boys
ui
Pagalbos vyriausiojo ko- v^en4 savaitę Vilniuje vien
ją palaidoti savo tetą a. a. Julę
the
Service
for
the
lovely
box
Žalionienę. Grįž gale savaitės.
miteto pirmininku. Savi- au^ų lapais surinkta 15.of cookies and candies they
' tarpinė Pagalba yra per- į ^27 markės.
Tą dieną, vakare, Merginų. “■>»
The other 1»5» and
ėmusi visą tą darbą, kurį
Paskutiniuoju laiku SaMoterų kareiviams remti sky-!m>'setf have “^ainly enjoyed
kitose valstybėse dirba vitarpinė Pagalba pradėjo
rius, savo nepaprastame susi-įthe swee<a- 1 think * b a wo“;
Raudonasis Kryžius. Lie- šelpti ir gabius, bet neturrinkime, išdalino darbuotojoms derW thm« these women and
tuvoje, kaip jau buvome tingus moksleivius. Tam
JOHN J.SAVVTELLE
bilietėlius parengimui, kurs
are doing ior us boys.
rašę,
Raudonąjį
Kryžių
į
tikslui
steigiamas
speciaP-nas John J. Savvtelle iš
vyks rūgs. 23 d., 7:30 v. v., i11 feeta '™>,lerful to be revokiečiai
uždarė.
linis
fondas,
iš
kurio
bus
Dorchester, Mass. yra kandida
492 E 7th St
membered, by the ones we left
šelpiami aukštųjų, specia- tas į Governor’s Council iš 4-to
at home, that are so dear to us.
Savitarpinė Pagalba yra
Šv. Petro parapijos kareivių
pasistačiusi savo tikslu liųjų ir vidurinių mokyklų distrikto. Jis jau yra 4-tam
It does get lonely at times,
vardai:
palengvinti tų Lietuvos pažangūs neturtingi mok-; jįstriktui gerai žinomas iš peespecially at night, when one
reitų rinkimų. Jis prieš du me
Antanas Sinkevičius, Vytau getą time to think of the people
gyventojų dalią, kurie yra sleiviai.
tas Sinkevičius, Jonas Skati he left behind, and of the
patekę į skurdą. Paramos Kaune aukų rinkimo tik tu pralaimėjo rinkimus tiktai
kas, Stasys Masiulis, Jonas | Street he once used to walk ae
reikalingų žmonių yra slui visas miestas padalin 4000 balsų.
Krinaitis, Juozas Bernatonis, a child, and all of faces that
daug, jų skaičius prašoka tas į 9 rajonus, kurių pir P-nas John J. Sawtelle yra
Jonas Balčiūnas ir Andrius used to be familiar to him.
12,000. Dėl masinio lietu mininkai yra šie: vidumie- vedęs, turi tris sūnus ir tris
Strekauskas.
(Bus daugiau)
So when we recieve a gift,
vių išgabenimo, dėl karo styje — pirm. K. Kodatie- dukteris. Jo visi sūnūs tarnau
letter or even a card from anyir jo meto sąlygų ne viena nė, senamiestis — P. Mal- ja Dėdės Šamo ginkluotose jė
DAKTARAI
one back home, we are made
šeima liko be pragyveni deikis. Karmelitai — S. Ši- gose.
Mr. Sawtelle yra gabus biz
very happy. I have watche<
mo šaltinio ar be savo ' linis, Žaliakalnis— Z. Kuznierius per virš 29 metus. Jis
many a young lad recieve
maitintojo. Pagal išgalės, mickis, Vytauto Kalnas — taipgi yra visuomenininkas. Jis
Lietuvis Dantistas
gift. Then he would get a tear
Savitarpinė Pagalba vi- V. Urbonas, Vilijampolė — yra organizatorius ir garbės
A.L.Kaoočius in hi<s eyes, followed by a beasiems jiems padeda. Šel- B. Gužauskas, A. Pane- pirmininkas Inter-City Club of
ming smile.
piama maistu, drabužiais, munė — P. Jakutis, Alek- Massachusetts, kurį suorgani
517 E. Broadvvay,
I’d suggest for families
ūnigais, kuru. Ši organi- sotas — kun. M. Stankevi- zavo 1914 m.
SOUTH BOSTON, MASS.
friends and sweethearts to
Tel. SOUth Boeton 2660
zacija taip pat išlaiko ligo-' čius, Šančiai — K. Dilys,
Kandidatas Sawtelle yra gi
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
write more often. It gives us
nines ir kitas sanitarines Rokiškio apskrityje Sa- męs Bostone. Jis yra vienas iš
1:80 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
šame thing to Ztve for. For
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
istaigas. Ji yra įrengusi vitarpinė Pagalga iki ko- šešių šeimynos narių pp. VinNAUJA JAUNA PORELE
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
some
a£
us
may
never
see
our
Ted*liomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
valgyklas vo 1 d. surinko 28,587 mar- cent ir Mary LaBarbara SawLeitenantas Juozas ir Ona (Ausevičiūtė) Žarei nemokamas
birth place again.
(pagal sutarti)
Kaune, Vilniuje, Ukmer- kės.
telle. Jis yra baigęs pradžios
So you people keep us flying. kiai, kurie liepos 26 d. š. m. apsivedė Fort Sam Housgėje
ir
Šiauliuose.
:
Ukmergės
apskrities
Samokslus
Dorchester
High
And we will get those lousy ton, Texas.
Sav. Pagalba turi 3 vitarpinės Pagalbos komi- Schooi. Jis yra gerai žinomas
Tel. TROwbridge 6330
Japs and Nazis.
Leit. Juozas Žareikis yra So. Bostonietis, gerai
miestų komitetus, 22 aps- te sudaro: pirmininkas lietuvių draugas. Todėlei, lietu
One of yours boys —
žinomas
Šv.
Petro
lietuvių
parapijoj.
Jis
"buvo
tos
pa

— kun. St. Telksnys, vice- viai neatsisakys jį paremti.
J. Repshis, M. D.
John Joseph Anchase
rapijos kolektorium. Leit. Juozas yra baigęs Mass. kričių ir daugiau negu 270 pirm. — apskrities gydy
(Sklb.)
Anchukaitis. College of Pharmaey, ir yra registruotas pharmacis valsčių komitetų. Dabar
(REPŠYS)
tojas Sukarevičius, iždi
P. S. Say helio to father “Ur
tenka
organizuoti
3
nau

tas.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Lietuvis Gydytojas
ban”, for me, please!
jus apskričių komitetus su ninkas — gimnazijos mo
p.
Ona
Žareikienė
(Ausevičiūtė)
yra
taip
pat
pla

278 HARVARD STREET
18 valsčių komitetais tose kytojas S. Antanaitis, na
Kampas Inman arti Central Sq.
čiai
žinoma
lietuvaitė
So.
Bostone
ir
Doehesteryj.
rys — K. Grajauskienė.
Seserų nameliui įrengti au
CAMBRIDGE, MASS.
vietovėse,
kurios
neseniai
South Boston Garage
Jaunavedžiai So. Bostone ir Dorchesteryj turi
kavo: Dom. Dauniai $25.00,
Ofiso Valandos 2—4 ir
priskirtos
prie
Lietuvos.
• Vokiečių tarnautojams SROVIAI-6TRAKAUSKAI, Sav.
w
1 panelė Liūdvysė Knuipytė $15.- daug-giminių, ir pažįstamų. Nors toli nuo savųjų, bet Organizacija
'7
“
daugiausia ir kitiems vokiečiams
Automobilistai! Jei jūs norite,
00, N.N. $5.00, Ona Jomantie jų neužmiršta ir siunčia nuoširdžius svėfkinimmus iš laikosi visuomenės auko
kad jūsų karas ilgai laikytų Ir
Kaune atidaryta specialiTbL KirUaad 7U»
nė daug naudingų indų.
Texas valstybės.
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
mis, kurios gausiai plau nė “vokiečių vaistinė”, ku
gasoliną pas mua
Sveikiname jaunavedžius Leit. Juozą ir jo žmone kia, nežiūrint to, kad vi
Nuvaiom purvinus karus Ir
ri užėmė žinomo kaunie
Pauline Lmacbs,
Panelė Marijona Masionytė, lę Oną Žareikius ir linkime malonaus gyvenimo, ge
Mgrysuojame.
sas
kraštas
yra
suskurdęs.
čio lietuvio provizoriaus
952 E. Broadway, ruošiasi iš riausių sėkmių tarnyboje, ir laimėjus pergalę svei'(Lietuvė gydytoja)]
Tel. ŠOU 9530
Tas pats laikraštis pra Makauskio vaistinę “Baltekėti. Ji yra gimusi ir augusi kiem grįžti pas savuosius.
Rap.
'C.-:
541 Broadvvay
So. Boston, Maaa
400 Broadvvay,
neša, kad iki kovo 1 d. vi gatvėje).
Sd. Bostone. Jos jaunikis yra
——
Cambridge, Mass.
krikštytas Worcestery — Juo vai. ryte, Naujos Kalvarijos ka-1' ną kun. M. Šmigelskis, MIC. soje Lietuvoje surinkta
zapas Matačinskas. Jų sutuok puošė.
j Baigęs trumpas atostogas Tė- aukų 895,772 markės. Vien .. Aleksandras Gurdinąs,
Nno 2 iki 4
Aibert R. Barker
tuvės įvyks Šv. Petro par. baž
Kūnas pašarvotas laidotuvių vas Šmigelskis važiuoja Chica- šelpimui išleista iki tos da didis katalikas ir įžymus
"
Nuo 6 iki 8.
nyčioje, rūgs. 13 d., 12:30 v. pp. direktorių D. A. Zaletskų įstai- gon. Jis važiuoja per New tos 130.796 markės, iš ku lietuvis karys, savo karo
Sekmadieniais pagal
Pirmiau—Rope Optical Co.
sušelpta
12.’
gabumais
bei
laimėjimais
goję, 564 E. Broadvvay, S. B.
York, kad pasimatyti su savo rių pinigais
Kada Jums reikalingi akiniai
Seserims
apsigyventi
name

sesute Aniele, kuri darbuojasi, 195. asmenys. Rinkliavų1 Kaukazo ir Turkų karuoTeL ŠOU 2805
leiskite
mums išegzaminuoti aki
lio viešas atidarymas įvyks
ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Rūgs. 2 d., apleido So. Bosto- kaipo slaugė Šv. Kliaros ligoni metu išplatinta apie 3.-se gavo Rusijos kariuome
rūgs. 7 d., — Labor Day.
nėje.
Dr. 1L Pasalomis
000.000 ženklelių, išleista nės generalo laipsnį, caro me dirbtinas akis.
Prieš devintą valandą, rytą,
897 MAIN ST.
Tel. 9-1944
10.000 plakatų ir pagamin laikais. Caras Aleksan
OPTOMETRISTAS
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
visi žmonės pavieniai ir drau
WORCESTER,
MASS.
ta 27.000 aukų lapų. Savi- dras III ir jo sūnus Mika275
Main
St,
Webcter,
M
ATSisrercimmas
ir
rdockd
447 Broadvay
gijos sueis parapijos svetainės
tarpinė Pagalba stengiasi | lojus nepaprastai gerbė
So. Boston, Mass.
kieman. Iš kiemo sueis, kiek
Telephone
Gurdinąs buvo
Atsisveikinimo proga, nuo atgaivinti loteriją, kuri Gurdiną.
~
80.
BOSTON
galės, į svetainę, 492 E. 7th St.
OFISO VALANDOS:—
uolus katalikas, kasdieną
širdžiai dėkoju klebonui kun.
1098
Nite 9 ryto IM 7 vai. vakar*
GRABORIAI
9 A. M., prasidės šv. Mišios,
klausė
šv.
mišių
ir
dažnai
P.
Virmauskiui
už
asmenišką
MIRĖ
Seredomis:—
svetainėje. Bus sakomas pa
eidavo prie šv. Komunijos.
Nuo 9 ryto IM 12 Vai.
BayVkw Motor Service pasidarbavimą mane priruošti
mokslas.
STUDEBAKER
prie kapeliono pareigų Ameri Rugsėjo 2 d. mirė Agota Kas-į Caras Aleksandras jį pasBus vartojami garsiakalbiai.
kos laivyne. Taip pat dėkoju tukevičienė (Žurinskaitė), 50 j kyrė, 1901 metais, Vil
MOTERIS PAGELBININKB
Automobilių Ir Trokų Agentūra
Todėl ir svetainėje ir kieme bus Taisome visokių lšdirbysčių auto visiems, kurie savo aukomis ir
1VAIR0S SKELBIMAI
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
niaus
Karo
Apygardos
na. amžiaus, gyv. 340 W. Third
lengva klausytis pamaldų ir mobilius. Taisymo ir demonstravl
BALSAMUOTOJAS
I
linkėjimais
prisidėjo
prie
tų
išviršininku.
Visi
karininkai
St.,
So.
Bostone.
So.
Bostone
Turi Notaro Teises
mo
vieta:
IŠSIRENDAVOJA
‘Darbi pamokslo.
i leistuvių.
ir
viršininkai
turėdavo
pragyveno
35
metus.
Ilgą
laiką
254 W. Broadvvay,
Po šv. mišių Tėvas Alfonsas,
ninko” name 5 kambarių flaKadangi kunigo darbas laivy- gyveno Lawrence. Velionės vy laukti, kol Gurčinas iš
60. BOSTON, MASS.
1
Hamlin
St.,
ir
E.
8th
St.,
Tti.
SOUth Boston 2598
tas; garu apšildytas. Visi pa- C. P., pašventins Seserų name
SOUTH BOSTON, MASS.
; ne yra begalo svarbus ir reika- ras mirė trys metai atgal. Lai klausys šv. mišių, ir nors
Sūnaus gyvenamoji visto:
rankumai. Atsišaukite tuojau. lį ,privatinę koplyčią ir staci Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* : lauja Dievo ypatingos pagal638 DorchseUr Avė.
dojama šeštadienį, rugsėjo 5 d., rusai buvo provoslavai,
Savininkai.
jas.
, bos ir malonių, tai prašau pa 9 vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių tačiau Gurdiną labai ger
TeL COLumbU 2887
Po tam kas tik norės, tas ga
žįstamų ir draugų nepamiršti par. bažnyčios Naujos Kalvari bė, kad jis toks ištikimas
Oneen Am Lanndry lės pamatyti pašventintą kop
manęs savo maldose.
jos kapuose.
savo tikėjimui. Generolas
lyčią, Stacijas ir patį namelį.
CASPER
Kapelionas Kun. Jonas
Bronis
Kontrim
7-11 Ellery SL,
Kūnas
pašarvotas
laidotuvių
Gurčinas mirė Lietuvoje, FUNERAL
HOMK
Iš priežasties karo, jokios ki
CONSTABLE
Vosylius.
direktorių
D.
A.
Zaletskų
įstai1902
metais.
187 Dorchester Street
So. Boston, Mass.
Real Estate A Insurance
tos programos nebus. Šiuo me
Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajiniame ir pristatome

į namus dykai.

GoMMSM
n a n 1 l r>

RMM
«>OST TiME

/z

tu malda yra' reikalingiausiu
dalyku.
Vieton kokio parengimo, ge
riau, kas norės tas suteiks as
menišką dvasinę ar medžiagi
nę auką.
Visi pavieniai ir draugijos yra kviečiami atsilankyti į Sese
rų namelio atidarymą ir karš
tai pasimelsti.

7^

»»•>

tofljr renrfced by
EI er B4M TRAINS
ar ftnssesfrem Nt-Sborepoints

lUBmra

Rūgs. 1 d., mirė, biskį sirgu
liavęs, Juozapas Tamulevičius,
56 metų, gyv. 7 Burrill Place.
Paėjo Telšių parapijos. Ameri
koje pragyveno 27 metus. Pali
ko žmoną Magdaleną (Pupkaičiūtę). Laidojamas, iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios, rūgs. 4 d., 9

JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road
Tei. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL
Res. Šou 3729

8ou 4618

aan Fumihire Co.
MOVER8—
Inoured and

Local

A

Long

Dtstanoa

326 • 328 West Broadway
. So. Boston, Mass.

Viešnios Iš Chicagos
Per pastarųjų porą savaičių
viešėjo South Bostone pas sa
vo brolius Igną (Jimmy) ir Jo
ną Petkus, jų dvi sesutės: Da
rata ir Stella, atvykusios iš
Chicagos. P-nia Darata yra iš
tekėjus Chicagoje už p. Juodeikio, o p. Stella ištekėjus už p
Venskaus. Jų atvykimo proga
vyresnysis brolis Ignas išvyko
pereitą savaitę į Dėdės Šamo
tarnybą, o jaunesnysis brolis
apsives ateinantį sekmadienį
Tikrai įspūdingos vakacijos.
Linkėtina ponioms chicagietems linksmai praleisti vakaešjas Naujoje Anglijoje.

South Boston, Mi

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boeton, Mass.
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth SL, So. Boeton. Mase.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Vashington St., Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 Vest 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadvvay. S. Boston, Mase.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boeton, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineekis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5th St., So. Bo»ton, M»u.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vaL po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
1 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
pas protokolų raštininkę.

Joseph W. 0
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorių*
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną Ir Nakt]
Koplyčia Šermenims Dykai
Tol. ŠOU Boston 1437
8OU Boston 3960

Ir

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

504 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskaa

F. E. Zaletskaa

Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir nakt]
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. 8OU Boston 2608
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rąžyti “Finis“

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

istorijai?

yra senas
tojas.
p. F. Romas džiaugiasi savo
bizniu, ir daug darbuojasi prie
miesto laike aptemdimų.
p. Veličkis, perkėlė savo dirb
tuvę į didesnę vietą, kur bus
daug patogiaus. Linkėtina gerų
sėkmių.
Muz. A. Stanišauskas jau atsimaldayo iš Susivienymo, tik
nežinia ar bus kas iš to.
A. Stanys atvyko iš Brooklyno, ir tą pačią dieną gavo darbą ir kambarį dėl gyvenimo,
bet gyvens Milford, Conn. A.

bininkėms, kurie nenuilstančiai
darbavosi ir mandagiai visiems
patarnavo, priklauso didelis
pagyrimo žodis. Teko pastebė
ti, kad. mūsų , klebone sesutė
Viola energingai dirba visuose
parapijos
parengimuose
ir
daug pagelbsti rengėjams, už
ką jai tikrai priklauso padėka.
Matėsi svečių iš apylinkių
kolonijų, kaip tai: iš Rocky
Hill, Conn., New Britain, Ct,
Į Branford ir Ansonia.
Teko susipažinti su nauja
šeima, kuri neseniai atvyko į
mūsų koloniją apsigyventi, tai
p-nas ir ponia Petras Ūsus iš
Great Neck, L. I. Abudu yra
malonūs ir draugiški žmonės ir
dažnai atsilanko į lietuviškus
parengimus. Taipgi teko suži
noti, kad p. Petras Ūsus atsi
Lt. Gen. R. W. Stone, kuris vadovauja Britų ka darė savo biznį po vardų Pete’s
riuomenei Egipte, prisega Generolui Koenig garbės Package Store, kuris randasi
atžymėjimą kariaujančių laisvųjų prancūzų vadui už po antrašu: 994 State St., kam
pas Edward St., kur užlaiko įjo sumanų kariavimą Bir Hachiem fronte prieš ašies
vairių gėrimų.
karo jėgas.
Lietuviai remkim savo biznie
rius, nes jie remia visus lietu
kad randa tokių namų, kur vaukime jųjų naudai piknike,
viškus parengimus.
M.
penkiuose kambariuose gyvena Kviečia klebonas ir Labdarinpo * penkiolika ir dvidešimts j ga draugija.
HARTFORD. CONN.
žmonių. Sakoma, kad tose pa-j
-------------Pasibaigus piknikų sezonui,
čiose lovose vieni miega dieno
SVARBUS PRANEŠIMAS
mis, o kiti naktimis.
T.M. prasideda parengimai svetainė
Rugsėjo 6 d. įvyks šv. Jono
se. Pirmas parengimas — Šv. Ev. draugijos antras metinis
Juozapo lietuvių parapijos va piknikas, nes pirmojo pikniko
WATERBURY, CONN.
karienė įvyks rugsėjo 20 d., dienoje lyjo. Draugija ir jos
Rugpiūčio 23 d. įvyko Šv. parapijos svetainėje. Rengia pikniko rengimo komisija nuo
Juozapo lietuvių parapijos pik Tretininkų ir Gyvojo Rožan širdžiai kviečia visus vietinius
nikas. Dalyvavo daug žmonių. čiaus draugijos.
ir apylinkės kolonijų lietuvius
Kviečia
visus
dalyvauti.
Lietus kiek sutrukdė, bet para
dalyvauti piknike. Pasiklausy

Kokis bus lietuvių amerikie
čių atsakymas į tai? Ar šis rei
kalas mums rūpi, broliai ir se
serys, lietuviai amerikiečiai?
Ar momento darbas yra tiek
svarbus, kad Jūs galėtumėte
' patraukti pečiais ir pasakyti
MANO ŽODIS LIETUVIAMS J“kągi tas viskas bereiškia!” Ar
; ateities istprikas turės stebėLiūdnas, bet įdomus faktas būtų daug smagiau džiaugtis tis ir sakytį: “Kas buvo su
yra, kad šioje šalyje— didžiau- poilsiu ir gyventi šeimos gyvežmonėmis, kodėl jiem trūsioje pasaulyje demokratijoje nimą, negu įsivelti į nervus ko v^eny^s> kodėl jie buvo su— apytikriai vienas milijonas jaudinantį politikos žaidimą, skilę i tiek daugel srovių ir
lietuvių kilmės žmonių niekad Kandidatuoti mane verčia kai srovelių, kad nepajėgė niekad
neturėjo, visoje Jungtinių Vai- kurios problemos — daug pro- susitarti ir nepajėgė sutikti
stybių istorijos eigoje, jokio blemų, kurios lietuviams tenka bendroj platformoj!
HEW BRITAIH. CONN.
atstovo Jungtinių Valstybių išrišti ir turėti savo atstovą, ^gi šiol jokiame lietuviškaANKSTYVA MIRTIS
Kongrese. Imant dėmesin, kad šiuo metu prisiminkime tiktai me laikrašty neteko matyti
Rugpiūčio 24 d. vakare neKongresą sudaro 435 įvairios kai kurias iš jų.
vieno skaitytojo laiško
tautiškos kilmės atstovų ir
Prisiminkime valandėlei ko- aPie prog4 laimėti atstovą i gailestinga mirtis po mėnesio
kad, pav., lenkai šiuo metu turi kia ateitis Lietuvos laukia tai- Kongrese. Kai kurie laikraščiai, sirgimo pakirto Onutės Valin12 atstovų — tikrai yra verta kos metu, kuris tikrai paseks keistai nutyli apie reikalą, nors čiūtės gyvybę. Jai buvo padaį reikalą įsigilinti.
šį baisųjį pasaulinį karą, jeigu Jie žino- kad mano kandidatūra j ryU operacija galvoje Bostono
Ligi šiol nei viena šio krašto Lietuvos balsas nebus girdimai yra faktas. O, jeigu reikalas, ligoninėje. Po operacijos Onutė
didžiųjų partijų nepasirūpino aukštame Kongreso forume. Kęstų lenkų, žydų, italų spau- neatgavo sąmonės, taip ir mirė.
Prie mirties lovos buvo Onu
nors vieną lietuvių kilmės as- Kas ten dabos, kad Atlanto
koki skirtingą vaizdą tektų
tės sena motinėlė ir sesuo p. A.
menį statyti kandidatu į krašto Čarterio dėsniai būtų derina- nuPasakoti.
įstatymų leidyklą. Šiemet susi- mi ir Lietuvai? Kieno balsas
mėnesiai belieka iki bai Povilaitienė.
A. a. Onutė paliko dideliame
darė išimtis — mano nomina- pasigirs, ginant tos tautos lais- sav™°' O po to? _
ei ja virto tikrove, nors mano vę?
i Būsiu labai dėkingas, jei nuliūdime ir skausmo suspaus
išrinkimas tebelieka neužtik- Niekas neabejoja, kad Lenki- skaitytojai pareikš savo nuo- ta širdimi savo motinėlę Juoza
rintas.
ja naujai atgims, Kongrese bus mon£ šio laikraščio skiltyse. pą Valinčienę, keturias seseris
Žinoma, atstovas Kongrese, 12 lenkų kilmės atstovų, kurie Sykiu norėčiau pareikšti, kad — Marijoną, Magdaleną, Ago
pagal mūsų valdymosi formą, pasirūpins, kad Polonia susi- man
malonu pakalbėti bet tą ir Aleną, penkius brolius —
atstovauja savo apygardos gy- lauktų teisingo
ir tinkamo kuriame lietuvių susirinkime, Augustą, Juozą, Simą, Jurgį ir
ventojus ir, techniškai kalbant, traktavimo. Yra tiesa, kad Pasavo rinkiminėje apygar- Antaną, ir daug artimų gimi
nių, ir gal daugiausia draugių,
nėra skaitomas savo tautiškos lestina bus laisva, kad Čekoslo- doie. tiek ir kitur.
nes velionė per 19 metų dirbo
William J. Drake-Dragūnas,
grupės atstovu. Bet pasilieka vakija vėl užims vietą valstyNew England Telephone kom
Campaign Headųuarters
faktas, kad kongresmano visų bių šeimoje. Kongrese tų ir
panijoj, kaipo vyresniosios o359 Union Avė.
konstituentų norai ir pageida- daugelio kitų tautų atstovai užsite ir pasilinksminsite prie ge
Brooklyn, N. Y. peratorės asistentė. Ji buvo ne pijai liks gražaus pelno.
vimai turi būti atstovaujami ir tikrins progą jų reikalus teiŠiomis dienomis pas savo tė ros muzikos. Bus valgių ir gė
Tą pačią dieną lietuviškai
paprastai malonaus būdo ir ti
žmonių balsai turi būti girdimi, singai svarstyti.
velius
lankėsi lietuviai kariai, rimų. Užtikrina visiems links
kalbanti
bolševikai
turėjo
savo
kra lietuvaitė.
9-tame New Yorko kongresi- Taip, tos tautos bus išgirstos,
BRIDGEPORT, CONN.
Rugpiūčio 28 d. palaidota iš pikniką. Žmonių buvo tik sau būtent, pirmas leitenantas Ja- mą laiką.
niame distrikte, kur kandida- Bet kaip bus su Lietuva? Kas
viršila (sergeant)
Piknikas prasidės 1 vai. po
tuoju, yra šios apylinkės: Rid- gins jos reikalus? Kas Ameri-j Praeitą sekmadienį, parapi- kilmingai su trejomis šv. mi- jelė. Turiu pasakyti, kad šioje nušaitis,
Markevičius,
viršila Jeruševi- pietų Lietuvių parke, Station
kolonijoje
bolševikų
labai
ma

šioanis,
kurias
atnašavo
kleb.
gewood, East New York, Cyp- koje sužinos, kad jos reikalas jos suaugusiųjų choras, o pirress Hills, Woodhaven, Ozone daug lemia? Ar Lietuvos rei- madienį jaunųjų priaugančiųjų kun. M. Pankus, kun. E. Gra- žai, bet jie yra akiplėšiškai čius, buvęs Šv. Juozapo parapi 22, Glastonbury Road , East
Park ir Richmond Hill. Ten gy- kalas bus užmirštas, su apgai- choras turėjo savo metinį išva- deckis, ir kun. V. Ražaitis. Lai veiklūs. Jie net ir iš neva kata jos maršalka, viršila Petras Hartford, Conn.
Iki pasimatymo piknike,
moterėlių
prisivilioja Ramanauskas ir daug kitų. Lie
vena gal būt didžiausias lietu- lestavimu rankas numojus su žiavimą į Rye Beaeh, N. Y. dotuvėse dalyvavo daug gimi likių
tuviai jaunuoliai pasižymi ga
Jūsų Senas Raporteris.
vių balsuotojų susibūrimas, ne- “so sorry for you” žvilgsniu? Kaip vieni, taip kiti grįžo link- nių ir pažįstamų. Velionės kar dirbti jų parengimuose. Gaila,
bumais.
Įstoję
karo
tarnybon,
kad
tokios
moterėlės
nešioja
stą
puošė
daugybė
gėlių
ir
už
gu bet kurioj kitoj kongresinėj Ar Basanavičiaus, Kudirkos, smi ir dainuodami. Dabar chošiuo metu darbininkai gerai
katalikių vardą. Jos turėtų ži po trumpo laiko gauna aukštus
apygardoj. Bet, imant dėmesin knygnešių, “Vargo Mokyklos” ras pradės savo pamokas ir a. a. Onutės vėlę užprašyta
dirba. ŠvČ.
Trejybės
lietuvių
laipsnius. Garbė mūsų jaunuo
noti,
kad
bolševikai
yra
kata

daugybė
šv.
mišių.
visą tos apygardos gyventojų mokytojų prie ratelio — ar jų rengsis prie parapijos 40-atlaiparapija veda vajų, kad sukel
Velionės karstą nešė keturi likybės, lietuvybės ir demokra liams.
skaičių — apytikriai pusė mili- darbai, visos tautos šimtmeti- dų, kurie įvyks šį mėnesį. To
Tas pats buvo ir Rusijos ca ti $10,000 parapijos reikalams.
jono žmonių — lietuvių kiekis niai darbai ir pastangos išlai- liaus rengsis prie savo metinio broliai ir seserėnas adv. A. Po tijos priešai.
Taipgi tą pačią dieną tūli ka rų laikais Rusijoje. Lietuviai Jaunas vikaras kun. J. Vilčiauvilaitis ir giminaitis J. Selvesyra palyginamai nežymus. Ne- kyti laisvės žiburėlį degantį, parengimo.
talikai suruošė “clam-bake”. pasižymėdavo tarnyboje. Aš skas darbuojasi tame vajuje.
žiūrint, kad lietuviai ten suda- apginti kalbą ir kultūrą, pačią
šią vasarą piknikų kaip ir ne travičius.
Parapijiečiai turėtų parodyti
Palaidota švč. Marijos ka Tik jau nesusipratimas rengti, pats pasimokinęs ir išbuvęs 11
ro nežymią mažumą, jų balsas jos gyvybę — ar tas viskas tu- buvo, išskyrus parapijos, ir da
gerą
širdį, kad skelbiama kvo
mėnesių kariuomenėje gavau
turi būti girdimas, ir susivieni- rėš nueiti niekais ir pasibaigti ? bar parapija turės savo metinį puose, šalę savo mylimo tėve kada įvyksta parapijos pikni
atsakomingas vietas ir parei ta būtų išpildyta su kaupu.
lio, kuris mirę pereitą gegužės kas. Na, tiek to.
jus ir veikiant kaip vienetas, Ar išlikę lietuviai turės būti iš- bazarą.
Parapija iš savo pikniko gavo gas. Taip pat ir daug kitų lie
mėnesį, 9 dieną.
Sunkiai serga p. Juozas Majie gali atlikti žymią rolę. Deja, kelti iš prosenelių žemės ir pa
Praeitą savaitę tapo palaidoapie $1600.00 pelno. Komisija tuvių pasižymėjo. Lietuvis yra nikas, LDS 6 kuopos iždininkės
Velionė
buvo
nepaprastai
ligi šiol to nebuvo ir mažai te- siųsti
elgetauti svetimuose j tas a. a. Rabušauskas, geras
ir klebonas kun. J. Valantiejus ištvermingas ir darbštus.
vyras. Pasimelskime, kad jis
matoma žymių, kad jų veikla kraštuose? Ar jie turi būti nu- parapijietis ir parapijos rėmė- jautrios širdies ir visuomet pa
Lietuviai, jaunuoliai dirbkite greitai pasveiktų.
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
sižymėjo
aukomis
įvairiems
gali pakitėti.
mesti į laiko labirintą ir per jas.
rie darbavosi, ir dalyvavo pik ir ginkite Ameriką, o ji pagel
Atvirai kalbant, kandidatuo- kelis šimtmečius liautis būti
p. Strutinskienė, p. Balčiuvie- katalikiškiems reikalams.
nike. Aukų neprašė, bet p. šmo- bės Lietuvai atgauti nepriklau
Lai
dangiškasis
Tėvas
sutei

Šiaip Hartforde ramu.
damas į Kongresą aš asmeniš- girdimi — apart kaip muzėjinė nė ir p. Jakutis jau pasveiko ir
somybę.
tienė
atnešė
dovaną,
kuri
buvo
kia
a.
a.
Onutės
vėlei
amžiną
Reporteris.
kai daug pasiaukoju. Gal būt įdomybė ? Ar šis karas turi pa-1 pradėjo darbuotis, p. Jakutis,
Korespondentas
linksmybę dangaus karalijoje! tikrai naudinga. Ačiū jai.
Norintieji žinoti kas laimėjo
Nubudusiai motinėlei Valinšiais laikais kaikurie darbi
čienei ir jos šeimai reiškiame dovanas, galite užeiti į klebo
ninkai uždirba po $80.00 ir $90.
NEW HAVEN, CONN.
niją ir sužinosite.
gilią užuojautą.
į savaitę. Kaikurie nežino ką
Rugpiūčio 22 d., įvyko “sho- daryti su pinigais. Pradėjo per
IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Rugpiūčio 30 d. įvyko 48 klū wer party” pagerbimui p-lės daug gerti svaiginamus gėri
Darbai gerai eina. Tačiau bo piknikas. Diena pasitaikė Marytės Masiulytės. Susirinko mus. Gėrimas yra pavojingas
kažkuriose dirbtuvėse ne taip graži. Dalyvavo daug žmonių. skaitlingai giminių, draugių ir sveikatai. Mano du geri pažįs
gerai. Tik tie darbininkai dirba Klūbo pirmininkas Tarnas Ma pažįstamų. Marytei buvo įteik tami lietuviai mirė nuo svaigi
pilną laiką, kurie dirba val tas pasakė gražią kalbą. Ragi ta daug gražių, brangių ir nau namų gėrimų. Laikas susipras
džios darbus. Iš kaikurių dirb no lietuvius vieningai darbuo dingų dovanų. Taipgi įteikta ti ir mesti tą pavojingą įprotį.
tuvių, kuriose dirba civilinius tis, pirkti Amerikos
Karo stambi piniginė dovana bendrai Jeigu aš turėčiau teisę, tai kur
darbus, darbininkai atleidžia bondsus, ir taip pat prašė ne nuo visų dalyvaujančių. Pasi užrašyta “degtinė”, aš užrašy
mi.
pamiršti Lietuvos, darbuotis darbavimu Marytės gerosios čiau “ugnis”, o kur užrašyta
Trūkumas butų gyvenimui Amerikos ir Lietuvos gerovei. tetos ponios Masiulienės ir ki “tavern” ar “karčiama”, aš už
sudaro daug nemalonumų. Vie Kvietė ir kitus kalbėti, bet nie tų giminių bei gerų draugių rašyčiau “pragaras”.
ni parduoda namus, kiti perka, kas neatsirado.
sukviesta skaitlingai svečių ir
PetroiiaJeainio Akmenėlis.
Piknikas buvo sėkmingas. viešnių ir visi buvo maloniai
bet kada reikia pardavėjui išsi
kraustyti ir užleisti butą pirkę Klubas turi apie 800 narių. Gal pavaišinti. Taipgi smagiai pa
.■< 11 t,,
jui, tai negali gauti kambarių būti klubas turi savo korespon sišokta prie Alberto Pilvelio
gyvenimui. Tokiu būdu kyla dentą, kuris aprašys apie klu šaunios orkestros.
be.
P-lė Masiuliūtė ištekės už Laidotuvių Direktorius
skundos. Advokatams biznis, o bo veikimą “Darbininke”.
Aleksandro Skarulio iš Mas
darbininkams skriauda.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Rugsėjo 13 d. įvyks šv. Juo peth, L. I., rugsėjo 5 d.
Šią savaitę viena šeima, su
602 Washington Blvd.
sidedanti iš septynių mažų vai zapo parapijos našlaičių ir naššv. Kazimiero parapijos pik
kų ir tėvų, kreipėsi pas miesto laityno naudai piknikas Petro
BALTUOSE. Md.
šeimininką, kad pagelbėtų su Krugeiio ūkyje, kurią jis duo nikas, įvykęs rugpiūčio 23 d.
Telephone Plaza 8595
Žiūrėkite bešališką BANDYMĄ Readers Digest
rasti butą gyvenimui. Toji šei da dykai, šis piknikas gal būti iš priežasties lietaus7 nebuvo la
dM vMekhf reikalu.
ma dabar gyvena priemiestyj bus paskutinis šiais metais. bai sėkmingas, bet visvien ga
ŽIŪRĖKITE KAIP JŪSŲ
MĖGIAMIAUSIAS
daržinėje, kurios stogas kiau Svarbu, kad visi lietuviai daly lima pasidžiaugti, kad pelno li
CIGARETAS PALYGINAMAS SU OLD GOLD
Phone 1181
ras. Moka $20.00 į mėnesį. Kai vautų. Kaikurie sako, “kam ko parapijai. Malonu buvo ma
Readers Digest paskyrė mokslini
bandymą
lietus užeina, tai per stogą bė man eiti, našlaičių nėra”. Tai tyti garbingą svečią kun. J.
laboratorijoj, kad ištyrus cigaretus. Jie bandė
septynis vadovaujančius cigaretus ir Reader’s
JL P. KARLONAS
ga vanduo. Tos šeimos visi de- netiesa. Dabar yra apie 30 naš- Kazlauską iš Bridgeport su bū
Digest paskelbė pasekmes liepos mėnesio laido
je, kad suteikus savo skaitytojams beprietarlnvyni nariai turi eiti į automlaičių. Našlaičius globoja Sese- reliu savo parapijonų atvyku
Iilatuali Gvaberlm
gas informacijas.
bilį. Ar ši šeima suras butą žie rys. Kas nori, gali užeiti ir ap sių į šį pikniką ir gražioj nuo
Cigaretas. kurio dūmuose buvo mažiausia ni
kotino buvo Old Gold. Cigaretas su mažiausia
NOTARY PUBLIC
mai, tai yra klausimas?
lankyti. Pamatysite kiek mes taikoj besivaišinant au visais
gerklę erzinančiomis savybėmis (tars and resins)
Miesto sveikatos prižiūrėto turime našlaičių, kuriems rei pažįstamais h* mūsų klebonu,
buvo Old Gold. Gaukite daugiau malonumo šian
280 Chestnut St.
dien iš naujų Old Gold — švelnesnių kuomet
jai dabar eina į namus peržiū kalinga pagalba. Našlaičiai ne kuris dirbo sušilęs per visą
v. , :
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“Kasnors Naujo Tapo Dadėta”.
rėdami, kad viename bute ne kalti, kad jie neteko tėvelių. dieną. Klebonui ir visai komisi
New
Britain,
Conn.
R
P. LORILLARD COMPANY, Founded 1760.
būtų perdaug žmonių, ir sako, Paremkime' našlaičius Ir daly- jai,' taipgi darbininkams ir dar-

OLD GOLDS surasta
mažiausia Nikotino

OLD GOLDS surasta
mažiausia gerklę erzinančių
savybių (Tars and Resins)
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