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Penktadienio “Darbinin
ko” numeryje, žiniose apie
rinkimus buvo paduota,
kad adv. William J. Drake
(Dragūnas) išrinktas į J.
Valstybių Kongresą 201,630 balsais Kings apskri
tyje (New Yorke) iš 9 dis
trikto.
Naudojomės “New York
Times” laikraščio, lapkri
čio 5 d., žiniomis.
Štai kaip “New York
Times” laikraštis padavė
balsus už kandidatus j J.
Valstybių Kongresą:

(November) 10 D., 1942

M.

OAR •I N I N
Lithuanian Semi-V ...
Newspaper
Published every
TUESDAY and FRIDAY

366 Broadvvay, S. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Jung. Valstybių Karo Jėgos
Įsiveržė Į Prancūzų Afrikos
Kolonijas
Prancūzą Pasipriešinimas Sutriuškin
tas - Svarbios Aerodromos Užimtos —
Casablanca Smarkiai Bombarduoja

“KINGS COUNTY
“Dist.
Vote
“9-WiHiam J. Drake, R. 201,630
“ ’Eugene J. Keogh, D. 25,598
“ Albert Slade, Am. L. 9,039”

ma - Eina Žiauri Laivynų Kova.

Washington, D. C., lapkr. Vichy (Prancūzijos) val9 — Pajėgingos Amerikos džia praneša, kad prancūPrie William J. Drake
karo jėgos įsiveržė į Pran- zų pasipriešinimas sustabvardo buvo padėtas ženk
cūzų kolonijas Afrikoje, dytas pagal susitarimą.
las, kad to distrikto dalis
Atlantiko ir Viduržemio Sakoma, kad prancūzų
įeina ir į Queens County.
jūrų pakraščiuose. Šis A- kolonijose iškelta apie
Lapkričio 5 d., leidžiant
merikos karo jėgų įsiverži- 140,000 Amerikos kareivių,
“Darbininką”, nebuvo ga
mas nėra, kad užgrobti Trys aerodromai tapo užlimybės kur kitur patik
Prancūzų kolonijas, bet imti, būtent, Tafaroui, Orinti balsavimo rezultatų.
kad sulaikyti Ašies karo rane; Maison Blanche ir
Pasitikėjome “N. Y. T.”
jėgų įsiveržimą į tas kolo- Bleda. Algiers’e.
laikraščio
paduotomis
nijas, kurios gręstų tiesio- Washingtono ir Londono
skaitlinėmis.
giniai Amerikai, kad ati- pranešimai sako, kad rnaMes nustebome ir apsi
; traukti ašies jėgas iš Rusi- žai kas priešinosi užimant
džiaugėme, kad lietuvis
Įjos. Tai. taip sakant, ati- prancūzų
strateginius
gavo tokią balsų daugu
darytas “antras frontas”. Į punktus, nes “prancūzų
mą. Nebuvo abejonės, kad
Pažymėtina, kad Ameri- ginkluotos jėgos šiaurinėDar du Laivyno laivai nuleidžiami į vandenį, kurie buvo pastatyti Federal Shipbuilding Yards,
adv. William J. Drake lai
kos karo invazija Afrikoje X Afrikoje neturi jokio
mėjo rinkimus. Pasirodo,
Kearny, N. J. Philip (kairėj) irRenshaw. Vaizdas parodo nuleidimo ceremonijų momentą.
padaryta po to, kada Egip- noro Pnesmtis Amerikos
-----kad “New York Times”
te Ašies karo jėgos
jėgos tano kariuomenei toje teritorilaikraštis padarė klaidą
RevoBudjes Minėjimai
Raudonieji Minėjo 25 Metų sutriuškintos ir bėgo iš E- W Tačiau pasipriesimskaitlinėje. Turėjo būti ne
gipto j Libiją.
,mas buvo juroje. AmenJung. Valdybėse
Revoliucijos Sukaktį
201,630 balsų, bet 20,630
1 kos karo vadovybe praneIš Londono praneša, kad ša>
“du maži laiveliai
balsų, kas sudaro didelį
Rusijoj
Algiers
miestas,
pietiniag^gp^įcjj
os jėgų tapo suskirtumą. Tokiu būdu mū
s revoliuSovietų Rį
sų tautietis adv. William
įvyko iri Maskva, Rusija — Sovie- me Viduržemio jūros pa-. naikinti Oran uoste. Smarįė
t
J.
ung. vaistyoese. Kairieji tų ' Rusijos diktatorius kraštyj, pasidavė Juąg.Į^aaugikjrthBas-įvyko Atmus labai maža balsų ma Sąjungininkai Apsupo 100,000
kariuomenei, j iantike, Casablanca pasuruošė masinius* susirin-; Juozas.Stalinas, 25 metų Valstybių
žuma, būtent, pridėjus
kada
Amerikos
lėktuvai, kraštyj. Oran, kur prancūkimus New Yorke, Bosto- revoliucijos sukakties proQUEENS COUNTY bal Kareivių - Paėmė Daug Tankų, Ka- ne ir kituose didmiesčiuo- ga, pasakė kalbą, kurioj pakraščio baterijos ir lai zai smarkiai kirtosi, kad
sus, jis gavo 41,326 balsus,
Ypatingai New Yorke plačiai apsistojo apie karą vyno jėgos įsiveržė į tą apginti tą miestą, greitai
nuolių - Naciai Pasirodė Greitesni se.
o jo oponentas Eugene J.
tapo izoliuotas.
kalbėjo įžymūs asmenys, f su Vokietijos naciais. Jis miestą.
Keogh gavo iš abiejų aps
Admirolas
Darlan
kapiLaisvųjų prancūzų vadas
tarp kurių ir Jung. Valsty- Į pareiškė, kad Rusija ne tik
Už Italus
kričių 43,790 balsų. Taigi
bių vice - prezidentas Wal- Į nesusilpnėjo, bet dar dau- tulacija patvirtino, ir A- generolas Charles De GauKeogh gavo tik 2,464 bal
lace. Jo kalba buvo trans- giau sustiprėjo. Šiandien merikos kareiviai dabar lle atsišaukė į savo tautą,
sus daugiau už adv. Wil- Cairo, Egiptas, lapkr. 9— mą kalbama ir visi su liuojama radio bangomis. Rusija naminiame fronte patruliuoja miesto gatves. ragindamas ją sukilti prieš
liam J. Drake (Dragūną). Pereitą savaitę Britų aš- džiaugsmu sako: “choroesą šauniai susiorganiza- Algiers miestui pasidavus, okupantus, nes jau atėjo
Nežiūrint to, “Darbinin untoji armija ir suvieny šo”. Nors sąjungininkų Karas visus suvienija. vus. Raudonoji armija ne admirolas Darlan gali būti momentas.
jau pateko į nelaisvę. Sukili Prezidentas Rooseveltas
kas” savo sveikinimo ir tų tautų karo jėgos ištaš karo veiksmai Šiaurės Af Tačiau po karo Suvienytos Uk su|aik- naci
Tautos
siekia
tikros
demo-1
kaikuriose
vietose
juos
rikoje
nėra
pilnai
“
antras
linkėjimo adv. William J. kė Romell’io karo jėgas.
mai trukdo prancūzų pasi taip pat atsišaukė į pran
kratijos
pasauly,
p
Henry
,
stumia
a
,
frontas
”
,
kokio
reikalavo
Apie
100,000
Ašies
karei

Drake neatšaukia. Jis ver
priešinimą.
cūzus ir išaiškino dėlko
tas pasveikinti už drąsą ir vių apsupo, nužudė, sužei raudonieji, bet vistiek yra A. vVallace pareiškė, kad,
Amerikos karo jėgos už toks Amerikos karo jėgų
Lietuvos ir lietuvių vardo dė arba paėmė į nelaisvę. tai tiesioginiai veiksmai “po-karinė pasaulio tvar-j Anot Stalino, naciai ėmė ne tik Algiers miestą, įsiveržimas yra daromas.
ka turės remtis naujos rū- prieš Rusiją vartoja 179
kėlimą.
Reuteris žiniomis iš Cai prieš Vokietiją ir Italiją. šies demokratija, kurioj divizijas: kurių skaičiuje bet ir kitus Viduržemio jū Kaip žinoma, prancūzai
ro, šešios italų divizijos, Sovietų laikraštis “Prav- nebus nei senos - mados 23 rumunų divizijos, 14 ros pakraščius, kurie yra tik laukia progos sukilti ir
” įtalpino per visą pusla
Zuris Vėl Išrinktas Teisėju apsuptos Egipte, paimtos į da
tarptautinio komunizmo, suomių, 10 italų, 13 veng- svarbūs, kad pastoti Ašies nusikratyti nacių okupaci
pį
antraštę:
“
Lai
gyvuoja
nelaisvę su visais ginklais.
ją
nei senos - mados izolacio- rW> 1 ispanų ir daug kitų jėgoms kelią.
Anglų
Sovietų
Ameri

(Tos
šešios
divizijos
gal
Chicago, iii. — Lapkričio
nistų demokratijos”.
tautų.
3 d. į Chicagos Municipal būti turėjo viso tarp 72,000 kos Susivienymo pergalė1
Stalinas sako, yra įrody VICHY NUTRAUKIA SANTY
ir
90,000
kareivių).
Teismo teisėjus demokra
mų. kad vokiečių nacių ka
tų partijos kandidatas, lie Nacių kareiviai, pamatę
riuomenė, jeigu susidary KIUS SU JUNG. VALSTYBĖM
tuvis, teisėjas Jonas Zuris pavojų, paliko italus ir bė
tu tam tikros palankios są
vėl tapo išrinktas teisėju. go link Libijos. Sakoma,
lygos Raudonajai Armijai, Petain Įsako Priešintis — Pripažįsta Sukilimą Afrikoje
Teisėjas Jonas Zuris ga kad naciai dabar atsidūrė
būtų sumušta. Kalbėda
vo 721,159 balsus, o adv. prie Libijos rubežiaus. Li
mas apie sąjungininkus,
Antanas Olis gavo 509,015 kusieji nacių kareiviai Mae, . . ' pareiškė. Kad “ankščiau Vichy, Prancūzija, lapkr. t Visi bomberiai sugrįžo,
balsus.
truhe bandė priešintis bri Maskva, lapkr. 9 — So Baltijos jūroje Sovletų ar vėliau bus atidarytas 9 — Maršalo Petain val nežiūrint smarkios prieš
tams, kad'duoti progą ki vietų oficialis pranešimas laivai nuskandino du nacių antras frontas prieš na džia nutraukė santykius lėktuvinės atakos. Vienas
su Jung. Valstybėmis dėl- nacių lėktuvas - kovotojas
tiems nacių būriams susi sako, kad raudonoji armi transportinius laivus, viso cius
Adv. Nadas Rastenis
to,
kad jos jėgos įsiveržė į nušautas ir vienas sąjun12,000
tonų.
organizuoti ir susistiprinti ja atmušė nacių puolimus
Laimėjo Rinkimus
prancūzų kolonijas Šiauri- gininkų lėktuvas - kovotoprie Libijos, bet jie buvo pietrytinėje Nalčiko daly
16
—
19
JaunuofiųDrafto
nėje Afrikoje. Maršalas jas negrįžo.
je
su
dideliais
priešui
nuo

ištaškyti ir daug jų pateko
Sudegė Dorothy Thompson
Baltimore, Md. — Lap į nelaisvę.
Petain
įsako savo karo jė
stoliais. Tuo pačiu laiku
Bitius Balsavimui
Knygynas
kričio 3 d. adv. Nadas Ras Karo žinovai sako, kad raudonieji atmušė priešo
goms priešintis visomis jė Italai Pramato Sąjunginin
tenis, demokratų partijos nacių ir italų bėgimas iš puolimus Stalingrade ir
Washington, D. C., lapkr. gomis prieš tokį įsiverži
kų invaziją
New
York
—
šiomis
die

kandidatas, tapo išrinktas Egipto įrodo, jog jie nega Tuapse.
9 — Šiandien Kongresas mą, nes tai esąs “karo vei
nomis žurnalistės Dorothy pUO§į^į balsavimui už ksmas”.
į Maryland valstybės legis- lės šiaurinėje Afrikoje at
Londonas, lapkr. 9 —
Per pastarąsias dvi die-, Thompson name kilo gaišjaunuoIių 18_
latūrą.
i
Reuterio
žinių agentūra
silaikyti, ypač dabar, kada nas raudonieji užmušė ma- ras, kuris sunaikino jos
19 metų amžiaus. Kaip ži J. V. Bomberiai Pildė Brest .praneša, kad Romos radio
Sveikiname savo tautie Jung. Valstybių karo jė žiausia 2,200 nacių įsiver- knygyną. Jos knygyne bu noma, prie originalio draf--------i paskelbė italams įspėjimą,
šelių.
Įvę knygų, kurių dabar nei to biliaus yra pridėta pa Londonas, lapkr. 9 — jog britai planuoja per Itačius, laimėjusius rinki gos ten įsistiprina.
mus, ir linkime geriausių
Sovietų komunikatas giPini?“s
Pirk' taisa, kad draftuoti jau Jung. Valstybių bomberiai Ii ją įsiveržti į Europos žeRaudonieji Patenkinti
9ekmių.
ria savuosius savanorius, **•nes W lau neranuoliai neturėtų būti siun puolė Vokietijos nacių myną.
M n -S -- R--- k, w
Anmirronni
kurie nacių užimtose vie- į Dorothy Thompson yra čiami į karo veiksmus be submarinų bazę Breste, i Galimas dalykas, kad kai
tose suardė 37 nacių trau- ta pati žurnalistė, kuri ne- vienų metų mankštos (la Puolimas įvyko dienos me- • Ašies jėgos bus iššluotos
tu. Tačiau apie padarytus iš šiaurinės Afrikos, tai sąMaskva, lapkr. 9 — Rau kinius, 28 lokomotyvus, ir teisingai įtarė Amerikos vinimosi) .
donieji labai džiaugiasi 536 geležinkelio karus, ir lietuvius, kaipo nacių pro- Karo sekretorius ir kiti nuostolius nepaduoda ži-, jungininkai pasuks savo
Jung. Valstybių “jankių” užmušė “keletą tūkstančių pagandos laiduotojus. Kol vadai nepritaria pataisai, nių. Tą pačią dieną, nak-' jėgas prieš Ašį per Italiją,
įsiveržimu į šiaurinę Afri nacių įsiveržėlių per pir- kas neteko matyti spaudo ir sako, kad tai būtų tauti ties metu, britų didieji kad išlaisvinti laisvės išką. Sakoma, kad Maskvo mas lapkričio mėn. die- je, kad ji tą neteisingą kal- nė nelaimė, jeigu toji pa bomberiai puolė šiaurinę į troškusias tautas iš nacių
_ _ .1 tinimą būtų atšaukusi.
taisa būtų priimta.
Italiją.
* nelaisvės.
je plačiai apie tą įsiverži- nas”.

Britai Sutriuškino Romell'io
Karo Jėgas Egipte

Raudonieji Sulaikė Nacių Puoli
mus Trijuose Frontuose

• - p •
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DARBININKAS

□ris, Kurs Pirmasai Pa■storinį Roman? Lietuviškai

ėita

ĮVAIRIOS ŽINIOS

pasiųstų į Rusiją nukentė
jusiems nuo karo aprengti,
Trenkė
lPmiūni
Amerikos
Raudonasis
4 metų nuo Pietario mirties. —Kai sūnus li
Kryžius
pasiuntė
dar virš
uke egzaminas, tėvas Ii nerimasčio net pasi
900,000. vaikų drabužių
gėrė. — Kautynės sn plaktuku rankoje. — Kodėl
Londonas, lapkr. 9 — Są Rusijos karo našlaičiams
Pietaris planavo submaring?— — Ar Kaukazą
jungininkų
bomberiai aprengti. Į Rusiją jau pa
trenkė
į
Prancūzijos
laivy siųsta vaistų, medikamen
krikštijo lietuviai? — Pietario pažiūros i religiją.
ną ties Prancūzų Morocco. tų, chirurgijos ir ligoninės
Pataikė į naują 35,000-to- Reikmenų už daugiau, kaip
— Liūdna ir laukstu pla išlaikė egzaminus, tėvas
nų prancūzų- karo laivą 4,000,000 dolerių ir “papil
čioje Lietuvoje. Kas dainų iš nerimasčio net pasigėrė
Jean Bart” ir į 4 prancū doma pagelba 4,000,000
buvo — svietas išdainavo. — reiks sūnus leisti j mok
zų submarinus, sako Vi- (keturių mMionų) dolerių
Ką grožybės sutvėrė Die slą, o nėr iš ko.
chy pranešimas, kurį pa vertės siunčiama Rusijon,
vas — pakeleivingi atsigė
Studento
nuotykiai
kaip tik atsiras vietos lai
skelbė Berlyno radio.
rėjo. Kas lobių buvo mūsų
Laivynų kautynėse nu vuose ją pakrauti”.
šalyje — susiedai išplėšė. Gimnazijoje Pietaris suO.VV.I.
skandino du Sąjungininkų
Liko tik rūpesčiai, ašaros sipažino su smarkiu lietu
destrojerius.
ir vargas. Kur žalios girios v^u Petru Kriaučiūnu, praJung. Valstybių bombe limens rnzao^s AisiiyginTi
4,000 svarų sunkumo krovinį traukia stiprusis Diek (kairėj) ir Jim.
prieš amžins dangų parė- dėjo domėtis lietuviškomis
riai numetė nuo 200 iki
mę ošė, kur linksmai tėkš- dainomis ir ėmė skaityti
Tai jėgos išbandymo kontestas, kuris įvyko Troy, Ohio. Ir tą kontestą tie
300 bombų Casablanca a- Londonas, lapkr. 9 — Va
iendami upeliai tekėjo, svetimomis kalbomis pa
du žirgai laimėjo.
pylinkėj, kur sukėlė gaiš kar vakare Muniche, galiū
šiandien gryna ir tuščia, rašytas knygas apie LietutoĮ
rus apie uostus ir prieplau- no salėje, kur gimė naciz
Išdžiūvę ir nunuoginti že- vą. Bet 1867 ir 1868 metais Toli. toli nuo tėvynės— tojauti vietinėje rusų gim- vo atsiminimuose su
mės grobai barško smilti- buvo sunkmečiai Lietuvo- Aukštuosius
mokslus “azijoje. Bet.kurjis nebu- kiu įkvėpimu aprašo pa-1 kas.
mas, kalbėjo Vokietijos
lietuvišku
mis prieš saulę, stagarai je. Dėl skurdo ir neturto Pietaris ėjo gaudamas vai- Y°> k* nedlrbo Uetuva "s maldas
su
nacių diktatorius Hitleris
apkausiu medžių rėpso,—
džd^'UiP
MK K
mc9C
Mtwi
vA Marina
nu*
viw
mynio
per 85 minutes. Jis
taip savo atsiminimuose pertraukti, bet neilgam.
aižęs turėio va lakštui jis viename laiške tanciam į Ustiužną katalikalboje tikrino nac,
AaMb Kerui
rašė Dr. Pietaris; ir kaip Baigęs mokslą Suvalkų žiuotiten kurskvrė Pate- rašš:
Padėdavo
kad Vokietija trenks «aniink s.™ suieškoti pamaldoms vietą
tie žodžiai tinka ir dabar, gimnazijoje jisai persikėlė ko jisai feusijos^tamon/ —
aš aplink savo
j
• X ■-i j* ?
London, lapkričio 9 — gius atgal “atitinkam,
nors jau lygiai 40 metų studijuoti į Maskvą, medi- Ustiužnos miestelin (5,000 tėviškę, kaip paukštis, ra- įF p. _s ® avo
-J Vakar vakare iš Londono ku” prieš Jung. Valst
praėjo nuo jų autoriaus c^nos mokslų. Čia buvo gyventojų), apie 60 verstų tus. Sugrįžus, ilgai, man ^Sos^tzavimu J per radio kalbėjo Kirs. Ele- armiją išsikeliančią š—
mirties.
būrelis lietuvių studentų,
Volgos ir daugiau 100 rodosi, kvėpuoju Lietuvos 08 ®P
t .
onora Roosevelt, Preziden rėš Afrikoje. Jis sako, kad
i jie rinkdavosi prie arbatos nuo
verstų nuo artimiausios oru, ilgai mano pajautos s*1 ^en«ne ia\sarsaKo:_ to Roosevelto žmona. Ji at- nežiūrint kur bus atidary
Per šalti ir alkį —
i pasikalbėti
lietuviškais gelžkefeo sftoties. Užsienį gyvena tėvynės įspūdžiais.
a„, 35 * aroą,
ri sišaukė į visas Didžiosios tas frontas, Vokietija vėl
į mokslą
reikalais. Lenkai kartais į gyvendamas jis neturėjo Upių upelių skardys, seni
evoPBritanijos moteris, prašy ir vėl puls tuose frontuo
juos
šnairomis
žiūrėdavo
— Dr. Vincas Pietaris ylaimės vėsti lietuvaitę bet (prabočių kapai, kur ant jų-1 ; Mokslas — rašo Pieta-Į
ir toliau nuoširdžiai se.
ir
kartą
Pietarį
išvadinęs
ra didžiausis Lietuvos be
jo žmoh'a jį sukrato ir ai- jų liūdi plati žilo Nemuno
kitame laiške Jakštui, 1<jjj45ti, kad laimėti pergalę “Sprendžiantis paskutinis
“
prakeiktu
lietuviu
”
vie

žodis tikrai bus pasakytas
letristas, — kalbėjo apie jį
jautė. Išaugino 5 vaikus, vandens erdvė, Neries pa-,
parodo Dievo didybę irhj. taiką.
ne Roosevelto”, tvirtina
Basanavičius ir Jakštas. nas iš jų spiovė į veidą. < Į tą patį miestą buvo nu- togios ringys, tušti šilai, galy^ę» mokp„
^a l P?'
Pietaris
taip
įkaito,
kad
— Tai pirmojo lietuvių
tremtas ir kitas mūsų ra- gryni Padauguvės smilty- remti ten tikėjimą, kur jis I
Jangai ŽUVO SdlMM- Hitleris, ir po to pridėjo,
kad Vokietija buvo už
istorinio romano kūrėjas, greit iš po kailinių išsi- šytojas — Jakštas. Pama- nai su nuliūdusia liaudim, i rodosi silpnas... Į mokslą
ihį
Salose
— rašė apie jį J. Ambraze- traukė geležinį plaktuką, tęs jį bežygiuojantį per' — ilgai mano akyse dung-1 reikla {agintl visais budais
klupta nepasiruošus stai
vičius. Štai dėl ko mums kurį kaip kokį ginklą su Ustiužną, Pietaris pąsvei-.so
musų žmones, jame musų
giai akcijai.
Pranešama,
kad
Ameri Vienoje savo kalbos da
liūdnų sukaktuvių proga savimi nešiojosi ir kirto
viltis medžiagiškos liuosynorisi arčiau pažinti tą tam mozūriukui. Pataikė į kino lietuviškai: “Tegul
bės, jame ir mūsų amžina kiečiai užmušė mažiausia lyje Hitleris pažadėjo bai
bus
pagarbintas...
”
Nuo
to
“Algimanto” autorių.
perkirsdamas net kaiviltis, nes geriau supratę 5188 japonus kautynėse sų kerštą savo priešui, kūistorija
ir
prasidėjo
judviejų
drau

žėriau lTulagi
Vincas Pietaris gimė
gelumbę. Anas stuuievo ranku
ranxų darba
aaroą,. geriau
u k_.“ Guadalkanal7°d. air” rį jis smerkė už puolimus
Su fortepionu jis iš gai- Dievo
gystė,
lankymąsis,
pasigarbinti ir Su-]*?'
1850 metų rūgs. 21
į dejntas pakėlė didelį truks- kalbėjimai
nem ii įtarių vietų Vokieti
lietuviškais' ūų. atgimdydavo lietuviškų mokėsime
tvėrėją.
”
Jis
savo
laiškuo-l™
1
^o
369
japonų
lekŽiūrių-Gudelių kaime, Vii- m4» vadindamas lietuvį
jojdaihų melodijas, visame gi
[tuvus
Pietiniame
Pacifike
“Kaizeris buvo žmogus,
kariškio apskrityje. Jis barbaru. Pietaris pareika- klausimais. Jakštas klau laiške rašė:
se reiškia gilų tikėjimą į | per spalių mėnesį.
sydamas
jo
talentingų
pa

kuris neturėjo galios aiš
buvo ja.ii niausi s nemažos lavo garbes teismo. Iš stu
— Kapai ant kapų, ant Dievo Apvaizdą. Kartą po
kiai permatyti dalykus”,
šeimos sūnūs. Mokytis dentų sudarytas teismas, sakojimų ėmė raginti ra kapų kapai — tai mūsų išpažinties prie stalo juo
šyti lietuviškai. Pietariui
Macig
Karo
Laivai
Balti
jos
sako Hitleris.
pradėjo pas kaimo “darak- kuriame dalyvavo ir Ba- tas sekėsi. Jakštas paska tėvynė. Tie kapai medžiais kaudamas jis kalbėjo, kad
“Manyje jie (Sąjunginin
torių”. Ten jį šaltą žiemą sanaričius su Kudirka ra- tino rašyti į beatsirandan medeliais apžėlę. O tie me kunigai nebemoka Užduot
Jūroje
kai) turi oponentą, kuris
sunkios atgailos: jam užnunešė jo sesuo ant rankų, do kaltu aną mozurėlį irjį
čius lietuviškus laikraš deliai mūsų krauju ir aša davę sukalbėti rožančių,
Mokslo sąlygos buvo labai privertė atsiprašyti Pieta.
.... Stockholm, Švedija, Išp- nei nemąsto apie žodį kačius. Pietaris sutiko. Kad romis laistyti. Argi dyvai,
pitulacija”.
prastos. Nuo šalčio užgel- rijisai neturėtų nemąlonu- kaip taip liūdnos dainos jų kai važiuosiąs kada pas Ii- jkrieio 9 — Pranešama, kad Kalbėdamas apie Egiptą
tas rankas draugai turėda- j Nore studentaudamas i, mų iš savo vyresnybės, aūksnyje dygo? Mūsų gonį, bet gi jis ir be to kai] Vokietijos karo laivai—
vo atitrinti. O mokytojas i patsai daug vargo, Pieta- Jakštas sava ranka perra vasios išminties ir jaus važiuojąs, kalbąs rožančių. jGneisenau ir Scharnhorst bandė sumažinti Anglijos
— girtuoklis, neką išmokė. ris mokėjo parodyti gerą šydavo jo rankraščius ir iš mų pajėgos nuo amžių dai
lapkričio 4 ir 5 dd. perplaU- ir jos talkininkų laimėji
Namuose neturtas vertė širdį, kartą vienas jo drau kito pašto išsiųsdavo į ka noj ir pasakoj tvenkėsi. Ar
kė Kiel kanalą ir nuplaukė mą.
Hitleris
smarkiausiai
ieškoti pašalinio Uždarbio. gas pateko nemažon nelai talikų leidžiamą “Apžval dyvai, kad jos dėl to ga
į Baltijos jūrą.
SaVo
pareigas
jis
ėjo
at

puolė Prezidentą RoosevelVinco tėvas apsiėmė ak mėn iš kurios norėdamas gą”, “Tėvynės Sargą”. Pa lingos?” Jis idealizavo vi
sidėjęs.
1962
metais
rude

tą. Kalbėjo labai nervuomenis prie gelžkelio staty išsivaduoti paprašė laišku rašė Pietaris kaifcą ir ‘Var sa, kas lietuviška. Jis šne
Smrfidr
Armuecini
MHituvėc
juLviuę m
vinto tai. Tas parodo, kad Ame
nį,
kad
ir
nesveikatauda
ti ir jaunučiam Vincui Pietario jam atsiųsti 25 pui’ bei ‘Ūkininkui’. Nors kėjo, kad gal seniau lietu
rikos tankai ir kita pagal
tuos sunkumus bekilno- rublius. Pietaris išviso tik tuodu laikraščiu kartais viai valdė plotus ir apie mas, neatsisakė važiuoti
pas
ligonį.
Kelyje
peršalęs
ba padarė perversmą Egip
jant teko net pasirgti.
kelis rublius teturėjo kiše mesdavo ir aštresnį žodį Kaukazą, nes ir to kalno
gavo
kapiliarinį
bronchitą
tuvio- -1 Lkw«l, tflanš., lapkr. 9— te. Amerikos
JB karo jėgos
Per vienas atostogas at nių je, tačiau jisai susi- Lietuvos kunigams, bet vardas paeinąs iš lietuviš
v.
_
Ligai
susikomplikavus
ir
Vakar
naktį
LoweH
Ordsusijungušioš
šU Suvieny
važiavęs kažkoks klierikas kvietė draugus, suskolino kultūros žmogus Jakštas ko — kaukas. Jis rašė
si
Tautų
jėgomis
padarys
mirė spalių 3 d. Nors jolnance dirbtuvės sargas paparagino leisti Vincą į iš jų ir nusiuntė.
...
“atsikeršino” perrašyda lietuviai gal turėjo romu- kaulus priglaudė tolimai stebėjęs asmenį ar asme- galą ne
tik Hitleriui, bet ir
gimnaziją.
Prikalbamas
mas ir jiems siunčiamus vas, kur dabar Roma, gy Rusijos žemė (kur ir jojnis prie dirbtuvės pasakei lotiems pasaulio banditėvas nuvežė Marijampo Medicinos skyrių busi Pietario rankraščius. Pie venę ten urvuose, o juos
tapo šu- tams.
lėn (tada vadinosi — Sen- masis rašytojas baigė 1879 taris, jausdamas, kad ne išstūmę nauji atėjūnai, vaikai pasiliko), bet jo ga tė šūviais,
linga
mintis
gaivina
mus
Ieškoma
viu sužeistas
pilė). Kai sūnus netikėtai metais.
bus galima pakelti Lietu ką lietuviai vadino urvas, ir šiandieną ir mes žadina piktadario ar piktadarių.
vos, nepakėlus pirma lie urvs, pavadino — urbs (lo me viltį kartodami jo žo
tuvių moterų, sukūrė ‘Kei- tyniškai — miestas). Gali džius, parašytus “Iš mano
SMAGU
wCII« OirBBO ATSRflMTC
došių Onutę’ — apysaką me toms patriotinėms sva atsiminimų” įžangoje:
Iš
jaunoms lietuvėms lavinti. jonėms ne patikėti, bet ne — Vargas apsčiai apgulė
galime jų nesuminėti.
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
Gyvenimo kovos
— Kaip skruzdės, — rašė Gedimino tėvynę Ir kaip Prancūzų gen. Henri Gi-'
už labai nupigintą kainą:
Pietaris turėjo plačių jisai savo atsiminimuose, kartūs dubiai spaudžia iš raud per radio iš Algiers,
ar
“MALDŲ BALTINIS”, dide»mi* raidėmis, odos
gabumų. Jis buvo suradęs — neškime nors po menką] tautos.ak^ a^fa*7
Skaudanti rauAfrikos, atsišaukė į pran
apdarais, auksiniais kraitais, 432 puslapių.... $2-50
Šapelį
o
vis
tik
susikraus
“
P
^ykj
atsitinka
kaikurių
naujų
gydymo
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
cūzų tautą Šiaurės Afriko
liai, 192 pusi._____________________________
SS©būdų. Jis buvo matemati ant galo — pagalios šis tas mūsų šalyje? Ei, nė! Buvo je, kad jungtusi su Suviemehis išgydomi
JĖZAU, PAS MARE ATEIKI, juodi, tikro© odoo
kas ir buvo apskaičiavęs ir iš mūsų praeities, iš mū Gudų sunkios gadynės. Jos nytom Tautom kovai prieš
Ir lankstūs virieliai; apvalūs kampai ------------ $1.25
darbštiems
galimybes pastatyti sub- sų istorijos”. Ir tai lietu praslinko. Hunų atėjo lai priešą.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniąi virieliai $1.00
kai
rūpestingi,
tiems
išny

mariną, kurs slapčia pas vių istorijos praeičiai pa
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniąi virieliai
žmonėms
kandinęs rusų laivus, nu gerbti jis ir parašė puikų kus, iškilo aplinkui svetisu kablke_____________________________________ $1.50
Raudonojo
Rrj
pirmąjį romaną “Al- mos
k“ri°s draskė
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikro* odos apdarai,
vytų juos nuo Lietuvos , mūsų
Nepasiduok raumenų skausmui ii
u ųF
4J1
’ "
pjėSė mūsų lobį ir naiki555 pusi.................................................................... $2.75
suikaus dartto, įtempimo arba
pakrančių... Jisai buvo ir gimantas”, kuriame taip
Dešimtis milionų chirur slogų- Uždėk Jotmson’s Red Crbšs
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai,
geras piešėjas, sukūręs gražiai
pavaizduojama no Svietą. Ir viską perleido ginių apvalkalų, pagamin Kompresą ant skaudančios dalies.
raudoni kraital, 384 pusi._________________
65c.
ivelnus ir malonus sustiprini
gražų Kristaus paveikslą Lietuva XIII šimtmety. To mūsų tauta— Naktis po tų Amerikos Raudonojo Jo
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknyge,
mas leis tau dirbti kaip paprastai.
parinkto* gražiausio* maldos, Silkinė labai plo
Jakštui. Jis labai mylėjo didžiulio veikalo rankraš drenai atrink, diena naktį Kryžiaus darbo skyriuje Produktas Johnson A Johnson, pa
na popiera, juodi kolenkoro virieliai.................. $2.50
didžiausio* iidirybystė* chi
Lietuvą ir norėjo čia persi tį atradusi po autoriaus seka. Žiema, norintis ir il-j savanorių darbininkų, jau saulio
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ................. .... 20c.
rurgiškų tvarstų.
giausia
būtų,
vis
tik
pasi
kelti gyventi, leisti vaikus mirties jo duktė persiuntė
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
pasiųsta į Rusiją kareiauksuoti kraėtai, 288 pusi. Kaina .................. $1.50
į Lietuvos mokyklas, bet Jakštui, kurs pasirūpino baigia linksmu pavasariu. vifcms sužeistiems prie
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
atvykęs keliems mėne jo išleidimu. Amerikos lie — DiėVas mūsų tvirtybė Stalingrado ir kitur. Rau
kraėtai, 288 puslapiai. Kaina . ........................ $1.50
siams į Kauną, pamatė, tuviams teko garbė jį pir ir viltis...”
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkara virieliai,
K. J. Prunskis. donasis Kryžius taip pat
kad čia verstis negalės, vėl miesiems išleisti.
32$ puslapiai. Kaina ....................... .....................—...... 65c.
RED CROSS
siunčia 500,000 svarų negrįžo Ustiužnon. Neturė netems duvo ginai DARBININKAS''
Jums nereikia porcijos nngriebto pieno miltelių
damas pakankamai lėšų
korčiukės pirkimui J. V. Rusijos karo našlaičiams.
366 W. Broodvray,
Se. Boston, Mass.
leisti vaikus į mokslą, jisai
Prie virš 500,000 drapanų,*
senatvėje ėmė dar moky- Garbingasai kūrėjas sa- Karo Bonų.
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Pajamų Mokesčius Pajusime Visi

DARBININKAS
*r

(THE WORKER)
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■
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Namų tarnai, žemės ūkio
dar bininkai, įstaigų patar
nautojai, stenografistės ir
galybės kitų žmonių, kurie
iki šiol Jungtinėse Valsty
bėse nesijautė esą mokes-

čių mokėtojai, nuo atei
nančių metų pradžios stai
ga pajus skausmą savo ki
šenėje, kada įsigalės nau
by
jas pajamų mokesčių biSAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AISOCIATION OF LABOR
lius, kurį Prezidentas pa
Bntered u aecond-claas matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston,
sirašė užpereitą savaitę.
Mass. under the Act of March 3, 1870.
25 mylios nuo kranto, 900 Mėstantieji išsigerti, pypAcceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
žmonių užsiregistravo R. koriai ir keleiviai pradeda
Act of October 8, 1817, authorized on July 12, 1918
Kryžiaus prieglaudose. Ki dar ankščiau mokėti aukš
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
Amerikoje metams
........ ..... $4.00
Domestic yearly___________ $4.00
tiems prieglauda buvo ras tus karo mokesnius, nes
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00 i
ta ten pat namuose. Raud. mokesnių pakėlimas nau
................... $5.00
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams
Kryžius pavalgydino alka jame įstatyme pradėjo
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
nuosius per visą dieną.
veikti nuo lapkričio 1 d.
DARBININKAS
Tipingas audros centras Mokesčių ratos nuo as
/
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
buvo Matagorda, kur ne- meninių pajamų, siekian
Telephone SOUth Boston ?680
laimė atsitiko anksti šeš- į čios nuo 19% ant pirmojo
tadienio vakarą. Antrą va-; mokesčiai apdedamo dole
landą, sekmadienio rytą,' rio iki 88% nuo šešių ar
potvynio banga 6 pėdų. septynių skaitlinių aukšStambus ūkininkas John Hendriks, West Liberty, la, sumažino laiką
aukščio užliejo miestą. K-itumo pajamų, duos supraauginimo kiaulių. Dabar augina kiaules tik penkis mėnesius, vietoj pir
gastis tos nakties buvo at-; «? Ąmenkieciams, kad
miau — aštuonių. Tas jam duoda riebų uždarbį iš auginimo kiaulių.
pasakota tų nelaimingų sl™ tarPu ,r dar
laiką
Seniai jau laukiamas antrasai frontas vyksta ne
žmonių,
kurie
bėgo
į
aukšP°
karo
nei
/ienas
pilietis
Europoj, bet Afrikoj, kaip pastaruoju laiku buvo nu
tumas, kada vanduo pra-! ĄeĄalea a“ei>trauti didelių
matyta. Neperseniai apie jį buvo tik svajota, paskui
dėjo kilti, arba per baisų lturt«- kaiP Ul bu<iav°
planuota ir staiga jis virto realybe. Ta staigmena įvy
lietų į stipresnius namus. koma.
ko dėl netikėtai stambaus britų laimėjimo Egipte. Ro
Apie 12 žmonių prisirišo
Kiekviena Apylinkė Visoj Šaly Žino Šios Svarbios Organizacijos Humanitarinę Jėgą
melio armija, taip laimingai atkovojusi Libiją ir įsi
Karo Darbas
prie
traktoriaus, kad išsibrovusi į Egiptą, staiga susmuko, pradėjo trauktis,
netvarkingai bėgti ir pagaliau tapo sunaikinta. Susi Dėl karo daug žmonių Labai svarbus Raud. žams, ūkininkams galvijų gelbėti iš baisaus vėjo ir Donald M. Nelsoon, Karo
tarė pats patogiausias momentas alijantų ofensyvai. užmiršta, kad Raudonasis Kryžiaus patarnavimas y- ir ūkio įrengimų, ir kito- kilanČio vandenio. Jie ten Gamybos Tarybos pirmi
praeitais metais ra pagelba nelaimėse. To- kiafs būdais padėjo jiems išbuvo per visą naktį. Kiti
Nenorėdami šios progos praleisti, jie pasiryžo atimti Kryžius
praplėtė savo patarnavi-' dėl, kad cenzūra sulaiko grįžti į normalų gyvenimą, nubėgo į miesto ledaunę. ninkas, vienoj spaudos
visas italų kolonijas Afrikoj. Negana to. Jie žada pulti
mus civiliams. Tas praplė-,paskelbimą oro raportų,; Nelaimiu
sutvarkymo VieRa Porela išstovėjo visą konferencijoj sakė, kad
ir prancūzų kolonijas. Kam tai reikalinga? Juk pran timas apima kiekvieną fa-;labai mažai pranešimų bu-1 ",,
.
ičhandv- naktį virš liemens vande- daugiau negu vienas iš tri
cūzai kol kas neutralūs. Kam juos kliudyti ? Deja, no zę vietinių darbų.
jvo išduota apie įvairias
praeitą rugpiūčio 29 Į nyje, laikydami savo vai- jų šio krašto gyventojų
iki 1943 metų galo
rams nenoroms reikia ir prancūzų kolonijas okupuoti. Raudonojo Kryžiaus šak-, n^^nes Jung. a s ybe- jfaja baįsus uraganas apė- e
Pecių- Kita moti dar
Tai militarinis būtinumas. Dalykas štai koks.
matrasas, ant ku dirbs karo gamyboje arba
nys yra žmonių širdyse.
Praeitais metais Raud. m_ vigą Texag valstybės na,
- kada —
ginkluotose kraš
sutel^e Paga ^ pakraštį. Išsiplėšė į vidurį rio gulėjo jos vaikelis, pra tarnaus
Britų 8-toji armija pajėgė sutriuškinti Romelio Jūs ir jūsų kaimynas, ir
slinkti toliau, siekė to pajėgose. Jis sakė, kad į
noras padėti savo
daugiau kaip 100 mylių, ir dėjo
kariuomenę, bet ji persilpna atidaryti antrąjį frontą,
tą apskaičiavimą yra įne!aĄ paliko pragaištį, kuris pa- per sumuštą langą sulai traukti
t. y. pulti Italiją. Reikia paspirties. Iš kur jos gauti? Iš broliams* kuriems pagalba inius- Saisrus
ir žemės ūkio dar
kyti jį ir ji smarkiai įsipioIrano bei Irako britai negali daug kariuomenės trauk reikalinga, sudaro dvasią, mes; kur‘os pląUno nurtj siekė milijonus dolerių. vė. Namai suplaukė net du bininkai. Kada daugiau
Vėjo greitumas buvo apie
kaip 44,000,000 žmonių
ti, nes vokiečiai bet kada gali prasiveržti pro Kaukazo kuri padaro Raud. Kryžių lr vis°kią pragaištą
stipria
jėga.
Raud.
Kryžiaus
pagalba
šimtą mylių per valandą, Raud. KryžiuJuoj įs?ei. dirbs karo darbuose, sakė
kalnus ir pulti Gruziją. Naciai Gruzijoj nesustos, jie
brausis į Irano aliejyną. Tad stipri britų kariuomenė Faktas, kad šiandiena nelaimėse priklauso nuo ir potvyniai prisidėjo prie g_ pirmosi's pagalbįš vie- P- Nelson, civilio vartojireikalavimų, pavojaus.
tas Matagordoj kitą rytą,: mo gamyba turės ir turi
ten būtinai reikalinga. Iš Anglijos taip pat pagalbos Raud. Kryžius daugiau asmeninių
veikia
naminiame
fronte,
Daug
žmonių,
kūne
dirbo
Palyginamai, mažai bu nes daktaro tenai nebuvo. būti sumažinta iki žemiau
nėra ko tikėtis. Tad antrasai frontas Afrikoj atidaryti
palikta amerikiečiams. Bet jiems labai sunku Afriką negu bile kada. Organiza- Per j1^8 raetu» isl^tį na vo užmuštų ir sužeistų, bet 40 žmonių buvo priimti sio laipsnio, koks tik yra
cijos darbai liečia kiekvie- melį ir įrengimus, neteko i Raud. Kryžiaus tyrinęji- sekmadienį, iš kurių kęli galimas. Civilių Reikmenų
pasiekti, kol milžiniškų Prancūzijos kolonijų politinė
Ofisas dabar daro sąra
ną, kokiu nors būdu. Tik
savo brangiausių da-j mas parodė, kad daugiau
kryptis aiškiai nenustatyta. Ypač svarbią rolę vaidina praeitais metais milijonai tykų. Neturėdami šaltinių, kaip 20,000 šeimų neteko buvo nusiųsti į Bay City li šus prekių, kurios skaito
Dakaro uostas. Jis dabar Vichy vyriausybės žinioje, įsirašė į pirmos pagalbos Į8 kurių pradėti gyvenimą ’! namų ir ūkių. 1,076 namai goninę. Iš pradžios, stotis ma absoliučiai reikalingos
operuojama 24 va-j
bet Hitleris daro smarkų spaudimą j maršalą Petainą, kursus. Šimtai tūkstančių J*e žiūn į baisią ateitį. Pa- ■ buvo visiškai sunaikinti, buvo
landas per dieną ir per pir-; civiliams gyventojams.
kad Dakaras būtų užleistas vokiškų submarinų ir or ėmė namų slaugimo pamo- &aJ tas sątygas laikinas su- Daugįau kaip 17,000 suga- mytines dvi savaites 200 i
O.VV.I.
laivių bazei ir kad stambūs prancūzų laivyno daliniai kas. Viešos sveikatos slau- teikimas maisto, prieglau- ^įntų, jr tūkstančiai ūkių sužeistųjų buvo tenai pri
I Need Youi Help!
būtų atiduoti naciams. Petain neva nenusileidžia, bet ges kaimuose ir miestuo- ^os, drabužių ir medikali- namų įr biznio įstaigų, žiūrėti. Valgis buvo dali
jis bejėgis. Jei Hitlerio reikalavimas būtų išpildytas ir se aplankė ir prižiūrėjo n®8 priežiūros neužtekti- Matagorda, Palacios, Port namas per savaitę, kiti
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kos kariuomenės į Afriką būtų pernelyg rizikingas. klasės išmokino 200,000 reikia padėti, kad jie gale- Rockport, Arkansas Pass Nelaimė buvo tokia bai
Tad logiškai išeina, kad Alijantai turi okupuoti Daka šeimininkių geriau pažin- t-1! Y®1 surasti darbo ir kad į — pakraščio miestai su si, kad 27 atstovai Raud.
tapti garbingais pi- nuo gQQ įkį 2,500 gyvento- Kryžiaus buvo išsiųsti iš
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šį
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Raud.
Iš anksto įspėti, Raud. remontavimo darbus. Skyilgai nenorėjo, bet dabar, britams laimėjus labai svar
bų mūšį ir susidariusioms aplinkybėms stumte stu gamino drabužius bied- Kryžius pagelbsti viso- Kryžiaus skyriai keliose riai buvo įsteigti ir nelai
miant į antrąjį frontą, iškyla tikras karinis būtinumas niems savo apylinkėse ir kiais būdais. Per jį buvo i vietose galė jo paduoti a- mingi suregistruoti ir vi
bandažus ir chirurginius pataisyta ir atremontuota; liarmą ir padėti žmonėms
sutvarkymas dabar ge
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Atrodo, kad Alijantams teks kariauti su buvusiais tal norės slaugių pagelbinin-' gi skiepo. Darbininkams galbos skyriai buvo įreng- donasis Kryžius padeda
kininkais prancūzais. Kokią nelemtą painiavą šits ka- kės tarnauja ligoninėse duota darbo įrankiai, šei-J ti mokyklose, bažnyčiose jiems greičiau pradėti nor-1 Pirk Karo Bonus šian
K. kiekvienoj valstybėje.
ras prigamino!
moms duota sėklų dar- ir kitose vietose. Bay City, malu darbą ir gyvenimą. dien. Jie tave ryt išlaikys.
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Puhliahed every Tuesday and Friday exeept Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

Antras Frontas

Raudonasis Kryžius Aptarnauja Visuomenę

Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pokštas
(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų
“Aplink Afriką". antras tomas,
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

ARABŲ ŽEMfiN
Išplaukdami iš Mombasos gruodžio m. 1 d.,
atsisveikinom su taip egzotiška Juodąja Af
rika ir pasukom į šiaurės rytus, Pietinės Ara
bijos link. Afrikoje dar teks sustoti, bet ne
be negrų, o egiptiečių Afrikoje.
Nuo Dar-es-Salaamo keleivių skaičius “Usaramo” pradėjo didėti, o Mombasoje mūsų
garlaivis jau visiškai prisikimšo žmonių, pas
kutinė lovelė liko užimta. Mat, artinasi Kalė
dų šventės ir turtingi anglų kolonistai ir val
dininkai skubinasi atostogų į Angliją. Laive
dominuoja britaniškas elementas ir kalba.
Šalia jų gausingiausi vokiečiai ir belgai iš
Kongo. Bet po vieną kitą yra ir kitų gana įvairių tautybių. Prie stalo, kuriam skirta
man pirmininkauti, mano kairėje sėdi keturi
britai, o dešinėje — misijonierius liuksem
burgietis, dvi vienuolės: prancūzė ir belgė.
Prie kitų stalų anglų tarpe galima įžiūrėti vi
sai svetimų jiems tipų: portugalų, graikų, in-

rodos, trečioji klasė, kur matyti įvairių aziečių ir mulatų, šalia graikų, žydų ir kitų. Lie
tuvis čia irgi ne aš vienas: pasirodo, kad ba
gažo kambarių prižiūrėtojas p. Malinauskas,
klaipėdietis, irgi lietuvis ir džiaugiasi galįs
su manim bent kiek lietuviškai pakalbėti. Jū
rose jis plūduriuoja jau 30 metų, tat ir savo
kalbą primiršo.

Išplaukę iš Mombasos pasukome tolokai
nuo kranto į Indijos okeaną. Per keletą dienų
jokios žemės nebuvo matyti, tik mėlynos, mėlyniausios okeano bangos ir jų baltos keteros
vaišino mūsų akis gražiu, bet vienodu regi
niu. Praplaukiančių laivų šioj okeano daly ir
gi nebuyo matyti, nes plaukėm italų Somali
pakraščiu, kurs pasižymi dykumomis, karš
čiu, uolomis ir smėliu. Nėra čia tiek interesų
laivams lankytis.
Gruodžio šeštą dieną vėl pamatėm Afri
kos krantą. Tai buvo Gardafui ragas, Somali
žemėje, toliausia į rytus atsikišęs Afrikos
kampas. Atsidūrėme tikrai rytų šaly. Jei geo
grafiškai kalbėsim, tai teks pasakyti, kad ši
vieta yra į rytus 51° nuo Greenwicho meridijano, t. y. maždaug toje pat geografinėje il
gumoje kaip Persijos sostinė Teheranas, kaip
rytinė dalis Kaspijos jūrų ir miestas Uralsk.
Ilgokai rietėm aplink Gardafui ragą (išky

šulį). Kadangi buvo puikus, saulėtas vidur
dienis ir plaukėm visai arti garsiojo iškyšulio,
tai viskas buvo gerai matyti. Apie porą tuzi
nų fotografijos aparatų ir vienas dailininkas
ilgai darbavosi rekorduodami atminimui kei
stus, laukinius vaizdus, aukštas ir staigias
uolas, drąsiai kylančias aukštyn ir vėl sta
čiais kaip siena šlaitais nuleidžiančias savo
pamatus į Indijos okeaną ir į Adeno įlanką.
Gardafui, arba Guardafui, iškyšulio, kaip ir
apskritai Somali, apylinkės labai tuščios. Be
rusvos ar pilkšvos uolos ir geltono smėlio,
daugiau beveik nieko nematyti: nei pievelės,
nei apžėlusio lauko, nei medelio. Tačiau jūros
ir okeanai, kaip senovėje, taip ir dabar, vis
dar slepia savy maisto šaltinius — žuvis. Ir
štai šitie jūros vaisių — frutti di mare —
sandėliai patraukia, kad ir į tuščiausius pajū
rio smiltynus ieškantį maisto žmogų. Todėl
keletas kilometrų į pietus ir į vakarus nuo
Gardafui rago matome du mažu žvejų uostu
ir kaimu: tai Hafun ir Alulu kaimai, kurių
arabizuoti negrai mažutėse valtelėse po tris
nuplaukia gana toli į okeaną, į didžiųjų laivų
kelią ir graibsto čia žuveles, o kartais ir iš
garlaivių išmestas kokias nereikalingas lie
kanas, kurių jie prašo laukiniais balsais gar
siai sušukdami.
dusas, pora danų ir kitų kitokių. Mišriausia,

Aplenkę Gardafui*), pasukame beveik tie
siai į vakarus, į Adeno įlanką, apleidžiame
atvirą okeaną. Per pusantros dienos pasie
kiame Arabijos pakraščius, kurių aukšti kal
nai išdidžiai stūkso vandenų veidrody atmuš
dami savo gigantiškus paveikslus. Nelengva
suprasti, kodėl šis kraštas nuo senų laikų va
dinamas Arabia Felix — Arabija Laimingoji.
Gal dėl to, kad iš šitos Azijos dalies plaukda
vo į vakarus smilkalai, perlai, legendos ir pa
sakos, tūkstantis ir viena naktis ir karingo
Pranašo mokslas? Gal dėl to, kad jos uolose
ir smiltynuose saugu buvo gyventi, nes jų
niekas nepavydi, niekas tuo visu nesusimasina? O dar greičiau dėl to, kad smilčių, spirgi
nančios saulės ir troškulio išvargintas kelei
vis, patekęs į jos jaukias oazes tikrai pasijau
sdavo laimingas, radęs ten šalto vandens sau
ir savo kupranugariui atsigerti, figų paval
gyti, ant gražių patiesalų palapinėse pasilsė
ti ir dar gražesnių pasakų pasiklausyti, šiaip
ar taip, bet matyt, kad ne vien sotumas yra
laimės šaltinis...
•) Guarda fu portugališkai reiškia: “Sergėkitės”.
Mat, iš senų laikų čia susidarė legenda, kad šiose vie
tose esama magneto, kurs ištraukiąs iš laivų metalines
vinis ir tokiu būdu laivus išardąs ir paskandinąs.

(Bus daugiau)
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10317. Strakauskienė, Domą,
10248. Steponaitis, Juozas
mas),
21,
gyv.
v.
Vilnius.
10130. Stankevičius, Domini- (Juozas), g. 1903, šeimininkė.
g. v. Lazdinėliai, Adutiškis.
10186. Stasiulionis, Jonas
62, ūkininkė, gyv. vieta Rostia10218. Steckevičiūtė, Halina, (Vineąs), 31, ūkininkas, gyv. v,
kas, 32, mok., g. v. Gudeliai, 10157. Stankūnienė, Juzė (Kazys), 12, mokinys.
10287. Stepšys, Juozas (Ado vai, Juodšiliai.
Pentupiai, Marijampolė.
Marijampolė.
mas), 25, studentas, gyv. vieta
(Juozas), 65, šeim. g. v. Jur 10187. Stasiulionytė, Elena gimusi 1928.
10318. Straškytė „Stasė (Ka
10249. Steponaitis, Antanas
10219.
Steckevičienė,
Elena,
10131. Stankevičius, Eduardas barkas.
Kaunas.
(Kazys), 19, studentė.
zys),
gim. 1921, g. v. Skuodas.
32, g. v. Kaunas.
(Vincas), S, męk., g. y. Zuikinė, 10158. Stankunavičius, Ka- 10188. Stasiulionytė, Birutė gimusi 1895, biznierė, gyv. v. (Petras),
-.aoca c
- - .
-i 10288. Steupkovskis, Viktoras
10319. Straševičius, Valerijo
10250. Steponaitiene, Elze
.
Vilnius.
Kaunas, A. Panemunė.
m.
i To-i ■ - J
(Eduardas), 43, karys, gyv. v. nas (Boleslovas), g. 1885, mo
zys (Stasys), 50, ūkininkas, g. (Kazys), 16, ūkininkė.
10220. Steckevičius - Sackie- (Motiejus), 58, ūkininkas, gyv. Vflniua
10132. Stankevičius, Henri- v Dovydoniai, Panoteriai.
10189. Stasiūnas, Povilas
vietą Pentupiai.
_ I 10289. Stychovskaitė, Teodo- kytojas, g. v. Smilgiai, Panevė
kas XAndrius), 18, g. v. Pane
10159. Stankevičienė, Jadvy (Brazys), gimęs 1902, ūkinin vič (Stanislovas), gimęs 1903,
žys.
10251. Steponaitytė,
vėžys.
6 ra (Teodoras), gimusi 1910,
ga (Feliksas), 45, ūkia.
kas, g. v. Deguliškė, Daugeliai. lektorius.
10326. Straševičienė, Marija
10221. Steponas, Juozas (Si (Vincas), 22, ūkininkė.
10133. Stankevičius, Gedimi 10160. Staulevičius, Bronius
10190. Stašenis, Julius, 50,
,
“^I^^O.'stikiiorina, Jurgis (Jo- (Juozas), gimusi 1885, dentistė.
manas), 47, darbininkas.
nas (Antanas), 3, g. v. Lanku (Lukas), 41, darb., g. v. Vil samdinys, gyv. vieta Kaunas.
10321. Strašinskas, Mečys
1908 lektorius.
10222. Stefonovičius, Jonas, las (Mykolas), 38, mokytojas,
pėnai, Gražiškiai.
nius.
10191. Stašenis, Algirdas (Ju
(Vladas), 27, g. v. Vilnius.
32, samdinys.
10291. Stiklius, Jonas-Vytau
10322. Strašinskas, Vladas,
10134. Stankevičius, Kazys 10161. Stautinskis, Jonas, 38, lius), 20, studentas.
10253. Steponavičius, Antanas
10223.
Stefonovičius,
Andre

10192. Stašenis. Vytautas (Ju
60.
(Pranas), 50, ūkin., g. v. Dam- samd., g. v. Pabradė.
jus (Jonas). 7, g. v. Vilnius.
a * |gyy- v- Dvarciškiai, Kiduliai.
lius), 18, studentas.
10254. Steponavičius, Anta-| 10292
Joflas (Myko_ 10323. Strapikienė - Akelaity10224. Stefonovičius, Mečys
19193.
Stašenytė, Gražina
(Antanas), 19, darbininkas.
įnas (Karolis), 20, ūkininkas, g. L),
samdinys> g. v. gįialė. tė, Mariją (Bronius), 29, sam
(Julius), 16, mokinė.
dinys, gyv. vieta Kaunąs.
10225. Stefonavičienė, Marija vieta Mmiunai, Gervėčiai.
10293. gtib
Vincas (Juo-'
10194. Staševskis, Vytoldas (Anelė), 31, šeimininkė.
10324. Stomma, Vytautas, g.
j 10255- Styonavičius, Balys 1
42 advokatas gyv. vieta
i (Pranciškus), gimęs 1902, sam
vieta Aukupėnai, Šėta.
10226. Steikūnas, Alfredas: (Kazys), 23, ūkininkas.
Tauragė
10325. Strašinakaitė, Halina
dinys, gyv. vieta Vilnius.
(Mykolas), 15, mokinys, gyv. v. į 10256. Steponavičius, Adolfas j 10294
Stibrys, Arkadijus (Vladas), 30, g. v. Vilnius.
10195. Stašionis, Petras (Bro Kaščiukiškis, Zasiliai.
(Jurgis), 29, ūkininkas.
(Vincas), 16, mokinys.
10326. Strašinskienė, Natali
nius), gimęs 1911, samdinys, g.
10257. Steponavičius, Vilius
10227. Steikūnas, Kazys (Ka
10295. Stibrys, Zigmas (Vin -i ja,
; 60.
vieta Šiauliai.
zys), gimęs 1903, agronomas, (Antanas), 30, samdinys, gyv.
cas), 4.
10327. Strašinskas, Vaclovas
10196. Stažionienė, Valerija,
v. šilįngiškiai, Panemunė.
gyv. vieta Joniškėlis.
gimusi 1912, samdinė.
Tęsinys 5-tame pusi.
10258. Steponavičius, Zigmas
10296. Stibrytė, Vanda (Vin
10228. Steikūnas, Kazys, 75,
10197. Staškevičius, Antanas,
ūkininkas, gyv. vieta Balninkai. (Boleslovas), 20, studentas, g.
24, gyv. vieta Kaunas.
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
10229. Steikūnas, Mykolas vieta Dotnuva, Kėdainiai.
10198. Staškevičienė, Antani
(Jonas), 59, samdinys, gyv. v., 10259. Steponavičius, Zigmas
na (Petras), 42, šeimininkė, g.
''Darbininkas'' ieUi(Stasys), 21, Dotnuva, Kretin
Kasčiukiškis, Zasiliai.
vieta Šiauliai, Dainai.
do lobai naudingą kny
10230. Steikūnienė,
Anelė ga.
10199. Stasys. Konstantinas
gutę, kuri iabei
10260. Steponavičius, Kazys
(Pranas), 45, ūkininkė.
(Antanas), gimęs 1888, burmis
padės tiųgąs, kuri? ruo
10231. Steikūnienė - Lapinai (Julius), ūkininkas, gyv. vieta
tras, gyv. vieta Vilnius.
Sakai,
Pasvalys.
šiasi
gauti Amerikon pi
tė, Emilija (Juozas), 44, ūkinin
10200. Stašienė, Zuzana (A10261.
Steponavičius,
Kazys,
lietybės aBtruOS»m P®'
kė, gyv. vieta Balninkai. .
dolfas), gimusi 1887, šeiminin
74,
ūkininkas,
gyv.
vieta
Vaš

pierius. Joįe yra trum
10232. Steikūnaitė, Danutė
kė.
kai,
Biržai.
pai suglausti Sausimai
(Mykolas), 13, mokinė, gyv. v.
10201. Statinis, Vladas (An
10262. Steponavičius, Julius ky atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. KnyguKasčiukiškis.
tanas), 29, amatininkas, gyv. v.
(Julius),
3, gyv. vieta, sdta1, te mažo formato. Gedi moterys jg įsidėti į ridi10233. Steikūnienė, Albina
Gervėčiai, Vilnius.
Saločiai. *
kiulį (pocketbook). Didelės raides, spauda gin10202. Statinis, Jonas (Anta (Mykolas), 11, mokinė.
10263.
Steponavičius,
Juiiuslj^
gorintieji gauti knygute
“KAIP TAPTI
10234. Steikūnienė, Olga (My
nas), 27, ūkininkas.
(Kazys),
40,
ūkininkas
AMERIKOS PILIEČIU?’—įdėkite į konvertą
kolas), 9, mokinė, gyv. vieta
Maria Markman, islandiete, soprano dainininkė, pa 10203. Statinienė, Julė (Jo Kaišedorys.
10264. Steponavičius, Pranas Į įr priklijavę 3^ štampą, pasiųskite "Darbininnas), 25, amatininkas.
aukavo savo kailiukus karo reikalams. Vaizdas paro
(Julius), 4.
kui”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuodo, kaip bus galima panaudoti jūreiviams, kad šiltai 10204. Statkevičius, Petras 10235. Steikūnaitė, Birutė 10265. Steponavičius, Pranas* jau ją gausite.
(Aleksandras), gim. 1921, sam- (Jonas), 11, mokinė, gyv. vieta

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS

būtų kariai apsirengę.

.

__

/

i

c-

PABBIMINgAS

“dsų SODALIETĖS

E

Į

Lietuvos Tremtiny Sibiran
Sąrašas
Į

yiCTORY

BUY
UNITED
STATES

10345. Strazdas. Bernardas
(Pranas), 29, darbininkas, gyv. (Vincas). 33, ūkininkas,
vieta Šiauliai.
I l0346; Strazdas, Pranas. 33.
BONDS
Ix>wettio Sodalietės prašė manęs jų vardu tarti širdingą pa10328. Stravinskas, Regiman- mokytojas, gyv. vieta \ epriai.
AND
UŽ visus prisiųstus joms sveikinimus, už parodytą sve
10347. Strazdas, Juozas (Pet
tas (Aleksandras), 4 gyv. vie
STAMPS
taine Penktojo Naujosios Anglijos Sodaliečių Kongreso.
ras), 17, amatininkas, gyv. v.
ta Jaucėnai, Seinai.
Jonas> kančiai. Kaunas.
10329. Stravinskas
(Stasys), 64, darbininkas, gyv. j 10348. Strazdienė. Janina. 53.
' gyv. vieta Raviancai.
vieta Vilnius.
Sodalicijos Konstitucijoje randame Komisiją, kuri rūpinasi'
Strazdienė, Teklė 27, darbininkas, gyv. v. Kaunas.
10330. Stravinskis. Algirdas Į 10349.
Sartų taipe platinti didesnę meilę prie Švenčiausio Sakramento..
(Aleksandras). 6, gyv. vieta Ja (Juozas), 30, mokytoja, gyv. v. 10364. Stretovičius, Eugeni
<&t*i kaip tatŪMėna Komisijos tikslą:
Vepriai.
jus (Vitoldas), 35, ūkininkas,
nėnai, Šventežeris.
“Eucharistinė Komisija ugdo ir duoda patarimų nariams
10350.
Strazdienė,
Irena,
26,
gyv.
v. Aukštadvaris, Pandėlys.
10331. Stravinskas, Algiman-1
prie Švončiausio Sakramento. Pataria kaip geriau prisirengti
šeimininkė,
gyv.
vieta
Kaunas.
10365. Stretovičienė - Kozial,
tas (Aleksandras), 4.
prte faMmo Šventos Komunijos. Suorganizuoja specialines
10351.
Strazdienė
Lauciūtė.
Marija
(su kūdikiu), 30, ūki
10332. Stravinskas, Aleksan
fMMMas, kaip tai: Novenas ir Šventas Valandas, laiko sąrašą
Sofija
(Adomas).
23.
šeiminin

ninkė.
dras (Jonas), 33, mokytojas.
fcfcfc iv »i4»ų išklausyta, kelios Sv. Komunijos priimtos, ne su
kė,
g.
v.
Pakiaunis,
Saldutiškis.
10366. Strielčiūnas,
Mikas,
10333. Stravinskas.
sunkumą nariams, bet su mintimi, kad davus ki
10352.
Strazdaitė.
Teklė
(Jo

50, samdinys, gyv. v. Ukmergė.
10334. Stravinskienė. Liuda
bi, kad Viešpats nuolatos randa narių tarnas),
16,
gyv.
vieta
Raviancai.
10367. Strielčiūnienė, Anasta
(Jonas), gimusi 1914, mokyto
10353.
Strazdaitė,
Regina
zija, 50, šeimininkė.
ja.
tai vedimas narių prie di
(Bernardas),
3.
gyv.
vieta
Pa

10368. Strimaitytė, Agota
10335. Stravinskienė, Janina,
desnės asmeninės meilės prie Eucharistinio altoriaus Karaliaus.
kiaunis.
Saldutiškis.
(Matas), gimusi 1900, mokyto
47, darbinįnkė, g. vieta Vilnius.
Ši gali atitikti:
10354.
Strazdaitė,
Nijolė
(An

ja,
gyv. vieta Vilnius.
10336. Stravinskaitė, Danutė
1: Ūgdant jausmą Sodaliečių tarpe prie Jėzaus; tai yra pa
tanas),
7,
gyv.
vieta
Gelgaudiš

10369. Strioga. Jonas (Jonas)
(Aleksandra), 2, gyv. v. Šven
raginimas prisirašyti prie Tarnaičių Švenčiausio Sdkramento.
kis, Šakiai.
Gražuolė Veronika Lake, pasiryžus nukirpti savo težeris.
29, mokytojas, gyv. vieta Šlap
Išginti nares prie dažnos Šventos Komunijos. Lankyti puikiuosius plaukus, jeigu kas aukotų stambią sumą
10355. Strazdienė, Bronisla- gariai, Užventis.
10337. Stravinskaitė, Aleksan
N
s, Dievo Kūno ir Panelės Švenčiausios šventėse.
va,
35, šeimininkė.
10370. Stulgienė, Monika (Pe
pinigų Karo Bonams pirkti.
dra, 16, gyv. vieta Vilnius.
■ Nuolatos aiškinti narėms, kad meilė prie Viešpaties gali
10356.
Strefovičius,
Vitoldas
tras),
37, mokytoja, gyv. vieta
10338. Strazdas, Leopoldas
a
ne vien priėmimu Šv. Komunijos, bet galima tą meilę
(Jonas),
63.
ūkininkas,
gyv.
v.
Svarstyta pereitų metų protokolo neužbaigti reikalai.
Rokiškis.
(Jonas), 13, gyv. v. Roviancai.
ui parodyti per dažną aplankymą Viešpaties bažnyčioje, išAukštadvaris,
Panevėžys.
Rezoliucijų ir naujų įnešimų komisija išrinkta iš sekančių:
10371. Stulgys. Vincas (My
10339. Strazdas - Drozdovsju^ujant kasdieninių šv. mišių (jei laikas leidžia); dalyvauti Julijona Jakavonytė. Amelija Oksaitė, Teofilija Aukštikalnytė
10357.
Strelčiūnas,
Robertas,
kolas), 42, mokytojas.
kis, Jonas (Adomas), 57, sam
Šventose Valandose, laike 40 Valandų Atlaidų jausti didį garbę ir Irena Keršytė.
gimęs
1893.
amatininkas,
gyv.
10372. Stulginskienė, Ona
dinys.
kad būrelis Sodaliečių galėtų po valandą klūpoti prie išstatyto
vieta
Utena.
Kadangi Philadelphijos Apskričio Sodalietės tą patį sekma
(Matas), 45, šeimininkė, gyv. v.
Švenčiausio Sakramento ir raginti parapijos bernaičius tarnauti dienį, kaip ir mes, rengė savo Pirmąjį Kongresą, Naujosios An 10340. Strazdas. Stasys (Ado
10358.
Strelčiūnas,
Romual

Jokūbavą,
Kretinga.
mas), 47, samdinys, gyv. vieta
šv. mišiose, tai yra: prisirašyti prie Altaristų Draugijos.
das
(Robertas),
gimęs
1928.
glijos Sodalietės laike savo Kongreso pasiuntė joms pasveikini Kaunas.
10373. Stulginskas, Aleksan
4: Dažnai per susirinkimus aiškinti narėms apie auginimo mo telegramą.
10359.
Strelčiūnienė.
Jadvyga
dras
(Domas), 57, ūkininkas.
10341. Strazdas, Virgilijus
dvasinės meilės prie Viešpaties.
(Laurynas), 42, šeimininkė, g.
Dėkingumo dėlei, Philadelphijos Sodalietės atsiuntė padėko (Stasys), 3.
10374. Strunicki, Vladimiras
5: Bendrauti su parapijos Altoriaus puošimo draugija, ir nės telegramą. Taipgi atsiuntė sveikinimo telegramas Nukryžiuo
(Bominovas), 47, samdinys ,g.
10342. Strazdas,
Algirdas vieta Utena.
kiek galima prižiūrėti, kad laike Švenčiausio Sakramento iškil tojo Jėzaus Seselės iš Cambridge, Mass., Kun. Dr. Kazimieras J.
10360.
Strelčiūnaitė,
Veronika
vieta
Vilnius.
(Stasys), 16.
mių parapijos bažnyčios altorius būtų gražiai papuoštas.
(Robertas),
gimusi
1924.
Rėklaitis, Marijonų Kongregacijos Provincijolas, ir Kun. Vincas
10375. Strumilas, Jonas (Juo
10343.
Strazdas, Antanas
6: Raginti Sodalicijos nares turėti meilę ir dievotumą prie Puidokas iš Westfield, Mass. Telegramai priimti garsiu rankų
10361.
Strelčiūnaitė,
Elena
zas),
gimęs 1905, ūkininkas, g.
(Juozas), gimęs 1904, samdi
Viešpaties Saldžiausios Širdies, tai yra priimti šventą Komuniją plojimu.
(Robertas),
gimusi
1923.
vieta Paviržėnai.
nys, g. v. Gelgaudiškis, Šakiai.
laike pirmų Penktadieninių iškilmių ir kiek galima kelti Kris
Paskaita tema: “Ko iš Sodaliečių Tikimės”. Referentas kun.
10376. Stroputė,
Danguolė
10362.
Strelčiūnaitė,
Ina
(Ro

10344. Strazdas,
Antanas
taus Karaliaus šventę.
(Antanas), 7, g. v. Kretinga.
i Povilas Lunskis nuodugniai išdėstė ko reikalaujama iš Sodalie- (Bernardas), 1, gyv. vieta Pa bertas), gimusi 1931.
7: Aiškinti dvasinio gyvenimo pratybas kaip tai sąžinės sąs čių. Svarbiausiai, kad visuomenė iš jaunųjų Amerikos lietuvaičių
10363. Strelkauskas, Jonas, 10377. Stroputė, Nijolė (Anta
kiaunis, Saldutiškis.
kaitą, apvaikščiojimą, Kalvarijos Kelių, uždegimą žvakelių, sa Sodaliečių daug prakilnių darbų laukia. Ragino, laikytis solida
nas), 3.
vęs pergalėjimą, suprasti Didžiojo Penktadienio reikšmę ir ki rūmo netik tikėjimo, bet ir lietuvių kalbos ir tautos reikaluose.
10378. Stropienė, Bronislava,
gimą, svetingumą ir prietelingumą. Jaučiamės, kad ilgai jiems
tas Didžiosios Savaitės dienų iškilmių svarbą.
Kadangi referetas buvo aiškus ir nuodugniai lietė visus būsime skolingos už visus gražius darbus bei pasišventimus.
43, slaugė, gyv. vieta Kretinga.
Kas aakėr kad Sodalicija yra neveikli ?
klausimus, tai nebuvo diskusijų. Rankų plojimu Sodalietės paro
10379. Stundžaitė, Nijolė (Jo
Rezoliucijos vienbalsiai priimtos.
dė prelegentui pilniausį dėkingumų už jo gražius patarimus ir
nas),
8, gyv. vieta Pilkėnai,
Kadangi pasiliko keletas naujų įnešimų, laikui neleidžiant,
pamokinimus.
nutarta naujus įnešimus pavesti naujos Apskričio Valdybos susi Tauragnai, Utena.
Penktefe Apskričio Kongreso Protokolas
Laiko trumpumas neleido daryti pertraukos. Kongreso sesi rinkimui, kuris įvyks lapkričio 8-tą dieną, Cambridge, Mass. Ka 10380. Studžaitė, Irena (Jo
Naujosios Anglijos Sodaliečių Penktasis Kongresas įvyko jos toliau tęsė savo darbą.
dangi dienotvarkės laikas neleido Naujos Apskričio Valdybos iš nas), 3.
Spalių 11-tą dieną, 1942, šv. Juozapo parapijoje, Lowell, Mass.
Antrą referatą skaitė Apskričio Pirmininkė p-lė Ona Paznio- rinkti, Kongresas paliko kuopų prefektams naują valdybą išsi 10381. Stundžaitė, Janina
10 valandą visos Sodalietės susirinko į parapijos svetainę. kaitė. Jos tema buvo: “Mūsų Naujosios Anglijos Sodaliečių Trū
(Jonas) 1.
rinkti savo po kongresiniame susirinkime.
Visoms delegatėms buvo paaiškinta dienos tvarka. Lowellietėsj kumai”. Nuodugniai ir gražiai mūsų Apskričio Pirmininkė įrodė
Kongresas baigiasi 4:55 valandą po pietų. Maldą atkalbėjo 10382. Stundžaitė, Genė (Vin
Sodalietės visoms delegatėms suteikė gražų Amerikos spalvų priežastį, kodėl mūsų veikimas kartais trukdosi ir nežengia spar
Kun. P. V. Strakauskas. Visos Sodalietės atgiedojo Amerikos ir cas), 7.
megstinį varpelį, kaipo Kongreso ženklelį. 10:15 eisena į bažny čiai pirmyn. Išaiškino Bostono buvusiojo Summer School of
Lietuvos himnus.
čią. Panelės Alena Saulėnaitė, Suzana Jarmadavičiūtė ir Pranciš Catholic Action, ir nurodė Sodalicijos reikalus geriau sutvarky5 valandą bažnyčioje iškilmingas išstatymas Švenčiausio Sa 10383. Stundžaitė, Vilią (Vin
ka Banionytė, lydimos LoweHiečių jaunesniųjų Sodaliečių, prisi 1 ti. Referatas priimtas garsių rankų plojimu.
kramento. Celebrantas buvo kun. J. Skalandis: jam asistavo kun. cas), 3.
artino prie Panelės švenčiausios altoriaus, kur Panelė Alena
Sekančios Rezoliucijos buvo perskaitytos ir priimtos:
Jonas Švagždys ir kun. Povilas Lunskis.
10384. Stundys,
Bronius
Saulėnaitė atliko apkarūnavojimo iškilmes. Po apvainikavimo iš
Po
pamaldų,
Sodalietės
susirinko
į
svetainę
ir
gavo
skanių
(Gasparas), 37. mokytojas, g.
1: Kad kiekvienai kuopai būtų priduota viena rezoliucija ar
kilmių, visos Sodalietės sugiedojo “Magnificat”.
užkandžių.
vieta
Aleksotas, Kaunas.
10:30 valandą iškilmingos šv. mišios, kurias atnašavo kun. įnešimas, ir kad ta paskirtoji kuopa rūpintųsi tą reikalą su vi
Vakare
įvyko
programa.
Programą
išpildė
Lowellio.
Nashua
Povilas Lunskis iš Thompson, Conn. Po šv. mišių, Apskričio Dva somis atskiromis kuopomis įvesti į veikimą. Kaip Washingtone ir Nonvoodo Sodaliečių artisčių grupės.
(Bus daugiau)
Kongresas
tvarko
savo
reikalus,
taip
ir
mūsų
išrinktoji
komisija
sios Vadas, kun. P. V. Strakauskas pasakė atitinkamą pamokslą
Sekantieji Dvasiškiai dalyvavo Kongrese:
Sodalietėms Po pamokslo visos Sodalietės iškilmingai atkalbėjo būtų atsakominga už išpildymą kiekvienos rezoliucijos ar įneši
Kun. Jonas Švagždys, kun. F. Norbutas, kun. Kast. Vasys,
mo.
Konsekracijos Aktą prie Panelės Švenčiausios.
kun. P. Lunskis, kun. Ant. Baltrušiūnas. kun. Dr. Ant. Bružas,
12 valandą parapijos svetainėje skanūs pietūs.
2: Kadangi daugelis iš mūsų narių prisirašė prie WAACS. kun. Jonas Skalandis. kun. P. M. Juras, kun. Dr. J. Gečys.
1:45 vai. po pietų, Apskričio Pirmininkė, panelė Ona Paznio- WAVES ar Slaugių Korpuso, nutartą turėti Centro Garbės są
Sekantis Sodaliečių skaičius dalyvavo iš kiekvienos koloni
kaitė pakvietė atstoves prie tvarkos, trumpai apibudino suvažia rašą “HONOR ROLL”. Kiekvienos kolonijos Sodalicijos valdyba jos: Brocktono 10, Cambridge 4, Lawrence 16. Lowell 26, Na
vimo tikslą, ir prašė Sodaliečių rimtai per Kongreso sesijos užsi turėtų pasirūpinti vardus pasiųsti Apskričio Valdybai. f
shua 11, Nonvood 19, Worcester Šv. Kazimiero parapijos 6, Auš
laikyti. Paprašė Dvasios Vado, kun. P. V. Strakausko atkalbėti
Rezoliucijos.
ros Vartų parapijos 7.
maldą. Išrinkta Kongreso valdyba: pirmininkė p-le Ona Paznio
Pirmininkė Ona Pazniokaitė.
3: Prisilaikant Federacijos nutarimo, kad kiekvienas lietu
kaitė, raštininkės p-lfe Alena Saulėnaitė ir Freda Taškūnaitė.
Raštininkės: Alena Saulėnaitė ir Freda Taškūnaitė.
vis katalikas kasmetą paaukotų po vieną dolerį aušelpimui karo
Perskaityta pereitų metų Kongreso protokolas. Protokolas
pavargėlių, Kongresas prašo visų Sodaliečių prisidėti prie šio
Pabyrės Ii Redaktoriaus Stalčiaus
vienbalsiai priimtas.
gražaus darbo.
“
Pagundos
vargiai ateina darbo valandose. Laisvame laike;
Apskričio Valdybos raportai.
2: Kadangi esame lietuvaitės, mūsų parapijų ateitis tiek bus žmonės dažniausiai yra sustiprinti ar suklaidinti”.
Dvasios Vado, Pirmininkės, Raštininkės, Kasininkės (kadan
užtikrinta,
kiek mes jaunieji jas remsime. Kongresas nuoširdžiai
☆
gi kasininkė negalėjo asmeniniai pribūti, tai jos raportą išdavė
“
Labai
maža
rasime,
kurie
prie klaidos prisipažintų".
prašo visų Sodaliečių, kiek galima, darbuotis ir būti savo para
p-lė Pranciška Banionytė).
☆
Toliau sekė sekančių kolonijų Sodaliečių raportai: Brock pijų Dvasiškių parama ir viltis.
“
Kokis
mūsų
nuolaidumas,
tokios mūsų Nuomonės”.
3:
Išeivijoje
mes
lietuviai
turime
daug
labdaringų
įstaigų.
tono, Cambridge, Lawrence, Lowellio, Nashua, Norwoodo, WorSodalietės turėtų daugiau domėtis jų veikla ir kiek galima asme
☆
cesterro Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų.
“Praeitis, tai karstas mūsų mirusių jausmų”.
niniai paremti ir pagelbėti parapijos draugijomis, kurios tas į■r ■»
■«
—<—-------------- — -----------staigas stengiasi užlaikyti.
☆
Užsisakykite Tanike Pas Mus
“Tikėjimas be paslapčių, yra tikėjimas be Dievo".
4: Kadangi Massachusetts Valstybėje Lapkričio 3-čią bus
*
*
*
balsuojama Gimdymo Kontrolės įstatymas. Naujosios Anglijos
Pristatom geriausį toniką
“Tautos negalima sunaikinti, jei ji turės geras šeimas'
lietuvaitės Sodalietės, kaipo rimtos Katalike ir doros šalinin
*
*
*
Piknikams, Vestuvėms,
kės nutariame kreiptis į visas Sodalietės, kad jos balsuotų prieš
Krikštynoms ir visokiems
“Gamta yra Dievo veido šypsena”.
tą įstatymą ir paragintų kitus, kad savo balsavimu parodytų pa
«
*
*
sipriešinimą.
Parengimams.
“Apsileidimas, tai širdies rūdys”.
5: Kadangi karo metu visi stengiasi kaip nors prisidėti prie
*
*
i
laimėjimo, mes Sodalietės prisidėsime ne vien materialiniu būdu,
“Du didžiausiu žmogaus judintoju yra troškimas gero ir
bet sykiu ir maldomis. Pageidaujama, kad šis dalykas būtų pla
Myopia Club Beverage Co.
WOrtD JOIN RUDOLPH—
baimė blogo”.
čiau aprašytas Mūsų Sodaliečių skyriuje.
Mrs. Rudolph Hess, wife of.
6: Pageidaujama, kad kiekvienoje kolonijoje būtų įvesta
Adolph Hitler’s “heir” wh»
Crafton Ave.,
Islington Mass.
“Jeigu kalbi ir veiki tyra mintimi, linksmumas seks tave,
1ew to England some time ego.
Studijų Rateliai.
iias asked permission of Nazia
Tel. Dedham 1304-W
7: Mes suvažiavusios Sodalietės esame begalo dėkingos Lo- kaip šešėlis seka mėnulį”.
and British to jom her husSu gilia pagarba Jūsų
weilio Šv. Juozapo parapijos Sodalietėms ir jų energingam Dva
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130i-R
?and, now in British cuatodyDĖDĖ ANUFRAS.
•. ,
Red Cross may helo»
sios Vadui kun. P. V. Strakauskui už širdingą Kongreso priren(Pradžia 4 pusi.)
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Antradienis, Lapkričio ±0, 1942

DARBININKAS

LOS ANGELES, CAL

!

KAS _
------GIRDĖTI LIETUVIU]
KOLONIJOSE *

šiandiena galiu pasidalinti su
katalikiškaja - lietuviškąją vi
suomene svarbia žinia: 1942 m.
spalių m. 26 d. gavau leidimą
iš Jo Ekscelencijos Los Ange- .
lies Arkivyskupo pakviesti iš
į Pittsburgho, Pa. Seserys Pranciškiettes darbuotis mūsų Šv.
Kazimiero parapijoj.
Visi katalikai gerai supranta
įdėta virš $200,000, neskai- kaip svarbus dalykas turėti patant paaukoto darbo. Taigi rapijoje vienuoles, kurios auklėdabar svarbu užbaigti sta-;tų jaunimą ir apaštalautų patybos darbas, kuris kai-! sauliečių tarpe. Būdamas švėkšnuos apie $70,000.
noje (Lietuvoje) klebonu ture)

Atsišaukimas

CHICAGO, ILL.
Šiuomi kreipiamės į vi
suomenės veikėjus ir ben
drai į visus, kurie atjaučia
ir supranta labdarybės
Gerb. Skaitytojai, nuo- Jau “To P“"***
dviejų
darbą.
Seneliams prieglaudos širdžiai prašome jūsų pa- kongregacjų sesers: ElztaeUe-Į
namo statybos darbas eina ramos. Prisidėkite su dide- t&- kunos darblv“‘ Pavargėlių |
prie užbaigos. Namas la le ar maža auka vargdie prieglaudoje ir Kotrynietės, kumokytojavo parapijinėje
bai gražus, trijų aukštų. niams. Seneliai meldžia nos ...
. „ .
būtu už
už-
gera. /mojau,.
Tačiau to namo vidus dar Dievo, kad namas būtų
nėra įrengtas, nes neuž- baigtas. Tame name su kiek gali gero padaryti parapijoje vienuolės pasišventusios
tektinai pinigų. Visi, ku tilps 150 senelių.
Dievo garbei ir žmonių gerovei.
rie užjaučiate ir išgalite NEPAPRASTAS
Los Angeles lietuvių parapija ,
prisidėti prie įrengimo LABDARIŲ SEIMAS
— arba misija negali susilygin
kambarių, galite tai pada
ryti, prisidėdami pinigiš- Lapkričio 22 d., Nekalto ti su senomis lietuvių parapijo
28-nių tonų tankas General Grant, kuris lošė didelę rolę kur nors Tennessee manievruose su
kai ar įrengdami kambarį, Prasidėjimo lietuvių para mis, kurios švenčia 50, arba 25
prieštankinėmis kanuolėmis.
jubiliejus savo gyvavi
didele ar maža auka prisi pijos salėje, Brighton Par metus
dėkite. Kiekvieno auka bus ke, 44th St. ir Fairfield mo, kurioms tūkstančiai dolerių kad paliks visos skolos 2400 mas prie mano prašyme vaikų aukų iš kitų lietuvių parapijų ir miero salėje “Chicken” ir “Tūr
reiškia negu mano misinuoširdžiai priimta. Drau Avė. įvyks Labdarių sei mažiau
iai
dešimts
doleriu, vienok naši-',
dol.,
gi bažnyčios______
nuosavybė yra ’;sąrašą
pasilieku su giliausia pa- pažymėsiu __________
vardus mano
geradakey” dinner.
__ _____ ______
____
_______________________________I
____ i
n_
gijoms gera proga prisidė mas. Bus svarstoma staty Jtikėdamas Dievo ApvaizdaiF"
Pr. Julius Maciejauskas,
šiandien
verta
nemažiau
6000
garba
ir
prašau
sau
ir
mano
parių.
Apie
tas
parapijas
neminėpa
bos užbaigimo darbas ir
ti ir įrengti kambarį.
kviečiau Seseris Pranciškietes, dol. Be to aš įsigijau bažnytinio rapijai Ganytojaus palaiminimo siu, į kurias manęs neįleido, tik- Šv. Kazimiero parap. klebonąs.
Labdarių Sąjunga jau kiti svarbūs reikalai.
j inventoriaus vertės apie 1600
Pr. J. M. tai stebiuos, kad iš tų parapijų,
veikia per 35 metus, ir Nuoširdžiai kviečiame bet netuojau gavau iš Arkivys dol. Per tą laiką kas savaitę da
buvo daug aukų nusiųsta pagel- Tctiį Pranciškonų Rekolek
sutikimą, kad leistų Sese
1942 m. Spalių 16 d
daug įžymių darbų yra nu draugijas siųsti atstovus. kupo
linau
300
egz.
katalikiškų
laik

i
bėti lietuvių misijoms Argenticijos Ir Msijos 1912 m.
veikus. Pirmas Labdarių Taipgi gali dalyvauti ir rims darbuotis mano menkoj raščių. Tie daviniai įrodo, kad Los Angeles, Calif.
_ ' noj ir Brazilijoj, o Californijos Kingston, Pa. — Švč. Panos
parapijoj. Iš karto J. E. Arki
žygis buvo įsigyti žemę, pavieniai asmenys, ir kiek
nesutiko, bet aš atlai čia Los Angeles yra užtektinas Čia turiu pridėti, kad aš gale- mįsįja nebuvo verta paramos, Marijos par., lapkričio 9—15
kur būtų galima pastatyti galima prisidėti aukomis. vyskupas
ku_! jau dalį skolos numokėti tiktai
egu tos nuomonės, kad ir
dvejas šv. mišias prie Šv. skaitlius lietuvių katalikų,
d., T. Justinas Vaškys.
seneliams ir našlaičiams Tikimės atstovų ir iš to kiau
Antano ir kasdieną prie to ma rie remia parapiją ir manau, jsu Pagalba kitų lietuviškų para- Cajįfomijoj lietuvių sielos taip. Chicago, III. — Švč. Panelės
prieglauda — tai buvo pa liau gyvenančių lietuvių,
no numylėto šventojo meldžiau kad greitame laike išmokėsiu ’ P*JU Amerikoje ir įsigyti gra- pat yra bangios, kaip kitur
Marijos Nekalto Prasidėjimo
daryta, kai Labdariai nu kaip tai iš Benton Harbor, si
Užbaiga. Primenu, kad ture- par., gvč. P. Marijos Nekalto
ir kitų prašiau, kad melstus visą skolą, kuri yra užtraukta žius bažnytinius rūbus etc., ypapirko žemę prie Šv. Kaži- Waukegan, South Chicamano intencijai. Pasiimčiau J. perkant namą, ir tada paprašy-; tlnšai man pagelbėjo Waterbu- sime bazarą mūsų salėje 2511 Prasidėjimo novena ir misijos,
miero Vienuolyno, užmo- go, Chicago Heights ir ki- E. Arkivyskupui antrą prašy siu Jūsų Ekscelenciją priimti, ry> Conn., So. Boston, Mass., 3rd Avė. lapkričio mėnesio 14,: lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
kėdami už ją apie $30,000. tų kolonijų. Ypatingai mą ir pristačiau vaikų sąrašą. tą nuosavybę savo globon ir pa- Cambridge, Mass., Lawrence, jlS*, 21 ir 22 dienomis. Prašau t Justinas Vaškys.
Po gilaus mąstymo ir svar kviečiame Dvasiškiją pa Turinys mano prašymo buvo darysiu atitinkamus dokumen Mass., Maspeth, N. Y., New Ha- vlsug lietuvius gyvenančius Los Chicago; UI. — šv. Kryžiaus
stymo, pasirodo, kad ne raginti savo parapijiečius šis:
tus, ir galėsiu nupirkti didesnių ven> Conn., Brooklyn, N. Y., Angeles, Calif. ir apylinkėje per' par.t gruodžio 13—20 d., T.
galima išlaikyti našlaityno su aukomis. Ten per am
nuosavybę, nes vienas lietuvių ' Newark, N. J., Linden, N. Y., tas dienas aplankyti mūsų ba- Justinas Va Skys ir T. Juvenalis
Jo Ekscelencijai
be didesnių jėgų, tai nu žius skambės lietuvių var
Jonas Romanas žadėjo paauko- Nutley, N. Y., Export, Pa., Phi- žarą, kuriame pamatysite labai Įdauba.
Los Angeles Arkivyskupui
ladelphia, Pa., Waukegen, III., gražių išdirbinių mūsų lietuvai- j Keicanee, IU. — Šv. Antano
tarė pastatyti šv. Kry dai ir kalba. Tai mūsų
Prelato Juliaus Maciejausko ti bažnyčiai 7000 dolerių.
Cicero, BĮ., Rackford, III., Utica, čių ir išmėginsite savo laimę,1 par., gruodžio 21—25 d., T. Južiaus ligoninę, kuri neša šventa pareiga paremti
Raportas ir Prašymas.
pelno Labdarybei. Vėliau savuosius pirmoje vietoje.
Vizituojant lietuvių šeimas, N. Y., ir Omaha, Nebraska lie nes yra daug daug dovanėlių venalis Liauba.
1941
metais,
birželio
1
d.,
Jū

paaiškėjo, kad reikia nu Seimas prasidės iškil
suradau 42 vaiku įvairaus am tuviai.
laimėjimui, o Lapkričio 15 ir 22
FRANCISCAN FATHERS
sų Ekscelencijai leidžiant, buvo žiaus — vieni pakrikštyti, kiti Sekančiam numery išvardysiu nevalgykite pietų namuose, nesĮ
pirkti ūkį, ant kurios pa
310 Orchard St.
statyti prieglaudą. Šis dar mingomis pamaldomis — kurta ir pašventinta bažnytėlė dar nekrikštyti, nors turi 2—19 skaitlinėmis kiek buvo gauta už 75 centus turėsite Šv. KažiPittsburgh, Pa.
bas taip pat buvo padary šv. mišiomis ir pamokslu po titulu Šv. Kazimiero ir paliko metų, bet visiems yra reikalin
vai. rytą Nekalto Prasi kurta lietuviška parapija. Buvo
tas, bet ūkis nupirkta la 9dėjimo
lietuvių parapijos nupirkta namai 2511 — 3rd ga bent šventadieniais katekibai nepatogioje vietoje. bažnyčioje,
zacija, nes dauguma tų vaikų
Toji ūkis parduota ir kita Fairfield Avė. 44th St. ir Avė. Los Angeles, kuriuose į- lanko viešas mokyklas; norint
rengiau bažnytėlę ir pats apsi apsaugoti jaunimą nuo atsitoli-!
surasta su 343 akeriais že
mės prie gražaus ežero ir Pietūs tuojau po šv. mi gyvenau. Namai buvo nupirkti nimo nuo katalikų tikėjimo, ir
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
su trobesiais, nors jie buvo šių, o seimo sesijos prasi su skola 4500 dol., per tą laiką, per vaikus prieiti prie tėvų,
tai yra per vienerius metus ir tam tikslui yra reikalingos se
beveik sugriuvę. Dabar dės 1 vai. po pietų
MALDAKNYGE
trobesiai jau pataisyti ir j Tvarka jau nustatyta — penkius mėnesius netiktai pats serys - vienuolės lietuvaitės. Ylaikinai ten užlaikomi se viskas jau priruošta. Kvie pragyvenau ir užlaikiau vikarą- ra jau nupirktas namas Sese
neliai, kol bus užbaigtas čiame visus dalyvauti, ku asistentą, bet dar numokėjau rims Pranciškietėms už 5500 do
ris bus mums lietuviams 1800 dol. skolos, užmokėjau lerių ir visi pinigai užmokėti.
naujas namas.
Per pereitus tris metus garbė, o seneliams džiaug nuošimčių 120 dol. ir visus mo Tą auką padarė Viktorija Masi
padaryta didelė pažanga ū- smas, kuomet po seimo kesčius ir dar šįmet manau nu- liūnas.
kyje — nupirkta daug gal- galėsime greit užbaigti mokėti tris šimtus skolos, taip Los Angleles yra virš penkių •
vijų, paukščių, kiaulių ir į darbą. Jie melsis Dievo
šimtų lietuviškų šeimų, jų da- •
reikmenys ūkiui. Į tą ūkį malonių
savo gerada- riams. Lauksime visų lap lis iš priežasties, kad iki šiol
kričio 22 d. š. m.
nebuvo lietuvio kunigo, pakliu

“MALDŲ ŠALTINIS”

Anastazas Valančius, vo

į komunistų žabangas, bet y-

Centro Pirmininkas. ra viltis, kad su Seserų pagal
ba bus galima ir tas suklaidin
PASTABA:
tas šeimas, grąžinti Katalikų
Kurie negalėsite daly- Bažnyčiai ir tada susidarys di
vauti seime, O nonte pri- delė parapija, kuri netiktai užsiųsti auką prieš seimą, giiaikys, bet bus parama arkitai galite siųsti šiuo antra vyskupijai.
šu — Kun. Anicetas Lin
kus, 4557 S. Wood St, Chi Jog iki šiol aš neprašiau nuo
cago. Arba turintieji pažį Jūsų Ekscelencijos pašalpos, <
stamus, kurie dalyvaus visas rinkliavas, pav. misijoms, I
seime, galite per juos pri Šv. Tėvui atlieku, kaip ir seno
duoti, o visų aukotojų var sios parapijos, ir paskutinė kodus paskelbsime spaudo lekta įrodė, kad mes nemenkesje. Taipgi tie, kurie esate ni už kitus, nes įmokėjau 23 do
pasižadėję, tai būtų malo lerius misijoms.
nu, kad tuojaus prisiųstu- Seserų užlaikymui aš nepra
mėte virš minėtu antrašu. šau iš Arkivyskupijos, nes Sese
A. V. rys Pranciškietėg, turėdamos

Juozas Ki .

nuosavus namus ir uždarbiau
damas bažnytinių rūbų siuvimu,
pačios išsilaikys, aš galėsiu Se
serims duoti atlyginimą už vargoninininkavimą, kaip kitiems
vargonininkams. Išdėstęs tą vi
są nuolankiai prašau Jūsų Eks
celenciją suteikti leidimą atvyk
ti trims Sesutėms į Los Angeles,
kad galėtų stoti į tą prakilnų
darbą, kurs jų laukis. Prideda

. i >> t s

Ine.
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Lt. Comdr. E. R. Sanders, U. S. N., iššoka iš japonų
išdirbystės ZERO kovotojo, kurį paėmė Aleutians sa
lose. Jis ištyrė, kaip tas orlaivis greit skrenda ir paty
rė visus jo įtaisymo būdus.

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephon* Plaza 8595
Llmoelnal

visokių reikalų.

»i-

Sutvarkė ir išleido

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo - 5V4 x 3Vi colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK 02.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS"
366 IV. Broadtvay, So. Boston, Mass.

DARBISINKAS

LRKSA Kviečia j Naujų Narių
Vajausjalkų

Lankėsi Uetmfs Ktpefioms

Pereitą savaitę “Darbi
ninke” lankėsi Jung. Vals
tybių laivyno kapelionas
kun. Vosylius, lydimas
Penkt. 4 v. p. p., taip pat 492
ŽINUTES
kleb.
kun. F. Virmauskio.
Vajus Prasidėjo Lapkričio 1-mą
E. 7th St. patalpose parapijos
Taipgi kartu su kapelionu
Spalių 18 d., bažnyčioje Mažo vaikai turės lietuvišką mokyk
kun. Vosylių lankėsi ir jo
Susivienymo Reikšmę ir Naudingumu
sios Gėlelės, Coral Gables, Flo lą.
sesutė.
Geriausia Pavaizduoja Faktai
rida, apsivedė Jonas Kavaliaus Lapkr. 15 d., 10 v. r., Dangaus
Kun. kapelionas Vosylius
Ir Skaitlines
kas, South Bostonietis, su Mari Vartų bažnyčioje, bus laikomos
iš Bostono išvyko šeštadie
jona Ražlauskaitė.
nio
vakare į Norfolk, Va.
LRKSA
Vykdomoji
Taryba
paskelbė
generalinį
iškilmingos pamaldos už miru
Jis dabar eina aktyvio ka
naujų narių prirašinėjimo vajų.
sius Tarno J. Frtzgerald Posto
Vajus prasidėjo šių metų lapkričio 1-mą ir tęsis peliono pareigas Jung.
Lapkr. 6 d., 9:30 v. ryte, Šv. ir už visus mirusius kare.
iki sekančio Seimo.
Valstybių Laivyne.
Petro par. bažnyčioje, iškilmin-!
-------- gai tapo palaidoto Ona Kadžie-1 Tekakwitha kandidatė į švenApie Susivienymo naudingumą, jo gerą vidujinį
nė, iš Brightono. Šv. mišias gie- tuosius. Bus tai pirmoji IndijoMaldaknygė
susitvarkymą tegu kalba pačios skaitlinės ir faktai.
dojo kun. Virmauskis. Asistoje
kraujo šventoji Šiaurės APer 56 savo gyvavimo metus Susivienymas yra “Darbininke” galite gauti ką
dalyvavo kun. K. Jenkus ir kun. menkoje. Jos gyvenimas bus
išmokėjęs pomirtinėmis virš dviejų milijonų dolerių, tik išėjusią iš spaudos didelėAl. Abračinskas. Žmonių buvo puikiai vaidinamas lapkr. 15 d.,
pašalpomis — pusantro milijono dolerių, labdarybės i mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
daug. Atsilankė į pamaldas vi- 3 v. p.p., Šv. Petro parapijos
aukomis — virš 15,000 dolerių.
sas Boston Trade Sehool Foot- jaunimo, bažnytinėje salėje W.
Susivienymo turtas siekia virš $1,500,000.00 ir jo išleistą maldaknygę — “Maldų
Šaltinis”, ši maldaknygė yra
bąli Ratelis, kad pareikšti užuo- 5111
įžanga mažytė. Ir ji eis
saugumas (sol vency) yra puikus.
paranki
kaip vyrams, taip ir
jautą mirusios šonui, kurs pra- Seserų namelio fondan. Tikrai
Dabar Susivienymas turi moderniškus ir užgirtus
certifikatus. Organizacija turi pasididžiavimo vertą moterims, nes ji yra nedidelio
ertais metais buvo žvaigždė to ui nepaprastos parengimas! Viformato — 5% x 3*4 colių.
rekordą, turi turtą, kurio saugumas yra virš 100%.
ratelio, o dabar yra Studentų ir « susidomėkime juomi.
Įstojant apdraudos ar pašalpos skyriuose įstoji Storumo apie pusę colio, odos
sporto vadu Vermont Universi
mo mokesčio nėra. Taip pat Centras duoda 1 dolerio apdarai, ant kurių įspaustas
tėte.
gražus auksinis simbolis —
kreditą už fizinį aplikanto išegzaminavimą.
Šv. Petro lietuvių parapijos
Lapkr. 8 d., apsivedė Corp. kunigai šią savaitę pradėjo lan
Po 30 dienų nuo certifikato išdavimo ir įteikimo kryžius karūnoje. Kaina tik
tr
-> Grigaliūnas su Joana
nariui, po formalaus jo priėmimo, mirties atveju, cer $2.50.
kyti parapijiečius. Antradienį ir
’
naSte. Liūdijo Bronius penktadienį kun. Al. Abračms
366 W. Broadway,
tifikatas turi pilną vertę. Kitais žodžiais, narys, po
So. Boston, Mass.
i, a, ir jaunojo sesuo
gyvetrisdešimt dienų nuo išdavimo kontrakto, yra pilnas
narys ir mirties atveju pašalpgaviai gauna pilną su
•8f
„
naučius City Point. o trečiadiepW apsivedė Frederikas nj b ketvirtadieBį tun. K. Jen.
mą atžymėtą certifikate.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ruompsonas su Aleksandra Gu- ius lankys p^pyjejį^,
Nereik laukti, nėra laipsniškų mokėjimų. Nariai
daityte. Liudijo Jurgis Gudaitis nan{ta Dorchester.
po trisdešimt dienų pilnai apsaugoti.
Reikalinga Darbininkų
ir Ona Martin.
__________
AUGUSIŲ KLASĖS
REIKALINGA vyrų ir mo
Seserų Nauda Vaka
Lapkr. 9 d., vakare, 7:30 vai.,
KLASĖJE A — Endowment at Age 85 — narys terų dirbti prie abeinų dar
rėlis Pavykę
492 E. 7th St., įvyksta susirin
Buvęs 1902 metais, vienas iš puikiausių automobi mokesčius moka iki 85 metų. Narys sulaukęs to am bų — Banquet Rorterskimas L. R. K. Saldžiausios Šir
šeštadienio vakare, lapkričio lių — Willys car”, dabartiniu laiku jau nešamas į me žiaus, apdraudą pažymėtą jo certifikate atsiima pats, Bar Porters, Yardmen ir
dies V. J. draugijos.
j 7 d., “Darbininko” salėje įvyko talo laužo krovinį ir tarnaus karo reikalams.
o mirus ankščiau, apdrauda išmokama jo pašalpga Housemen. Darbas Pasto
Antradienį, 8 v. r., ši draugi- parangimas Seselių, kurios dar
viams.
vus ir Geras Užmokesnis.
ja turės mišias už mirusius na buojasi parapijoj, naudai. Daly
KLASE B — 20 Year Payment Life. Šio pelno ap Atsišaukite tuojau.
rius.
vavo nemažai geraširdžių žmodrauda mokama per 20 metų. Po 20 metų mokėjimo
HOTEL KENMORE
Šioje pat salėje, antradienio nių. Liks nemažai pelno. Garbė
certifikatas būna pilnai išmokėtas, narys daugiau 490 Commonwealth Avė.,
vakare, laikys susirinkimą Lie rengėjoms:
duoklių nemoka ir būna geram stovy. Nariui mirus Mr. G. Diehl, Personai Matuvos Dukterų draugija.
prieš ar po išmokėjimo certifikato, jo apdrauda išmo nager.
(10-13)
Svarbos Susirinkimas Lietuviškos-Katalikiškos Kalėdinės kama jo pašalpgaviui ar pašalpgaviams.
Trečiadienį, 7:30 v. v., bus
KLASE C — 20 Year Endowment. Nariui mokė
Antradienį, lapkričio 10 d., 8
laikomos šv. Teresės novenos
.Korteles
jus
per
20 metų, išmokama, jei būna gyvas, jam pa
vai. vakare, “Darbininko” salė
čiam, o jei mirtų ankščiau, tai jo pašalpgaviams. As
je, 330 E St., So. Bostone įvyks
DABAR
PARDUODAMOS
muo pasirinkęs šį apdraudos certifikatą ne tik apdrau
Ketvirtadieni, 4 v. p.p., maža- svarbus Karo Bonų Platinimo
džia savo gyvybę, bet kartu pasirenka vieną iš ge
sis choras turės praktiką, 492 -Lietuvių Divizijos susirinkimas.
visiškai skirtingos nad pifaęftų mfetų
Maistui
Gamtos
riausių taupymo priemonių.
E. 7th St.
Lietuvių divizijos valdyba iš
Vaistams
Saldumynas
KLASĖ
D
—
Endowment
at
Age
60.
Narys
regu

siuntinėjo kvietimus laiškais,
Sveikatai i
Sveikatai
21 KORTELE U2 $1.00
liariai mokėdamas savo duokles ir sulaukęs 60 metų,
DAKTARAI
visiems tiems, kurie jau ankšgauna tokią sumą, ant kiek apsidraudęs.
KONČIAUS BITININKYSTĖ
Ičiau buvo pasižadėję darbuotis,
114 Lietuviškų ir 7
Mm
. it kurie iki šiol darbavosi.
J AUNAMEČ1Ų KLASĖS
Amerikos lietuviams visados stokodavo grynai lietuviškų
-Lietuvis Dantistas
! Prie kvietimo pridėjo ir atvi- katalikiškų sveikinimų kortelių Šv. Kalėdoms. Pereitais metaiJaunamečiai
nuo gimimo dienos iki
A. L. Kapočius į rutę atsakymui, kurią gavėjas Draugas” išleido pirmą kartą panašias korteles ir visa Amerika 15% metų Klasėj Bpriimami
— 20 Year Payment Life, Klasėj C
MEDAUS KAINA —
prašomas grąžinti su pažymėji jas begalo pamėgo ir noriai išpirko. Šiais metais mes drąsiai — 20 Year Endowment, Klasėj D — Viso Gyvenimo
517 E. Broadway,
Kvorta, stiklinė_______ 85c.
Spausdiname ir platiname naujas, gražesnes ir šiaunesnias sveiki
mais: “Aš interesuotas Komite nimų
SOUTH BOSTON, MASS.
5 svarai-------------------$1.25
(Whole
Life).
korteles šv. Kalėdoms.
Tel. SOUth Boston 2660
tu”; “Aš dalyvausiu sekančia
Galionas,
12 svarų___ $3.00
Atsiskaitymo
vertės
(Surrender
Values)
įnima
Kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais mes Tamstai
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
me
susirinkime
”
;
“
Aš
dalyvau

siunčiame vieną siuntinį 1942 m. lietuviškų katalikiškų Kalėdinių išmokėtą (Paid Up) ir pratęstą (Extended) apdraudą, Persiuntimą mes patys apmo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
kame. Siunčiame irgi C.OJ>.
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
siu bendrame F. L. G. susirin sveikinimų. Siuntinyje rasite 21 kortelę (14 lietuviškų ir 7 ang taipgi atsiskaitymą grynais (Cash Surrender).
Bubėtomis nuo 9 iki S vaL vak.
liškų)
ir
jos
visos
kainuoja
$1.00.
Taigi,
gaunate
21
gražių
me

Končiaus Bitininkystė
kime
”
.
Pageidaujama,
kad
kiek

NetetoBfls nuo 9 iki 12 VSL ėttaą
Jaunamečiai priimami Klasėj A terminu iki 16
niškų
lietuviškų
katalikiškų
kortelių
už
vieną
dolerį.
Šalia
to,
(pagal sutarti)
57 Battery SL,
vienas į pirmuosius tris pareiš šiais metais “Draugo” spaustuvė dar duoda mažą brošiūrą, kaipo metų. Šios klasės nariai, pasiekę 16 metų, gali persi
No. Abington, Mass.
kimus atsakytų teigiamai. Dar mūsų Kalėdinę dovaną nuoširdiems rėmėjams.
kelti į pilnamečių klases ir gaus apmokėjimui savo
yra vienas pareiškimas, būtent:
Tel. TRdwbridge 9330
duoklių nemažiau 25% kredito nuo visos sumos sumo
Siųskite užsakymus šiuo adresu:
“Aš neinteresuotas jūsų Komi
kėtos laike savo narystės apdraudos klasėje.
GRABORIAI
Jė Repšius, M* D. tetų”. Tai jau tik būtų bejaus
Taip pat duodamas $1.00 kreditas už fizinę nario
DRAUGAS
mis žmogus, kuris į tą pareiški
egzaminamją.
(REPŠYS)
mą atsakytų teigiamai.
Už naujų narių prirašymą yra skiriamas geras S.Bansevli9UsirSiMs
Katas turi visus suvienyti
Lietuvis Gydytojas
MOTERIS PAGELBININK®
komisas. Centras aprūpina aplikacijomis, brošiūrėlė
LIETUVIŲ GRABORIUS TR
{Mes turime visi vieningai remti
27S HARVARD STREET
mis ir paaiškinimais apie komisus.
BALSAM UOTOJAS
I mūsų šalies vyriausybės pastan
tempas Inman arti Central Sq.
Augindami Susivienymą atliksite kilnų fraternaTuri Rotaro Teisea
I
CAMBRIDGE, MASS.
gas laimėti karą. Todėl visi lie
lišką darbą, prisidėsite prie Amerikos lietuvių dides
254 W. Broadway»
Ofiso Valandos 2—4 ir
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPI N£S
tuviai, kurie tik gali išlikti nuo
so. Boston, mass.
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
nio
susiorganizavimo,
vienybės,
sustiprinimo,
prie
su

|H
----DRAUGIJOS VALDYBA
Tai. SOUth ~
darbo, turėtų ateiti antradienio Pirmininkė — Eva Marksienė,
teikimo pagalbos savo senai tėvynei Lietuvai.
025 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
Sūnaus gyvenamoji vieta:
l Pirmininkas — Juozas Svagždys,

Siųskite Užsakymus!

UEPO9 UEOV. POtMO KUOPIMO

MEBŪS
1100* PVRE HONEY)

57 Battery SU X». Abtagtoa.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
medus nėra (ikras b*č:ų medus

vakare į susirinkimą. Dalyvauti
tame susirinkime nereikia jokio
įgaliojimo; kiekvienas asmuo ySVEIKATA—BRANGIAUSIAS
TURTAS
ra ne tik įgalintos, bet ir įparei
SVEIKATA LIGONIAMS gotas dirbti šios šalies gerovei.
Pamokins būt Sveikais
Mes galime turėti skirtingas
Gydymas visokių ligų Šaknimis,
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk pažiūras savitarpiniame veiki
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
visokių augalų lietuviškai, angliškai me, bet ne bondsų platinime, ne
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
rėmime mūsų šalies vyriausybes
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
(Prašau ii Kanados štampų nesiųsti ir karo vadovybės veiksmuose.
Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
Kaina su prisiuntimu 31.00. Pinigus Lietuvių Divizijos valdyba nuo
geriausia siųsti Money Orderiu, arba širdžiai kviečia visus ateiti į su
popierini doleri laiške, adresas: (-) sirinkimą antradienio
vakare,
PAUL MIKALAUSKAS
lapkričio
19
d.,
Darbininko
sa140 Athens Street,
SO. BOSTON, MASS. lėn, 330 E St

pFAflSK SKHBftttl

3«SSS«»S»assaOieWd«»SSO«»»0«X»OSSS3a«X^^

NOVENOS
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA

prie *v. PranciSkaus Asyžiečio. Kaina ..........................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ----- ------------prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina --------už Sielas Skaistykloje. Kaina ...................... ......... ........ Stebuklingoji) Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

15c.
20c.
75c.
20c.
15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Axxx x\\ x x x x x x x x x x x x x x x x

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mahs.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington SL, Roslindale,
Tel, Parkvav 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuHūtė,
177 \Vest 7th SL, So. Boston, Mass. 1
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare, pobažnyrinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
par protokolų raštininkę.

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
ProL RašL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška!
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas ZkiMs,
501 E. 5th SL, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
či$ sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th SL. So. Boston, Mass.

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

Povilas Bushmanas

■a.
Ato... » »
rGIVuB MarKeT

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus 6702

Ž9 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

753 Broddway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

638 Dorchester Ava.

SPECIALC VAIKUČIAMS MAUDAKNTGC
"Darbininke'' dar galima gauti Lietuvoje
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelaitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

TeL COLumMa 2S37

CASPER
FUNERAL

HOMB

187 Dorchester Street
South Bocton, Mase.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Dlrektoriuo Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt|
Koplyčia 9ermenims Dykai
Tol. ŠOU Boston 1437
BOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNEkAL

HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zalotskao
F. E. Žaloto
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dienų Ir naktį
Koplyčia Šermenims dykai
NOTARY PUBLIC

Tel. BOU Boston 0615
Tai. 8OU Boston 2609

Antradienis, Lapkričio 10, 1942

An Appeal For Unity And
Cooperation

DARBININKAS

RYTINIU
—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

fore directed their efforts
(Šio straipsnio rašytojas, toward the common good inMarianapolio Kolegijos Rėmėjų
p. Louis G. Stone yra gimęs stead of each country having as
its
goal
the
grabbing
of
the
ir augęs Merkinėje, Vilniaus
Vienuoliktojo Seimo
krašte, žydų kilmės. Jis tebe- land of others, own territories
siskaito Lietuvos draugas ir would not now be overrun by
PROTOKOLAS
prietelis. Louis G. Stone yra their common enemy. ThereLietuvos Žydų Amerikiečių fore- *
particularly incumFondo padėtį ir atsižvelgdamas
bent
upon
the
leaders of the REZOLIUCIJOS
Federacijos, Ine., Bostono
Svarstymams
ir
diskusijoms
į to Fondo svarbą mūsų lietuskyriaus pirmininkas. Jis at various goveraments in exile to pasibaigus, rezoliucijų komisija viškojo auklėjimo palaikymo,
sišaukia į visus žydus ir lie- conceive a platform along the patiekė Seimui tris svarbiausias priėmė rezoliuciją, kurioje: a)
tuvius vieningai veikti dėl lines suggested by Mr. VVillkie,
rezoliucijas, kurios buvo vien-. nutariama, kad kiekvienas MaLietuvos laisvės ir bendrai į and with that in mind, to prebalsiai užgirtos ir priimtos, bū- rianapolio Kolegijos Rėmėjų
visos Europos gerovės. Louis
their claims severally at
skyrius įsirašytų Nariu į kun.
tent:
G. Stone sako, kad “Vilniaus the peace conference
1. Kolegijos reikalu: Mariana J. Navicko Fondą; — b) ragimiestas yra vienintelis mies
By the šame token, it is the polio Kolegijos Rėmėjų XI Sei- narna, kad kiekvienas Rėmėjų
tas pasaulyj apkarūnavotas duty of Americans of European mas, susirinkęs 1942 metais, skyrius surastų narių kun. J.
Jeruzalės vardu. Žydai visuo-, parentage to persuade the gov-,^aUų 25 dieną išklausęs pra. Navicko Fondui tarp draugijų
met jį skaitė Lietuvos Jeru- į ernments of their ancestry to nešimo apie Kolegijos
ir ir paskirų asmenų; c) prašoma,
zalė”. Kaip žinoma, žydai tu- lift themselves from ancient, patyręs, kad pereitų metų Sei- kad Fondo Komisija pravestų
rėjo pilniausią laisvę Lietu- outworn, and dangerous diplo- mo rezoliucijos buvo tik iš da- tinkamą propagandą mūsų vivoje. Tai pripažįsta ir rašy- mačy and adopt the GLOBAL lies įvykdintos, nutarė, kad suomenės tarpe Fondo reikalu,
tojas p. Stone, pareikšdamas, diplomacy advocated by Mr. šiais metais būtų pakartotos ir
3. -Kun. J. Navicko raitų leikad “žydai ir krikščionys VVillkie. The policy should also įvykdytos rezoliucijos, kuriose dimo reikalu: Marianapolio Koharmoningai veikė bendrai be pursued in national affairs. buvo reikalaujama: a) kad pa-įlegijos Rėmėjų XI Seimas, įvygerovei”, kada Lietuva buvo
As a former Lithuanian ad- rapijose, susitarus su vietos hęs 1942 metais, spalių 25 dieną
nepriklausoma. Tačiau lenkai 'dressing himself to other Lith- Klebonais, būtų surengtos rink- j Marianapofly, užgyrė TT. Marinesisarmatija skleisti melus uanian Americans, having the liavos Marianapolio Kolegijai; j°nų mintį išleisti kun. Jono
apie Lietuvą ir lietuvius, kad 1 welfare of entire Lithuania at palaikyti (šį nutarimą Seimas Navicko gyvenimo aprašymą,
lietuviai persekioję žydus ir heart, I believe it is permissible nori matyti įvykdytą artimiau- bet drauge, atsižvelgdamas tai,
lenkus Lietuvoje, nors lenkai on my part to call attention to šioje ateity); b) per Kunigų kad kun. J. Navickas yra pali
Vienos dienos, didžiausias įstojimas į Laivyną įvyko Philadelphijoj.
taip pat turėjo laisvę nepri the following facts: A part of Vienybę kreiptis į Klebonus, kęs daug vertingų raštų, kurie
Tai įrašymas 1265 vyrų, kurie 47 traukinio vagonais išvyko į paskirtą
klausomoje Lietuvoje. Red.) Lithuania was inhabited by kad kur tik galima būtų parapi yra išbarstyti laikraščiuose ir
vietą. Vaizdas parodo priėmimo ceremonijų momentą, kai tie naujokai
Mr. VVendell Willkie in his re- Jews for many centuries, and jose steigiamos Marianapolio todėl šiandien nėra prieinami,
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