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Prisilaikant tautinės pil
nos pergalės programos,
valstybės švietimo De Herriot Pasmerkia Petain
partmentas skelbia ru
Karinius Siekius
dens 250 kursų laisviems
klausytojams, praktiškai Prancūzijos rubežius, —
iš kurių visi rišasi su ka Rūgs. 10 — Du Prancūzi
ro pastangomis. Kursai, jos parliamento nariai,
Washington, D. C., rūgs. būtų priimtas, tai kiek
kurie bus duodami Bosto būtent, Julės Jeanneney,
Senato
pirmininkas,
ir
io
d. — Jung. Valstybių vienas asmuo, kuris per
ne ir apylinkėje, jau yra
Federalės valdžios trans- metus gauna daugiau nei
paskelbti rudeniniame bu- Eduard Herriot, atstovų
rūmų
pirmininkas,
pareiš

portacijos
administracija $624.00 algos arba kitoletine, kuris ką tik išleis
kė griežtą protestą prieš
praneša, jog nuo lapkričio kias pajamas, turėtų motas.
Vichy — Prancūzijos da
15 d. valdžia paima į savo keti už kiekvieną viršaus
Dauguma yra karo kur bartinę valdžią,
kurios
kontrolę visus sunkveži- tos sumos dolerį po 5 censai, aiškūs ir paprasti, galva yra maršalas Petain
mius (trucks), taxi cabs, tus.
kaip tai Aviacija, ir kurie už kėsinimąsi
įtraukti
autobusus, ir taip pat gat- Apskaičiuo j a m a, jog
prasidės
antradieniais, Prancūzija į karą prieš
vekarius.
i “pergalės mokesčiais” bū7:30 vai. vakare, lapkričio “mūsų alijantus” — Bri
Savininkai susisiekimo tų sukelta apie $3,650,000,
3 d., Girls Latin School, taniją ir Ameriką. Jie pa
priemonių turės gauti iš 000 daugiau pajamų, negu
Huntington ir Longwood reiškia,
kad prancūzai
valdžios ypatingus leidi- dabar valdžia jų turi.
;a
Avenues; lekiojimui kur niekad nekovos už Ašį.
mus, kad galėtų vartoti. Valdžia žada po karo suSmithsonian Institutas iš Pirmo Pašaulinio karo kolekcijos, padova
sai, kad gauti pavienio le- Prancūzijai gresia vidu
sunkvežimius,
taxi, auto- gT^n^ pavieniam asmenoja karo reikalams šias kanuoles. Jos vėl greitu laiku bus karo fronte
kiojimo ir asmeniai leidi jinė krizė.
busus ir gatvekarius Nie- niuį ketvirtadalį -pergalės
tik šį kartą kitoje formoje, nes jos bus suliedintos ir nauji dalykai pa
mus, įvyks penktadienių
kas negales bereikalo va- mokesčių- sumakėtų vaivakarais, pradedant lap • Šveicarų laikraštis ‘Die
gaminti.
žinėti. Susisiekimo P™- džiai arba iki $500, žiū
kričio 6 d., Girls Latin Tat’ (VII. 18-19) rašo, kad
monės turės būti naudo rint, kuri suma būtų ma
School; teorijos ir oro lėk vokiečių okupuotuose Va
Darbininkai Reikalauja
jamos tik būtiniems rei- žesnė, o vedusiems asme
tuvų inžinų
operacijos karų ir Rytų Europos
kalams.
Didesnio Atlyginimo
nims iki $1,000.
kursai bus ketvirtadienių kraštuose žemės ūkio ga
vakarais, pradedant spa myba ne tik nekylanti,
Siūlo Naujus “Pergalės
lių 15, Sever Hali, Har bet mažėjanti. Vokiečių:
Haverhill, Mass. rūgs. 10
1600 Žmonių Išgelbėta
Bomba Elektros Dirbtuvėje
vard University; įvairių smurtas sukeliąs “nenorą — Apie 3000 čeverykų fa-!
Mokesčius"
rūšių lėktuvų instrumen dirbti priešui”. Taip pat brikų darbininkai sustrei-'
Newark, N. J., rūgs. 10
tų kursai įvyks antradie opozicija einanti vis di kavo ir reikalauja, kad Washington, rūgs. 10 — pereito šeštadienio veiks
Washington,
D.
C.,
rūgs.
—
Western Electric kommus,
ore,
kada
“
Laivyno
nių vakarais, pradedant dyn. Tas pats reiškinys kompanijos jiems pakeltų Jungtiniu. AmeriJtos \alslėktuvas 10 — Senato finansų ko-( panijos dirbtuvėje, Kearpatruliuotojas
spalių 27 d., Girls Latin, ir esąs pastebimas okupuo aleas
algas dešimtu
desimtu nuošimčiu
nuošimčiu. Rad
laiMasP^nese,
Wake- nušovė japonų keturių - misija užgyrė sumanymą ney, rado didelę laiko
kiti kursai apie aviaciją į- tų kraštų pramonės ga W°eSams3aXlU penktu field (P-miaufvadinosi
inžinų lėktuvą Solomons įvesti “pergalės mokės-, bombą. Bombą radęs ir
vyks Girls Latin School. myboje. Tuo tarpu karas
kS
Manhattan)
Atlantiko šiaur- rytinėje dalyje,
čius”, būtent, penkių nuo- pranešęs
viršininkams
Toje pačioje vietoje, bū dabar įėjęs į “medžiagos nuošimčiu, bet darbinin vandenyne užsidegė, bet
šimčių taksus nuo algų jų vienas darbininkas.
tent, Girls Latin School į- eikvojimo stadiją”.
kai to nepriėmė.
FBI agentai areštavo tą
visi keleiviai, apie 1600 iš- Britą Unijos Neįsileidžia išmokėjimo dienoj. Už tą
vyks elementariai kursai,
sumanymą balsavo 13 se darbininką, kuris radęs
gelbėta.
Apdegęs
laivas
kaip padaryti žemėlapius
Komunistą
natorių ,prieš 6.
bombą. Vedamas tyrinėji
nutemptas į Anglijos uos
ir išmokti juos skaityti
Jeigu
šis
sumanymas
mas.
tą.
Londonas, rūgs. 10 —
prasidės spalių 21 d.
Anglijos darbininkų unijų
Daug kitokių kursų taip
kongresas, kuriame daly Rooseveltas Draudžia Dvigubą Atlyginimą Už Darbą
pat prasidės spalių mėne
vavo šešių milijonų darbi
syj Girls Laita,
SdiBiddiBfriBis Ir
ninkų atstovai, nutarė ir
Harvard University. Taip
Londonas, rūgs. 10 —I pareiškė, jog tas žygis buSalose
toliau neįsileisti komunis Washington, D. C., rūgs. visam karo metui kai ku
gi bus kursai svetimų kal Anglijos
premieras Chur-|vo būtinas prisiruošimui
tų į atsakomingas unijų 10 — Prezidentas Roose riuos 12 vakarinių valsty
bų, matematikos, mokslo,
braižymo, automobilio ir chill, rūgs. 8 d., padarė dideliems žygiams prieš Washington, D. C., rūgs. pareigūnų vietas.
veltas formaliai panaikina bių darbininkus.
parliamentui
pranešimą Hitlerį Europoj.
Jung. 10 — Pereitą sekmadienį
Dabar komunistai skel dvigubą atlyginimą už “Įšaldytieji” darbininkai
taip toliau.
talka žymiai Amerikos lėktuvai puolė bia, kad jie nori padėti lai
Patartina visiems pasi apie karą. Jis pažymėjo, Valstybių
darbą sekmadieniais ir neturės teisės mesti darbą
padidėjo.
japonų karo jėgas Gizo mėti karą, pareiškė atsto
naudoti kursais, kurie yra jog Suvienytų Tautų pa
šventadieniais.
ir ieškoti kito be karo delabai naudingi, ypač šio dėtis eina geryn. Papasa Iš to galima suprasti, salos pakraščiuose. Nebu vas Marchbank, bet perei Tačiau Prezidento Roo partmento sutikimo.
karo metu. Daugiau infor kojo apie pasimatymą ir kad Suvienytų Tautų ka- vę jokio pasipriešinimo iš tais metais jie kenkė Bri sevelto įsakymas leidžia
Šis “įšaldymas” liečia
su Rusijos ro frontas prieš Ašį yra priešo pusės,
tų karo pastangoms.
macijų galite gauti Uni pasitarimą
mokėti
laiką
ir
pusę
už
tik
medžio apdirbimo dar
premieru
Stalinu.
Churvieningas.
šis
bombardavimas
sekė
Nėra
jokio
užtikrinimo,
versity Extension ofise,
darbą virš 40 valandų sa bininkus ir tuos, kurie ga
kad jie ir vėl pradės kenk vaitėje.
200 Newbury St., Boston, chill labai geros nuomo
mina ne geležies metalą.
nės apie Staliną.
ti kai pasikeis sąlygos.
Mass.
-ff
K
T
Churchill pažymėjo ir
rĮ L ■
“
Įšaldė
1
Sovietai Vėl Puolė Berlyną
‘The Boston Daily Globė’ tuos
nepasitenkinimus,
Nepasitenkinimas
rugsėjo 9 d. rytinėje lai kuriuos jis sužinojo iš
Londonas, rūgs. 10 —
Washington, D. C., rūgs.
Prancūzijoje
doje įtalpino p. Dorothy Stalino, būk Amerika ir
10 — Darbo jėgos įstaiga Sovietų lėktuvai vėl bom
Thompson straipsnį ant Anglija nėra davusios tiek
London, rūgs. 10—Pran prie Komisijos karo me bardavo Berlyną. Vartojo
rašte “Fate of Russia Will
pag^bos Rusijai, kiek tu-, Maskva,
i0 _ Socūzijos buvusieji vadai džiagai gaminti “įšaldė” slaptus bomberius.
Rusai Atkakliai Gina
Determine Lenght
of rejo
ir galėjo duoti. Bet' . .
, ® ..
pareiškė Petain ir Lavai,
War”, kuriame juodai pie kada Churchill išaiškinęs
Stalingradą
raudonoJ1 .
kad Prancūzija “gali susi
šia karo eigą ir Rusijos kliūtis, tai jo manymu,'suslstlPnno P^ipnemmlaukti
skaudžių pervers
sunkią kovą.
Stalinas pilnai patikėjęs. ”ą . nacių - kaf° jėg0”-S
Maskva, rūgs. 10 — So- mų”, jei Vichy vyriausybė
p. Dorothy Thompson Jis pažymėjo, kad Rusijai
2^0^ ^'‘„^"Lk^Drieš
tau^’kasavo straipsnyj be jokių
£>p^n? ^ičFaT'iN™3,11“ fronte/ kur Hitlerio nacius. Stalinį-1 *5™* Su™^,..7au
įrodymų skaudžiai įžei
Žinoma, kad Hitleris
džia
lietuvius, latvius,
užmušta 1000 nacių karei- das kurio Hitleris tain'
Kalbėdamas
apie
Diepvių
ir
sunaikinta
devyni
’
Hitleris taip .norėtų įtraukti visą Pranbaltuosius
ukrainus ir
Tik 35 Mylių Greitumo Važiuoti
non, dar rusų rankose, j cflzij , k
prieš A
kaikuriuos lenkus. Ji ra pe, Prancūzijoj, puolimą, tankai.
Rusa. sako, kad tiek daugi* ir Ameriką Bet tos šašo:
• 1 *r>
L
J
n J
■
”ac!?i tur* I?ktuv(?’ kad,lies
žmonės
nusistatę' VVashington, D. C., rūgs. Prezidentas išleis įsaky
“Anti-Russian activities are C
mą laikytis komiteto re
thriving in this country, sponkovoti veltas, gavęs komiteto re komendacijų, būtent, kad
-----------------------------r
’ duota mūsų rietas”. Vo-'P^iU^
sored by Lithuanians, Lat
komendacijas įvesti viso nevažiuotų greičiau kaip
viams, White Ukrainians, and
Pranešama, jog Sovietų kitas vietas Vengrijoj, ta- kiečiai _is vakarų puses
je šalyje gasolino raciona 35 mylias į valandą, kad
even some Poles, and nothing
čiau padarę “labai mažus t»asivarė arčiau miesto.
Rusijos
lėktuvai
bombar

Antrojo Fronto Prisirengi lizaciją ir griežtą suvaržy metinis važiavimas nevir
decisive has been done to disnuostolius
”
,
z
i
Po
“
žiaurių
mūšių
mūsų
davo
Vengrijos
sostinę
mą civiliam važinėjimui,
courage them”.
šytų 5,000 mylių ir tai bū_
*
.
..
kariuomenė
pasitraukė
į
mas
Sudarytas
Budapeštą. Berlyno radio
tas rekomendacijas ir ko-, .
v. .
. , ,
Berne, Šveicarija, rūgs. naiHaa
ansitrvnimn
vie.
Iš kur p.
Dorothy
™ v
i j x nauias apsigynimo
-•n miteto darbą labai aukš- tinam važiavimui, kad gapraneša, kad sovietai taip
j Pažymėtina, kad iš
Maskvos vy- Washington, rūgs • u
Thompson gavo tokias ži pat bombardavo ir kelias
tai įvertino.
solino
racionalizavimas
Budapesto,
Viennos.
Pra

Prezidentas
Rooseveltas,
nias, kad lietuviai yra lai
riausybė.
kalbėdamas Darbo dieno Taigi galima tikėtis, kadi būtų visoje šalyje.
duotojai “veikimo prieš- rikos ištikimais piliečiais gos ir kitų Pietinės Vokie
je, pareiškė, kad antrojo
rusus”? Lietuviai buvo, y- dirba Karo bondsų vajuo tijos kraštų nebuvo girdi
Užtikrina
Labnėjimą
Prieš
fronto prisirengimas su
ra ir bus ištikimi Ameri se, ištikimai dirba apsigy mos radio stotys apie 9
darytas ir karo vadai tin
Hifleri
kos principams ir jos vy nimo industrijoje ir visuo vai. vakare, rūgs. 9. Kaikurios
radio
stotys
pradė

kamu laiku jį pradės vykriausybei. Lietuviai kariai se kituose darbuose.
jo veikti apie 1:15 vai. ry
Londonas, rūgs. 10 — dyti.
yra visuose
Suvienytų
šeštadienį, rugsėjo 12 d., 2 vai. po pietų įvyks
tą,
rūgs.
10,
tačiau
PraAngli
jos vadas Churchill i Iš Londono taip pat pra Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos ir
Tautų frontuose, ir jie iš Nesinori tikėti, kad p.
tikimai atlieka savo pa Dorothy Thompson būtų gos, Viennos ir Budapešto pareiškė, kad karo laimė- nešama, kad “pradėti ant- muzike oro bangomis pasieks jūsų namus. Politinę
Į jimas prieš Hitlerį yra už- rą frontą prieš Hitlerį su- kalbelę pasakys Springfieldo miesto mayoras Putnam,
reigas. Lietuviai gausiai taip įsitikinus, kaip ji ra dar tebėra nutrauktos.
Spėjama,
kad
radio
stotikrintas. Didesnę pagal- tarimas bus vykdomas”,
perka Amerikos Karo šo apie lietuvius ir kitus.
demokratų kandidatas į gubernatorius. Mayorą Put
Karinė paslaptis neleibondsus, aukoja Raudo Greičiausia, kad ją kas čių veikimas buvo nu- bą tuojau bus siunčiama
džia vyriausybei paskelb nam perstatys adv. Jonas Grigalus.
najam Kryžiui, ir ne tik nors iš paminėtų tautų trauktas, kada tuos mies- Rusijai.
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki
ri-1
ti, kur ir kada tas antras
perka ir aukoja, bet ben- priešų klaidingai informa- tus bombardavo Sąjungi
locycles, WCOP stotis, Boston, Mass.
Pirk Defense Bonds ir Stamps! frontas bus pradėtas.
ninku lėktuvai.
drai su visais kitais Ame-vo.

Valdžia Kontroliuos Sunkveži
mius, Tari Ir Autobusus

Didelis Gaisras Amerikos Laive

Dieppe Puolimas Buvo Priruo. šiamasis

Raudonieji Sustiprino Pasiprie
šinimą Dviejuose Frontuose

Gasolino Suvaržymas Visoje
Salyje

Sovietai Bombardavo Budapeštą

sukss“

- ““ *°°~

Darbininkų Radio Programa

v/
f
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Oru-Nesamų Armijų

Generolas Henry H. Ar- Labai lengva ir pigu pa
riold,
Armijos Oro Jėgų statyti “gliderį“. Ir Dėdė
Kratoje fhuffhU'a IK
KUN. į. NAVICKO MIRTIES
vyriausias generolas skel Šamas paskyrė milijonus
C—iiimninltilr i* IVJeiaaas
□ęjUIlylfiniKtĮ
VvIjillKg
bia, kad oru nešami kovos dolerių šiam tikslui.
METINES MARIANAPOLY
pulkai, vartoja mažus lėk Didelėse skaitlinėse tūk
London, rūgs. 10 — An- tuvus — “gliders” — da stančiai Amerikos karei
Jau suėjo metai, kai Maria tyliai siūbuojant.. Kryžiaus ke- glijos premieras Winston bar visu smarkumu lavi vių bus perkelti į įvairias
napolio žemelėje amžinam poil lių maldoms vadovavo kun. V. Churchill padare pr&ųeši nami.
pasaulio vietas, kur įvai
mą apie karo eigą ir pasi
siui atgulė nepamirštamas lie Andriuška, MIC.
rių
šalių patriotai jų lau
“Šių lėktuvų pilotai ir
tarimus
su
Stalinu
parliatuvybės ir katalikybės darbi Tuojau po kryžiaus kelių bu
kia. Jie lengvai ir tyliai
mente. Jis pažymėjo, jog oru - nešami kareiviai bus pasiliuosuoja nuo lėktu
ninkas kunigas J. Navickas, to
vo pašventinti nauji Sv. Onos ir i
sTŠtalmu bu atakų priešakyj“, jis sako.
paties Marianapolio įsteigėjas
Sv. Juozapo altoriai. Juos pa-Įvo kUę skirtingų nuOmo- “Bus labai svarbi jėga, vų, kurie juos traukia oru,
ir globėjas.
šventino kun. J. Vaitekūnas.Inįų Jį karQ egįg Tačiau kurios prisiruošę karei ir nusileidžia už priešo
Kun. J. Navicko laidotuvių Ta proga prie abiejų altorių zo- išgiaiškinus Vlgi skirtu_ viai, vėliausi įrengimai ir krantinių įtvirtinimų, kur
metinė diena, rugsėjo 7 d., pasi
pabūklai bus oru perkelti. draugingos spėkos su jais
dį tarė Marianapolio vienuoly-' maį prašalintt
taikė graži ir giedri, jau trupu
susidės kovoti Uraniją.
no vyresnysis kun. Ad. Marku-j Darbiečįų atstovas A- Ji galės ir kirs priešą, kur
ti rudens nuotaika dvelkianti. nas. Jis nurodė, kad tie alto-įneurin
OWI.
Beyan smarkiaį jis visai neprisirengęs”.
Į iškilmes suvažiavo gražus riai yra tik tęsinys kun. J. Na-;
olė Churchillą. jis pa_
“Nors negalima išduoti
žmonių būrys iš artimesnių
Svarbių
vieko užsimotų darbų Mariana- reįškė jQg Churchill esąs informacijų apie šios nau
miestų — Providence, Worcespolio šventovei, kuri bus galu- atsakomingas uf mažą jos jėgos didumą, sudėtį,
.-r r
ter, Bostono, Waterburio, Hart
tinai baigta ateinančiais me- pagaĮfoą Rusijai. Kairieji taktikas, objektyvus ir
fordo, Atholio ir net iš toliau— tais, kada Marianapolio Lurkada ir kur kirs, galima J. W. Farley, Massachu
New Yorko, Elizabeth, N. J. dui bus pastatytos statulos. Su labai nervuojasi dėl pre- dabar pranešti, kad pa
setts Committee on Pub
Kun. J. Navickas iš savo kapo gerų žmonių parama tikimasi miero Churchill politikos. saulis lig šiol nebus ma lic Safety egzekutyvis di
nesiliauja traukęs tuos, kuriuos šį užsimojimą gražiai ištesėti. Bevan sako, kad Sąjungi tęs tokios armijos, tokius rektorius, praneša, kad
ninkai davė mažiau para
gyvas būdamas žavėjo ir ku
mos
Rusijai, negu Italija įrengimus ir tokius gink saugojimas tiltų, vandens
Po palaiminimo Švč. Sakra
riems patarė, gelbėjo ir vado
lus, kurie galutinai suda teikimo pastatų ir resermentu Marianapolio koplyčioje davė Vokietijai.
vavo.
Winston Churchill neda rys Amerikos oru-nešamą vuarų nuo sabotažninkų
kun. Jono Navicko mirties me
Atsilankė taip pat aplinkinių tiniame minėjimas buvo baig lyvavo toje sesijoje, kada armiją. Mes turime turtą, nepriklauso civilinio sau
medžiagą, kurą, industri gumo agentūrom.
lietuviškų parapijų klebonai: tas.
Į Bevan atakavo jį.
jų
parankumus, mecha Farley padarė šį pareiš
kun. J. Vaitekūnas, kun. A.
Bevan sako, kad Brita
Žmonės
pamažu
skirstėsi.
Su
Petraitis, kun. K. Vasys, kun.
nijos visuomenė nepasiti niškus gabumus, viską, į- kimą, kad atsakyti į dau
nakties
žvaigždėmis
antrų
me

steigti tokią oru-nešamą gelio lokalių civilio saugu
P. Juraitis ir kun. V. Puidokas.
ki Churchill’iui.
Iškilmėse dalyvavo senas velio- tų tyla ir ramybė iš lėto nusi
Yra sakoma, kad daug jėgą, kokią visos Ašies mo organizacijų šioje val
leido
ant
kunigo
Jono
Navicko
nies draugas kun. Dr. K. Urbo
i lengviau ką nors kritikuo tautos nepajėgtų įsteig stybėje. Jis pažymėjo gu
ti“.
navičius, kun. Dr. J. Starkus, j kapo.
bernatoriaus Saltonstall’o
ti ,negu pačiam veikti.
pažiūras,
kad minimus
kun. A. Kacevičius, kun. P.
Tik ilgai nakčia prie naujai
Tačiau ne dabar laikas! Masinis išdirbimas “gli
Lunskis ir kun. Jutkevičius.
pašventintų altorių plazdėjo tokias kritikas daryti, ka- ders” yra naujausia dalis pastatus turi apsaugoti
Atsilankiusių tarpe dar buvo raudonos ir paslaptingos už- da reikia vieningo demo- Amerikos visuotino oro Armija, valstybės ir vieti
L. Kultūrinio Instituto direk degtų žvakių liepsnelės.
P.S. kratijų fronto prieš Ašį.
karo. Per 30 d. milžiniška nės valdžios, privačios in
torius prof. K. Pakštas, “Ame
dirbtuvė pastatyta Ameri dustrijos ir visuomenės
rikos” redaktorius J. Laučka
kos vidur - vakaruose ma naudingos įstaigos.
Adv.
Antanas
į.
Young
Kalbėjo
ir eilė kitų kun. J. Navicko ar
siniai išdirbti šiuos “gli-

DEL

SVARIOS TEISINGOS

Išrinkite
Savo Draugą

SENATORIŲ

Leo J.

SULLIVAN
Puikiai Užsitarnavusį
ANTRAM TERMINUI
Wards 6-7-8-13
~NS UŽSITABMAVES JŪSŲ PARAMOS*
John J. Grigalu*,
Boston. Mass.
52 G St..

Worcester, Mass.
įteikė piniginę dovaną.
Antros išleistuvės įvyko rug>iūčio 31 d., jo tėvelių namuo
se, kur susirinkę gimk
timi draugai, linkėdf
nuoliui laimės, pasi
greito sugrįžimo į s?
pą, taip-gi įteikė pi
vaną. Linkėjimo kalt.,
jaunuolio dėdė Motiejus Staulonis, brolis Antanas, p. Gerdauskas, jo darbdavys (kurio
vardo neteko nugirsti), jo mo
tinėlė ir, pagalios pats Vytau
tas nuoširdžiai padėkodamas
tėveliams, giminėms ir visiems
susirinkusiems.

Sv. Kaztaen Parapija > kuriose
IŠLEISTUVĖS
Kaskart vis daugiau jaunuo
lių iškeliauja Dėdės Šamo tar
nybon iš mūsų parapijos. Šio
mis dienomis buvo pasauktas
Vytautas Stalulonis, Vinco ir
Onos Stalulonių sūnus.
Atžymėjimui to įvykio, Vy
tauto draugai ir sandarbininkai iš Melville Shoe Corp. ofi
so, surengė gražias išleistuves,

ką geraširdiškumą. Dėkojame
ir visiems parapijiečiams, pri
sidėjusiais savo aukomis bei
dovanomis aprūpinant šį namą
įvairiais reikmenimis. Dėkin
gos esame ponui V. Skudriui
už tokį praktišką namo pertai
symą.

timųjų.
Bembardavo Frankfurtą
11 vai. buvo pradėtas kun. J.
/
o
* I didžiulių įstaigų, kunos
Šis tai pirmutinis iš penkių
Navicko metinių minėjimas iš
stumia
šių
lėktuvų
statyLondonas,
rūgs.
10
—
simų mūsų parapijos darbščios
Užpereitą sekmadienį, the harmonious teamwork.
kilmingomis gedulo mišiomis,
Anglijos
lakūnai
smarkiai
veikėjos Onos Stalulonienės,
kurias laikė T. Marijonų pro rugpiūčio 30 d. š. m. adv. amongst the representatives of osŠisprogramą
masinis išdirbimas bombardavo
Vokietijos
kuris pašauktas kariuomenėn,
many
different
language ^^v^gal
lėktuvu eal re^ta
reiškia miestą Frankfurtą ir pa
vincijolas kun. Dr. K. Rėklai Antanas J. Young, For so
groups.
Mest
of
ir tikime, kad liūdėsis, kuris
tis, o diakonu buvo, kun. A. Pet eign Language Group of
degė
daugybę
industrijos
Labai džiaugiamės So. Bos spaudžia jos širdį nepakirs jos
*
z7. 7.
raitis, subdiakonu kun-. Dr. J. War Savings Committees groups have already .orgamzed
vietų.
“
*
*
šyvo
Jung.
Valstybių
gintoniečių parodytu nuoširdumu, energijos, ir kad ji darbuosis,
for Massachusetts sekre many active war savings com- .
Starkus.
mittoes amongst thefr own kluotų jėgų takUkos žiu
moraline parama ir noru prisi kaip iki šiol Šv. Onos, Birutės
Po mišių, per kurias giedojo toriaus asistentas, kalbėiš people. and we eapect to have
kCrete. Par<K*®
OKainįlr
Algiį
Kontrclė
dėti
prie namo įrengimo. Šių ir kitose draugijose.
brolio J. Banio vedamas cho jo žydų programoje
„ ,
. d rimai kareiviai gali rvykSuruošti gardžius
užkan
brangių geradarių prisimini
stoties, Boston,
ras, buvo procesija prie kun. J. WCOP
Washington,
rūgs.
10
—
,before
,
,long. %
•
-f
dmti
ir
militariniai
zinodžius
ir
svečius
priimti,
p. Omui, visų aukotojų vardai bus
We mvite any
. . , .
Navicko kapo, kur buvo sugie Mass.
,language &group note. already
i /1 vai rimtai svarstė ...»
visas Prezidento Roosevelto rei surašyti ir pakabinti pirmo nai Stalulonienei daug prigeldota “Libera” su absoliucija
Adv. Young tarp kitko ■ 7 T“. •
kalavimu bus įvesta kainų aukšto koridoriuje. Savo mal bėjo jos sesutė Agnieška Sutv* t to
1 galimybes.
įncluded m the lįst
I have • justi®.
,.
/ Sis
, masinis
, , T isKun. V. Puidokas prie kapo, štai ką pasakė:
tiread, xto send a representativeldirbimas
rodo, kad
Jung. ir algų kontrolė. Tas reiš dose nuolat maldausime To kienė, Ona Oiuplienė, marti Iza
.. . . ,-i
. . , ,
prisimindamas didelius velioValstybes
rengiasi
mes darbus
karštu žodžiu nu
The ForeiSn Language Group i to our next meeting on Septem,
. .
.
_ daly kia, kad daiktams kainos Kuris kartu su mumis apsigy belė Stalulonienė, Delores ir
nies
darbus,
mes darbus, karstu žodžiu nu-;
Committees for L
ttut.
Xvauti VlSUOtmame ofensy- bus nustatytos ir taip pat, veno šiame naujame vienuoly Rita Stalulonytės.
švietė jo nuopelnus Bažnyčiai „ War Savm&s Committees t or
10th ar the rfflces of Kiddarbininkams algos.
ir lietuvybei, kurios nepainu- Massachusetts was <^“^;der, Peabody Co.. 115 Devon. |ve'
Šimtai ponų Stalulonių drau
ne, kad Jis laimintų visus ir
atlygintų už aukas savo malo gų ir pažįstamų linki jų sūnui
žiamas veikėjas ir vadas ligi by the Massachusetts War Sa- shire st> Boston at 4.30 p. M.
Vytautui geriausio pasisekimo
nių gausumu.
paskutinės valandos buvo kun. Įvin«tSta" fOT the P“?“* *! OnIy 1 OUt °f 20
Buvusi.
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, naujose pareigose.
J. Navickas.
reaching those people who may j will
caJied to active duty —
ibetter understand the efforts to face hardship, injury or
'
7jti3~ ,-ę.
Tuojau po pamokslo jautrų
aBĘrgiį
i-’imt-' .gili.' ■ . /„.A,
of the United States Govern death. The ręst of us are neeMaišiogaJa. Maišiogalos to produktų pristatymo
ir uždegantį žodį tarė prof. K.
ment in its War Savings prog- ded here. We can’t all go. BŪT valsčiuje Antakalnio kaiprievolės.
Pakštas. Jis apibūdino, kaip
ram when those efforts are ex- we can all help. BILLIONS of mo gegužinėje užmuštas
Kame tos “griežtos prie
kun. J .Navickas visas savo jė
plained to them in their lang- dollars are needed to back up Jonas Kačilavičius.
monės” pasireiškia? Kad
gas atidavė katalikybei ir lie-,
uage by one of their own kind. our boys in service. They mušt
.
,
tuvių tautai, gerai žinodamas,
zo oi ine esumatea z» ior- come from the people — not as I
Vilniuje Rodū- nubaustų “kaltininkus” ir
pagązdintų kitus, vokie
23 of the estimated 29 forkad šie du dalykai lietuviui yra
eign language groups in Mas-i
būt in loans — m ar I
N
g
čiai iš “nerangių” atima
neatskiriami. Tautos gyveni
NatMUjūnos Long Dastance
mas, pabrėžė profesorius, yra sachusetts are represented on
,
j ,
J Sabaliausko vaikas sura- karves, o kai kuriuos net]
Sb.ps. gins, tonks and planes
gu kažkokiu pavaro iš savo ūkių. Ly-]
matuojamas didžiųjų jos vyrų our committee. These are the
do
not
build
themsdves
nori
darbais, ir velionis kaip tik ir. Albanian, Armenian, Chinese,
raudonai rudu skystimu, giai tos pačios priemonės
sumang
Czechoslovakian,
Danish, pay for tbemselves. They coat
buvo vienas iš tokių asmenų.
tais “da- vartojamos visuose oku
The
Government
has
Estonian,
Finnish, money ...e „„.„u™, ““lįais” išdažyti grindis. Ant puotuose kraštuose, taigiAbi kalbos žmonėms paliko Dutch,
°
ir Lietuvoje, kur jau buvo
gilų įspūdį.
French, German, Greek, Ita- figured out that to get money] , .
.it needs
, ato pay for these wariI rytojaus
visa
seimą
is
, . »
.
,
.
Po pietų 3 valandą visi ben- lian, Jewish, Latvian, Lithuap y
'penkių žmonių nugabenta nemaža atsitikimų atėmi
dran apėjo kryžiaus kelius. Bu
I01“: ’ST'JR“s:
UgonlBg, kaipo sunkiai mo gyvulių, pavarymo iš
vo tai graži eisena, saulei iš sian, Spanish. Swedish, Swiss, should put at le^t 10% of užginuodijusi to ak gio ūkių ir net siuntimas į
.
priverstinus darbus.
AB MES CIVIUA1APSI1UBOJAKE?
mėlyno dangaus besišypsant ir Syrian. and Ukrainian groups. your income mto vVar Savmgs
1 v*
*
I Ji 4- *
It is indeed gratifying to see Bonds.
1
Marianapolio sodų medžiams
10% should be the minimn-m,
Kaunas. Per Lietuvą ir
Mūsų Armija ir Laivynas yra iileidęs savo perso
PADĖKA
nalui instrukcijas sumatirrti long distance lauki
should
be
judged
by
the
value
Lenkiją
gabenami
dideli
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
mus. Taipgi įsakymuose nurodyta ir direkcijos...
you place upon freedom in a kiekiai maišto produktų
Apsigyvenusios šv. Petro pa
* Patikrink long distance naudojimą. Nuspręsk, ar
"Darbininkas" išlei democracy such as we enjoyjiš Ukrainos į Vokietiją. rapijos naujai įrengtame vie
iš tikrųjų Šaukimas reikalingas.
Visuose užimtuose plo- nuolyne, norime šia proga nuo
do labai naudingą kny- here in these United States.
* Sutrumpink long distance pasikalbėjimus... Su
The Payroll Savings Plan is tuose vokiečiai spaudžia širdžiai padėkoti visiems, kurių
gutę, kuri labai daug
planuok pasikalbėjimą ii anksto.
darbu, rūpesčiu ir aukomis ši
padės tiems, kurie ruo the best way to buy War iš ūkininkų ką tik gali.
* Jei šaukimai neužbaigti, pasilik arti telefono, kad
Deutsche Zeitung in tas namas buvo nupirktas ir
šiasi gauti Amerikos pi Bonds. It is the fastest, easiest
negadinus laiko... Daug laiko sugadinama Sau
kiant long distance iki suieikoma reikalingą as
lietybes antruosius po and surest way for your go- den Niederlanden” (Olan- gyventi paruoštas. Pirmiausiai
menį.
verament to get the money it dija) rašo, kad vokiečių į- norime padėkoti didžiai gerbia
pierius. Joje yra trum
needs. It makes you save re- staigos ėmėsi griežtų žy mam klebonui kun. P. VirmauTelefono long distance tinklai yra labai reikalingi
pai suglausti klausimai
militariniams reikalams. Mes civiliai, galime daug
gularly and gives you peace gių prieš olandų ūkinin skui, už jo tėvišką rūpestį pa
ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu and comfort that comes only
padėti, kad iivengus didelio long distance susigrū
kus, kurie neatlieką mais- ruošiant tokį gražų gyvenimui
dimo. Mes turėtame sutrumpinti pasikalbėjimus
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- with financial independence.
namą. Dėkojame taipgi kun. dr.
daugiau negu yra padaręs Laivynas ir Armija. Pa
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš When you pledge 10% of your with your employer tomorrow? K. Urbonavičiui, kun. K. Jenmąstyk pirm telefonuosiant.
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI income for War Bonds you Lost ground can a3ways be re-’kui ir kun. A. Abračinskui už
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25^ receive a button which telis the' gained. Lošt time — NEVER. šito darbo parėmimą ir prisidėN«W fiNGLANO TCLCFMONI A TS1.KGRAFH CO.
ir priklijavę 30 štampą, pasiųskite "Darbinin world that you are doing your Your Government needs the jimą stambiomis aukomis. Jų
sudėtinė dovana — altorius —
money NOW.
kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo full share to win this war.
Why not sign a pledge card Help your Government NOW. nuolat primins mums jų tėviš
jau ją gausite.

Žydų Radio Programoje]

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Armija ir Laivynas Susiaurino
Telefono Aptamavimg

Penktadienis,

Rūgs. 11, 1942
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DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

įamžinkime A. A. Kun. Jono
Navicko Atmintį!

U

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good1 Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

---------by---------

Rašykimės NARIAIS Į Jo Vardu
Įsteigtoji Fondą!

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

second-claas matter Sept. 12. 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8.1917, authorized on July 12, 1918

Botered as

Fondo NARIAIS skaitomi įnešusieji į Fondą bent
$100.00, iš kurio nuošimčių a. a. kun. Jono Navicko
amžinajai atminčiai bus nuolatos išlaikomas vienas
studentas Marianapolio Kolegijoje ir vienas klierikas
Marian Hills Seminarijoje.
Iki šiol a. a. Kun. Jono Navicko Fondo NARIAIS
įsirašė šie asmens:

PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________ 84.00 Amerikoje metams ------------------ 84.00
Domestic onee per week yearly >2.00 Vieną kart savaitėje metams..- 82.00
Forelgn yearly ________________ 85.00 Utaieny metams ............. 85.00
Foreign once per week yearly 82.50 Utsieny 1 kart sa-tėj metama 82.50

DARBININKAS
366 West Broadway,

South Boston, Mass. i

Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I. $110.90 (Kolegisto)
Kun. Ignas Albavičius, Cicero, III. $100.00 (Seminaristo)
Kun. Pranas Juškaitis, Cambridge, Mass. $100.00 (Koleg.)
Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius, So. Boston, Mass. $100.00
(Kolegisto).
5. Kun. Konstantinas Strimaitis, Albany, N. Y. $100.00 (Scm.)
Amerika, darbo šalis, tinkamai pagerbia darbo I
6. Kun. Konstantinas Strimaitis, Albany, N. Y., $100.00 (Kol.)
Pietinės
Amerikos
kariški
atstovai
atvykę
į
Jung.
Valstybes
ir
labai
7. Leščinskienė, Antanina, Chicago, III., $100.00 (Seminaristo)
(dieną. Ir teisingai, nes darbas tai natūralūs žmogaus
8. Domkai Vincas ir Teodor., Chicago, III., $100.00 (Seminar.)
suįdominti
GAS
MASK
naujausios
rūšies
padirbimu.
Vaizde
matome,
pašaukimas. Negali būti žmogui didesnio pažemini-1
9. pp. Šulcai, Chicago, III.,....................... $100.00 (Seminaristo)
kai inspektuoja tos rūšies išdirbinius Edgewood Arsenai in Maryland.
mo, kaip užsipelnyti tinginio ir dykaduonio vardą. Ta
10. Perekšlytė, Ona, No. Abington, Mass.......... $100.00 (Koleg.)
čiau reikia atitaisyti kai kurių nepilnai susipratusių I
11. Latvinienė, Veronika, Athol, Mass.......... $100.00 (Seminar.)
mažų šalių kontrolė yra
žmonių nuomonę, kad tik tas tėra darbininkas, kurs
būtina apsaugojimui šiau 12. Saukaičiai, Pijus ir Ona, Bristol, Conn. $100.00 (Seminar.)
dirba grynai fizinį, rankų darbą. Yra juk įvairių įvai
3. Mazurkevičienė, Ona, Providence, R. I.
$100.00 (Koleg.)
rės Centralinės Rusijos, 14.
riausių protinių darbų, kurie nėkiek nelengvesni už
Radavičius, Pranas ir Valerija, Chicago, III. $100.00 (Sem.)
Jungt. Amer. Valstybės, 5. Radavičius, Ewald, Chicago, BĮ.............. $100.00 (Seminar.)
fizinį įsitempimą. Juo žmonija daugiau šviečiasi, juo Nį. II — New York, N. Y.
Rugp. 31 (L 1942
matomai, jaučia, kad Bal 16. Stankevičienė, Marija, Waterbury, Conn., $100.00 (Koleg.)
tiksliau supranta, kad proto darbas yra būtinas ir kad
tijos klausimas gali būti 7. Moneikai, Antanas ir Katarina, Rockdale, III. $100.00 (Sem.)
be protingai sugalvoto plano ir tikslios organizuotės |
Lietuvos
Ministrų
vardus,
'
išspręstas po karo taikiai 18. Moneikai, Antanas ir Katarina, Rockdale, III., $100.00 (Kol.)
L ANGLIŠKOJI SPAUDA
fizinis darbas nedaug naudos teatneštų. Tempiąs žajnors ir suteikiant jiems įr draugingai.
9. Šaikenis, Povilas, Melrose Park, III., ....... $100.00 (Seminar.)
grę jautis ir arklys kur kas sunkiau dirbą už žmogų Jungtinės Valstybės Atsisa- :speciales
‘privilegijas ir j “čia yra stiprios simpa- 20. Mickevičienė, Antanina, Waterbury, Conn., $100.00 (Koleg.)
artoją, ir jei žagrė paliks be vadovo ir vairuotojo, tai r Prinarinfi ^nviptu Prp.' PfiPažinim4” ant “asme-, tijos rusų pozicijai, ypa- 21. Statkaitė, Jadvyga, Brockton, Mass., — $100.00 (Seminar.)
jungas jaučių ar pora arklių nesugebės nė vienos va-Į"®
i n.iisrL
P^p^dų. _
tingai akivaizdoje įrodyto 22. Ališauskienė, Rožė, Waterbury, Conn.,....... $100.00 (Koleg.)
Čia tikima, kad Londo- Sovietų spėjimų tikslumo, 23. Naujokai, Juozas ir Barbora, Chicago, III. $100.00 (Seminar.)
tercijas Į Baltijos
gos tinkamai suarti. Taip pat ir su mašinomis. Įvai
nas sutiko tą pakeitimą kad mažosios valstybės 24. Bražinskas, Antanas, Somersville, Conn., $105.00 (Koleg.)
rios mašinos — dirbtuvėse, laukuose, ore ir ant van
Valstybes
padaryti akyvaizdoje sti- prie jos vakarų sienų bus 25. Baskevičienė, Marija, Brockton, Mass., $100.00 (Koleg.)
dens — atlieka patį sunkiausią fizinį darbą, o bet gi
išeinantis praus Sovietų diplomati- panaudotos kaipo kelias 26. Andriulienė, Salomea, Athol, Mass.,........... $100.00 (Koleg.)
valdąs mašiną žmogus skaitosi pilnoj to žodžio pras$100.00 (Seminar.)
kaiP 27. Kaminskaitė, K., Simsbury, Conn., .......
28. Šv. Rožančiaus Dr-ja, New Britain, Conn., $100.00 (Koleg.)
į.
\
. .
v. tor” rugpiūčio 15 dienos sparno sferų viduje. Va- satelitai. Nežiūrint j tai,
K. D., So. Boston, Mass. .......................... $100.00 (Seminar.)
masiną pnziuretų. Švietimo darbas skaitosi pačiu laidoje įdėjo savo korės- šingtonas, tačiau, neskai- čia yra labai daug oficia- 29.
30. Biekšai, Jonas ir Domicėlė, Elizabeth, N. J., $100.00 (Semin.)
naudingiausiu. O iš ko jis susidaro? Iš mokslo, proto pondento iš Vašingtono to, kad tai reikštų, kad iįos
simpatijos Estijai, 31. Ęiekšai, Jonas ir Domicėlė, Elizabeth, N. J., $100.00 (Koleg.)
įtempimo. Mokytojas ir mokiniai atrodo visai nedir- straipsnį “U. S. Declines Britai yra pasiruošę pri- Latvijai ir Lietuvai, į ku 32. TT. Marijonų Bendradarbių 35 Skyrius Chicago, III., $100.00
bą kūno pajėgomis, o jų darbas skaitomas vienu iš to Recognize Soviet Claim tarti panaikinimui tų tri- rias žiūrima, kaip į bejėgį
(Seminaristo).
sunkiausių. Pasodykite mokykloj pilnai subrendusį ir to Baltic Area”, kuriame ju mažųjų valstybių aiš- galingesnių tautų įkaitą, 33. Magdalena ir Vincentas (miręs), Čepauskai, Chicago, III.,
įgudusį bemokslį darbininką ir įsakykite jam tik vie- jis rašo:
j kiai laužant Atlanto Čar“Amerikos
pasitikęji
$100.00 (Seminaristo).
ną valandą pasimokyt rašyti, skaityti ir rišti aritme- “šiandien patirta, kad terįmas, kad Britų Vyriausy 34. Mončiūnai, Jonas ir Rozalija, Hartford, Conn., $100.00 (Ko
legisto.
tikos uždavinius, tai jis manys, kad tai sunkiausia Jungt. Amerikos Valsty- j “Kaip čia aiškinama, A- bę nepakeitė savo pagrin35.
Galevičius,
Juozas, Worcester, Mass., $100.00 (Kolegisto)
kankynė. Verčiau arti, šieną piauti, malkas kirst, ak- bė atsisakė pasekti Lon- merikos poziciją nėra tiek
nusistatymo, kiek
36. Sudaitė, V., Chicago, III., ................... $100.00 (Seminaristo)
menis skaldyt. Tad nepaneigkime protinio darbo, nes dono pavyzdį, suteikiant aktyviai reikalauti, kad tai liečia Atlanto čarteno 37. Bagdonienė, V., N. Arlington, N. J., $100.00 (Seminaristo)
jis taip pat sunkus ir reikalingas kaip fizinis.
kad ir daliną 'pripažinimą Estija, Latvija tr Lietuva P"kid 38. Dausevičius, Martinas, Brooklyn, N. Y., $100.00 (Kolegisto)
Visi susipratę žmonės įvertina bet kokį naudingą “P9P®
1 butV }ai?vos>
ka.^
gi Vvriausvbč nebuvo
39. Kun. A. K. (prašė vardo neskelbti) ........... $100.00 (Koleg.)
darbą. Bet daug yra ir darbo išnaudotojų. Tie gudaiš. atXkySav^k^S^ formuota ap,e Britų pro- 40. Ališauskienė, Rožė (antrą šimtinę) ....... $100.00 (Seminar.)
ruoha* supranta organizuotų darbininkų pajėgą ir vi- kiaį
^gu k im įripažinti
kokį jektuojamą nusistatymo 41. Galvydienė, Elzbieta, So. Boston, Mass...... $100.00 (Koleg.)
šokiais budais siekia tą galybę savo tikslams pasikmšio karo už mažųjų , ' SUverineto pakeitimą pakeitimą Pabaltės vais 42. Cigliauskienė su šeima, Cleveland, Ohio .... $100.00 (Koleg.)

1.
2.
3.
4.

Telephone SOUth Boston 2680

Darbo Diena

Spaudos Apžvalga

Primename visiems, kad Fondo Nariai:
tyti. Patys nedirba, tik kursto — savo sumetimams j Rytų Europos šalių tauti- nežiūrint ar tas pakeitiatžvilSiu- Akivaiza. Kaipo požymį gaus gražų a. a. kun. J. Navic
ir kitų nenaudai. Jei kas, tai jau jie yra tikri išnau- nę, politinę ir ekonominę mas bus padarytas Ame- doįe. Slaudaus Londono ir
ko atvaizdą;
dotojai - dykaduoniai. Tačiau darbininkų minios pra- nepriklausomybę, nežiū- rikos
sąjungininkų ar ^ašingtono kooperavimo,
b.
Narių Vardai, amžinam atminimui, bus at
deda jau susiprasti. Po sunkių kruvinų bandymų, ne- rint spaudimo priešinga priešų.
(išrodo tikrą. kad Britų
žymėti ant metalinės lentos arba Seminari
susilaūkę žadėtojo ant žemės rojaus, o patyrę vien kryptimi.
i “Yra žinoma, kad Balti- Užsienių Reik. Ministerija
jos Koplyčioje arba prie a. a. kun. J. Navicko
skurdo, neturto, nesantaikos ir kietos nežmoniškos “Tuo pačiu metu Jungt. jos tautų pokarinio statu- .tų 1S.
in£orI^aYV’
kapo Marianapolyje;
vergovės, darbininkai jau atskiria tikrus nuoširdžius Amer; Valstybės nėra ma- so klausimas iškilo, kai
šią
kiek tai liečia
c. Kasmet, rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko
jų vadus nuo saldžia-liežuvių bet apgaulingų netikrų Itomai susirūpinę dabartį- prieš keletą mėnesių į šią
^aeų nusistatymo
palaidojimo metinėje dienoje, bus laikomos
pranašų, kurie ateina apsidengę avies kailiu, bet es- mU,
ntV„
yriausybes šalį atvyko Sovietų pre„K • čįa įnterpretuoiašv. Mišios už gyvus ir mirusius Fondo Narius.
_™
. .. ... - -r, j.
,
veiksmu, išmetančiu iš o- mieras Viaceslav Moloini.erprei.uojd
Kas norėtų įsirašyti į Fondo Narius, lai siunčia
“evz
Bedievybe ir atkaklumas, ficiaIaug aromatinio są- i tovas. Nors, kaip supranBrit,l. paskyrimas Pa
auką arba į Marianapolis College, Thompson,
niekšyste ir žiaurumas dar vis tebesipersa darbu, va- L*, EstijoSj
ir
rasai jaužf k£d
baltes ministrų , specialų savo
Conn. arba į Marian Hills Seminary ,Hinsdale, III.
dovauti. Bet tie nekrikščioniški sūkiai teršia kilnų -— ------------------------------------------------- -------- ----------- kategonją nereiškia, kad
Čekius arba “Money Order” rašykite vardu: —
darbo idealą. Darbininkai tai žino. Kruvinai už tą pri- nenorinčius pasiduoti belgus vokiečiai būtų išžudę. Londonas visiškai sutiko “Congregation of Marian Fathers”.
Visiems Fondo Nariams tariame nuoširdų ačiū!
tyrimą užmokėjo. Bet vargo ir ašarų pamoka ilgam Tokiuose atvejuose jie pasigailėjimo neparodo. Leist su aiškiu Sovietų noru
a. a. kun. J. Navicko Fondo iždininkai:
pasilieka.
K. nužudyti desėtkus tūkstančių žmonių, be mažiausios
Pr^a
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.
__
“alijantams naudos, būtų buvusi kriminališka bepro- rlmą’ klek Ul lleclatų to
Kun. J. Vaškevičius, M.I.C.
jų kraštų kontrolę ateity
IH D/Jiimir kmIifii
tystė. Tad pasidavimas į nelaisvę vienintelė tebeliko je.
PlIlIldriniS II I OIITiniS uUlinUITIČIS išeitis. Karių kalboje tai vadinama militarinis būtinu
prieš Baltijos
“Faktinai,
Amerikos būtų, jei Sovietai nebūtų tiūromis
mas. Dabar visi tai pripažįsta. Bet kodėl tada tasai nuomone, Britų žygis bu okupavę Baltijos kraštų. valstybes, Suomiją, Len
1940-tų metų vasaros pradžioje, kuomet Hitleris militarinis būtinumas buvo nutylėtas? Juk tuomet jį Vopadarytas kaip°geros Pradėjus vokiečiams puo kiją ir Rumuniją kaip tik
buvo pralaužęs prancūzų - anglų - belgų frontą, Belgi- paskelbus belgų armijos ir karaliaus garbė būtų iš- valios žestas Sovietų Są- limą jie būtų gynėsi ir ne patarnavo agresoriui ir
vokiečiams
jos karalius Leopoldas, vokiečių apsuptas ir neturįs gelbėta.
jungai tuo momentu, kai abejotinai kvietęsi į pa palengvino
nuteikti
prieš
ją Baltijos
galbą
Sovietus
kaip
Są

kitos išeities kaip tik pražūti, pasidavė į nelaisvę. AliPasirodo, kad militarinis būtinumas turėjo nusi- pastaroji neša veik visą
jantų stovykloj kilo smarkiausio pasipiktinimo riks- leisti politiniam būtinumui. Reikėjo kaip nors patei- ašies atakos sunkumą ir jungininkus. Deja, Sovie kraštų gyventojus.
(Bus daugiau)
mas. Leopoldas tai bailys, šiaudadūšis, beveik išdavi- sinti prancūzų ir anglų pralaimėjimas ir suversti bė- matomai reikalauja pa tai savo kariškomis avan
kas. Ypač šūkavo prancūzų premieras Reynaud, kad dą ant tokio žmogaus, kurs bebūdamas nelaisvėj, ne- dr^s^n™° b* solidarumo .
TEN YEARS
karalius Leopoldas pasidavė niekam nieko nesakęs, ir gali apkaltinimus atremti. Tokiu išpirkimo ožiu pa- .f ana^ straipsni rugpromtoorcvronia.
tas jo netikėtas ir negarbingas poelgis būk tai buvęs sirinkta belgų karalius. Bet Leopoldas išlaikė ištiki- dėio1 plačim^^^aiSmas ir
IM G0M61D6Vr
svarbiausia prancūzų pralaimėjimo priežastimi. Vi- mybę ir savo tautai ir talkininkams. Prieš pasiduoda- įtakingas New
Yorko
VOUA POUBLE
suomenė patikėjo Reynaudo žodžiams, ir ant nelai- mas jis galėjo išsprukti į Londoną. Jis to nepadarė ir dienraštis “The
New
creamsoda/
mingo Leopoldo galvos krito visa eilė piktų ir panieki- verčiau pasirinko nelaisvę — dėl gryno patriotizmo. York Sun”.
nančių apkaltinimų. Spaudoje pasirodė įvairių panie- Jei būtų pabėgęs, vokiečiai būtų suradę kokį Quislin- į Tenka atkreipti dėmesį
kos ir pašaipos kartūnų - piešinių. Viename buvo at- gą ir sudarę sau palankią belgų vyriausybę. Bet kara- į Sovietų propaguojamą
vaizduotas nabašniko karaliaus Alberto, Leopoldo te- liui esant nelaisvėj, tokia vyriausybė legaliai neįma- mintį, kad esą mažos Balvo, paveikslas, žiūrįs iš dangaus pilnomis skausmo ir noma. Ir Leopoldui buvo pasiūlyta Quislingo rolė, bet tijos valstybės esančios
gėdos akimis. Po paveikslu stovėjo parašas: “O, sū- jis neapsiėmė. Tuo būdu Leopoldas atpildė savo kaltę, pavojingos jos saugumui,
nes vėlesni įvykiai tą įro
nau, mano sūnau!” žodžiu, karalius Leopoldas buvo jei militarinį būtinumą galima taip pavadinti,
dę.
Mūsų nuomone, tas įmoraliai palaidotas.
Militarinis būtinumas ne visiems lygiai pritaikorodymas buvo kaip tik
Bet dabar paaiškėjo, kad Reynaud skelbė netiesą, ma. Neįmanomam priešingų srovių santykiavimui pa- priešingas. Kaip žinoma,
Aikštėn išėjo faktas, kad apie sumanytą pasidavimą teisinti nurodoma militarinį būtinumą. Žinom, girdi, vokiečiai labai greit perė
karalius Leopoldas buvo pranešęs anglų ir prancūzų kad tai nenatūralu ir negražu, bet ką gi padarysi, kad jo per Sovietų okupuotas
vyriausybėms. Jo padėtis iš tiesų buvo be išeities. At- susidarė tokia militarinė padėtis. O bet gi belgų ar- Baltijos valstybes, kurių
kirsta belgų armija, išeikvojusi visą amuniciją, buvo mijos garbei išgelbėti militarinis būtinumas nepriim- gyventojai sukilimu sun
stumiama į jūrą. Vokiečiai pasiūlė belgams arba pa- tinas. Reiškia, politinis būtinumas kur kas stipresnis, kino Sovietų
kariškus
siduoti, arba būti sunaikintiems. Netenka abejoti, kad | nes visuomet veikia stipresniojo naudai.
K. .veiksmus. Visai kas kita

1
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS

appreciation of the generous
conaideration of your beloved
parishioners in placing at His
disposition the sum of twelve
Žemiau talpiname iš Lie 7132. Milvidienė, Karolina 7143. Miniauskienė, Aldona hundred dollars for the relief
tuvos išvežtų gyventojų (Vladas), 63, šeimininkė.
• Motiejus), 20, siuvėja.
of the Lithuanian war viotims.
7133.
Milvidaitė,
Sofija,
38.
Sibiran sąrašą, kurį su
7144. Miniauskas,
Stasys In accordance with your exrinko ir sutvarkė Lietuvos 7134. Mincevičiūtė, Ona, 30, (Vincas), gimęs 1912, kalvis, pressed desire a portion of this
Raudonasis Kryžius. Šis darbininkė, g. v. Marijampolė. g. vieta Gruzdžiai, Mikutaičiai. contribution (three hundred
sąrašas yra labai svarbus, 7135. Minderis, Mykolas (Jo 7145. Mineka, Afanasjevas dollars) has been sent to the
(Asendujus), 43, darbininkas, Lithuanian Legation to the
nes iš jo Amerikoje gyve nas), 31, samdinys, Vilnius.
7136.
Minderienė,
Jadvyga,
gyv.
vieta N. Vilnia.
nanti giminės ar pažįsta
Holy See for its maintenance.
28,
šeimininkė.
7146.
Miniševska,
Sofija,
42,
mi galės sužinoti apie sa
In expressing to you, dear
vuosius, nuo kurių dabar 7137. Minderytė, Aldona (Mi samdinė, gyv. vieta Vilnius. Father, and to your devoted
kas) , 9.
147. Minkauskas, Zigmas j parishioners His profound granegauna jokių žinių.
7138.
Minėtas,
Petras
(Juo

(
Juozas),
17, mokinys, gyv. v. titude for-this generous offerSąrašas sunumeruotas ir
Vilnius.
j jjjg
His Mission of Mercy,
alfabetiškai
sudarytas. zas), gimęs 1902, samdinys, g.
7148. Minkevičius,
Kazys the Holy Father prays that the
Pirmiausia paduoda išvež vieta Batakiai.
tojo pavardę, vsrdą, o 7139. Minetienė, Stefa, 28, (Vacius), 19, vežikas, gyv. v. Qįver of all Gifts may favor
Trakai, Varnilai.
; yOu and them with a bounteous
skliauteliuose tėvo vardą, šeimininkė.
7140.
Minetaitė,
Janina
(Pet

7149.
Mintaitė,
Marija
(
Praj ghare of heaveaSy hlessing.
išvežtojo amžius ir gyve
ras), 7.
nas), gimusi 1913, vienuolė, g.
pledge of that di vine favor
namoji vieta Lietuvoje.
vieta
Vilnius.
Į
and
a token of His paternal
7141. Minetaitė, Reda (Pet
(Tąsa)
7150. Mintaučkienė, Marija, i benevolence, the
Sovereign
ras), 1.
7123. Milkauskas, Romanas
7142. Miniauskas,
Vincas 51, ūkininkė, gyv. vieta Min-; Pontjff cordially imparte to
(Adomas), gimęs 1895, samdi (Vincas), 22, ūkininkas, gyv.t taučkiai, Kuktiškės.
the beloved pastor and parishnys, gyv. Vieta Vilnius.
(Bus daugiau)
v. Margava, Igliškėlis.
I
ioners of the Church of St.
7124. Milosekienė, Apolonija
Alphonsus His Apostolic Bene(Jonas), 38, šeimininkė, gyv.
diction.
v. Vilnius.
With sentiments of cordial
7125. Milaševičienė, Leonar
esteem and religious devotion,
da, 45, darbininkė, g. v. Vil
|I am,
nius.
Sincerely yours in Christ,
7126. Milašius, Kazys (Adol
L. CARD. MAGLIONE
fas), 20, darbininkas, gyv. v.
The Rev. Louis J. Mendelis,
Kaunas.
Į Church oi St. Alphonsus,
7127. MUiulienė, Anelė (Ka
Park Ave., at Saratoga St.,
zys), 25, šeimininkė, Sudeikiai,
Baltimore, Maryiand.
Daugailiai.
7128. Milvydas,
Albertas
PARAPUINĖ MOKYKLA
(Jurgis), gimęs 1889, gydyto
Antradienį, rugsėjo 8 d., mū
jas, gyv. vieta Kaunas.
sų
parapijinė mokykla pradėjo
7129. Milvidienė, Stasė (Juo
naujus mokslo metus. Dėka Se
zas), gimusi 1892, dentistė, g.
sučių Kazimieriečių rūpesčiui
vieta Kaunas.
ir gerų lietuvių susipratimui
7130. Milvydas, Kazys (Al
bertas), 16, mokinys.
Rugsėjo 4 d. gauta laiškas iš jo gerasis Dievas atlygins šim- mokykla šiais metais turės tiek
7131. Milvidas, Jonas (Česlo Vatikano, kuriame Šv. Tėvas teriopai visiems, kurie prisidė- mokinių kaip ir pereitais. Kuovas), 32, teisininkas, gyv. vie per J. E. Kardinolą Maglione jo savo auka prie šio garbingo met girdime ir skaitome laikta Matkaičiai, Radviliškis.
Įrasčiuose, kad kitur mokyklos
ne tik dėkoja Šv. Alfonso baž darbo.
I žlunga ir vaikučių skaičius
nyčios žmonėms už jų gausią
(LAIŠKAS)
kasmetą mažėja, mūsų mokyk
$1,200.00 pasiųstą nuo karo nuJuozas Kasinskas
SEGRETERIA DI STATO
la vis dar turi virš 100 vaikukentėjusiems lietuviams auką,
Ine.
DI
į čių. Sveikiname kaip Sesutes
bet tuo pačiu laiku teikia kaip
Laidotuvių Direktorius
, SUA SANTITA
Mokytojas, taip grįžusius vai
parapijos kunigams, taip vi
Patarnavimas Dieną ir Nakty
N. 52290.
kučius ir linkime visiems seksiems aukotojams savo tėviš
Vatican City, August 3,1942. mingų mokslo metų.
kąjį apaštališkąjį palaiminimą.
602 Washington Blvd.
Baltimorės žmonės jaučiasi ne Dear Father Mendelis,
BALTIMORE, Md.
VEIKIMO KALENDORIUS
paprastai pagerbti, begalo įver- I am directed by the Holy Fa- j
Telephone Plaza 8595
Teko aną dieną kalbėti su
Ltmosinai dM visokių reikalų.
kTir^o maelUėsVdov^ąkBePlb^- ther to tell you of His paternal Į kun dr. Mendeliu, kurs prane

Jo Šventenybė Popiežius
Dėkoja Baltimorės Lietuviams

Duok Gėrį Priežiūrą Dalykams, Kuriuos
Turite

LAIKYK
JUOS DARBE
\

____
ELEKTRIKSN1S

Jūsų
REFRIGERATORIUS daug ilgiau Jums tar
naus, jeigu prisilaikysi šių paprastų
taisyklių:
NeperpiMyk lentynų.
liuoti Kuosai.

Oras

cirku-

* Būk tikras ar gerai esi užstatęs “cold
control”. 40 laipsnių yra užtektinai .gcneraliam vartojimui.
* žiūrėk, kad rubber gasket ant durų kie
tai užsidarytų. L i uOsoS gas keti naudoja
daug elektros.
* Iktirbdyk ledą pagal dirbtuves nurody
mų. ~Jei perdaug yra prikalė, refregeratorius nustoja veiklumo.

* Išmazgok vidų su nestipriu baking soda
tirpdiniu po kiekvieno defrostinimo.

* Bereikalo nedaryk durų, tuomi
pysi elektros.

Specialis pranešimas. Kad sutaupius me
talą. norint gauti naują etektriškų daiktų
dalį. reikia pristatyti senoji. Taigi, kada
reikmenis atnešite pataisyti, būtinai nepa
mirškite pristatyti ir senas dalis, kaip pa
mainą.

BOSTON EDISON

ICTORY

COMPANY

DARBININKU IR MŪSŲ DRAUGAS

HON. ROGER L PUTNAM
SPRINGFIELDO MIESTO MAYORAS

Demokratų Kandidatas Į

GUBERNATORIUS
Rugsėjo (September) 15, 1942, Mas
sachusetts valstybės _ piliečiai nominuos
kandidatus į valstybės pareigūnų vietas.
Visiems piliečiams yra svarbu, kad jų
valstybės reikalus tvarkytų geri, teisingi,
patyrę, švarūs administratoriai. Svarbiausia vieta yra, suprantamas dalykas,
gubernatoriaus vieta.
PUTNAM tarnauja jau trečią terminą
Springfieldo mayoru, visus tris sykius
remiamas darbininkų organizacijų.
PUTNAM yra darbdavis (viršininkas
Package, Perkins ir Van Norman mašinų
•\
?
dirbtuvių). Po jo įtekme tose dirbtuvėse
niekados nebuvo jokių nesutikimų su dar
bininkais, kurie yra jo širdingi draugai.
Jis žino darbininkų reikalus ir vargus, ir
yra nuoširdus darbininkų draugas.
PUTNAM yra aukštos kultūros hu
manitaras. Jis veikia Raudonamjam Kry
L,-.
žiui, Community Chest, Jaunuolių kiūbuose, Mass. Advisory Board of Education, U. S. Miestų Mayorų Konferenci
narys - patarėjas. Jo labdarybių n<
skaitysi: pažiūrėkite į jo paveikslą
jo akių išskaitysate j įesant tikru Ž ■„
GUMI ir PRIETELIU.
PUTNAM yra praeito Pasaulinio
Hen. Roger L. Putnam
veteranas ir narys American LegL..
Veterans of Foreign Wars.
PUTNAM, kaip šeimos galva, augindamas šešis kūdikius, jis yra netik tėvas ir
vyras, be to jis supranta visų kitų tėvų, vyrų, moterų ir kūdikių problemas.

RUGSEJO-SEPT. 15 d.
City Councillor JOSEPH M. SCANNELL.
530 East Fourtii St., South Boston

BALSUOKITE UZ JĮ

JOHN J. GRIGALVS
52 G St., So. Boston

City Coucillor THOMAS J. HASNON,
5a Stoughton St., Dorchester

damas mergaitei mokslo, nie
kam nesiskųsk, jei nebuvo kam
duoti gerą patarimą; esi įspė
jamas ne kartą ir ne vienoj
kokioj vietoj; bet dažnai rim
JUOZAPO MARIJOS VILOS
tesniu ose laikraščiuose ir viso
se
katalikų įstaigose.
Newtown, Penna.
Minėtos mokyklos naudai š.
m. rugsėjo 13 d. ruošiamas jos
Viloj tradicinis piknikas. Šių
metų mokyklos
pavasariu’s
Baigiasi vasara su vasaros kelią skinti ateityje, abejoti ne- piknikas dėlei blogo oro nepa
ša, kad parapijos Veikimo Ka
tenderius naująjam sezonui jau atostogų metais. Tėvai rūpina- reikia. Mokslas visur kilsta, jis sisekė, užtat tikimasi, kad į šį
baigiamas rengti, ir kad bus si, kas daryti su- augančiais ir žengia pirmyn, mokslo reikia ir pikniką atsilankys daug lietu
pasiųstas parapijiečiams pas baigusiais pradžios mokyklą mums lietuviams, jeigu neno vių palaikyti savo mokyklą ir
kutinę rugsėjo mėn. savaitę. vaikais. Ar juos teisti į aukš rim atsilikti kitų užpakalyje. įstaigą. Lietuviai, dar yra lai
Pirmutinę rudens pramoga bū tesnius mokslus, ar palikti prie Bet su mokslu surištos išlai ko, užtat duokit žinią mokyklai
sianti vakarienė antrą spalių namų? Kur juos leisti, į kurią dos! Taip, jis kainuoja, bet vė (Vilią Joseph
Marie High
mėn. sekmadienį, prieš pat Ke- mokyklą? Kad jūsų vaikeliams liau atsilygina su gerais nuo School, Newtown, Penn.) jei
turdešimtės Atlaidus, kurie į- reikalingas mokslas, ir kad su šimčiais. Tėvai, tas turtas, kuri savo dukrelę norit leisti į Vilos
vyks spalių mėn. 18, 19 ir 20 mokslu jiems lengviau bus sau kraunat vaikams, gali virsti mokyklą.
Mokslas prasidėjo
nieku, kitaip sakant žūti, gali rugsėjo 9 d.
d.d. Kun. dr. Mendelis praneša,
kad visas metų veikimas, ypač atako auka. Palaidota iš Šv. išeiti tų pačių varkų nenaudai;
Kun. Pr. Vasiliauskas,
dvasinėj srity, suksis apie mū Alfonso bažnyčios. Kun. Anta bet mokslas nežus, jis paliks
sų jaunuolius ir mergaites, ku nas Dubinskas atnašavo Šv. vaiko draugas visam laikui. Pa
HULAKIPMA, PA.
rie tarnauja mūsų krašto apgy Mišias, o Jonas Grebliauskas prastai žmonės nesigaili išlai
dų, kad vaikams davus mokslą,
nimui. Už juos bus laikomos y- rūpinosi laidotuvių tvarka.
Lankėsi Karys Kazys
Pirmadienį,
Darbininkų
Die

nesigailėk ir tu, lietuvi.
patingos pamaldos, už jųjų in
Meronas
Medalikėlio
Kur teisti vaikus į aukštesnį
tencijas bus dažnai atnašauja ną, Stebuklingo
Rugp. 27 d. buvo sugrįžęs iš
mos šv. Mišios. Jiems yra rei Novenos pamaldų nebuvo. Pir mokslą? Į patogiausią valdišką karo tarnybos praleisti atosto
kalinga dvasinė daugiau negu madienio 9 kartai perkelti į mokyklą, ar į katalikiškąją į
gas pas savuosius karys Ka
medžiaginė pagelba šiais sun antradienį, o antradienio 5 no savo lietuvių mokyklą? Lietu zys A. Meronas, kuris jau pen
venos permainytos į trečiadie vi, esi katalikas, ar nekatalikiais karo laikais.
ki mėnesiai tarnauja. Jo adre
nį. Orui pradedant atvėsti di kas, teisk vaiką į lietuvių mo
sas yra šioks: Pvt. Charles Me
Grįžo Gydytojas Krizostomas desnis skaičius lankosi ant no kyklą. Šiandien visi jau su
ronas, Co. B, 305 Inf. 77 Div.,
venos pamaldų. Pereitą savai pranta, kaip svarbu ir reikalinMendelis
Fort Jackson, S. C.
Pereitą savaitę nepaprastai tę 500 daugiau žmonių atsilan ka yra duoti jaunimui dorinį,
Pasisvečiavęs pas motiną,
nudžiugo Mendeliu ir Vaškevi kė negu paprastai atsilanko per tikybinį pagrindą jo gyveni brolius, sesutes, draugus ir pa
mui. Supraskim ir jnes lietu
čių šeimos pamačiusias gydyto vasaros karščius.
žįstamus, grįžo tęsti tarnybą.
Šv. Marijos ir Šv. Karolio se viai. Tebūnie vaikeliai dorai
ją Krizostomą Mendelį grįžusį
Jis yra visu kuo patenkintas.
iš Australijos. Balandžio 18 d. minarijos atsidarys rugsėjo 16 auklėjami, tikyba jų sielose pa Kariai esą visi gerai prižiūri
dr. Mendelis, kurs tarnauja ka d. Mūsų 5 parapijos berniukai ties Dievo įdiegta tepalieka su mi, gauna gerą valgį, drabu
riuomenėj, išplaukė laivu į ne-’tą dieną grįž prie darbo. Gerų jais.
žius. Visi kariai yra pasiryžę
Turim Pennsylvanijos Vals
žinomus kraštus. Po 30 dienų žmonių prašo pasimelsti, kad
laimėti pergalę.
vargingos kelionės jis atsidūrė Dievas jiems padėtų moksle ir tybėje Juozapo Marijos Viloj
Dieve padėk, kad Amerikc
Australijoj. Ten atlikęs jam kad jie ištesėtų savo šv. pasiri- Seserų Kazimieriečių vedamą žvaigždėta vėliava būtų perga
High School mergaitėms. Tai
pavestą misiją, jis grįžo svei žymuose.
lėtoja.
K. D<
Klebonas kun. Juozas Lietuv-j tėvai, meskit šalin bet kokias
kas ir linksmas į Baltimore.
Kadangi yra karo metas, tai nikas vis dar tebėra šv. Agnie-į dvejones, ar abejones ir leiskit
Phone 1181
dr. negavo jokių atostogų bet tės ligoninėje. Jo sveikata nė-,savo mergaites į tą vienintelę)
tuoj liko skirtas į aviacijos li ra blogesnė. Linksmas, slaugių Į plačios apylinkės lietuvių moA. P. KARLONAS
goninę Texa6 valstybėj, kur jis giažiai aprūpintas, kantriai kyklą. Ta mokykla įgavo vilaukia, kad jo kojos sustiprėtų, suomenės kreditą. Jos auklėtiišvyko šią savaitę.
Lietuvis Craborinj
kad vėl galėtų grįžti prie savo!nės noriai priimamos į bet koNOTARY PUBLIC
NUOTRUPOS
kunigiškų pareigų. Toj pačioj S kius biūrus (ofisus), jų mokslo
Penktadienį, rugsėjo 4 d. pa Šv. Agnietės ligoninėj ant 4-to stažas tinkamai įvertinamas
280 Chestnut St.
laidota a. a. Agota Abromai- aukšto randasi ponia Kriaučiū aukštųjų mokyklų.
New Britain, Conn.
Į tienė. Buvo našlė. Gyveno vie- nienė. kuri iš lengvo sveiksta Lietuvi, kuomet savo laiku
jna. Rasta lovoj negyva, širdies po sunkios operacijos.
suprasi klaidą padaręs, neduo-
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LDS Studijų Rateliams

DARBININKAS

Aukojo Intertypos Fondui

Sodaliečių Kongresas'

For Victory •••
1.1 DEFENSE

BONDS
Metinis Naujosios Anglijos Sodaliečių Kongresas
STAMPS
įvyks Sekmadienį, spalių (Oct.) 11, 1942, Šv. Juozapo
Nemažiau stebėtina ir didi yra Kristaus Bažny
Lietuvių Parapijos svetainėje, Rogers St., Lowell,
čios įtekmė palaikyti tvarką ir tą nepertraukiamą vie
Mass.
nybę tarp tikinčiųjų ir Dvasiškijos, kuomet tiek dau
nos žvaigždės ant kaktos,
10.30
A.
M.
Iškilmingos
Šv.
Mišios.
gelio brolių atsiskyrimas nuo Petro Sosto neša tokias
nematyta niekur agitaci
12
vai.
pietūs
Parapijos
svetainėje.
liūdnas pasėkas visai Krikščionybei ir silpnina jų vei
nė propaganda.
|
2 vai. Kongreso posėdžiai.
Aplankėm jų “įstaigas”:
kimo įtekmę visame pasaulyje. Gi tuo tarpu gyvoji
5.30
P.
M.
Palaiminimas
Šv.
Sakramentu.
“
teatro
salę”, “skaityklą”.
tarp ganytojo ir tikinčiųjų Katalikiškame pasaulyje
6
vai.
Užkandžiai.
Sienos nulipdytis įvairiau
didėja ir aiškiai rodo sėkmingas pasėkas. Maldos, kad
7
vai.
vakarėlis.
siais plakatais, piešiniais,
visi būtų vienas, kyla iš karštų širdžių visų tų, kurie
Visų
Parapijų
Sodaliečių
kuopos
pasistengs
iš

diagramomis — agitaci
tiki į Kristų, ir daugelio kitų, kurie nors ir yra atsi
rinkti savo atstovus į Kongresą.
nio pobūdžio.
skyrė nuo Bažnyčios, visu nuoširdumu ir uolumu pri
Malonėkite duoti greitą atsakymą komisijai. Visam pasauly rasi lie
sideda prie tos maldos, nes jaučia pasaulyje, priešin
Kongreso pasisekimas bus toks, kiek mes visos dirbsi tuvių, netruko jų ir šioje
gam Kristui, Krikščionybės pats išsilaikymas yra pa
me bendrą darbą. Pereitais metais Kongreso rengėjai “respublikoje”. Teko net
vojuje.
turėjo daug sunkumų, kadangi įvairių miestų Sodalie su dviem raudonarmie
Ir iš kur ta malda, kad tarp visų tikinčiųjų būtų Į
čių valdybos nariai nesistengė duoti rengėjoms greito čiais susitikti, kalbėtis lie
vienybė, su karštesne meile kiltų prie To, Kuris pir
atsakymo.
tuviškai. Bet ką jiems mes
mas taip meldė Savo dangiškąjį Tėvą, ir Kuris apšvie
'
Vėliau
paskelbsime
daugiau.
buržujų” pakalikai? Ta
čia žmonių protus ir pažadina jų širdis, kaip nuo šio!
Lovvellio Šv. Juozapo Parapijos Sodaliečių čiau, matyt jiems
buvo
švento kalno į kurį šioje valandoje yra Katalikiškojo
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuoKomisijos narės.
miela
sutikti
lietuvį,
kad
pasaulio atkreiptos mintys ir atidžiai klausoma Mū-, Įaį- dįdgja< Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir BažnyP. S. Ankščiau buvo skelbta, kad Kongresas įvyks ir “buržujų”. Lygiai ir
sų balso? Visų Katalikų mintys nukreiptos į Šv. Pet- £įos labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
pirmadienį, spalių (Oct) 12-tą. Kadangi tą dieną dau mums jis buvo artimas,
ro Sostą, tikrąją Bažnyčią, kuri stebėtinu būdu palai- „amas šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
gimęs tokioje pat šiaudi
ko tą vienybę. Šv. Petro Sostas yra tiesos uola ir išga- j Demiiolen Saeinaw Mich
$1.00 gelis dirbs 1ir. negalės išlikti iš darbo, buvome priversnėje pastogėje mūsų bro
kas taip tiksliai nesuprato ir taip aiškiai neišreiške,
j Kulisauskas, Florida.................................. 1.00 d ž’ spallų (Oct"> 11 s~ , ;_______________________ lis, nors su raudona žvaig
žde kepurėje.
l * T
~
• f-k • v •
• f-k v v •
T
'
kaip Leonas Didysis, Popiežius ir Bažnyčios Daktaras A
Dorchester Mass................. -.............. 2.00
J. Mažeika.
Kaip buvome nutarę,
šiais žodžiais: “Palaimintam Petrui, Apaštalų kuni-j M Kešėtaitė, Waterbury, Conn............................. 1.00
rytojaus dieną pasiuntėm
gaikščiui, buvo skirta būti Romos karalystės sostinėSheputis, Woodhaven, N. Y......................... 1.00
“delegatą” į Berlyną. Išsi
je, kad tiesos šviesa, kuri buvo apreikšta visų žmonių Ona Danielienė, Baltimore, Md........... ................... 1-00
rinkom
“smarkiausijį”
Ganymui, sėkmingiau iš pačios galvos eitų į viso pa- Ona Gečienė, Hartford, Conn................................... 1.00
(kunigą, kurio pavardės
io kūną”.
Eva strauss, So. Orange, N. J.............. ~................ 5.00
neminėsiu). Jis tąją misi
Kuomet mes pamąstome apie pirmųjų amžių Mrs. Mary Dapsis, Plainfield, Conn. ......................1.00
ją atliko garbingai, nors
rnyčią, vienatinę ir be dėmės visų bažnyčių Moti- Į Mrs. A. Grapuckas, Coshohocken, Pa.................... 1.00
kiek pasibarė su mūsų at
(28,000 kilometrų kelionė)
kur geriau, mes klausiame, ta malda “kad jie bū- Petronėlė Rusteikaitė, Chicago, III........................ 10.00
____
stovu, bet atvežė doku
. vienas ~ galėtų skambėti, kaip nuo šios_ uolos prie Anna Yarkulaitė, Chicago, III................................. 1.00 __ Belaisviu lageryje
trijų milijonų miestas, ly mentus. Ryt diena, pirmu
Tibero upes, ant kurios dangiškoji malonė taip gau- Mrs. B. Raudonis, Cicero, III...................................... 5.00 _ Augsburgas
gioje vietoje įsikūręs. Di traukiniu — važiavome į
singai švietė, kada Dieviškoji Apvaizda paskyrė čia Mrs. L. Burienė, Brooklyn, N. Y............................... 5.00 — Vokiečių sostinėje.
džiuliai rūmai, plačios Lietuvą.
Petro sostui būti ir Krikščionybės dvasiniai tvirtovei Morta Nazeikienė, Phila. Pa..................................... 1.00 — Baltijos pajūry
gatvės, daug didelių pa
pasilikti. Šios upės krantų istorįja garbingai atpasa-. Ona Valantiejus, Canton, Ohio.............................. 1.00 — “Raudonųjų Respu- minklų — viskas tartum Birželio 9 d. pasiekėm
lenkų koridorių. Duris už
koja Apaštalų kunigaikščio kankinio mirtį ir čia bu- Mrs. Anna Walters, Baltimore, Md........................ 1.25
klikoje"
sakyte sakė: — geležinės rakinėjo, taip, kad iš va
vo palaidotas jo šventas kūnas.
. į A Urbonavičius, Plymouth, Pa............................... 1.00 — “Delegatas" Berly- valios tautos sostinė.
gonų niekas negalėjo iš
Šioje dienoje, iš šitos šventos vietos, Krikščioniš- juozas Matuzas, Elizabeth, N. J............................. 2.00
nan
Po pietų nupirko mums eiti. Privažiavome Vislą.
kojo pasaulio dvasinio centro — taip šiose mūsų die- Mrs. Ruditis, Hoosičk Falls, N. Y.............................. 1.00 — Važiuojam j Lietuvą bilietus į Štetiną. Netru Netrukus sustojom prie
nose, kada Kristaus Bažnyčia įvairiuose kraštuose Adolf. Rutkauskas, New Britain, Conn................. 5.00 — Malburgas
kus palikome Berlyną.
senos didelės pilies. Skai
skaudžiai persekiojama ir jos ištikimieji sūnūs dėl at- < m. Matejunas, E. Cleveland, Ohio............................ 2.00 — Eitkunai-Virbalius
Prie pat Štetino, Altda- tau — “Marienburg”. —
viro išpažinimo savo tikėjimo ir ištikimybės Bažny- K. Dumblis,.Chicago, UI............. ................. 100 — Kaunas, kareivių
me, buvo įrengta karo merlTąi.mūsų senovės dainose
čai turi nukęsti daug nemalonumų — Mums, brangie A. Miklausky, Simsbury, Conn................................. 2.00
damos
Malburgas,
tu belaisviams stovykla. apdainuotas
ji vaikeliai, yra ypatingai džiugu paskelbti ir į jus at Mrs. M. Rusas, ........................................... -—.......... 2.00 ““ Mes sugrįžom...
kur
nevienas
mūsų
seno
Tuo metu, kai mes atvy
sišaukti, nuo Šv. Petro karsto, kad praeities Krikščio Ona Stankienė, Brockton, Mass............. ................ 1.00 Turėdami laiko, kitą die- kom iš Berlyno — stovyk vės tautos sūnus buvo už
nybė priduoda drąsos, pasiryžimo ir jėgų šių dienų P. Bakavich, Brockton, Mass...................................... 1.00I ną, aplankėme belaisvių la nebuvo tuščia. Čia dar darytas, kur Vytautas Di
Krikščionybei.
A. Lutkuvienė, Phila. Pa................ ........................... 1.00 kapines. Karo belaisvių triukšmavo keli tūkstan dysis vokiečius buvo at9
Mrs. Justina Klant, Brooklyn, N. Y......................... 1.00 kapinės buvo labai dide- čiai “draugų” — rusų vyjęs prie šios pilies var
Vatikano Katakombos
karo raudonarmiečių. Mat 1919 tų.
Vatikano žemė, Mes turime pasakyti, taip pat tu- Dom. ir Kotr. Pučkoriai, Chicago, III......................2.00 1®S- Mat Lachfeld,
metais bekariaujant so Birželio 10 d. jau buvo
S
V. Kielė, Worcester, Mass. ,..................................... 100
vietams su lenkais — neti me prūsų Lietuvoje.
Jautėme
nepaprastą
tai jau Mes esame kalbėję jums anuo metu, kai buvo Adolfina Razbadauskas, Chicago, Ei...................... 1.00 kent- varg^
bad^ mir_ kėtai dalis SSSR kariuo jausmą: — Štai tuojau
menės perėjo Vokietijos
pradėta statyti paminklas Mūsų garbingajam pirmta- p> Lubmas, VVaterbury, Conn.................................. 2.00
nriežaščiu
sieną ir buvo internuoti ir būsime Nepriklausomoje
kunui. Ir tie įskasinejimai vis priduoda naujos svieRolėms Amsteraam, . i. ..................... ...... į.uv Cįa
daugiausia rusų patalpinti Altdamo belais Lietuvoje, kurios laisvės
sos apie pirmuosius Bažnyčios amžius. Čia buvo ga-! Magdalena Vąšelius, Scranton^ Pa......................... 1.00 karių Ta pilka žemeiė pri- vių stovyklom
ir nepriklausomybės nė
lingoji pagoniškos Romos valdžia, čia jaunoji Bažny- Catbenne Idukas, Scranton, Pa. .......... .............. 1.00 glaudė ir prancūzą, anglą Ši stovykla buvo bloges vienas gal ir svajoti ne
čia pradėjo savo Sopulingą Kelionę ir kuri tęsėsi iki Uršule Libiems, Amsterdam, N. Y.............................. 1.00_ ir
-infl hpi
ir rilTni
rumuną
bei italu
italą. B
Bep napa- nė, kaip pati prasčiausia svajojo.
Mrs.
M.
Kurtinienė,
Cle
Elum,
Wash
......................
2.25
prastų
medynių
*
kryžių
Konstantino laikų.
gyvuliams pašiūrė. Patys Tą pačią dieną buvome
______ ________
Iškasuose
jau buvo_______
surasta,,___
kad_________
po Vatikano __
Ba- ! Uva Jankauskienė, So. Boston, Mass...................... 1.25 j ant kiekvieno kapo su pa- vokiečiai ją vadina “kiau Eitkūnuose. Reikėjo dar
kelių žingsnių — ir mea
zilika, senovėje čia buvo didelės pagonių kapinės. Virš Mrs' A' Lauikaitis; Brooklyn, N. Y........................... 1.00 vardėmis — dar buvo du lininkas”.
šių kapinių buvo pastatyta Konstantino Bazilika. Pa-;Turauskas, Phila- Pa.............................................. 2.00 gražūs, dideli paminklai
Tačiau prisėjo čia mums jau Lietuvoje.
Virbaliuje jau skardžiai
kitas išsikraustyti “apsigyveni
statyta čia, kaip įrodymas, kad čia buvo Šv. Petro ^rs' Anna Mylės, Nutley, N. Y.................................. 5.00 vienas prancūzų,
lietuviška
karstas.
Baukskurdis, Waterbury, Conn..........................1.00 anglų savo tautos karių mui”. Pamatėm — į kokią praskambėjo
kalba. Lietuviškas šūkabėdą patekom!
Nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio iki šiai dienai
Alytienė,-JWitkowski, Shenandoah, Pa. 1.00 garbei pastatyti.
Sustojom “kieme”. Ne- vimas pečkurio ir iešmi
5.00 Dideliausiam rusų miru
buvo iškasuose atrasta daugiau kaip 1,500 senoviškų J. L. Zubenas, Rockford, III.
sių kareivių kryžių miške norėjom į priterštus bara ninko, konduktoriaus —
pinigų. Visa tai įrodo, kad maldingi žmonės, ne tik iš Paul Bartulis, Suffield, Conn. ...
- ieškojom lietuviškų pa- kus ir kojos kelti. Baisu mums buvo, rodos, malo
Italijos, bet visų pasaulio kraštų čia ateidavo melstis Mrs. M. Vecolitis, Gilberton, Pa.
žių. Suradome keletą dėl nešvarumo ir šūkavi nesnis už gražiausios dai
prie Apaštalo karsto. Visi tie atradimai iškasuose įro Mrs. J. Karpus, Brooklyn, N. Y.
mo apskretusių rusų rau nos žodžius.
do, kaip teisingai Bažnyčios istorikai senovėje visa Agota Kučinskienė, Cleveland, Ohio .................... 5.00 panašių į lietuviškas.
William Lutkin, So. Easton, Mass........................... 2.00
Birželio 5 d. apleidome donarmiečių. Tačiau “kie Čia ėjo mūsų kareivis
aprašė.
Juozefa Bužaitė, Chicago, Dl................................. 5.00 Lachfeldą. Sekmadienis. me” negalima buvo pasi sargybą. Lietuvis karei
J. Savickienė, Cleveland, Ohio ............................... 1.00 Vakare buvome Augsbur- likti. Nematėme nė skly vis!... Šimtmečiais temaKlausimai Apsvarstymui
PASTABAge' Tai Sražus senas mies- pelio žole apžėlusios vie tėm tik svetimus, o dabar
tos — sausas, palaidas štai mūsų broliai!
1. Kokia yra Bažnyčios nuolatinė malda?
Rėmėjai kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš; ^gpr“
Vidudienį Kauno stoty,
smėlys.
2. Kodėl Vatikanas yra laikomas Katalikų Bažnyčios
“
Darbininko administracijos dovanų kun. Pr. Jus- Vakare greituoju trau- Čia tuojau apstojo ta- mus priėmė stoties ko
centru?
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę kįnįu važiavome į Berly- vorščiai. Divijos, kaip to mendantas, pasus užre
3. Kur randasi Šv. Petro karstas?
Traukinys retai tesu- kie “ponai” čia pateko. gistravo. Pasakė, kad tuo
4. Koki yra įrodymai, kad Šv. Petras gyveno Romoje ? — MALDŲ ŠALTINIS , vertes $2.50. kurie aukoja
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU- stodavo. Pro visas mažes- Mat, vis dėlto buvom pasi patim traukiniu galite ke
5. Kodėl žmonės senovėje važiuodavo į Romą?
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
nes stotis švilpė pro šalį. rėdę apsišvariai. Bagažo liauti iki kol kuriam ar
6. Ką reiškia žodžiai: “Kad jie būtų vienas”?
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa- Naktį pravažiavom Wiirn- iš stoties tai nei neėmėm. čiau namų.
(Galas)
bergą, Leipcigą. Birželio Dar iš vakaro nuspren
ramą ir nuoširdumą.
Valgomų Daiktų Krautuvės
6 d. rytą — jau buvome dėme vieną iš mūsų siųsti
I Berlyne.
Berlynan pas Lietuvos at
BUY
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Albert R. Barker
Laukėme kas mus pasi stovą, ir reikalauti, tie
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
tiks: buvom rašę Lietuvos siog reikalauti — nebe
Pirmiau—Pope Optical Co.
1MITED STATES
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
atstovybei
Berlyne.
Vel

prašyti
—
išvaduoti
iš
šios
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte//>Darbininke”.
Kada Jums reikalingi akiniai
tui. Niekas mūsų nepaėmė mums netikėtos raudonų
leiskite mums Išegzaminuoti aki
savo globon. Pyko ir vo jų respublikos.
Povilas Bnshmoias
Peririns Market
lr pritaikinti akinius. Mea padaro
AND
I
me dirbtinas akis.
kiečiai,
kurie
mus
lydėjo.
Raudonųjų respublika
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
3#7 MAIN ST.
Tol. S-1M4
Pervažiavome tramva čia gyvavo pilna žodžio
Telephone COLumbus 6702
WORCESTKR. MASS.
jumi vokiečių sostinę. prasme. Rusiški šūkavi753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
275 Main SU
Web«ter. Mas*.
TeL
ŠOU
3120,
So.
Boston.
Dorchester, Mass.
COL 19S1
Berlynas masyvus, didelis mai, vidaus tvarka, raudo-

5. Apgailėtinas Likimas

Lietuvių Tremtinių Grįžimas
Į Nepriklausomą Lietuvą

S

BONDS
STAMPS

M|IF

Penktadienis, Rūgs. 11, 1942

DARBININKAS

Vasara Jau Baigėsi,
įsigykite Kailinius
Latvis, J. Masionis, S. Mikšta,
________
JA. Padvaiskas, J. Padvaiskas,
Kun. J. Skalandis, rugsėjo 7
Padvaiskas, A. Paplauskas,
d., išvažiavo atlikti savo meti- R Paulauskas, J. Petravičius,
nią rekolekcijų. Grįš šeSudieKekarskis, A. Radauskas,
nį rugsėjo 12 d.
C. Sasuauskas, B. šedreika, A.
________
Skucevičius, F. Skeivis, C.
Automobilio nelaimėje, šeš- Plauta, A. Staikeliūnas, J. Statadienį, rugsėjo 5 d., labai su- Savičius, J. Sužiedėlis, J. Tažeistas Zigmas Pekarskis ir jo masiūnas, C. Turonis, C. Tatusūnus Albertas. Susitiko su poVelička, N. Wolunge, ir
licemanų mašina No. Reading. M Zapenaitė.
Laikraštyje rašo, kad police-------------manų mašina važiavo 20 mylių
PoK* savaičių atostogavo pas
greitumo.
Abu
paguldyti sav0 tėvelius kun
kun. Mykolas
Jodka,
MIC.
Išvažiavo
ChicaTearkdbury ligoninėje.
' gon rugsėjo 8 d.
Cecilija ir Juozas Rlazevičiai ' Kun. daktaras J. Pauliukosusilaukė dukrelės, kuriai duo- nis- M10- kuris kelis mėnesius
tas vardas Darata - Antanina darbavosi Lawrence,
išvyko
Taipgi rugsėjo 6 d., Alenos ir Chicagon rugsėjo 2 d.
Algirdo Dvareckų sūnūs pa
Slaugė Juozapina Pauliukokrikštytas vardu Donaldas Juo
nytė
atvyko iš Baltimore, Md.,
zas.
atostogų į Lawrence pas savo
tėvelius.
Aušrelė.
Rugsėjo 25 d., prasidės meti

LAWRBICE, MASS.

• Neužilgo vasara prabėgs, ateis šaltoji
žiemužė. Taigi, iš kalno pagalvokite ir pasi
ruoškite pasitikti šaltą žiemos orą su moder
niškais I. J. FOX kailiniais, kuriuos galite
labai lengvomis sąlygomis įsigyti. I. J. FOX
didžiausia moteriškų kailinių firma, Ameri
koje, turi savo krautuvėje plačiausį moteriš
kų kailinių pasirinkimą ir prieinamiausiomis
Bernardas Koraitis
kainomis. Nelaukite žiemos, įsigykite kaili
nius dabar. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų šios firmos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių expertas ir žinovas. Jis Jums kailinius primieruos pagal Jūsų figū
rą ir skonį. Be to, Jūs pirkdamos kailinius per p. Bernardą Koraitį, gau
site 10 nuošimtį nuolaidos. Ateikite pas mus šiandien:

Obio, aplankė tėvelius ir gimi- par., švč. P. Marijos Nekalto
ąes;. Jonas Trainavičius, dek* Prasidėjimo novena ir misijos,
tros technikas,
tarnaujantis lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
Kalifornia, Jaukėsi pas tėvelius. T. Justinas Vaškys.
Chicago, IU. — šv. Kryžiaus
J. Trairiavičius jau keturi me
tai kaip tarnauja karo tarny- par., gruodžio 13—20 d., T.
boj. Lankėsi daug ir kitų iš mū- Justinas Vaškys ir T. Juvenalis
sų parapijos karių, bet neteko Liauba.
visų pamatyti bei sugaudyti jų' Kewanee, IU. — šv. Antano
vardų.
par., gruodžio 21—25 d., T. Juvenalis Liauba.
Sekmadienį, rugsėjo 13 d. I FRANCISCAN FATHERS
tuoj po pamaldų parapijos sve
310 Orchard St.
tainėje įvyksta Cambridge LDS'
Pittsburgh, Pa.
8 kp. susirinkimas. Susirinki-I
mas svarbus, kviečiami visi na
Pietų Amerikoje Kelionės
riai dalyvauti, taip-gi užsitęsu
įspūdžiai
sias duokles, prašomi atsily
ginti.
A.D.
Parašė Kun. J. Paškauskas
TC MfYTFRTT QA HTMRnC 99

,abai

idomi * Vert>

IS MOTERŲ SĄJUNGOS 22-os kiekvienam įsigyti. Kaina tik
KUOPOS VEIKLOS
j 25c. Užsakymus siųskite: “DarSekmadienį, rugsėjo 6 d. pa- bininkas”, 366 W. Broadvvay,
rapijos svetainėje įvyko Cam-! ®°' Boston’ Mass.
bridge Moterų S-gos 22-os kp.
susirinkimas. Susirinkime nus- LDS Naujos Anglijos Apskr
tatyU data rengiamiems šo
kiams. Šokiai įvyks lapkričio
14 d. Columbus sveUinėje. Su
Rugsėjo 27 d., 2 vai. po
Naudokitės šia puikia proga.
šokiais sykiu rengiama ir va- pietų, Šv. Petro par. sveTamstos žinote, kad šiuo laiku vis
karienė. Sąjungietės pasižadėjo tainėje, 492 E. 7th St., So.
kas brangsta, taigi įsigykite kaili
dėti visas pastangas, kad šis Boston, Mass. įvyks LDS
nius kol dar galite pirkti sena, papiwashington street
parengimas būtų vienas ge- Naujos Anglijos Apskririausių. Valdyba pageidauja, cio suvažiavimas. Visos
ginU kaina.
BOSTON, MASS.
kad narės kreiptų daugiau dė- kuopos prašomos išrinkti
nė novena šv. Pranciškaus, pa
mesio ir skaitlingiau dalyvautų i^* prisiųsti delegatus į aprapijos globėjo garbei, ir baig
susirinkimuose. Dabar praėjus skričio suvažiavimą,
HOfifOOD, MASS.
maldos, o jo pamaldų svetainė rėjo savo metinį parengimą, į
CAMBRIDGE,
MASS.
sis spalių 4 dieną Šv. Pranciš
Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas
vasaros karščiams susirinki
'kurį susirinko ne tik parapijie
je susirinkimas.
Antanas Zavedskas, Pirm.
kaus Asižiečio dieną. Pamal
Sekmadienį, rugsėjo 6 d. pp.
mai įvyks dažniau ir, norima,
čiai, bet ir apylinkės gyventoRugsėjo 17 d. įvyksta Cam- kad visos narės susirinkimuose
Tarnas Versiackas, Sekr.
doms vadovaus Pranciškonas, Antanas ir Marijona KavolySekmadienį, rugsėjo 13 d., 8 jai lietuviai. Gražiai visi pasi j bridge piliečių registracija dėl
Tėvas Juvenalis.
nai, kurie šiomis dienomis mi- vai. rytą įvyks Šv. Vardo drau- linksmino lietuviškoj dvasioj
dalyvautų.
’
'
balsavimų.
Patartina
lietunėjo savo 25 metų vedybinio
Kps. Korespondentė.
gijos narių bendra Komuniia
Komunija pilni pasiryžimo remti visakurie yra piiiečiai-tės ir
Laike vasaros, Šv. Pranciš- gyvenimo sukaktį ir kuriems jų
laike šv. Mišių šv. Jurgio lie- kas liečia tėvynės ir Bažnyčios (kurįe nėra
užsiregistravę
kaus parapijos choras atosto- giminės ir prieteliai buvo su
tuvių par. bažnyčioje.
reikalus. Kuomet buvo paskelb-, balsavimui> kad rugsėjo 17 d. Tėvų Pranciškonų Rekolek
R1
gavo. Tad, sekmadieniais ne- ruošę šaunias iškilmes jųjų na-------------ita klebono kun. V. Puidoko UŽKireglstruotų. gįmet
turėjome giedotų mišių. Rugsė- muose, suruošė vaišes visiems
cijos Ir Misijos 1942 m.
Juozas Pazniokas yra ne Te- bažnyčioje, kad iš to parengibūdu> kaį kune sluogsniai
jo 8 d., vėl choristai susirinko rengėjams.
xas valstybėje, kaip buvo pra- mo parapijai liko gryno pelno nQri pravegti mumg katalikams
Chicago, IU. — Švč. P. Mari
praktikuoti giedojimą, ir, rugVisus dalyvius
pavaišino
nešu pereitos savaitės penkta- $1019 ir 46c. visi nustebo ir priešingą
į. dorą p*, jos Gimimo par., Šiluvos okta
sėjo 20 d., 9:30 vai., giedos su- skaniais valgiais ir gėrimais,
dienio “Darbininko” numeryj, sykiu džiaugėsi, kad taip sekį^ymą, būtent, va, rugsėjo 7—15 d., T. Justi
mą. Iš choro vyrų daug paimta Pasikalbėję ir padainavę grabet Madison, Wisconsin.
,mingas visais žvilgsniais buvo Mgimdymo kontrolės”. Mes ka- nas Vaškys.
į kariuomenę. Tad ir choras vy- žias lietuviškas dainas, dar
parapijos parengimas.
talikai, kurie turime teisę balWaterbury, Conn. — šv. Juo
rų jėgomis žymiai sumažėjo.
kartą linkėdami pp. KavolyAdv. Benjamino Sykes šeima
Taip dalykams gražiai vyksturime šį
paže. zapo par., Šv. Pranciškaus no-------------nam ilgiausių metų, skirstėsi į jau sugrįžo iš savo vasarnamio, tant, praeitą metą mūsų baž- mintjį įr baisuoti prieš jo
_____
_ vena ir Tretininkų vizitacija,
Vietiniai anglų laikraščiai namus.
Wareham, Mass.
---— at
------- tas
* ve<Jtaą pavedus ršį įstatymą,
* I rugsėjo 8-17 i, T. Juvenalis
nyžios
"
to
too
naujin
pirmūne puslapyj pažymėjo,
_________
* ir naujais dalykais ir paveiksskaudžiai būtų pažeistos Liauba.
kad Šv. Pranciškaus parapija Pereitos savaitės penktadieSunkiai serga p. J. Cebanaus- teis papuoštas, šiais metais į- mūsų tikėjimo teisės. Mums ka- 8ioux City, Iowa — Šv. Kazi
davė tris savanorias slaugias nio “Darbininko” laidoje tilpo
kas (Ciubetas), ilgametis ‘Dar- dėta minkšti visoj bažnyčioj
pareiga miero par., rugsėjo 21—27 d.,
kariuomenei, būtent: panelės pp. Kavolynų padėkos žodis viHilarious
bininko’ skaitytojas. Linkime atsiklaupimui
suolelei, taip, žįaig metais balsuoti, ir balsuo- T. J. Vaškys.
Mabel Zapenaitė, Anelė Volun- siems dalyviams ir rengėjams,
RIIETIES”
kad įėjus į WeStfieldo lietuvių
aūrėkime, kad, visi bal- Philadelphia, Pa. — Šv. Kazi
gaitė ir Lena Korosaitė. Pane- Toje padėkoje, korektūrą da pasveikti.
* IEVIE *
bažnyčią jauti grožį ir patogu- suotiune prieš šio įstatymo pra- miero par., Šv. Pranciškaus no-{
lė Volungaitė jau darbuojasi rant, praleista iš pp. Kavolynų
Moterų Sąjungos 27 kuopos mą ne kam kitam, kaip tik vedimą saVQ vieningumu ir so- vena ir Tretininkų vizitacija,!
MUGE
Londone.
giminių šie asmenys: pp. Pušėsusirinkimas įvyks tikrai rug- Viešpaties didesnei garbei.
iidarumu mes laimėsime ir, rugsėjo 25 — spalių 4 d., T.
VAR EKIIBIT
------------tos, Jankauskai ir Kulišauskai.
Tad valio Westfieldo lietu- tuomi paneigsime ir pažeminsi- Justinas Vaškys.
♦ * ■ _
Iš Šv. Pranciškaus parapijos Nuoširdžiai dėkoja ir mini- sėjo - Sept. 14 d., šv. Jurgio lietuvių parapijos svetainėje, 7 v. viams už visa tai, ką jie pasku- me laisvai manančių jų laisvus
Fun
Ftt
on tho
So. Boston, Mass. — Šv. Pet
karo tarnybon po Dėdės Šamo miem asmenim už sveikinimus,
vakare.
tiniu laiku taip gražiai padarė. norus. Taigi, kurie esate pilie- ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
IRIART MIBVAY
vėliava stojo šalį ginti šie as- linkėjimus ir dovanas.
RARI-MUTUEL
Kadangi pasižadėjo atvykti
TViTRy:
j čiai-tės, o dar nebalsuojate, tinas Vaškys ir T. Juvenalis
menys: Kapitonas Juozas Cer_________
viešnia kalbėtoja p. Stella CroHORSE RACING
Antanina Kišūnienė. “Darbi- žiūrėkite’ kad
17 d. už- Liauba.
niauskas, Leitenantas daktaras Penktadienio vakare, rugsėjo
well iš Norfolk Agricultural
*
*■**<*» >
ix^otumste aų metų “• Ansonia, Conn. — Šv. Antano
James Pash, Leitenantas Pet- 4 d., buvo išvykęs į New Yor★ Bomb D*MOMlratioM a*d Cfcvl
par., spalių 5—11 d., T. Juveras Gumauskas (rodos, jau ka- ką praleisti šventes pharmacis- susirinkimą ankščiau. Po susi- liaus
tingiausiai “vunams.
cal Warfaw .. Fadiion, Food, Flavnr
nelis Liauba.
pitonas), Viršila A. Kraučiū- tas Antanas Mickūnus, Balch rinkimo bus užkandžiai.
palaidota iš parapijos bažny
Ske««.. UvMlecIc and Panhry EiNew Britain, Conn. — šv.
nas ir visa eilė sargybinių, ka- Pharmacy (vaistinės) savininPirmadienį, rugsėjo 14 d. ati
čios
su
trejomis
šv.
mišiomis
Mbita . . Hem and O«-PUUn«
Yra svarbių reikalų apkalbė
reivių, jūreivių, kurių sąrašą, kas. Grįžo patenkintas kelione.
daroma Cambridge lietuvių N. Andriejaus par., spalių 18—20
Šv.
Marijos
kapinėse.
Contoib . . Zaa . . StaH Eshibto
ti ir nutarti. Kviečiame naujas,
kad ir ne pilną, čia pateiksiu:
_________
P. parapijos mokykla. Mūsų d., T. Justinas Vaškys.
senas ir būsiančias nares daly
V. Adiikauskas, A. Akstinas,
Šventėse lankėsi pas savuoJeronimas Delnickas, senas tikrų lietuvių yra šventa parei- Kingston, Pa. — švč. Panos
vauti laiku.
Valdyba.
A. Akulionis, V. Albavičius, J. sius kareivis Vitartas. Jis yra
kavalierius ilgokai pasirgęs pa- 8a leisti savo vaikučius nuosa- Marijos par., lapkričio 9—15
Andruškevičius, F. Antanavi- buvęs nuoširdus choristas. ToSekmadienį, rugsėjo 13 d., 3 •toW’ su Die™
ivon Ketuviškon mokyklon. Tė d., T. Justinas Vaškys.
Skara yaar Car
Chicago, IU. — švč. Panelės
čiua, A Aurila, F. Babekas, V. dėl atvykęs praleisti dieną pas vai. po pietų Moterystės SakraKaaimieraa Vertelka, turėjo vai, kurie neleidžia savo vaikuand Skara tfca Falr
Balabonas, V. Balažandis, V. savuosius, visuomet ateina į menu priims p. Bronius Ku- U» ET™™*, sulaukęs 75 me- ėhl i lietuvišką mokyklą, ir dar Marijos Nekalto Prasidėjimo
Bauba, A. Bidevičius, V. Biele- chorą giedoti. Atostogavęs pas dirka su p. Ona Razvadauskaisu šv. mėgina pasiteisinti, sakydam,:
vičius, M. Blaževičius, J. Bud- savo tėvelius, kareivis Jonas te iš So. Bostono. Jungtuvės įiš parapijos barny- ^ano varkucuuns per tol. ate.revičius, M. Buchus, J. Birio-, Kulisauskas, nuoširdus “Darbi
čios.
viešai parodo savo nesusivyks So. Bostone Šv. Petro lie
vas, B. Česniukas, S. Cesniukas, * ninko” skaitytojas ir rėmėjas,
Marijona Juzikienė, Antani- pratimą ir apsileidimą, jie netuvių par. bažnyčioje. Vestuvių
Danielevičius, V. Gabys, J. Ge-ltaip pat beatostogaudamas danos žvalionienės ir Onos Vaz- supranta ar nenori suprasti liebankietas įvyks Strand svetaix
A ...
cevičius, B. Jankauskas, C. lyvavo chore. Jis pirmadienį nėję. Sveikiname jaunuolius, noffien«
sulaukus gs- ‘“Y1“* Tertę «• betuyidto
Jankauskas, V. Jakas, K. Jes-> grįžo karo tarnybon.
na senyvo amžiaus, persiskyrė mokslo brangumą. Musų lietueinančius į moterystes luomą.
kelevičius, J. Grenda, J. Griva,
-------------su šiuo pasauliui ir iškilmin- viškoj mokykloj vaikučiai yra
Respublikonų, Demokratų ir Bepartyvių
C. Griškevičius, A. Kazlauskas, Į Antradienio vakare, rūgs. 8
giausiai palaidota iš parapijos daug geriau išauklėjami. Mūsų
pp. Stasys ir Rachaelė Karlaikraičiai Labai Gražiai Atsiliepia apie
J. Kinderavičius, L Korosa, Į d., Šv. Jurgio lietuvių par. bažnylai, gyv. Tremont St., minėjo bažnyčios su trejomis šv. mi- mokykloje mokoma angliškai,
Senatoriaus Carroll Veiklų, Pažymėdami,
šiomis.
lietuviškai ir tikybos, ko viešoV. Korosa, J. Kosmočius, J. nyčioje įvyko Sodaliečių pasavo vedybinio gyvenimo 33
kad jis yra "VERTAS PAGYRIMO”.
Vaznonis, žinomas parapijos
mokyklose jie nemokomi,
metų sukaktį, pp. Kamylai yra
Gerb. Edward C. Carroll tarnavo žmonių reikalams iš
“Darbininko” skaitytojai ir rė darbuotojas, parapijai organi- Taigi, pirmadienį, rugsėjo 14 d.
Senatoriai
district su dideliu atsidavimu, nuoširdumu ir vi
zuotis pradėjus, paskutiniu tei- leiskime savo vaikučius į savo
mėjai Sveikiname!
sur dirbo teisingai ir gabiai.
ku gyveno Hartford, Conn., lietuvišką mokyklą.
Jis kaipo Senatorius daug gero padarė South Bostonui,
Dorchesteriui
ir Rozbury, pakeldamas biznį ir pagerinda
dabar
va
grįžus
į
Westfieldą
------------LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALRINES
RO OLOSA MOTINOS SVC.
mas
piliečių
būklę.
WESTFIELD,
MASS.
linkime
geriausių
pasekmių
ir
švenčių
proga
pas
savo
tėveDRAUGIJOS VALOYBA
Pirmininkė — Eva M&rksJpnS,
Kaipo Senatorius, Edward C. Carroll savo tarnyba pa
d&ibuotės.
liūs bei pažįstamus lankėsi šie
825 K, 8th St.. So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
sižymėjo, už tai jis įgijo daug pagarbos nuo savo draugų
TeL 9o. Boston 1298.
PARAPIJOS PARENGIMAS
SOI 6th SL, So. Boston, Maaa.
Jonas Kalinauskas,
Kostas Adomaiti*, ilgą laiką kariai:
senatorių ir jis buvo išrinktas kaipo Demokratų lyderis
Vics-Plrmininkė — B. GailiOnlenS,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla
Massachusetts Valstybės Senate.
sirgęs,
pasimirė,
buvo
veiklus,
tarnaujantis
Virginia,
’
aplankė
8 Wlnfleld SL, 8o. Boston, Maaa.
Paskutinis parapijos paren
702 E. 5th SL, So. Boston, Maaa.
ProL RaSt. — Ona Ivaiklenė,
Gerb. Edward C. Carroll aukštai pasižymėjo kaipo
gimas
buvo
sėkmingiausia. kaip šv. Kazimiero draugijos savo tėvelius ir savo jauną
440 B. Sbcth SL, So. Boston. Maaa.
Prot, RaėL — Jonas Glineckis,
darbininkų, senų žmonių ir biednų prietelius ir rėmėjas. Jis
Fin. RaSL — Marijona Markoniutė,
Nors Westfield, Maas. lietuvių narys, taip ir parapijos kūrė- žmonelę; Edwardas Gedžius,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
būdamas Senate griežtai priešinosi uždėjimu taksų ant
4115 Waahlngton SL, Roslindale,
Fin. RaėL — Aleksandras Ivaėka,
biednuomenės. Jis pasakė, tei aukštus taksus moka turtuo
kolonija yra viena iš mažesnių jas ir darbštus jos rėmėjas. Iš-' tarnaujantis Bangor Maine Air
Tel. Parkway 2362-W.
440
E.
Sbcth
St..
So.
Boston.
Mass.
liai, o ne biedąuomenė.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
jų apylinkėje, bet visais žvilgs kilmingai su bažnyčios patar- Base, aplankė savo tėvelius ir
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Jis savo ateitį gali drąsiai statyti ant savo GERO
177 Weat 7th St., So. Boston, Mass.
niais yra gana atsižymėjusi. navimu palaidotas Šv. Marijos draugus; Edwardo brolis Pra
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
813 E. 5th SL, So. Boston, Masa
REKORDO. South Bostono, Dorchesterio ir Roxbury pilie
94S E. Broadv.ay. S. Boston. Mass.
P. nas, kuris tarnauja Virginia ir
Maršalka — Jonas Zaikis,
Turi savo parapiją, įvairias or kapinėse.
čiai nepadarys klaidos balsuodami už Edward C. Carroll į
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. So*ton, Maaa.
Senatorius, kuris nuoširdžiai ir su atsidavimu dirbs pilie
yra
Korporalu
Medical
Corp.,
ganizacijas,
kurios atsižymi
110 H SL, So. Boston, Mass.
čių
naudai. Taigi, antradienį, Rugsėjo-Sept. 15 d. atiduoki
Draugija aavo susirinkimus laiko kas
Jums nereikia porcijos šventėms negalėjo atvykti;
kaip katalikybėje, taip ir lietu
te savo balsus už Senatorių Edward C. Carroll.
antra antradieni mėnesio, 7:30 vai Draugija laiko susirinkimus kas tre
du sekmadienj kiekvieno mėnesio vybėje.
korčiukės pirkimui J. V. Juozas Marcinkevičius, aviaci
vakar*, pobažnytinėj svetainėj.
PAUL ŽĄSIM AVIČIUS. 30 Winfield St.. So. Borfon. Mass.
2 vai po pietų. Parapijos salėj
Vlaaio draugijos reikalais kreipkitės
jos štabo viršila, tarnaujantis
Paskutiniu
laiku
parapija
tu

Karo
Bonų.
492
E.
7th
SL,
So.
Boston,
Masa.
par protokolų raėttalnkę.

-UI

Laikraščiai Užgiria Carroll's
Veiklą

Draugijų Valdybų Adresai

Penktadienis, Rūgs. 11, 1942

PA&BIMINgAS

KsMct Attorney

LANKĖSI

VIETINĖS ŽINIOS

Lietuviai. Mte W«do l^niloįrf

PonSaUte
» * l »

ŽINUTES
Rūgs. 5 d., tapo pakrikštytas
Karolis Andrio - Agnietės (Li
sauskaitės) Janulių. Kūmai bu
vo Vincas Baravykais ir Alena
Barevičiūtė.

Mūsų kareivių vardai:
Bronius Martusevičius, Jonas
Genevičius, Antanas Genevi
čius, Albertas Kališius, Jonas
Dauginis, Vincas Andriūnas,
Edvardas Ponis, A. Volungevi
čius, J. B. Volungevičius, A.
Butinskas, Mykolas Poškus.
(Bus daugiau)

t »5

! JOHN E.

P0WERS

• Penktadienį, rūgs. 4 d., lan
kėsi Dr. J. Landžius, kurio ofi
sas yra, 534 Broadway, So.
Boston, Mass.
Atsilankymo
proga suteikė “Darbininkui”
savo skelbimą.

• Penktadienį, lankėsi adv.
Juozas Cūnys,
atsilankymo
proga paliko spaudos darbų.
Jo biznio ofisas yra 414 Broadway, So. Bostone.

Rūgs. 6 d., Klemensas Cirbulėnas, iš Brocktono, apsivedė
KAREIVIO LAIŠKAS:
su Albina Mėdžiene - Vaitekūnaite, gyv. 735 E. 6th St., So. Dear Father,
Boston. Liudijo
Kazimieras
It really is time that I have
Čirbulėnas ir Dijana Šataitė.
written you in thanks for all
the things that you have done
for boys in the Service. I also
DAKTARAI
wish to take this opportunity,
to ask you thank the Lithua
Tel. ŠOU 2712
nian Women’s ieague, for their
fc.lt jcymottf
generous gift. The ciggarettes
arrived at a moment when I did
(LAND:
)ŽHJS)
Lietuvis Gydytojas
not have any, or a chance to
Specialybė—Akių, Vidurių
buy any.
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
Well I don’t want to bore you
Vartoja vėliausios konstruk
with
my first letter, so 1*11 bid
cijos X-Ray Aparatą.
you adieu and ask for your
Pritaiko Akinius
blessing.
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
Sincerely yours
534 Broadway
Anthony E. Zardeckas.
So. Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. 8roadway,
SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston £<60
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 ▼. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Sukatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Tol. TROurbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARyARO STREET
Kampas Inman arti Cmtml Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 tr

TeL Kirkland 7119

Paine brados, ML,
'{Lietuvį gydytoja)

400 Broadvvay,
Cambridge, Mi
Valandos:Nuo 2 iki 4
"
Nuo 6 iki 8.

TeL ŠOU 2865

Br. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—
Niva 9 ryto Hd 7 vaL vakaro

Nuo 9 ryto Iki 12 vai.

• Tą pačią dieną lankėsi kun.
Pranciškus Virmauskis, LDS
Jis įnešė bilių, kad Massachusetts valstybėje būtų
Centro Dvasios Vadas.
mokyklose dėstoma lietuvių kalba ir už j4 duoda
Antradienį, rūgs. 8 d. lankėsi
Miliam J. Foley
mi kreditai. Jis už tą bilių labai smarkiai kovojo.
Jurgis Šokelis iš Worcester,
District Attorney William J.
Pralaimėjo 107 prieš 98.
j Mass. P-nas Šokelis yra senas
Foley, kuris tarnauja kaipo vi
'LDS narys ir “Darbininko” rėi
Mes lietuviai palaikykime jį Representativu ir
suomenės gynėjas, vėl skelbia,
' mėjas.
į balsuokime, už jį Rugsėjo 15 d. Jis pasilikęs val
kad jisai yra kandidatas į tą
Teresė Saurusaitienė iš Wordžioje stengsis dirbti, kad lietuviai būtų pripažin
I vietą kurį jisai per daug metų
cester, Mass. per p. šokelį nu- i
garbingai veda. Per jo rankas
ti.
į sipirko
didelėmis
raidėmisĮ
rigali
John J. Grigalus.
perėjo 150,000 įvairių krimina
52 G St., Su. Boston. Mass.
maldaknygę “Maldų Šaltinis”.
lių bylų be jokio skandalo. Ji
1 Trečiadienį, rugsėjo 9 d.
sai apsiėmė vėl būti kandidatu,
i “Darbininke” lankėsi muzikas
Gurskienė, Albinas - Ona NePranciškonų Brolijos metinis Vincas Stasevičius iš Southing- kuomet tiek daug tūkstančių
piliečių, klubų ir draugijų, uni
vierai, M. Jurienė, Zofija Tra- parengimas
Arbatėlė — į- ton> Cjonn. Atsilankymo proga
pianskienė, Agnietė Žiobienė, vyksta sekmadienį, rūgs. 13 d., atnaujino Jono Pauplio ir E. jų, darbdavių ir darbininkų
Petras Gelžinis, Andrius ir 7 vai. vakare, bažnytinėje salė- Preivio
iš Norwood, Mass. į siuntė jam laiškus ir telegramus su prašymu, kad jisai vėl
žmona Žuromskai, Juozas Jan- je, W. 5th St. Kalbės kun. F.. “Darbininko” prenumeratą.
kunavičius, P. Kleponių šeima, M. Juras. Kviečiami visi atsi- Antradienį, rūgs. 8 d., lankėsi užimtų tą svarbią vietą. WilLengvinų šeima, Ona Staniu- lankyti,
Kristopas Kalinauskas iš Nee
liūtė ir Viktorija Jurgelaitė;
Darbininkų - Amatininkų
dham, Mass. Ta proga nusipirpo
$2.00
—
Antanas
Ignatavi

ko pilietybės klausimų knygu
Rūgs. 6 d., tapo pakrikštyta
Dėmesiui
Seserims
naujakurėms
(pirčius,
Petras
Kazlauskas,
Jonas
duktė dr. Juozo ir Onos (Valeo
tę.
kaitės) Antanėlių vardais Jo Šidlauskas, Bernardas Krau- mai dienai) maisto prisiuntė;
Jung. Valstybių valdžia
pumas, Stanislava Matačiūnie- 1 šie lietuviai katalikai krautuvi-j
ana Grasilda. Kūmais buvo dr.
PADĖKA
reikalauja įvairių darbi
Edvardas Valeckas ir Palmyra nė, Zofija Šiskienė, Elzbieta ’ ninkai: pp. Bernatonis, Glinecninkų ir amatininkų prie
Lesčinskienė, Grasilda Svirs- kas, Marcinkus ir Petreikis
Šeštadienį, rūgs. 5, š. m., mū įvairių darbų.
Antanėlytė.
Patartina
sų naujoje rezidencijoje. 21 An- kreiptis
Taip pat buvo pakrikštytas kienė, Vincas Jarušaitis, Vik
darbo reikalu
Rūgs. 10 d., Juozas Janulis nabell St., Dorchester, Mass.,Igįuo adresu: MANAGER,
sūnus Petro ir Zofijos (Kąbe- torija Kohanskienė, Ona Avičiūtės) Šarkūnų vardu Petras žienė, p. Stoškienė, Stanislava apsivedė su Pranciška Salavi- atsilankė būrys mūsų artimų- pĮJįg'p U g CIVTL SERKūmai buvo Antanas Uleckas Žukauskienė, Apolionija Anta- naite, gyv. 2 Pages Court. Liu jų, tikslu pareikšti linkėjimus yjCE DISTRICT, ROOM
nėlienė, ponia Grimienė, Kazi dijo Stasys Salavinas ir Juzefi- arba kaip paprastai vadinama i j POST OFFICE AND
ir Stanislava Giccolo.
iškelti ‘Home Warming party COURTHOUSE
mieras ir žmona Valadkevičiai; Ina Vinickaitė.
BUILD
Būryje ponių matėsi NanartaKazimiero
ir
Pranciškos po $1.00 — p. Švelnienė, Ona
ING, BOSTON, MASS. ar
vičienė, Savickienė, Čaplikienė,
(Juknevičiūtės) Petreikų šei Razvadauskaitė, Juozapas Sa
ba ir vietinėse pašto įstai
Žardeckienė, Mikelionienė, Vama paūgėjo vienu 16 svarų svo vickas, N. N., Jonas Kavaliaus
gose.
lienė, Milenienė ir Kaufman.
rio sūneliu. Ponia Petreikienė kas, Liudvysė Savickienė, Ona
llf
Jų padarytas surprizas pilnai
sveikata Carney ligoninėj. Po Gedaičiūtė, Ieva Jankauskienė,
’T-------Darbininkas" Atperka
šeštadienį, rugsėjo 12 d., nusisekė, nes nesitikėta, kad
nai Petrerkiai iki šiol turėjo Barbora Znotinienė, Magdalena
Senus Rekordus
Pašakarnienė, p. Andrukaitis, 7:30 vai. vakare, Stepono Da kas nors surastų mūsų naują
tris paaugėjusias dukteris.
riaus
Amerikąs
Legiono
317
rezidenciją
(prie
Uphams
CorJei kas turite senų plok
Ona Martusevičienė, Dominin
National Concert and Artists kas Bučys, Magdalena Kava posto name, C- SL, So. Bostone ner). Jų atsilankymas pas mus štelių - rekordų, nenumesįvyks to posto Ladies Auxiliary padarė mus tikrais, kad mes kitę jų — atneškite “DarCorporation
rengia
panelei liauskienė.
(kaip kaikurie žmonės vadina dar gyvename pasaulyje ir bininko” administracijon,
Stoškiūtei koncertą, lapkr. 22
legionierkų)
“Šurum - Burum” joms priklauso nuoširdi pade- 366 W. Broadway, So.
d., 1942, Symphony salėje, Bos
ĮVA1R0S SKELBIMAI
vakarėlis. Bus šokiai, užkan- ka.
'Boston, Mass. ir už kiekton. Lietuvių skyriui vadovau
džių
ir
gėrimų.
Taipgi
bus
$25.
Jonas
ir
Domicėlė
j vieną seną plokštelę gauPARSIDUODA
modemiškas
ja kun. K. Jenkus su Sodalievertės
Karo
Jiandso
laimėji

Januškevičiai. site 2 ir pusę cento.
tėmis ir abelnai su parapijos vienos šeimynos 6 kambarių
mas.
jaunimu. Dalį pelnyto uždarbio namas ir nemažas žemės plo
Rengimo komisija kviečia vi
sodalietės mano aukoti Seserų tas: namas gražiai apsodintas
Užsisakykite Teniko Pas Mus i!
sus
dalyvauti. Nėra įžangos.
namelio fondui.
medeliais ir gėlėmis, namas
beveik naujas. Parduosiu pi Visiems užtikrina “good time”.
Rūgs. 7 d., 9 vai. ryte, įvyko giai. Atsišaukite 22 Glory Rd.,
ARBATĖLĖ
iškilmingas Seserų namelio pa W. Roxbury, Mass. Namas ran
šventinimas. Po šv. Mišių, salė dasi arti bažnyčios ir mokyk
Sekmadienį, rugsėjo (Sept)
je, kurias laikė kun. Pr. Vir los.
(10)
20 d., š. m., 3 vai. p. p., Vyčių
mauskis, ir po pamokslo, kurį
Kainos pnemamos.
svetainėje, 137 Emerson St., S.
sakė kun. Virmauskis, Tėvas
Telephone
Bostone, įvyks graži ARBATĖ
SO. BOSTON
Alfonsas, Seserų Jėzaus Nu
106B
LĖ, kurią rengia pp. Gapučiai,
kryžiuotojo Vienuolyno įsteigė
Seserų Kazimieriečių naudai.
jas, pašventino namelį, koply
Bay
Vievv
Motor
Service
Visi nuoširdžiai kviečiami at
čią ir stacijas. Žmonių buvo
Graiton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1J04-W
STUDEBAKER
silankyti į parengimą ir parem
perpildyta salė ir antrą tiek jų
Automobilių Ir Trokų Agentūra
štovėjo, per pamaldas ir šven Tsisome visokių lMirbyačių auto ti Sesutes Kazimierietes.
Rengėjai.
tinimą, salės kieme. Dalyvavo mobilius. Taisymo ir demonatravl
vieta:
ir draugijos. Žmonės begalo
džiaugiasi Seserų įsikūrimu.

Stirum • Burum'
Vakarėlis

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

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R

1 Harnlin St., ir E. 8thSt,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Oneen Am Laundry
7-11 Ellery St,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus

Pajiniame ir pristatome

j namus dykai.

Easrfy rtacfttJ ir
R ar ItMMIK

liam J. Foley yra teisingas,
nuoširdus ir sąžiningas žmo
gus. Jisai niekados neatsisako
išklausyti su užuojauta, moti
nos, tėvo, žmonos, sesers, bro
lio, sūnaus arba dukters pra
šymus ir jisai visuomet sten
giasi sutaikinti šeimynas vie
toj išskirti jas. Jisai visuomet
rūpinasi jaunuolių reikalais, ir
kuomet jaunuolis prasikalsta,
District Attorney Foley sten
giasi duoti progą, kad tas jau
nuolis pasitaisytų ir būtų geras
ir naudingas pilietis.
District Attorney Foley vi
suomet lietuviams yra palan
kus, ir nors jo štabas yra labai
mažas, jisai yra paskyręs lie
tuvį, Adv. Juozą Cunį, būti jo
štabo nariu.
South Bostono, Brightono ir
Dorchesterio Lietuvių Piliečių
Draugijos, ir Massachusetts
Lietuvių Suvienyti Klūbai vien
balsiai indorsavo William J.
Foley ir nutarė visi balsuoti už
jį. Tokią paramą mes visi lie
tuviai jam suteikime, antradie
nį, nominacijos dienoje, rugsė
jo - September 15 d., 1942, visi
kaip vienas, balsuodami už
William J. Foley,
Suffolk
County District Attorney.

Aukavo Seserų namelio fon
dui:
Vladas - Ona Marcinkai $50.;
po $25.00, adv. Juozas ir Mari
jona Gailiai, Domininko Daunio
šeima ir Antanas Žurauskas;
šv. Kazimiero R K. narių au
ka $11.00; po $10.00 — N. N.,
Pranas - Ona Aukštikalniai,
Ona Vyšniauskienė, Saliomė
Strazdauskienė,
Kazimiero
Niauronio šeima, Jonas - Mari
joną Grimai ; po $5.00 — Ieva
Valienienė, Bronius Jarušaitis,
Palaimų šeima (Winfield St.),
Ignas ir žmona Tutkai, Mykolas-Ona Veniai, K. Šidlausko
šeima, Vincas - Juzefina Savic
kai, Elzbieta Matulaitienė, J.
Bakūnų šeima, P. Uždavinys,
Stasė Naujokaitė, Marijona Pe
čiulienė, Antanina Grabijoliūtė, p. Valinčienė, Vincė Sakauskaitė, Kaimelių šeima, Izido
rius ir žmona Veniai, Marcijonas - Ona Gapučiai, Marijona

„SOUTH BO8TON, MASS.
Jto. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
SavlnlnkaL

Bronis Kontrim
CONSTABLE
Real Estate A Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

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

TeL SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL
Res. Šou 3729

Šou 461B

liftuaaiafl Furniture Co.

326 - 328West8readway
So. Boston, Mass.

Adv. Juozas Cunys.
Adolph J. NamaJcsy,

37 Oriole St., W. Roxbury.

ĮVAIRŪS skelbimai

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų lr
gasoliną. pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir
Mgrysuojama.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay

So. Boston, Masa

LIEPOS UUH. PIRMO KFOPRfO

”

TUUMS BICIV

Maistui
Vaistams
Sveikatai j

Gamtos
Saldumynas
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
S? BaUen SL. No Akinėto. Maaa.

Šimtas dolerių dovanų. kuris įrodys, jog šis
medus nėra tikras bičių medus

MEDAUS KAINA —

Kvorta, stiklinė________ 85c.
5 svarai----------------------------

$1.25

Galionas, 12 svarų----- $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Sinnčiame irgi C.O.D.
Končiaus Bitininkystė

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

GRABORIAI

S-BameviSusirSiM
MOTERIS PAGELBININKN
LIETUVIU GRABORIUS Wt
BALSAMUOTOJAS

Penktadienis, Rūgs. 11, 1942

■M-

DARBININKAS

PU.YGM0T

8

darbui. Taipgi ir daugiau lietu
a • •
vaičių pasižadėjo pasidarbuoti.
Federacijos skyriaus nuo da
bar įvyks kas mėnuo paskutinį
mėnesio penktadienį, po pamal
ww
dų. Atsisakius raštihinkei p.
Marijonai Alubauskaitei, kuri
per 4 metus be jokio atlygini
—
mo ėjo raštininkės pareigas,
maišę mūsų “protus” padarys
GRAŽIAI PAGERBĖ JAUNĄ
naujos raštininkės tapo išrink
savo partijai, gerą trąšą, o mes
tos p. Anelė Janušaitienė ir p.
JURISTĄ
lietuviai liksime, kaip ir iki
Valerija Jakštaitė
šiol bereikšmiai politikoje. Tuo
Aukų gauta į Federacijos tarpu mūsų yra šioje miesto
skyrių. Aukavo šie: Zigmas dalyje stambus būrys balsuoto
Karalius $3.00; Vincas Rama- jų ir mes savo balsais galėtu
žauskas $3.00; Gyvojo Rožan me daug ką padaryti.
čiaus draugija $4.83; Tretinin V. Senkus yra jaunas vyru
kų $5.00; Šv. Onos draugija kas, senas vytis ir senas choris
HARTFORD, CONN., rūgs. 6 j Ypatingai tenka pažymėti,
$1.38; Moterų Rūtos draugija tas, blaivus, darbštus, pavyz
d. vakare Hotel Bond įvyko į- kad gražias kalbas pasakė Tei$4.65; Šv. Juozapo Maldos $1.; dingas jaunuolis, sarmatos lie
spūdingas bankietas pagerbti gėjas Malloy ir prof. Andre
Šv. Vardo 2 skyriaus $1.35; vi tuviams nepadarytų, yra bai
mūsų lietuviškos kolonijos jau- Shenker,
pastarasis nupiešė
so $24.21.
gęs knygiaus mokslą ir šiaip
ną juristą, jo gimimo dienoje, gražų paveikslą mūsų jauno juRugsėjo 6 d. per visas šv. mi gerokai apsišvietęs. Juokinga
būtent, adv. Praną Mončifiną, risto iš jo mokslo dienų Holy
šias pamokslus sakė kun. A. atrodo, kuomet lietuviai tarpe
sūnų įžymių lietuvių veikėjų Trinity Kolegijoj ir gražiuose
Ignotas, MIC. Ragino tėvus savęs jau dėlto pradėjo peštis,
Mančiūnų, LDS narių ir “Dar- rėmuose patiekė svečiams, paleisti savo vaikus į katalikiškas o tas airiam politikieriam daug
bininko” prietelių.
! rodydamas mūs jauno intelimokyklas. Teisybė, susipratę juoko sudaro iš mūsų nepriBankiete dalyvavo apie 200 gento būdo savybes, jo kilnias
žmonės ir net ne katalikai įver brendimo politikoje.
svečių vietinių ir iš kitų mies- ambicijas, geniališkumą mokstina
katalikiškas mokyklas.
Politikierius.
BEŠALIŠKAS REAMR'S DIGEST TYRIMAS
tų, iš New York, Boston, Wa- le ir pamėgimą žuvauti. Tarpe
šv. Juozapo lietuvių par. mo
Reader’s Digest pasamdė bandymų laboratori
terbury, New Britain. Svečių kita ko prof. Shenker sakė:
kykla prasidėjo rugsėjo 9 d.
ją, kad sužinojus apie 7 vadovaujančius cigare
BRP6EP0RT, CONN.
nuotaika buvo labai maloni, tai “Aš matydavau Praną nuolaŠv. Tarno seminarijon išvažia
tus ir raportavo savo atradimus.
buvo senosios ir jaunosios kar- tos ramioje nuotaikoje, mažai
vo Edvardas Šambarys. Edvar
Jūs privalote sužinoti rezultatus!!
Praeitą sekmadienį, Šv. Jur
tos lietuvių gražus socialinis kalbantį, bet daug pasakantį,
do tėveliai yra LDS 5 kp. na gio parapija susilaukė naujo
* Dūmuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA niko
tino.
linksmas pokilis, kuris paliko arba, sėdinti prie upelio ar ežeriai. Ta proga LDS nariai linki vikaro kun. A. J. Zenevičiaus,
* Old Gold buvo MAŽIAUSIA įrituojančių sa
visiems malonius įspūdžius.
ro kranto ant didelio akmens
Edvardui geriausių
sėkmių. kuris užėmė neseniai išvykusio
vybių (tari and resins).
Šio bankieto rengėjai ponai su pypke burnoje, su meškere
Kartu
su
Edvardu
išvyko
ir jo parapijos vikaro kun. P. P.
Tai yra absoliučiai beprietaringas raportas,
atspausdintas
be
jokio
pataikavimo.
Žalnieraičiai, ponai Tarnai ir žuvaujantį. Jo būdo savybės
draugas Karvelis. Dieve, jiem Karlono vietą.
Parapijiečiai
Nusipirkit šiandien lengvą, švelnų Old Gold!
Jūs pasakysit, “Nedyvai, kad visi linksta prie
jauno juristo brolis Eddy ir rodo, jog tai daug žadantis
padėk!
Korespondentas. sveikina naują ir linki geros
naujų Old Goldą!"
brolienė verti didelės pagarbos, žmogus ir neabejoju, kad jis
darbuotės
šioje parapijoje,
P. LORILLARD COMPANT. Established 1760
nes labai gražiai įscenizavo šį bus sėkmingas advokatas”,
taipgi
linki
geriausios
laimės
ELIZABETH, N. J.
gražų bankietą didžiame vieš-; Pats gi garbės svečias, mūsų
išvykusiam vikarui kun. P. P.
bučio salione ir suteikė daug jaunas juristas,
dėkodamas kokiais yra ponai Mončiūnai.
žai svečių ir viešnių iš tolimų
Šiais metais lietuvių parapi Kartonui.
HEW BRITAIN, CONN.
malonumo savo svečiams.
svečiams už gražius, širdingus Prelatas Jonas Ambotas savo
kolonijų. Iš So. Boston, Mass. jos mokykla pradėjo su mažes
Parapijos 40 vai. atlaidai įSvečiai gėrėjosi gražia nuo- sveikinimus ir komplimentus, kalboje pabriežė, kad ponai IŠ DRAUGIJŲ SUSIRINKIMŲ lankėsi p. I. Marksienė. Ji sve niu skaičium mokinių, negu
taika, gražų įspūdį darė lietu- kelių žodžių kalboje tikrai įro- Mončiūnai buvo jo artimi ir
čiavosi pas pp. V. M. Martes- praeitais metais. Yra viltis, vyks rugsėjo 20. Per sumą kle
Rugsėjo 4 d. po pamaldų, įvaičių puošnumas — pasirėdę dė savo gilaus intelekto ir kil- pavyzdingi parapijos
nariai vyko Šv. Rožančiaus draugijos kius. Iš Chicagos lankėsi p. J. gal dar kiek vaikučių atves mo bonas pranešė ir kvietė visus
prisirengti.
jos atrodė gražios, kaip lelijos nių būdo savybių esmę, padarė nuo 1912 metų. Šių žodžių ra
i J. Jeninas, kuris ten mokosi
kyklon, kad ir pavėluotai, taip
susirinkimas. Dalyvavo ir kun.
Parapijos metinis bazaras
prie gėlėmis dekoruotų stalų, malonų įspūdį,
atiduodamas šytojui yra žinoma, kad Prela
dentisterijos, pas savo tėvelius. būna kasmet.
V. Ražaitis. Atkalbėjęs maldą,
prasidės
kitą mėnesį 10 d. ir
valgė, gėrė, juokavo, šnekučia- pagarbą savo motutei, kuri — tas J. Ambotas apvesdino po
P. p. A. Kašėtaitė ir M. KuPraeitą pavasarį baigusiųjų
pasveikino nares ir pranešė
vosi su vyrais linksmoje nuo- kaip jis sakė — buvo jo geriau- nus Mončiūnus, jųjų dviem sūlikauskaitė lankėsi Chicagoje tarpe buvo labai gabių. Ypatin tęsis per keturius šeštadienius.
.svarbią žinutę, kuri laikoma
taikoje. Toki socialiniai paren- šia draugė ir visados bus. Taip- nam dažnai davė patarimus,' ko, kaa 3llptybžje. Tiripgi
pas brolį ir meilužį J. Kašėtą, gai atsižymėjo Aldona Litvi- Pageidaujama, kad niekas ki
gimai Hartfordo retenybė.
gi, tenka pasakyti, kad labai arba, kaip p. Edvardas Mon
kuris tarnauja Dėdės Šamo ka niūtė, kuri gavo visas pirmas tas tomis dienomis nieko ne
lyvavo Šv. Pranciškaus vienuorengtų.
ro tarnyboje.
T.M.
Rengėjų pirmininkas p. Wm. gražią ir nuoširdžią kalbą pa- čiūnas pareiškė: “Father Amskirtas dovanas iš visų sričių.
lyno Seserys, kurios atvyko
Praeitą sekmadienį BridgeŽalnieraitis pranešė svečiams, sąkė mūs jauno juristo kolega, bot has kept his eye on us".
..
Aldona visuomet buvo darbšti
darbuotis mūsų parapijoje.
porto miestas pradėjo “Victo
kad jis turi trumpą programą adv. Lewis Fox, sūnus HartNenuostabu, Pranukas, už
ir gerai vartoja lietuvių kalbą.
waterbury, conn.
Seselė Maria Urbana yra ne
ry” vajų — Bondsų pardavi
paįvairintą dainomis, muzika ir fordo milijonierių šeimos, sa- baigęs Šv. Trejybės parapijinę
Matyt, jos motina Elzbieta yra
seniai sugrįžusi iš Lietuvos,
kalbomis, ir perstatė p. Eddy vininkas garsiosios G. M. FOX pradžios mokykloje mokslą,
Rugsėjo 1 d., įvyko Federaci poetė, apdainuoja kolonijoje vi mo. Atidaryme dalyvavo pa
kuriai teko pergyventi komu
saulinės žvaigždės iš HollyMančiūną programos vedėju; Firmos, sveikindamas Praną ir lankė ir baigė vietinę aukštąją
nistų rėžimą Lietuvoje. Seselė jos 22 skyriaus susirinkimas. sokius įvykius, o jos dukrelė wood, p. Ann Rutherford, Virpastarasis perstatė kalbėti p. linkėdamas jam laimingos atei- (High) ir vėliaus State univer
papasakojo savo pergyvenimą Dalyvavo kleb. kun. J. Valan Aldona visuomet buvo tų eilių, gina,
Gihnore, ir Charles,
Walter M. Chase. Kadangi sve- ties jo profesinėje karjeroje,
sity of Conn., Holy Trinity ir įspūdžius. Pažadėjo ateiti į tiejus ir kun. B. Gauronskas. nuo pat mažens, atpasakotoja.
Laughton.
Visi gabūs kalbėto
čių sudėtis buvo mišri, daug a-1 Laike kalbų buvo meniškų College ir baigęs šiose mokyk
kitą susirinkimą ir papasakoti Klebonas pasakė kalbą apie pa Gaila, Aldona, kai užbaigė mū jai. Taipgi Miestas įteikė ka
merikonų, tatai visi kalbėjo pamarginimų. Gražiai padaina- lose mokslą su pasižymėjimais,
daugiau. Pakvietė draugiją iš rapijos našlaityną ir jaunimą, sų mokyklą, eis toliau mokin riuomenei lėktuvą, kaipo dova
anglų kalba. Po p. W. M. Chase vo p. Vailonienė (Bacevičiūtė) atsidūrė Boston universitete
rinkti atstoves į Šv. Pranciš kuris tarnauja karo tarnyboje tis, jau mūsų parengimuose
kalbos, kalbėjo kun. J. Vii- tris daineles, taipgi, p-lė Griš- teisių skyriuje, kur jis su pasi kaus Vienuolyno Rėmėjų Sei ir kuris dar turės tarnauti. Pa vargiai bepasirodys; jos brolis ną, šimto tūkstančio dolerių
vertės, kurį pavadino, Bridgečiauskas,
Teisėjas
Thomas kaitytė sudainavo tris daineles žymėjimais baigė juristo mok
mą, kuris įvyks Pittsbūrgh, reiškė, kad neužilgo bus pada Jonukas, kol buvo mūsų moky porto vardu.
Malloy, adv. Cubelus (Kubi- įspūdingai; abi dainininkės ža- slą, ir pastaruoju laiku išlaikė Pa., rugsėjo 20 d.
rytas Šv. Juozapo lietuvių pa kloje, buvo nuolatinis deklaOrui atvėsus, jaunimas turė
liūs) New Britainietis; Prela vėjo svečius savo gražiais bal valstybės kvotimus ir tapo pil
Draugija, negalėdama pasių rapijos kareivių sąrašas ir tas muotojas, o kai paūgėjo, nebe tų pradėti organizuotis į para
tas Jonas Ambotas, Prof. An sais ir gražiomis dainomis.
nateisiu advokatu.
sti atstovių į Seimą, paskyrė iš sąrašas pakabintas bažnyčios simato. Labai gerai padarytų,
Užsibaigus
kalboms, daidre Shenker, mūsų jauno jurisAdv. Pranas Mončiūnas, ne iždo $10, kuriuos pasiųs su pa vidaus priekyje. Klebonas aukų jei Aldoną, tokią gabią mergai pijos chorus, kaip nuo mažųjų,
to mamytė ir tėvelis Mončiū- noms ir muzikai, svečiai links- abejoju, kad bus sėkmingas sa sveikinimu.
neprašė, bet susirinkusieji su tę atiduotų kur į lietuvišką mo taip iki suaugusiųjų, kurie tik
nai, ir pagaliaus garbės sve- minosi ligi pirmos valandos vo profesijoje, nes jis neišdi- Narės gausiai pasižymėjo au prato, kad tokio gražiai pada kyklą, paiv. į šv. Kazimiero A- jaučiasi turi balsus ir gali dai
čias. jaunas juristas Pranas ryto šokius šokdami.
dus, turi kilnias būdo savybes, komis dėl įtaisymo naujo bal ryto sąrašo ir įdėto į rėmus kademiją ar panašiai. Nėra a- nuoti - giedoti. Kviečiam prisi
Gerbiami ponai Mončiūnai stiprią valią ir ambiciją; jis iš dakimo. Sudėjo $42.00. Kvie negalima padaryti be pinigų. bejonės, jog iš jos išsiauklėtų rašyti prie parapijos choro, ne
Mončiūnas.
Visi
kalbėtojai
sveikino ir reiškė mūsų jau laimingai sulaukę savo šeimo auklėtas dorovingoj, sąmonin čiamos kitos narės prisidėti.
Todėl po $1.00 aukavo šie: A. lietuviškoje dirvoje veikėja, o žiūrint, kad ir iš kitur yra at
Janušaitienė, M. Karinauskie- pas svetimtaučius patekus, ma vykęs. Muz. A. Stanišauskas
nam juristui laimingos ateities, je sūnaus juristo, bet tokių lai goj lietuvių šeimoj, paveldėjo
žada pradėt mokinti kokią ope
pasisekimo jo profesinėj karje mėjimų tegali sulaukti tiktai savo tėvelio ’ ir mamytės būdo
Rugsėjo 7 d. įvyko Moterų nė, B. Jodaitė, M. Stankevičie žai belieka vilties lietuvybėj iš retę. Jaunimas į darbą! Tėvai
pavyzdingi ir sąmoningi tėvai, savybes, nenutautėjo, yra pa Sąjungos kuopos susirinkimas. nė, p. Sambreckienė, O. Bar silaikyti. Reikia manyti, kad
roj.
vyzdingas lietuvis, populiarus Dalyvavo ir Seselės Pranciš kauskienė ir P. Jakubauskas. tėveliai tą jaučia ir padarys turėtų prižiūrėti, kad jų dukre
lės ten eitų, kur reikia, o ne
ne tiktai tarpe vietos lietuvių, kietės. Kvietė į Seimą. SąjunKun. B. Gauronskas daugiau viską, kas bus galima toje sri
DARBININKAI
bet ir amerikonų, todėl jo kar gietės paskyrė $10, ir pasiųs šia aiškino apie parapijos rei tyje padaryti, nes jiedu yra su kur nori.
Taipgi yra rengiamas vaka
INDORSAVO jeros VISTA jam atidaro į pla su sveikinimu Seimui.
kalus. p. Ona Barkauskienė sipratę ir stambūs mūsų kolo
ras
dėl Raudonojo Kryžiaus.
čios visuomenės, gi jo asmeny
Išklausyta įvairūs raportai. kalbėjo apie Raudonojo Kry nijoje veikėjai, ypatingai Elz Tik dabar neteko sužinoti die
CONGRESSMAN
bė imponuojanti sudaro jam Nutarta rengti laimės vakarėlį žiaus reikalus. Prašė aukų dėl bieta Litvinienė.
Rap.
nos.
O.
šansų kilti ir pilnai tikslą pa lapkričio mėnesį.
labai svarbių reikalų. Sakė,
siekti. Todėl linkime adv. MonPas mus prasidėjo dėl valdi
Po susirinkimo įvyko žaidi gavusi iš kitų draugijų, ir ža
Praeitame “Darbininko” nu
čiūnui geriausio pasisekimo jo mas bingo. Laimėjimo dovanas da ką tai nupirkti ir priduoti ninku rinkimo įkarštis, disku
meryje buvo priminta, kad p.
profesinėj karjeroj.
spėliojimai, pavydas, Jakutis jau pasveiko. Bet pati
— gražius rankų darbo mezgi Raudonajam Kryžiui lietuvių sijos,
Taipgi, šia proga drįstu pa nius įteikė p. O. Radzevičienė. vardu. Federacijos skyrius au piktumai ir t p. Taip savęs
krinus, pasirodė, kad jis tebe
reikšti, kad didelė garbė pri
smarkiai susrkybo respubliko serga. Korespondentas atsipra
kavo $6.00.
klauso iniciatoriams ir rengė PAGERBĖ JENDŠONYTĘ
Nutarta rengti vakarą lietu nų ir demokratų partijos; savo šo p. Jakučio už padarytą ne1 U. S. SENATORIUS
jams
šio
gražaus
bankieto,
ku

The Massachusetts Branch
Rugsėjo 5 d. kaikurios Są- vių kareivių naudai. Išrinkta tikslų atsiekiami naudoja vis malonumą.
CIO yra indorsavusi Conris buvo įspūdingu ir vertingu jungietės ir kitų draugijų na komisija: komp. A. J. Aleksis, ką, ką sugalvoja. Keli metai
gressmaną Joseph E. Casey
socialiniu, labai pasekmingu į- rės suruošė šaunų vakarėlį p. A. Janušaitienė, V. Jakštaitė, atgal lietuviai buvo susiorgani
kaipo
gerą
darbininkų
vykiu,
visiems svečiams malo J. Jenušonytę pagerbti, jos gi M. Karinauskienė, O. Barkaus zavę ir išstatė lietuvį miesto
draugą. Jį taipgi yra indorsavę Liberal Labor Comniu, Unksmių pokiliu, tuo la mimo dienos proga. p. Jenušo- kienė, M. Zailskienė, M. šamba- valdininko vietai, Juozą Patal
mitte of Massachusetts.
biau, kad šiame pokily buvo nytei įteikta brangios dovanos, rienė, P. Stankevičienė, P. Ma- kį, bet airiai gudriai lietuvius
PASAULINIO KARO tinkamai pagerbti ponai Mon palinkėta daug Dievo palaimos tuliūnienė, K. Jasaitienė, P. suskaldė ir lietuvių statomas
VETERANAS - 8 ME
čiūnai ir jųjų sūnus, adv. Pra jos darbuotėje.
kandidatas pralošė. Šiais me
šmotienė ir P. Jakubauskas.
TAI KONGRESE. JIS YRA PAŽANGUS,
nas Mončiūnas, kuris bus žy p. Julė Jenušonytė yra viena
Pirm. A. J. Aleksis atsišau tais airiai patys išstatė lietuvį
“konsulmanus”
NUOŠIRDUS, TINKAMAS I SENATORIUS.
padrąsintas
užmegsti pavyzdingiausių lietuvaričių ir kė į visus, kad pabaigoje šio kandidatą į
miai
Vincą
Senkų,
bet
lietuviai nesiglaudesnius ryšius su visais veikėjų. Dar kartą linkime jai rugsėjo
mėnesio lietuviams
skirtoje dienoje visi pasidar organizavo ir dabar žiūri kas
X vietos lietuviais ir reikale vi sveikatos ir ištvermės.
JOSEPH E. CASEY
buotų
pardavinėjime
Karo čia bus. Mes, lietuviai, neturi
siems nuoširdžiai patarnaus.
V. lt. Klausutis.
Bondsų ir štampų, p. Valerija me pakankamo nusivokimo po
SVEČIAI IR VIEŠNIOS Iš
PRIMARIES ANTRADIENĮ. SEPT. 15.
Jakštaitė pasižadėjo išlikti va litikoje, be to nesiįdomaujame,
TOLIMŲ KOLONIJŲ
BOK TIKRAS, BALSUOK.
Darbo
Dienos
švenčių
proga
Pirk Defense Ponis ir Starnps!
landą iš darbo ir tą laiką pa dėlto nesame tam reikalui su
. Avv. Joseph Gorassi, 17 Central Street, Wobum, Mass.
Remk Uos ieties apsigynimą! mūsų kolonijoje lankėsi nema- švęsti Bondsų pardavinėjimo siorganizavę: svetimtaučiai su-

IlYTIUI’ ==—
Į VAl.HT’YHII ŽIMŪS

SAVO MĖGIAMA CIGARETĄ SU

Šauniam Bankiete Hotel Bond Dalyvavo Apie 200 Svečių,
Jūjų Tarpe Keletas Žymių Amerikonų, Prelatas J. Ambo
tas, Teisėjas Thomas Malloy, Prof. Andre Shenker.

OLD GOLD

* MAŽIAUSIA Nikotino

* MAŽIAUSIA Erzinančių savybių
(Tars and Resins)
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