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Amerikos Bomberiai Sužalojo Sveikiname Garbingąjį Jubiliatą! Nuskandino J. V. Lėktuvnešėją
8 Jaoonų Laivus Alaskoje ■■HI^B
”Yorktown" Laivą

Chicago. III. dėkoja “Dar
bininkui” už nusiųstu jai
“Švenč. Jėzaus Širdies
Garbinimas” knvgutę ir
ta proga prisiuntė “Darbi
ninko” parėmimui $25.00
Washington, D. C., rūgs. taip sužalotas, kad nebeUžmušė 500 Japonų
auką. Reikia pažymėti,
17 —J. V. Laivyno depart- galėjo išsilaikyti ant vankad p. S. Krasauskienė ymentas praneša, jog Jung. dens ir nuskendo. Tačiau
ra labai nuoširdi katali- j Washington, D. C., rūgs. Haye, pareiškė nepasitenValstybių
lėktuvnešis laivo įgula, su maža išimkiškos spaudos rėmėja. 17 — Amerikos armijos ir kinimą Vichy valdžios įsa“Yorktown” laivas, 19,900 timi, išgelbėta. Žuvo tik
Širdingai dėkojame poniai laivyno bomberiai smar- kymu verbuoti darbinintonų, tapo nuskandintas keli jūreiviai. Išviso tuo
Krasauskienei už suteik- ! kiai puolė japonus Pacifi- kus ir siųsti per prievartą
birželio 7 d. š. m. Pacifiko atakos laiku iš visų laivų,
!ko kovos fronte Solomon j Vokietiją,
tą stambią auką.
vandenyne.
I kaip jau buvo paskelbta,
ir Alaskos salose. Kiška « .
. „ „
-x
Yorktown laivas pirmą žuvo 92 viršininkai ir 215
uoste ir apylinkėje . Sekretorius Hull pareisNedu Šaunaus—Trūks ; salos
kartą
buvo torpeduotas naujokų,
nuskandino du priešo mikad toks Vichy yalbirželio 4 d., ties Midway Yorktown lėktuvų vežita Maiste ir BrabužItĮ
nų šlavėjus - laivus, nužu- dzios elgesys yra tai pa
sala, kur įvyko smarkus mo laivas yra antras AH-l--- 1,
de arba sužeidė 500 japo- rama mūsų priešams, ir
LKftfVC)€
Amerikos karo jėgų susi- merikos laivas, kuriuos
nų kareivių, sunaikino 6 faip elgdamasi Prancūzirėmimas su priešu, ir kur nuskandino priešas.
• “Kauener
Zeitung” lėktuvus, sandėlius ir kivaldžia nesilaiko tarpJung. Valstybės laimėjo'
—~--------(VII. 11) rašo apie naują tus pastatus.
tautinių įrtatymų”.
svarbų
mūšį.
Laivas
tapo
1
Paskyrė
GlimOS Carų
policijos akciją Kaune,! Solomon salose sužalo- Be to, pareiškė griežtą
sužalotas,
bet
laimingai!
---------kuri buvusi nukreipta jo du priešo kruizerius, protestą dėl trėmimo žybuvo ištrauktas iškovos VVashington, D. C., rūgs.
“prieš spekuliantus”. Bū- apšaudė 8 priešo laivus, į- dų, pabėgusių iš nacių ozonos.
Į17 — šiomis dienomis Dotent, Kauno žuvų rinką skaitant tris submarinus, kupuotų kraštų,
Birželio 6 d. priešo sub- nald M. Nelson, Karo Proapsupusi policija ir iškra- kurie buvo sugauti uoste Kaip žinoma, Popiežius
marinas vėl puolė sužalo- dukcijos Tarybos pirmičiusi visus ten užtiktus Aleutians apylinkėje.
Pius XII buvo pirmasis,
tą
laivą. Tuo pačiu laiku ninkas, paskyrė W. M.
kauniečius. Buvę susekti. Japonų pasiryžimas at- kuris atsišaukė į Prancūpriešo
sumarinai puolė Jeffers, Union Pacific Ge“žvmūs maisto produktų siimti Guadalcanal nuslo- zijos - Vichy valdžią dėl
kitą Amerikos laivą, bū- ležinkelio kompanijos pirkiekiai”, kurie buvę “pa- pintas.
trėmimo darbininkų ir žytent,
Hammann, kuris ta- mininką, gumos (rubber)
verti lietuvių neoninėms”.
dų. Tačiau toji valdžia j
KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS,
po nuskandintas. Apie to administratorium,
Tačiau laikraštis pnpa- Hllll jlftBrKld VlCliy VBiuZIU Popiežiaus
atsišaukimą
laivo nuskandinimą Lai- j W. M. Jeffers turi pilną
Cambridge,
Nekalto
P.
Švč.
Prasidėjimo
lietuvių
parapijos
kležįsta kad akcija “prieš ui Darbininku Tremimą
atsakė
neigiamai.
.
.
,.
.
..
.
v
,
.. _ bonas, sekmadieni, rugsėjo 20 d. s. m. mini savo 2o metų kum- vyno departmentas vie-,teisę kontroliuoti gumos
snekuliantus turėjusi ir
■
admasi,
a
a
me gavjmo sukaktį. Kun. P. Juškaitis buvo įšventintas kunigu rug- šai pranešė birželio 14 d. j industriją ir jos vartojiVokietijon
kitokių tikslų. Apie 100
PranCŪzijos
Vichy
vaig^jo ^g j, 1917 m.£v. Jono Seminarijoje, Brighton, Mass.
Laivas Yorktown buvo mą.
žmonių buvę suimti ir
.
I . ■■■■ ■ I ■
■
W
Washington, D. C., rūgs. džia aklai pildo nacių reiJubHiato
kun. P. Juškaičio, kaipo kunigo ir kaipo visuomeperduoti vokiečių “darbo
nininko veikla yra plačiai žinoma nuo pat jo atvykimo į Amerijstaigai
^ATDeitsamt).’ i 17 — Jung. Valstybių
n vai- kalavimus.
Be to buvę suimta 10 kri-! sty^®s sekretorius Cordell
Vokietijos nacių žiauru- ką. Studentu būdamas jis važinėjo po lietuvių kolonijas su praminaKnpų nnlirira iešlrn- Hull, pasikvietęs Vichy mas pavergtuose kraštuo- kalbomis, bendradarbiavo lietuvių katalikų laikraščiams. Tačiau
„
.
J
i Praneūzi jos valdžios am- se yra Žinomas visame pa- Jubiliato širdžiai buvo artimiausi darbo žmonės darbininkai,
mų žmonių.
v___ _______________________ 1
J
Nepaprasta* supuolimas. Rugsėjo 19 d., 1915 metais pasi-! Maskva, rūgs. 17 — Hit- neužbaigs. Rusijos žiema
Laikraštis dar kartą į basadorių Gaston Henry-1 saulyj.
rodė pirmas laUpjgio “Darbininko” numeris mūsų išeivijoje. Į lerio nacįaį jau įsiveržė į yra baisi vokiečiams... Sospėja, kad be asmens doSteigiamąjame L^yių Darbininkų Sąjungos susirinkime kun. j Stalįngrado miestą.
į i Vietų rusai pilnai tiki, kad
kumentu negalhba ii buto R Juškaitis, tne^Tdar buvo khenkaspaU neįėjo daruti. * \£^Sų 3-^
nacius nugaJės\. jį.
išeiti. Net šeimininkės, iš
bet dalyvavo jo brolis p. Petras Juškaitis. Tačiau kun. P. JusDraneša kad tūks- vvs iš Rusiios Bet tai prikaitis nuo pat LDS įsikūrimo yra jos nuoširdžiu nariu ir rėmė- R
■
» , .
1j
einančios į krautuvę, tu
ju,
ypač
organizacijos
sunkiaisiais
laikais.
Jubiliatas
yra
prisitanciai
nacių
nužudyta
klausys
nuo
daugelio
darinčios turėti dokumen
dėjęs labai daug finansiniai “Darbininką” išlaikyti ir perkanti mūšiuose. KaikuriOSe Vie- tykų.
tus.
“
~
...
111
Į
LDS namą Todėl už ypatingus nuopelnus organizacijai kun.' tose prie Stalingrado ru-,
------------Pastebima, kad žuvų
Šiomis
dienomis
grįžo
į
tras
Rėklaitis,
^mokyklų
p^^nciškus
Juškaitis yra pakeltas LDS Garbės nariu.
sai
atmuša
nacius,
bet
is
rinkoje vykstanti ir pre Jung. Valstybes po ilgų inspektorius
Naciu Kariuomenė
Cibulskis,
Jubiliatas yra nuoširdus “Darbininko” bendradarbis. Be to, Londono pranešama, kad
kyba padėvėtais drabu- ištrėmimo ir kalinimo mė- Kėdainių apskričio virš.
mūšiai eina
kun. Juškaitis yra parašęs ir sutvarkęs keletą dvasinio turinio Stalingrado
Stalingrade
žiais. Kažkokia darbiniu- nesi„ į§ Rusįjos Sibiro Dr. Šostakas,
Simkevičius, knygelių. Šiais metais, savo Jubiliejų paminėti, sutvarkė ir išlei-; prie galo.
ko žmona už viršutinius Mykolas Devenis.
kuris pamištf.
do gražią, stambiomis raidėmis, maldaknygę—“Maldų šaltinis”. |
Sovietų Rusijos kariuo- Stockholm, Švedija, —
padėvėtus ir net neskalb Dr. Devenio žmona ir
__
Mūsų
išeivijoje
nėra
lietuvių
katalikų
įstaigos,
kuri
nebūtų
me
nei nėra kur besitrauk- Rugsėjo 17 — Vokietijos
Nors buvo Amerikos pitus marškinius sumokėju vaikučiai grįžo ĮS boiževi-'jj^"^^,^“-^ susilaukusi Jubiliejato finansinės paramos. Jis yra jautrus ir ti nuo prįešo; O toliau, ir nacių karo vyriausybė
si 20 markiu. Marškiniai
stalino įsakyta “kovoti praneša, kad šešios nacių
okupuotos Lietuvos ir pa^kę. “Kad Amerikos plačios Sird.es vadas - visuomenininkas..........................
jai buvę “labai ir skubiai kų
tuoj pradėjo
rūpintis
manai
nie.
Hae.au apie Jutahato ve.klą musų .senojoje rase GaA- ikj mirties, trauktis nebe- kariuomenės divizijos yra
reikalingi”.
Darbininko
Bridžių J-lis, rugsėjo 15 d. s. m. lai-1
,
„
v.
.
Daktaro išlaisvinimu iš ko nepadarys tau”. “Kas doje, ir šiame bendradarbis
numeryj telpa Garb. K. straipsnis ir Gerb. Cam-; raAjIUr
.
.
' pačiame Stalingrado miekalėjimo ir ištrėmimo.
mums A^ta“ jie dar bridge’iečio bendradarbio straipsnelis. Vien iš tų aprašymų ga-' . axraĮ Pnva£e _ rusus gto centre.
WiflHe Aplankė Iraką
Dr. Devenis gimęs Lie- pridėję.
Įima suprasti kiek daug Garb. Jubiliatas yra nuveikęs mūsų iš- PrĮe \olgos upes ir KasNaciaj gako ka(j mgams
Teheran, Iran, rūgs. 17 Ameriką ptaą^Srtf^J I Toliau
M Devenis eivijoje.
! Wos Juros- Vl?l tlltai per .
J.,..
miesta
Lai
Dievas
Jubiliatui
leidžia
sulaukti
savo
Auksinio
KuniVolgą
suardyti.
KariUO— Prezidento Roosevelto vyko 1914 m. Čia baigė pasakoja, kaip lietuviai
menei persikelti per pla- gelbėti, bet mųsiai pa
asmeninis atstovas, Wen- mokslus ir praktikavo tremtiniai buvo vežami iš gavimo Jubiliejaus!
čią upę be tiltų nėra leng-“a““mi®ate P* uz31t^:
dell L. Wilkie aplankė Ira mediciną Waterbury, Ct. Lietuvos ir kaip jie gyveva y^č kada naciai nuo- u kelebj dienų, nes rusai
ką ir turėjo pasikalbėjimą
J
RUSAI
REIKALAUJA
ANTRO
I lattoiai visur bombarduo-, atkakUat kovoja. Mūšiai
^ iikil930 m. Tais metais įna istremime — Rusijoje,
su tos šalies vyriausybės išvyko į Lietuvą, ir ten į- Tremtiniai dirba suneina pačiame mieste.
ja
FRONTO
EUROPOJE
vadais.
sigyjo ūkį.
įklausius darbus, badauja,
Naciai sako. kad per Naciai palygina StalinStalingradą jie pasiekė S“do "j?““8, su Sevasto“Draugo” specialaus ko- senia ir miršta. Plačiau
Nuskandino Du Japonijos resDondento p. A. Vaičių- apie tai tilps kituose nu- Londonas, rūgs. 17—So- bombardavo nacių laivy- voĮp.oc. UDe Reiškia mies- P°^ukiekvieno namo
vietų Rusijos atstovas: no bazę - Wilhelmslia-' tąOl^rkį^,'
ir jašaudo i
;• Pats
menuose.
laieio užklaustas — “Kaip
laivus
Maisky Londone pareiškė,1 ven. Du lakūnai negrįžo. me eina £įaurūs mūšiai.
miestas esą beveik vien
tad patekot į bolševikų
kad
pradėjimas
_
antrojo
Iš
Berlyno
paskelbta,
kad
Iš
gaunamų
žinių
aiškėpuvėsiai.
Gen. McArthur Stovyk kalėjimą?” Daktaras at Baisus Teroras Lenkijoje
fronto per Prancūziją ar padaryta nemažai nuosto- ja kaj naciai sunaikina iri .
~ „
la, Australija, rūgs. 17 — sakė’
~
..
Stalingradą.
Ta-'
AtmilSeJapONĮPlIOlimilS
—
1940
m.
liepos
22
d.
iš'
Londonas,
rūgs.
17
—
Norvegiją
yra
būtinai
rei-,
lių
užima
Suvienytų Tautų lakūnai
Kauno
grįžau
į
ūkį,
kur
Lenkijos
valdžia
Londone
kalingas,
kitaip
nebus
ga;
j
čiau tas dar nereiškia,
nuskandino du Japonijos
netrukus
prisistatė
du
skelbia,
kad
Vokietijos
lima
ištraukti
iš
Rusijos
į
kad sovietų Rusijos ka-; Washington, rūgs. 17 —
laivus netoli Naujos Gvi
Ekspliozija Ginklų
slaptosios policijos agen- nacių komisaras Himm- nacių kariuomenės. Rei- j
riuomenė nugalėta. Sovie- Amerikos kareiviai atmunėjos.
Dirbtuvėje
tai. Jie pasakė turį pada- ler, po apsilankymo Len- kia» kad bent 32 divizijos
tai atmuša vokiečius prie šė Japonų puolimus Gua_
-ą:
_
1
_
1
__
rtanin
Vopinnmpnpo
hritll
1 Leningrado,
Rzhevo ir dalcanal salos. Japonai
Uzfana Mad&flMkara
kratą, nes pas mane kijoje, išleidęs įsakymą nacių kariuomenės būtų
sinkiu. Ginklu
’pntams nadagalį būti ginklų.
Ginklų Gpstann
Gestapo np
agentams
pada- ištrau
ištrauktos iš Rusijos.
, New Haven, Conn., rūgs. Voronežo. Tiesa, sovietų norėjo užimti tą salą: 21
bet man pasakė, ryti kėturius dalykus: nu-Į jeį Suvienytos Tautos 17 — Vakar naktį Win- laimėjimai yra tik loka- Japonų lėktuvas nušauLondonas, rūgs. 17 — nerado,
kad
reneciausi
važudyti

j.---------• su jais----visus lenkų patrionepradės antrojo fronto chester Repeating Armslūs. bet pasirodo, kad ar- tas. Visame Pacifiko fronAnerliios kariuomenė už žiuoti: ‘Nuvažiuosim
i
Uk

miia veikia.
į te Japonų puolimai sulaiėmė didesnį dalį Madagas- mergę, ten pasiaiškinsi tinių organizacijų virši- šįajg metais, tai santykiai kompanijos dirbtuvėje kininkus;
nužudyti
visus
žvtarp
Sovietų
Rusijos
ir
1°
ekspliozija.
Sužeista
Hitleris
jau
įsakęs
dary(kyti.
karos salos ir privertė saugumui, o už pusės va
ti
apsigynimo
vietas
Ru-i
Suvienytu tautų kariuoPrancūzijos kariuomenę landos grįši’. Bet grįžti dus; sustabdyti nelegalę Anglijos, Sovietų Rusijos mažiausia 20 darbininkų,
sijoje, nes žino, kad prieš menės rengiasi pulti Japopasiduoti. Prancūzai atsi niekad negrįžau. Ukmer prekybą; išsiųsti 1,000,000 įr Amerikos gali pasida-į
žiemą
karo su sovietais nūs įvairiose salose.
klausė anglų, kokias jie gėje be tardvmo laikė ligi tinam darbui.
Į Sįasitikėjimas.gTaip kai- i
paduoda sąlygas.
lapkričio pabaigos. Tar
Koncentracijos stovyk- bėjęs sovietų Rusijos ats-'
KOflTrOlCje
dyti
pradėjo
lapkričio
mė

lose
žydai
ir
lenkai
badu
tovas.
* *
nesyj... Daugiausia, tar marinami ir žudomi, taip
Londonas, rūgs. 17 —,
MAKE
dant, klausinėjo, kaip įsi gi žudomi ir vaikai. Bai
Berlyno
radio praneša,
Bombardavo
Hadų
Laivyno
šeštadienį, rugsėjo 19 d., 2 vai. po pietų įvyks liegijau pinigu ūkiui. Spren sios skerdynės esą Lenki
EVERY
kad Stalingrado svarbiauį šioji geležinkelio stotis tuvi^ radio programa. Lietuviškos dainos, muzika ir
Bazę
dime parašė, kaip kaltini joje.
PAVOAY
nacių rankose. Mūšiai ei- pranešimai plauks oro bangomis į Naujos Anglijos
mą už nacionalini buržua Kaip praneša, Čekoslo
Londonas,
rūgs.
17
—
na pačiame Stalingrado lietuvių namus iš WCOP stoties, 1150 kilocycles, Boszinį veikimą. Ukmergėje vakijoje taip pat žmonės
BOND DAY
kalėjime sėdėjo burmis- masiniai žudomi.
Anglijos lakūnai smarkiai mieste.
ton, Mass.

Naciai Įsiveržė Į Stalingradu

Dr. M. Deram Grįžo Iš Ištrė
mimo Rusijoje

lr/"\

TTimcmT, tini«

*

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1942

DARBI NIK KAS

0*1 Pradeda Maufe Šerife
Brošiūrėlių

Klebono Kun. P. J. Juškaičio
25 Metų Kunigavimo Jubiliejus

Virt*)*
SSDEfCMU

BONDS
Office of War Informa
STAMPS
tion išleido pirmą seriją
brošiūrėlių — “Į Naujus
Cambridge, Mass.—Sek-f Jubiliejatas kun. P. J.
Horizontus — Pasaulis Po
madienį, rugsėjo 20 d., N. Juškaitis taipgi gavo J. E.
Karo” — jos susideda iš Apritojams AHefeus SuP. par. bažnyčioje, mūsų J Kardinolo W. O’Connell
pranešimų ir kalbų, ku
rarttfeMB Namams
parapijos klebonas kun. P.• sveikinimo laišką ir palairios išaiškins arba nušvies
Apsūdyti
J. Juškaitis švenčia savo mą jo 25 metų kunigavi
Jung. Valstybių išsivysty
25 metų kunigavimo su mo jubiliejaus dienai. Štai
mo stovį.
kaktį.
laiškas:
Washington, D. C., rūgs.
Kalbos Vice-prezidento 17 — Jung. Valstybių Ka
Tą dieną, 11:30 vai. rytą Archbishop’s House
Henry A. Wallace, Valsty ro Produkcijos taryba išįvyks iškilmingos šv. mi
Lake Street
bės Sekretoriaus Pagelbi- eido įsakymą nuo spalių
šios, kurias celebruos pats I Brighton, Mass.
ninko Sumner Welles, 15 d. š. m. apriboti aliejaus
Jubiliejatas kun. P. J.!
September 2, 1942
Ambasadoriaus John G. suvartojimą namams ap
Juškaitis; jam asistuos J Rev. Francis J. Juskaitis
Winant ir Milo Perkins šildyti. Šis apribojimas įkun. K. Jenkus — diako
egzekutyvio direktoriaus vedamas 17 rytinių vals
nu, ir kun. J .Skalandis — Immaculate Conception
Economic Warfare Tary tybių ir 13 vidurvakarinių
Rectory
sub-diakonu. Bažnytinėse
bos yra padubtos pirmoje valstybių.
iškilmėse dalyvaus Vys Cambridge, Massachusetts
brošiūrėlėje.
kupas R. J. Cushing, ir
Nuo spalių 15 d. tik su
“Šios kalbos parinktos’
Dear Father Juškaitis,
sekantieji Prelatai: J. Mi
sako Elmer Davis, OWI kortelėmis gaus aliejaus
liauskas, A. Hickey, P. C. It gives me great pleasure to
direktorius, “todėl, kad ir tai ketvirtadaliu ma
Finn, F. Burke, F. L. Phe-^d youmy sincere and heartjos nušviečia įvairias nuo žiau. Namuose tempera
lan, R. Berry, ir apie 20 felt congratulations on the ocmones ką amerikiečiai tūra negalės būti aukštes
kunigų. .Inhiliejalas kun. casi°n oi the Twenty-fifth Anmano apie po-karinį pa nė, kaip 65.
P. J. Juškaitis tai dienai'niversary of yQUr Ordination
Dėl kortelių gavimo re
saulį.
gavo ŠV. Tėvo leidimą su- to the Sacred Priesthood.
gistracija
įvyks spalių 12
“Šie Amerikos vadai”,
Kariai sugrįžę iš Prancūzijos po ištaškymo nacių bazės Dieppe mies
teikti Jo Šventenybės pa I pray that God will bless you
sako p. Davis, pabrėžia iki 20 d.d. š. m.
to pakraščiuose. Jie sugrįžę ir kartu parsigabeno savuosius sužeistuo
laiminimą tiems, kurie iš abundantly on this happy ocproblemą ir pataria kaip
sius, kurių veiduose matosi šypsena.
klausys šv. mišių ir priims casion and it gives me great
ĮVAIRŪS SKEUIMAI
ją atakuoti.
Šv. Komuniją. Palaimini pleasure to have this opportuIš dešimties demokratų “Jų kalbos, netik intere
mas bus suteiktas tuoj po nity to send you my blessing
kandidatų į Govemors singos studentams ir istošv. mišių. Kardinolas, ga and most cordial best wishes.
Council išrinktas John J. ikams, bet liečia visus
Very sincerely yours,
vęs Šv. Tėvo leidimą su
Sawtelle, gyv. Dorchester. asmeninius, paprastus pi
teikti kun. P. J. Juškai- (pasirašė) W. Card. O’ConneU
Jis yra vyriškų drabužių liečius, kurie taipgi nori
Archb., of Boston.
čiui šią privilegiją, pri
žinoti apie karo laimėji
biznyj, Bostone.
siuntė jam sekančio turi Kleb. kun. P. Juškaitį
mą ir apie taiką, kuri
nio laišką:
Londonas, rūgs. 17 —kiečiams padidina duonos Leo J. Sullivan, dabarti- seks”.
pagerbti, 25 metų kuniga Pranešama,
jog apie 800' ir mėsos kiekį. Ligšiol vo- ! n*s Senatorius, So. BosArchbishop’s House
vimo sukakties proga, vi Britanijos bomberių puo-į kiečiai gaudavo mėsos po ton, laimėjo Demokratų Kopijas naujos brošiū
Lake Street
sos Cambridge lietuvių lė Vokietijos industrijos j 300 gramų. Tas kiekis pa- kandidatūrą į valstybės rėlės — “Toward New HoBrighton, Mass.
katalikiškos organizacijos
rizons — The World BeySenatorius.
August 20, 1942 tą dieną bendrai dalyvau centrą ir numetė tonus didinamas iki 350 gramų į
valstybės ona The War” — galima
Dabartinis
sprogstančių
bombų.
savaitę
(maždaug
12
ir
ja jo iškilmingose šv. mi Ruhr ir Wiesbaden dau pusė uncijų). Duonos kie- kongresmanas John E. gauti iš Office of War In
Rev. Francis J. Juskaitis
šiose. Vakare, 6 vai., Jef- giausia nukentėjo. Bom kis padidinamas iki 2,250 Powers, So. Boston, taip formation, Washiugton,
Immaculate Conception
fersono Klube, pagerbi barduojamose vietose su
OWI.
pat laimėjo Demokratų D. C.
gramų (apie 5 svarai).
Rectory
mui ir įvertinimui jo sun
gaisrus.
Šveicarijos spauda pa kandidatūrą.
kių 25 metų darbuotės kėlė
Japonai Pr
Cambridge, Massachusetts
Britai
bombardavo
du
mūsų parapijoje, yra ren kartu ir tik prarado 39 stebi, kad Vokietijos na John W. McCormack, il
ciai padidina maisto kie gametis J. V. kongresma
Pear Father Juskaitis,
giamas šaunus bankietas. lėktuvus.
kį todėl, kad jie jo yra pri-. nas, So. Boston, laimėjo
His Eminence, the Cardinal, Bankiete dalyvauja visi
London, rūgs. 17 — Ja
siplėšę iš visų okupuotų Demokratų kandidatūrą.
directs me to inform you that parapijiečiai ir daug įžyponijos
generolas Shun
Nėra
galimybės
visus
kraštų.
Kaip
žinoma,
Vo

Hadai Minta Svetima
he has just received from the mįų svečių.
DĖDĖS ŠAMO karo rei
kalam*- telefonų tinklai per
kroku pareiškė: “Rytų Akandidatus
išvardinti.
kietijos
naciai
rekvizuoja
Sacred Penetentiary a rescript
Sveikiname savo garbinMėsa
pildyti. O jie negali būti su
maistą ir produktus nuo Prieš lapkričio 3 d. (rin zijos karas padarys naują
vėluoti. Ir minutės skaitosi,
granting you faculties to be- gąjį kleboną kun. P. J.
kada darai karo malina*.
Bernas, Šveicarija, rūgs. pavergtų gyventojų, ku kimų dieną) beabejo rin žygį veikti su Europos ka
stow the Papai Blessing on all Juškaitį, jo 25 metų kuniKiekvienas ii mūsų turi
atlikti savo dalį — duoti
who attend the Mass which you gavimo jubiliejaus proga, 17 — Vokietijos nacių riems palieka maisto tik kiminė kampanija bus gy ru”. Iš to spėjama, kad
pirmenybę Dėdei Šamui te
will celebrate on your Ordina prašydami
ministeris nuo bado apsiginti, ir ku va, ypač tarp kandidatų į Japonai pradės karą prieš
Aukščiausio propagandos
lefono patarnavime.
Indiją ar sovietų Rusiją.
gubernatorius.
tion to the Holy Priesthood.
JOS GALITE PADĖTI—
jo, kad suteiktų jam svei Goebbels skelbia, kad vo- rie‘turi vergiškai dirbti.
ir daug padėti sumažinant
Japonai
atitraukė
iš
Kini

Štai
Valstybės
Kandida

The rescript specifically katos ir jėgų dar ilgus-ilnesvarbiu*
telefonavimu*
tai į Svarbesnias Valdžios jos 500,000 kareivių ir
kaip lokaliu* taip ir long
statės that the Apostolic B!es- gus metus darbuotis mū
distance
ir
sutrumpinant
juos pasiuntė į Mandžiu
Vietas:
sing may be given to those only sų tarpe.
pasikalbėjimu*.
t
ko.
Paprastai, mes darydavo
who attend the Mass and comDEMOKRATŲ

800 ■ Lėktuvų Bombardavo
Vokietijos Centrų

ply with the usual conditions,
Rugsėjo 13 d. N. P. par. bažnamely, the worthy reception ■ nyčioje, apsivedė mūsų parapiof the Sacraments of Penance jos choro choristas, p. Ignas
and Holy Eucharist and that Samalis su p-le Stanislava Sathey pray for the Holy Fa- xon (Saksonaite). Jų sutuok
ther’s intention on that occa- tuvėms liudijo sekanti: V. Sa
sion.
malis, J. Kališauskaitė, Anta
nas Saxon, H. Pazniokaitė, An
Very sincerely yours,
J. F. MINIHAN
drius Saxon, N. Cherin. Vestu
Secretary. vių bankietas įvyko Jeffersono

Rinkimai Massachusetts
Valstybėje

Pereitą antradienį, rug-1 partijų kandidatų rinki
sėjo 15 d. įvyko pirmuti- J mai. Pažymėtina, kadi
niai (primary) rinkimai į Massachusetts valstybėje
valstybės ir apskričių val dominuoja tik dvi parti
džios vietas. Tai buvo tik jos: Demokratų ir Respu
blikonų.
Klube. Dalyvavo apie du šimtai
Demokratai išrinko Ro
svečių. Linkime jaunavedžiams
ger L. Putnam, Springlinksmaus gyvenimo.
fieldo miesto mayorą,
kandidatu į Massachu
MIRĖ
setts valstybės guberna
Rugsėjo 11 d. Brightone mirė torius. Respublikonų kan
Metinis Naujosios Anglijos Sodaliečių Kongresas Juozapina Geležinienė. Velionė,
įvyks Sekmadienį, spalių (Oct.) 11, 1942, šv. Juozapo rugsėjo 14 d., iš N. P. par. baž didatas, dabartinis guber
Lietuvių Parapijos svetainėje, Rogers St., Lowell, nyčios palaidota Šv. Mykolo natorius Saltonstall netu
rėjo opozicijos.
Mass.
kapuose. Velionė paliko didžia
10.30 A. M. Iškilmingos Šv. Mišios.
me nuliūdime vyrą Povilą, sū . Į Jung. Valstybių sena
12 vai. pietūs Parapijos svetainėje.
nų Edwardą ir dukterį Vikto torius Demokratai išrinko
riją. Laidotuvėms patarnavo kongresmaną Joseph E.
2 vai. Kongreso posėdžiai.
laidotuvių direktorius p. Pra Casey iš Clinton, o Respu
5.30 P. M. Palaiminimas Šv. Sakramentu.
nas Vaitkus. Palikusiai nuliūdi blikonai išsirinko dabarti
6 vai. Užkandžiai.
me pp. Geležinių šeimai, reiš nį senatorių Henry Cabot
7 vai. vakarėlis.
A.D, Lodge, Jr.
Visų Parapijų Sodaliečių kuopos pasistengs iš kiame gilią užuojautą.
T Pažymėtina, kad šiuose
rinkti savo atstovus į Kongresą.
rinkimuose laimėjo ir bu
Malonėkite duoti greitą atsakymą komisijai. LDS Naujos Anglijos Apskr. vęs gubernatorius James
Kongreso pasisekimas bus toks, kiek mes visos dirbsi
M. Curley į valstybės Kon
Suvažiavimas
me bendrą darbą. Pereitais metais Kongreso rengėjai
gresą iš vienuolikto disturėjo daug sunkumų, kadangi įvairių miestų Sodalie Rugsėjo 27 d., 2 vai. po trikto, kaipo Demokratų
Demokratų
čių valdybos nariai nesistengė duoti rengėjoms greito pietų, Šv. Petro par. sve- kandidatas,
tainėje,
492
E.
7th
St.,
So.
į
kandidatas
ir
dabartinis
atsakymo,
*
Boston,
Mass.
įvyks
LDS
j
apskričio
prokuroras
(DiVėliąu paskelbsime daugiau.
Naujos Anglijos Apskri-jstrict Attorney) William
Lowellio šv. Juozapo Parapijos Sodaliečių
čio suvažiavimas. Visos:J. Foley laimėjo didele
Komisijos narės."
kuopos prašomos išrinkti balsų dauguma. Prieš jį
P. S. Ankščiau buvo skelbta, kad Kongresas įvyks ir prisiųsti delegatus į ap kandidatavo net šeši kiti
pirmadienį, spalių (Oct) 12-tą. Kadangi tą dieną dau skričio suvažiavimą,
kandidatai.
demokratų
gelis dirbs ir negales išlikti iš darbo, buvome privers
Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas District Attorney Foley
ti permainyti Kongreso dieną, būtent, atkelti į sekma
Antanas Zavedskas. Pirm. jau 16 mettj, kaip užima
Tarnas Versiackas, Sekr. tą svarbią valdžios vietą.
dienį, spalių (Oct.) H d. Š. m.

Sodaliečių Kongresas

\

GOVERNOR
Roger L. Putnam, Springfield
LIEUTENANT GOVERNOR
John C. Carr, Medford.
SECRETARY
Joseph J. Buckley, Boston.
TREASURER
Francis X. Hurley, Boston.
AUDITOR
Thomas J. Buckley, Boston.
ATTORNEY GENERAL
James E. Agnew, Boston.
SENATOR IN CONGRESS
Joseph E. Casey, Clinton.
RESPUBLIKONŲ

GOVERNOR
Leverett Saltonstall, Newton.
LIEUTENANT GOVERNOR
Horace T. Cahill, Braintree.
SECRETARY
Frederic W. Cook, Somerville.
TREASURER
Laurence Curtis, Boston.
AUDITOR
Russell A. Wood, Cambridge.
ATTORNEY GENERAL
Robert T. Bushnell, Newton.
SENATOR IN CONGRESS
Henry Cabot Lodge Jr.,
Beverly.

3350 Kanadktfe Negrįžo
H Dieppe
Ottawa, Kanada, rūgs.
17 — Generolas H. F. G.
Letson pranešė, kad kuo
met iš Anglijos buvo da
rytas puolimas nacių oku
puotoje Prancūzijoje, Die
ppe, 3350 Kanados karei
vių negrįžo į Angliją.
Daugelis iš jų nužudyta,
kiti sunkiai sužeisti, pate
ko į nelaisvę arba apie
juos nieko nežinoma.

me naujų obonentų, bet iki
karui užsibaigsiant tą da
ryti negalėsime. Taigi turi
me pasitenkinti tuo ką turi

me.
Taigi mes maloniai Jus
pralome, malonėkite pirm
telefonuosiant pagalvoti —
paklausk savęs ar Sis tele
fonu
laukimas yra labai
svarbus? Ar ai galiu su
trumpinti lį pasikalbėjime ?
MIESTAS, KURU UŽAU
GO 1,000,000 BEVEIK PER

VIENĄ NAKTĮ
Kada prasidėjo prie karo
pasirengimai,
Wasbington,
D. C. telefonų pareikalavi
mai padidėjo ant tiek, kad
galima
būtų
aptarnauti
1,000,000 žmonių. Long dis
tance tinklai
karo reika
lam* staliai užsikimio.

Jei
nėra

Jūsų
telefonavimas
svarbus,
malonėkite

nelaukti į Washington, D.C.

Anglai Bombardavo
TtMfe
Londonas,

rūgs. 17

klenme

—

Anglijos * la'kūnai ir kari
niai laivai bombardavo
Tobruką, nacių svarbią
tvirtovę; pridarė daug
nuostolių
vokiečiams
Londono vyriausybė pa
skelbė, “kad jų karinės
jėgos taip pat turėjo nuo
stolių”. Kiek ir kokius
nuostolius Anglija turėjo,
• Į Vilnių atvyko vokie vyriausybė nepraneša.
čių “Adolfo Hitlerio mo
kyklų” moksleivių grupe Pietų Amerikoje KeRooės
iš 80 žmonių. Šios mokyk
Įspūdžiai
los, į kurias priimami ber
niukai tarp 12 ir 18 metų
amžiaus, rengia prieauglį Patašė Kun. J. Paškauskas.
nacionalsocialistų parti Knygutė labai įdomi ir verta
įsigyti. Kaina tik
jai. Jų atsilankymo tiks kiekvienam
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
las esąs “praplėsti akira bininkas”, 368 W. Broachvay.
So. Boston, Mass.
tį”.

i maun CĖ

SCOFIMO

Gamtos’

SaMnmynas

Sveikatai
KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 BaMrnr SU X.. AMoctoo.

Šimtas dolcT'iii Sovins. kuri, irfstys joe 5>s
mMus nėra tikras tuCių im-dus

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_____
5 svarai --------------- $1.23
Galionas, 12 svarų---- $3.0(3
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Končiaus Bitininkystė '

57 Battery St,
No. Abington, Mass.
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DARBININKAS

DARBININKAS

Naminis Frontas

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
N«w Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

Mūsų dabartinė kova ko vartoti, bet turime rin
prieš Ašį yra skirtinga kti ir taupyti tuos daik
nuo pirmųjų mėnesių ko tus, kuriuos mes pirmiau
•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
vos. Matome pakeitimų išmesdavome.
Batered u •econd-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3.1870.
Šiandien turime sąrašą
kautynių fronte, kur mū
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
sų oro ir žemės pulkai medžiagų, kurias turime
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
pradeda pasirinkti savo-rinkti ir atnaujinti. SvarPRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION KATES:
laiką kirsti priešą, ir pa-'blausios medžiagos yra
Amerikoje metams ___ 1..... .... $4.00
Domestic yearly_____________ $4 00
keitimai pasirodo narni- metalas ir guma. Bet sąDomestic onee per weelt yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams ___ _______ $5 00
Foreign yearly_______________ $5.00
niame fronte, kur mes vi- rašas keičiasi. Su karo
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
si prisirengę prisidėti prie progresu gali būt ir bus
sunkaus ir svarbaus va- kitų daiktų, kurie bus būDARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass. |
jaus laimėti šį karą.
j tinai reikalingi.
Dabar
TeĮephone SOUth Boston 2680
Tuoj po Perlų Uosto į- mūsų karo industrijos būvykių, dėjome milžiniškas tinai reikalauja —
pastangas, puikūs nuvei- 1) Geležies laužo — Pusė
kimai ėjo kartu su betvar- kiekvienos tankos, naikinVakarinės Afrikos piliečiai iškilmingai varo vajų, kad nupirkus
ke. Kaikurie karo pastan- tuvo, prekinio laivo ir šaubomberį,
kuriuo
būtų
galima
bombarduoti
Ašies
karo
jėgos.
Jie
jau
turi
gos
darbai nebuvo pasek- tuvo, kuriuos., mūsų karo
Rugsėjo 19 d. 1917 m. Šv. Kryžiaus Katedroje bu
sukėlę bomberio fondui 60,000 svarų.
mingi. Trūko žalios me- fabrikai gamina,yra iš davo įšventintas Kun. Pranciškus Juškaitis ir laikė pri
džiagos. Buvo per mažai lies pagaminti iš geležies
micijas Šv. Roko bažnyčioje Brocktone. Tad šiais me
liktas pokariniam svars prityrusių darbininkų kai- laužo, kuris mums lig šiol
tais ir šį mėnesį jam sukanka 25 metai kunigystės —
tymui.
kuriems karo darbams, ir buvo visai bevertės. ReiSidabro jubiliejus. Toks reikšmingas įvykis yra mi
“Šis kompromisas buvo reikėjo pradėti milžinišką kia jį būtinai surinkti,
nėtinas spaudoje ir suruoštose parapijos iškilmėse,
tuojau Sovietų vyriausy lavinimo programą. Įstai- kad turėtume pakankanes visiems džiugu, kad darbštus, gabus, populiarus Nr.lt — NewYoik.N.Y.
Kugp. 314,1942
bės priimtas. Pasižadėji gos, kurios gamino daik- mai medžiagos karo darCambridge Klebonas, tokio rimto amžiaus susilaukęs,
mas skaityti Rusijos sie tus civiliams žmonėms, bui.
jaučiasi kaip koks jaunuolis diakonas, dar tik besi I. ANGLIŠKOJI SPAUDA Įneš teises ir appsisprendi- nų klausimą dalimi poka buvo uždarytos, kad galė-| (2) Varis, misingas, cin_________
Įmo teisę... tiems, kuriems rinio sutvarkymo buvo in tų gaminti ginklų. Ir mes kas, aliuminas ir švinas—
ruošiąs įsišventinti. Toks judrus gyvastingumas liūtai buvo jėga atimta”.
korporuotas į anglų - ru turėjome siųsti vis dau- Mums tų visų metalų
dyja, kad gerb. jubiliatas yra pačioj geriausioj svei
Jungtinės
Valstybės
Atsisa

katoj, ir tas faktas padvigubina mūsų džiaugsmą.
“Diena buvo išgelbėta, o sų sutarties antrą dalį, giau ir daugiau mūsų trūksta. Be jų negalima
ko Pripažinti Sovietų Pre su ja ir Atlanto Čarteris, kurioje sutikta, kad abi maisto ir kitų reikmenų gaminti amunicijos. BomMetus akia 25 metus atgal, vaizduojamės gražų
“veiks atitinkamai mūsų sąjungininkams ir bų viršus, šautuvai, mašitenzijas į Baltijos
anglų - rusų - amerikiečių tautos
primicijų įvykį Brocktone. Visi to miesto lietuviai nu
dviem principam nesiekti mūsų kovojantiems vy- nų šautuvai, kanuolės ir
kompromisu, kuriuos nu teritorialinio padidinimo rams.
Vaktybes
džiugo susilaukę naujo darbuotojo Kristaus vynuogy
Į labai svarbūs mechanizsistatyta...,
kad
Sovietų
sau
ir
nesikišti
į
kitų
val

Tas
viskas,
pradžioje,
mai didžiulių šautuvų jų
ne, o tais laikais jų trūko, labai trūko. Vienu daugiau,
sienų klausimas bus pa stybių vidaus reikalus”.
reiškė betvarkę. Bet pali- reikalauja. Laivų ir lėktuAntrąjį Frontą
tai labai daug reiškia, ypač kad tas vienas daug žadė
kę betvarkę užpakaly, su- vų statytojai jų būtinai
jo duoti: jaunas, gabus, uolus, pilnas energijos ir bud
Beplanuojant
Tremtinių
Šelpimas
Sovietų
Rusijoje
tvarkėme dalykus taip, reikalauja.
rumo. Daug ko iš jo laukta ir nenusivilta. Buvo jam
‘
Current
History
”
rug

Sovietų
Ambasados
Vaje,
pavyzdžiui,
jie
atsinešė
kad dabar galime pavesti
(3) Guma — Amerikos
duota sunki našta, kuriai išnešti jam prireikė visų gapiūčio
mėnesio
laiką
planavimui,
jeigu
ko
rimčiausias
trūkumas,
bumu ir enermios Bet savo našta išnešė dirva išarė ir I
— numeryje šingtone leidžiamam biu- į Raud. Kryžiaus patalpas
5. . •
,
L
5.
.. tilpo Stanley Nehmer letenyje tilpo Sovietų prosus suprosuoti surink- perdaug turime, turėsime šiandien Japonai užima
įšakejo, ir užsėjo, ir dabar savo darbuotes vaisius ga i straįpsnįs “Planning of Raudonojo Kryžiaus pir- į tus evakuotiems vaikams su kitais pasidalinti. Tu- šalis, iš kur net 97% gu
rinkti. Bet našta buvo neiengva.
Second Front”, kuria- mininko
Kolesnikovo' drabužius”
rėsime ilgiau viską laiky- mos ateidavo. Jie ten bus
straipsnis “Work of the Įdomu, kaip ir kokiam ti. Racionalizavimas vi- pakol mes juos išvysime,
So. Bostone tik du mėnesiu teišbuvo, bet ir to me tarp kita rašoma:
jam užteko šaknims giliai įleisti — jauną, uolų kuni- “Antrajai Britų - Sovie Soviet Red Cross and Red kiekyje sušelpti tremti siems duos lygią progą Amerika turi rinkti savo
gelį viens už kito graibstė. Tik su dviejų mėnesių ku- tų sutarties daliai prirei- Crescent”. Jame tarp kita niai iš Lietuvos? Ameri gauti kaikurių reikmenų, j visą seną gumą, net atiduoti jos nesvarbius gunigavimo praktika kun. Juškaitis buvo paskirtas kle- kė šešių mėnesių derybų pasakyta: “Kita Sovietų kos lietuviai laukia leidi
Pavyzdžiui,
šiandien minius daiktus, kad prisbonauti Nekalto Švenč. Panelės Prasidėjimo parapi- Londone ir Maskvoje. Vie-j ^a.^onoj° Kryžiaus fun mo iš Sovietų leisti jiems
stinga
mėsos.
Mūsų
kovo- tačius šimtus tūkstančių
joje, Cambridge, Mass., kur ir dabar tebeklebonauja, Įnintelis" rimtas skirtumas
sušelpti savuosius ir ben
tiems
iš
Vokietijos
oku

drai lietuvius, tremtinius jantieji vyrai ir mūsų są-'tonų, kuriuos turime tususilaukęs Sidabrinio kunigystės jubiliejaus. Išklebo- tarp Britų ir Rusų, apta
puotų
sričių.
Ypatingas
nauti vienoj parapijoj 25 metus, tai mūsų išeivijoj ge-1 riant pokarinės akcijos
Sibire. Ligi šiol Amerikos jungininkai reikalauja ne- rėti.

Kunigas Pranciškus Juškaitis

Spaudos Apžvalga

dėmesys kreipiamas į vai
išpasakytai daug mėsos— (4) Virtuvės Riebalai —
ras rekordas. Jau tas vienas faktas už save kalba. bazę buvo Sovietų reika kus. Berniukai ir mergai lietuviai, su maža išimti apie 6 bilijonus svarų. Ci- Kasmet Amerikos šeimiReiškia, žmonės tiek patenkinti, kad kito klebono nie lavimas atstatyti 1941 m. tės yra parodę iniciatyvos mi, neturi net žinios apie viliai žmonės suvartotų 21 ninkės išmeta apie 2 biliku gyvu jiems neįsiūlytum. O jei taip ilgai yra paten birželio mėn. 22 dienos pagelbėdami savo evakuo savųjų egzistenciją ištrė bilijoną svarų šįmet, jei- jonų svarų virtuvės rieba
sienas. Tai būtų reiškę,
kinti tai ne vien dėl klebono išvaizdos (nors irtas jam kad
lu jie galėtų, bet mūsų
ir nereikalingų taukų,
karo gale Rusija būtų tiems draugams. Kazaniu- mime.
sudaro stambų pliusą). Čia turėjo būti darbų ir nuo Įgavusi atgal rytinę Lenki
kiekis yra tik 24 bilijonai Iš riebalų gaminame gliMažumų Apsauga Lietuvoje Ir Kitur
pelnų. Taip, darbų ir nuopelnų būta perpilnai. Parapi ją, Estiją, Latviją, Lietu
svarų mėsos. Ir tas skir- ceriną, ir gliceriną reikaAmerican
Council
on
skaičiuje
ir
Lietuvą,
jis
tumas tarp kiekio ir rei- bnga pagaminti eksplioja buvo didėlėmis skolomis apsunkinta. Parapijiečiai, Į -yą įj* dalį Rinrninijos bei
kad ir rinktiniai katalikai, buvo gerokai suerzinti. Suomijos. Jeigu Britai Public Affairs Vašingtone priskaito prie valstybių su kalavimo reiškia, kad mes duojamą medžiagą. Šian(Dėl kokios priežasties, tai jubiliejaus metu geriau būtų tam pritarę, tai būtų! šiais metais išleido kolek liberaline mažumas lie namie turėsime apsieiti dien kiekviena šeimininkė
įstatimdavyste. su 2^2 svarų mėsos kož- prašome taupyti tokius
neminėti). Nemaža buvo ir pakrikusių, nuo parapijos sulaužę Atlanto Čarterį, tyvų veikalą “World Or- čiančia
atgrasintų. Su kun. Juškaičio atvykimu viskas tarsi nes Roosevelto - čurčilio ganizaticn”. Tarp kitų ja Lenkija priskaitoma prie nam asmeniui per savaitę, riebalus, kad šalis turėtų
įdėtas ir Jokūbo Ro mažiau liberalių valsty Bet mes tik tiek paprastai užtektinai pigios glicerimagiškai pasikeitė. Savo uoliais, nuosakiais pamoks- deklaracijos in straipsnis me
binzono straipsnis apie bių. Jis sumini Tautų Są
lais, pernelyg apsčiomis religinėmis praktikomis, daž- Į siūlo atstatyti “suvereni mažumas. Autorius svars jungos faktorių mažumų vartojome per pereitus nosdešimt metų. Anglijos ci-1 .(5) Skudurai, “manila”
niomis misijomis, rekolekcijomis, novenomis, jis veito mažumas liečiančias klausime ir jį teigiamai
žmonės gauna tik 1 virvė, “burlap” mašai. šie
kiai pavelde pamaldžiųjų širdis. Jaukiu, atviru, dem°- k^“™ĮUrtos seks bus sutartis ir jų funkcionavi įvertina taikos Europoje viliai
svarą per savaitę, vokie- daiktai irgi reikalingi. Nekratišku elgesiu išlygino, atitaisė ir pilnai sutvarkėgeresniam su- mą po Didžiojo Karo. Pa- atstatymo ir ugdymo pra- čiai 12 uncijų, belgai 5 un- begauname indiškos kasantykius tarp klebono ir parapijiečių. Įvyko pilna pratimfį t/pag^uo, kokj baltės valstybės,
tame sme.
cijas. Toliau, mes turime napės. Apsunkinta tekstipakankamai vištų, sūrio
industrija negali prisharmonija ir taikus, ramus susiklausymas. To paseątenviamės išteisti”
II.
KNYGŲ
APŽVALGA
Kas
Yra
Tikrieji
Vokiečiai?
ir džiovintų pupų užpildy- Matyti skudurų, kurie reikos — išmokėta visos skolos, atremontuota bažnyčia
tautos, sako knykalingi mašinų šapoms ir
Londone
1940
metais
iš

rašoma:
Rytų
Prūsijoj
ti mūsų dietą.
ir klebonija, įsteigta parapijos mokykla, įkurta Sese- gutė, “žada pasaulį, ku
inžinų
kambariams. Amu
ėjo
Edgar
Stern
Rubarth
gyvena
daugiau
kaip
200,ru vienuolynas. Visur pavyzdinga tvarka.
riame užkariauti žmonės
-§nicija
yra supakuojama
knyga “Exit Prussia”, ku 000 mozūrų, keista, sena
Be to, kun. Juškaitis yra ir įžymus visuomeninin- išbaigs savo dienas, tar rios trečiame skyriuje
Ovvl.
naminiame fronte skudurais.
kas: literatas - redaktorius; buvusis ir esamas įvairių naudami jų ponams”. Su- statomas klausimas “Kas tauta, kartu su 40,000 lie visMes
eikvojame reikmenis,
organizacijų pirmininkas; daug nusipelnęs Moterų | vienytos Tautos, ji sako, yra tikrieji vokiečiai?” ir tuvių, kurie ten gyveno kuriuos mes galėtume ir Vargas protingus žmoSąjungai ir Susivienyjimui išrūpinime čarterio; buvu- p anuoja pasauli, mia- ten pat išskaičiuojama nuo neatmenamų laikų, privalome aukoti pergalei, nes padaro dideliais, o
sis D-ko administratorius ir nuolatinis LDS Centro Į laįsvaį vaikščioja laisvi kas nėra vokiečiai, nors ir nors glaudžiai giminingi Netik turime mažiau vis- kvailus pražudo.
gyvena Vokietijos ribose. jų kaimynams LietuvoValdybos narys ir 1.1, ir 1.1. Vienų tik jo titulų išskai-. ne nuQ yigos J ’
On Battlc Front and Home Front
čiavimas užpildytų ištisą straipsnį.
bėdos, bet laisvi nuo bai- Tame skyriuje tarp kitaje...”
Malonu tokiam sumaniam, darbščiam ir našiam mes despotiškų jėgų, laisĮdomi Medžiaga Apie Lietuvos Ekonominį Gyvenimą
Jubiliatui - visuomenininkui palinkėti ilgių-ilgiausių vi išsivystyti kaipo indivimetų.
K. dualai, laisvi vesti ir su Lenkų Darbininkų Gru- ūkininkus iš stambiųjų
pės (Polish Labor Group) žemvaldžių baudžiavos, ytvarkyti savo reikalus
leidžiamas biuletenis “Po- ra įdomiausias veiksnys
KETURIOS LAISVES
land Fights” rugpiūčio to krašto evoliucijoje
me netik apginti garbingą 28 dienos numeryje įdėjo
Maldaknygė
Pilnas diskusavimas Su šia”, sakė p. Davis. “Bet praeitį, seną
karišką A. Simučio knygos “The
Economic
Reconstruction
vienytų Tautų taikos sie milžiniškos pastangos yra šauksmą ir įsitikinimus,
kių yra galingas ginklas reikalingos laimėti karą bet įvykdinti garbingesnę of Lithuania
v . after, 1918
. . ” “Darbininke” galite gauti ką
laimėjime karo, sakė Ka ir laimėjimas greičiau į- ir pilnesnę ateitį. Kovo- t^mpą apžvalgą, kurioje i tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
ro Informacijų Ofiso Di vyks, jeigu Amerikos jantieji vyrai grįždami į§ sakoma
rektorius Elmer Davis, iš žmonės pilnai supras ob- karo nebus patenkinti tik' “ši knyga yra naudin- išleistą maldaknygę — “Maldų
leisdamas knygutę “Ketu jektyvus dėl kurių jie ko- užtikrinimais nuobodaus gas rinkinys statistikos Šaltinis?’. Ši maldaknygė yra
rios Laisvės”.
voja. Mes netik kovojame saugumo — jie tikės rasti davinių apie Lietuvos eko- paranki kaip vyrams, taip ir
Išleista Atlanto Čarterio prieš ką nors, bet už ką—darbo ir naudingą gyveni- nominį
gyvenimą tarp moterims, nes ji yra nedidelio
sukakties savaitėje kny už laisvą pasaulį tiems mą
dviejų karų. Išvystymas formato — 5’4 x 3% colių
gutė paaiškina būtinas žmonėms, kurie — kaip Kopija šios knygutės ga- žemės ūkio kooperatyvų, Storumo apie pusę colio, odos
laisves dėl kurių Suv. Valstybės Sekretorius sa- Įima gauti pareikalavus iš kurie buvo pagrindu Lie apdarai, ant kurių įspaustas
Tautos kovoja.
kė — supranta “jog aptu- Office of War Informa- tuvos ekonominio gyveni gražus auksinis simbolis —
“Mūsų darbas yra lai rėti laisvę turime kovoti, tion, Washington, D. C.
mo atstatymo, po to kai kryžius karūnoje. Kaina tik
OWI žemės reforma išlaisvino $2.50.
mėti šį karą kuogreičiau- kentėti ir mirti už ją...”l
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DARBININKAS

Penktadienis, Rugsėjo 1B, 1942

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
žemiau talpinama jį T Ja. i 7365. Morkaitė,
Genovaitė Marijampolė.
7392. Mozuraitis, Matas (Jur
tUVQ8 i &vežtų gyventojų (Juozas), 20, ūkininkas

Raudonasis Kryžius Padės
Surasti Jūsų Omines Rusijoj

7366. Morkaitė, Ona (Juo- gis), 27, studentas, gyv. vieta
Pernai metais, prieš pra-; siją, sutiko lietuviams ši' Igliškėliai.
zas)
, 17, mokinys.
rinko ir sutvarkė Lietuvos
sidedant karui tarp Vo- ,tame reikale patarnauti,
Raudonasis Kryžius. Šie 7367. Morkus, Juozas (Juo 7393. Mozuraitienė, Elzbieta
kietijos ir Rusijos, buvo' Kiekvienas, kuris matė
(Motiejus), 67, ūkininkė, gyv.
sąrašas yra labai svarbus, zas) , 9, mokinys.
išvežta daug žmonių iš savo giminės vardą pasnes iš jo Amerikoje gyve 7368. Morkunaitė, Gražina vieta Igliškėliai
Lietuvos į Sovietų Sąjun- kelbtuose išvežtųjų žmo7394. Mozuraitienė, Antaninanti giminės ar pažįsta (Kazys), 4, g. vieta Saringės.
gos gilumą. Keliolika tuk-:nių sąrašuose arba klo
mi galės sužinoti apie sa 7369. Morkūnas, Kazys (Mar- na, 26, šeimininkė, gyv. v. Kistančių tų tremtinių var- kiu būdu patyrė apie savo
dūliai.
vuosius, nuo kiurių dabar tynas), 35, ūkininkas.
dų buvo paskelbta Ameri- giminių išvežimą į Rusiją,
7370. Morkuvienė, Aleksan- 7395. Mozuraitis, Jonas (Si
negauna jokių žinių.
kos lietuvių laikraščiuose, gali kreiptis į artimiausią30, šeimininkė, g. v. Sa- mas), gimęs 1912, ūkininkas,
Sąrašas sunumeruotas ir drą,
Bet tik apie labai mažą jį Raudonojo Kryžiaus
g. vieta Kiduliai.
alfabetiškai
sudarytas. ringė.
dalelę jų iki šiol pasisekė skyrių žodžiu arba laišku,
7371. Morkuvienė, Elena, 45, 7396. Mozuraitytė, Gražina
Pirmiausia paduoda išvež ūkininkė, gyv. vieta Grybeliai, (Juozas), 1 metų amžiaus, g. v.
patirti, kur jie dabar gy prašant tuos gimines sutojo pavardę, vardą, o Utena.
vena ir kokia jų padėtis. rasti.
Skirsnemunė.
skliauteliuose tėvo vardą, 7372. Morkūnas, Bronius, 7397. Mozuraitis, Vytautas
Amerikos
lietuviams,
išvežtojo amžius ir gyve (Antanas), 18.
kurių
giminės
pateko į Kadangi nex visi
.. . moka
...
į (Juozas), 7.
Rusiją
ir
tenai,
gal
būt,
i
angliškai
parašyti
laišką,
namoji vieta Lietuvoje.
7373. Morkūnas, Julius (An-i 7398. Mozuraitytė,
Stasė
kenčia didelį vargą, rei-;131 .Raudonojo Kryžiaus
(Tąsa)
tanas), 16.
: (Juozas), 13, mokinė.
kia susirūpinti jų Ūkimu, i
Chmagoje sutiko
7399. Mozuraitis, Juozas
7346. Mosteika, Adolfas (Sta 7374. Morkunaitė, Elena (Anpriimti
iškirptas iš laiknes jeigu mes jiems nesu
tanas), 17.
(Juozas), 16, mokinė.
sys), 7 mėnesių amžiaus.
teiksime pagalbos, tai kas
“a"kas, kūnas is7375. Morkunaitė, Janina
7400. Mozuraitienė, Veronika
7347. Mosteikienė, Aleksan
jiems
padės?
Pirmiausia,
‘
remt
MN
gimines pnpil(Tomas), 44, ūkininkė, gyv. v.
dra (Antanas), 30, šeimininkė. (Antanas), 14.
reikia sužinoti, į kurias d>'s paduoda™ ieškomų
7348. Mosteika, Stasys (Jur 7376. Mularskis, Pranas (Vai- Skirsnemunė,
vietas jie buvo išvežti, kad :s,n’enų v?rd"? * “tUS
tiekus), 43, samdinys, gyv. v.
7401. Mozūraitis, Juozas
gis) , 32, ūkininkas.
būtų galima su jais susi-:{a^us’ pažymėtus bianBronius Kėdainiai.
j (Juozas), 44, ūkininkas, gyv.
7349.
Mosteika,
siekti.
Įkoje.
7377. Mryželytė, Marija (Ka- v. Skirsnemunė,
(Jurgis), 16.
Amerikos Raudonasis Žemiau paduodame to7350. Mosteikienė, Mikalina rolis), 12, mokinė, gyv. vietai 7402. Movčenaitė, Eugenija
Kryžius,
gavęs daug pra- kių blankų pavyzdžius,
Seirijai.
i (Liudas), gimusi 1923, ūkinin-!
(Pranas), 51, ūkininkė.
nešimų iš Lietuvos, per lietuvių ir anglų kalbomis
7378. Mryželis, Karolis (Au- kė, gyv. vieta Gervėčiai, Saka7351. Mosteika, Jurgis (To
Tarptautinį
Raudonąjį' (pripildyti ir pasiųsti reiDvidešimt astuoni asmens buvo sužeisti, kai
mas), 62, šeimininkas, gyv. v. gustinas), 52, samdinys, gyv. ličiai.
apie masinius ■ kia tiktai anglišką blanvieta Seirijai.
7403. Movčenas, Kazys (Liu- traukinys išmetė Streetkarį nuo bėgių ir kai pastara- Kryžių,
Bakaičiai.
žmonių
išgabenimus
į Ru-’ką).
7379. Muchlinas, Stepas, gi- das), gimęs 1925, ūkininkas, g-si trenkė į stulpą, Milwaukee, Wis., kryžkelėse.
7352. Moskolenka,
Kašte
(Jurgis), 58, šeimininkė, gyv. męs 1894, ūkininkas, gyv. vie- vieta Gervėčiai.
AMERICAN RED CROSS
7415. Motiejūnaitė,
Marija'gis), 58, ūkininkas, gyv. vieta AMERIKOS RAUDONASIS
7404. Movčenienė, Koste (Peta Akmeniškių dvaras.
vieta Vilnius.
KRYŽIUS CHICAGOS
CHICAGO, CHAPTER
7380. Muchlinienė, Elena, gi tras), 52, ūkininkė, gyv. vieta (Jonas), gimusi 1933, gyv. v. Igliškėliai.
7353. Mosevieius, Viktoras
SKYRIUS
HEADQUARTERS
Sakalaičiai, Gervėčiai.
i Viešintai.
7446. Muneškienė, Marija
(Jonas), 63, kasierius, gyv. v. mus 1894, šeimininkė.
616 South Michigan Avė.
616 Soūth Michigan Avė.
7405. Movčenas, Liudas (Ma7416. Motiejūnas, Algirdas (Baltrus), 29, šeimininkė.
7381. Muchlinaitė, Niara
Raseiniai.
Chicago,
Illinois.
Chicago, Illinois.
7447. Muneškaitė, Birutė
tas), 56, ūkininkas.
(Jonas), gimęs 1927.
7354. Mosevieius, Kazys (Ka (Stepas), gimusi 1917.
7406.
Motuzaitė,
Emilija
(Jo7417.
Musteikis,
Antanas
(Vincas),
12,
mokinė.
7382.
Mudmickas,
Vacius
zys), gimęs 1911, samdinys, g.
Prašau padėti man surasti šį
Help me, please, find the
7448. Muneškaitė, Gražina asmenį, išvežtą iš Lietuvos į following person who had been
(Antanas), 63, ūkininkas, g. kubas), 43, ūkininkė, gyv. vie- (Vincas), gimęs 1901, ūkininvieta Vilnius.
ta Daniliauskai.
kas, gyv. vieta Kuktiškiai.
(Vincas), 12, mokinė.
7355. Morkvenas, Jonas, 37, v. Šėta, Normainiai.
Rusiją:
deported from Lithuania to
7407. Motiekaitis, Vytautas
7418. Musteikienė, Teklė (A7449. Muneška, Keistutis
7383. Mučinskas, Jonas (Po
mokytojas.
SSSR territory:
(Vincas), 6.
7356. Morkvenienė, Adelė vilas), 33, knygvedis, gyv. vie (Pranas), 15, mokinys, gyv. v'. dolfas), 57, ūkininkė.
Vardas-pavardė:
7419. Musteikis, Bronius (Anta Kaunas.
Biržai.
7450. Mundvys, Juozas (Mi
(Pranas), 37, mokytoja.
Full Name:
7408. Motiekaitytė,
Elena tanas), 12, mokinys.
kas), gimęs 1906, karininkas, ! ?askiausias adresas
Ruta
7384. Mučinskienė, Viktorija
7357.
Morkvenaitė,
7420. Musteikis,
Zenonas gyv. v. Vilnius.
(Stasys), 26, samdinė.
(Pranas), 17, mokinė, gyv. vie
(Jonas), 11.
sietuvoje:
Lašt full address:
i wz. c?
r r? sv
(Antanas), 11, mokinys.
7451. Muliolis, Jonas (Pra
- 7358. Morkvenas, Algis (Jo . 7385. Mučinskaitė, Algutė, ta Biržai.
(Jonas), 4 metų amžiaus.
7409. Motiekaitytė, Anelė 7421. Musteikytė, Stasė (An- nas), 1 metų amžiaus, gyv. v. Amžius:
Age:
nas), 6.
7386. Mažeika, Kazys (Mi (Pranas), 28, gyv. v. Dotnuva, tanas), 10, mokinė.
Gimimo vieta:
Place of birth:
?
Mažeikiai.
7359. Morkvenas, Rimantas
kas),
gimęs
1902,
karininkas,
7410.
Motiekaitytė,
Ona
7422.
Musteikis,
Vytautas
7452.
Muliolienė
Pusčiūtė
r
'♦
(Jonas), 3.
Citizenship:
(Juozas), 48, ūkininkė, g. vie- (Antanas), 9, mokinys.
Stefa (Antanas), 30, samdinė, Pilietybė:
7360. Morkus, Rimgaudas gyv. vieta Vilnius.
Occupation:
Užsiėmimas:
7387. Mažeikienė, Katarina ta Biržai.
i 7423. Musteikis, Arvidas gyv. vieta Mažeikiai.
(Vladas), 14, mokinys, gyv. v.
Šeimyninė
padėtis:
Marital Status:
(Teodoras),
gimusi
1910,
šei7411.
Motiekaitis,
Pranas
;
(Antanas),
6.
7453.
Muliolis,
Pranas,
moky

Kaunas.
(Juozas), 56, ūkininkas.
7424. Musteikis, Juozas (An tojas.
7361. Morkuvienė, Bronė (Jo mininkė.
7412.
Motieka,
Kazys
(Bene

7388.
Mažeikaitė,
Irena
(Ka

7454. Maceika, Jonas (Anta- Vardai ir adresai kitų žmonių, Narnės and addresses of other
tanas),
3.
nas), gimusi 1906, mokytoja,
diktas), 1 metų amž., gyv. vie
7425. Musteikis, Kazys (An- nas), gimęs 1901, mokytojas, kurie gali suteikti informacijų: people who might have Infor
zys), 9.
gyv. vieta Kaunas.
mation :
7389. Mozurienė - Balnytė, ta Rozalimas, Meldiniai.
tanas), 1.
i gyv. vieta Anykščiai.
7362. Morkus, Vladas, 44, g.
7426. Murzienė - Praąckevi7455. Mačeikienė, Sofija, gi
Antanina (Juozas), 27, ūkinin 7413. Motiekienė - Samoškaivieta Kaunas.
tytė, Julija (Gabrielius), 23, čiūtė, Bronė, 36, gyv. vieta musi 1903, mokytoja.
7363. Morkus, Juozas (Jo kė, gyv. vieta Kiduliai.
7456. Mareškevičius, Zbig- Mano Vardas:
7390. Mozūras, Jonas, 29, ū-. ūkininkė.
Kaunas.
nas), 54, ūkininkas, gyv. vieta
My Name:
7427. Murikas, Jonas, 34, nius, 24, studentas, gyv. vieta
kininkas, gyv. vieta Kiduliai, i 7414. Motiejūnaitė, Justina
čekuva.
7391. Mozuraitis,
Motiejus ! (Jonas), gimusi 1936, gyv. v. mokyklas inspektorius, gyv. v. Kražiai.
7364. Morkuvienė, Kazė (Juo
Adresas:
/Address:
7457. Matiukonienė, Uršulė,
(Jurgis), 26, samdinys, gyv. v. Viešintai.
Vilnius.
zas), 42, šeimininkė.
7428. Murauskaitė,
Bronė 30, gyv. v. Anykščiai.
Citizenship:
Pilietybė:
■te..
7458. Matiukonis, gyv. vieta
(Bronius), 5, gyv. v. GerviAnykščiai.
čiai.
Giminystė su paieškomu asme- Relationship to person in Lith7459. Merkevičienė, Pulcheri niu:
7429. Murauskaitė, Česlovą
tuania:
ja (Pranas), 24, samdinė, gyv
(Bronius). 13.
Pripildyti reikia tik anglišką blanką, dešinėje pusėje; pas
7430. Murauskaitė, Eugeifija vieta Daugailiai.
7460. Mikavičius, Juozas (Ju kui ją iškirpti, įdėti į konvertą, užadresuoti — taip, kaip pa
(Bronius), 18.
7431. Murauskienė, Viktorija, liūs), 21, darbininkas, gyv. v. rodyta blankos viršuje; užlipinti pašto ženklelį ir pasiųsti.
Raudonojo Kryžiaus skyrių yra visuose didesniuose mies
44, ūkininkė, gyv. v. Gervėčiai. Kražiai.
tuose.
Taigi nėra reikalo adresuoti ir siųsti į Chicagą. Gali-j
7461. Minkevičienė, Vanda,
7432. Muraška, Albinas (Jo
40, ūkininkė, gyv. vieta Stade- ma pasiųsti arba priduoti vietiniam skyriui.
nas), 17, gyv. vieta Barzdai.
7433. Muraška,
Keistutis liai, Užpaliai.
7477. Nadzeika, Kastytis (Le-į
7462. Minkevičiūtė, Irena v. Butrimonys.
(Vincas), 6, gyv. vieta Kopūs7474. Nadzetkienė, Ona (Vin onardas), 5.
(Česlovas), 13, mokinė.
tinė, Igliškėliai.
cas),
33, šeimininkė, gyv. vieta
7463. Minkevičiūtė,
Elena
7434. Muraškaitė, Birutė
7478. Naglius, Aleksandra
Alytus, Butrimonys.
(Česlovas), 11, mokinė.
(Vincas), 11.
(Ignas), 52, samdinys, gyv. v
7475. Nadzeikaitė,
Aldona Žagarė, Šiauliai.
7464. Minkevičius, Bagdonas
7435. Muraškaitė,
Gražina
(Leonardas),
12,
Butrimonys,
(Česlovas),
10,
mokinys.
(Vincas), 13.
7479. Naglienė, Janina, 45
7465. Mišeikis, Petras (Anta Alytus*
7436. Muraškienė, Marija, 28,
šeimininkė, gyv. vieta Kauna^
šeimininkė, gyv. v. Igliškėliai. nas), gimęs 1908, samdinys, g. 7476. Nadzeika, Algimantas
7437. Muraška, Vincas, 60, vieta Kražiai.
(Bus daugiau)
(Leonardas), 9.
7466. Mocka, Julius (Jonas)
ūkininkas.
7438. Muraškaitė,
Marcelė 42, ūkininkas, gyv. vieta Ger
(Antanas), 36, ūkininkė, gyv. vėčiai, Navarėliai.
7467. Mockienė, Bronė (Jurvieta Kybartai.
7439. Muraškienė, Petronėlė,įgis), 45, šeimininkė, gyv. vieta
bešališki Reader's Oigest tyrimai
49, šeimininkė, gyv. v. Kybar Gervėčiai.
7468. Mockaitė. Marija (Juo
tai.
Keičia Cigaretę Idėją Milijonuose!
7440. Muraška, Juozas (An zas), gimusi 1919.
Mocka,
Romualdas
7469.
Reader’s Digcst gavo nepriklausomu bandymų
tanas), 45, ūkininkas.
laboratoriją patikrinimui 7 vadovaujančių ciga7441. Muralis, Jonas (Felik- (Juozas), gimęs 1921.
retų — ir raportavo pasekmes savo liepos mė
sas),
40, ūkininkas, gyv. vieta 7470. Mocka, Marijonas (Juo
nesio laidoje.
zas), gimęs 1930, mokinys.
Panevėžys.
• Dūmuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA niko
7471. Mockaitė, Elena (Juo
7442. Muralienė, Adelė (Mi
tino!
zas),
gimusi 1937.
kas), 32. mokytoja.
• OM GoM buvo MAŽIAUSIA jrituajantių sa
7472. Naikauskaitė, Jadzė
7443. Muralis, Algimantas
vybių (tars and resins)!
(Kostas),
26, ūkininkas, gyv.
(Jonas), 7.
Pakeiskit — i lengvius. Švelnius, cigaretus—
7444. Muralytė,
Danguolė v. Vaigūnai, Šiauliai.
naujus Old Gold'
7473. Nadzeika. Leonardas
(Jonas)
,
5.
P. EORILJ.ARD COMPANY. Established 17«0
(Jonas),
47, mokytojas, gyv.
7445. Muneška, Vincas (JurSibiran

sąrašą,

kurį SU-

i

L*

r

Laimėtojas!
OLD GOLDS rodo
MA71AUSIAI Nikotino

j

MAŽIAUSIA Į Erzinančių Savybių
(Tars and Resins)

\

>

DARBININKAS

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1942

d

C. BROOKLYN, N. Y.

LDS Studijų Rateliams

ATOSTOGOMS PRAĖJUS

Aukojo Intertypos Fondui

Nuo rugsėjo 14 d. vėl visi

S. Žmones Trokšta Taikos
prie savo darbo. Vaikučiai rū
pestingai traukia į mokyklas.
Jūs matysite, kad šitie ir kiti iškasuose atradi
Organizacijų veikimas irgi pra
mai nušviečia dalykus tvirčiau įrodinančia šviesa.
sideda, tik gaila, kad tas karas
Šitie visi atradimai vieningai kalba su akmenų pa
minklais. Ir iš tos vieningos kalbos ar neišsiveržia
linkime pasisekimu, kad galėtų viską ir visur labai pakrikdė.
NEW BRITAIN. CONN.
ištikimai pildyti savo pareigas Daugelį šeimų yra apleidę sū
pirmųjų amžių Bažnyčios tikrumas ir neabejotinas
nūs - vyrai. Bet visuose yra
kariuomenėje.
užtikrinimas, kad persekiojimuose ir prispaudimuo
RUOŠIASI PAGERBTI
pasišventimas ir pergalės pasi
KLEBONĄ
se ji augo ir stiprėjo? Šitas pirmųjų amžių Bažnyčios
ryžimas.
šauksmas yra paskatinimas į tikėjimą ir viltį tų, ku Šv. Andriejaus lietuvių para Rugsėjo 5 d., įvyko šaunios Visur jau didelė stoka vyrų,
rie mūsų dienose, tų sujudimo dienų, kurios prana pijos parapijiečiai ruošiasi pa jungtuvės, pavyzdingos jaunos o už pusmečio dar jų sumažės.
porelės.
Marytė Masiulytė,
šauja užtikrintus įvykius, kad jie klajojančiai žmoni gerbti savo kleboną kun. M. duktė Juozo ir Anastazijos Ma- Vyrų darbus netik dirbtuvėse
jai priduotų taikos troškimą, mūsų Atpirkėjo palai Pankų, jo varduvių proga. Ko siulių, ištekėjo už inž. Aleksan pavaduoja moterys, bet jau jų
mos ir pastatytų Kristaus kryžiui altorių, Kuriam vi misija ruošia šaunų bankietą, dro Skarulio, kuris yra sūnus rasime ir karo tarnyboje. Tad
kuris įvyks sekmadienį, rugsė
sa žmonija priklauso.
Aleksandro ir Julijonos Skaru ką jau bekalbėti apie didelį
jo 27 d., 5 vai. po pietų, parapi
Dieviškoji Bažnyčios pasiuntinybė,, įsteigta ant
lių iš Maspeth, L. I. Moterystės trūkumą vyrų įvairiose orga
jos salėje.
nepajudinamos Petro Uolos, nėra žemėje aprubežiuo- Muzikos ir dainų programą] Sakramentą suteikė klebonas nizacijose. Bet jų vietą turi už
ta kokioje vietoje, ar kokiame veikime. Bet kaip kiek išpildys Šv. Cecilijos choras, kun. E. Gradeckas. Kadangi imti su didesniu pasišventimu
viename amžiuje, taip ir dabartiniai laikai uždeda jai vadovybėje gabios vargoninin Marytė priklausė prie šv. Ka merginos ir moterys. Beabejo,
naujus darbus, pareigas ir rūpesčius. Prašymai pagel kės p. Izabelės Jenkeliūnaitės. zimiero parapijos choro, tai tas bus tik laikinas vyrų pava
davimas karo laiku.
bos, kuriuos Mes kasdieną girdime pasakytų Mums, Seselės Pranciškietės mokina Šv. Mišių metu choras iškilmin Jau šiandien yra daug chorų,
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo
jei Mes dar nežinotumėm, ką dabartiniai laikai prašo vaikučius išpildyti žaidimus ir gai giedojo.
kur vyrų kaip ir nėra, bet čia lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny
Tėveliai iškėlė gražias vestu juos gali gražiai pavaduoti
ir reikalauja iš Bažnyčios, būtent, panaudoti savo au vaidinimus.
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
toritetą, kad dabartinis karas užsibaigtų ir upeliai Šeimininkės galvoja kaip ir ves, taipgi iškilmingą vestuvių merginos, jeigu jos vyrų skai namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
kokius valgius gaminti, kad puotą, į kurią sukvietė skait čių padvigubins.
kraujo ir ašarų sudarytų teisingą ir pastovią taiką.
mažai kainuotų ir būtų ska lingą giminių draugų-gių ir Gražų pavyzdį duoda jaunų J. Sekys, Hartford, Conn...................................... $1.00
Taikos Pastangos
Mary Kupraitis, E. Newark, N. J........................... 1.00
nūs. Kun. V. Ražaitis rūpinasi pažįstamų būrį. Vestuvių nuo
Mūsų sąžinė yra liudytoja, kad nuo to laiko kai išplatinti kodaugiausia tikie- taika buvo linksma draugiška moterų d-ja. Jos jau daug pa Julija Kavaliauskas, Hartford, Conn.................... 1.00
rodė aktyvumo savo veikime.
Dievo Apvaizda, Mūsų silpnoms jėgoms, paskyrė taip tų, ir taipgi kviečia svečius.
ir maloni. Jaunieji susilaukė Jų šio sezono veikimas prasi Mrs. Janolunas, Maspeth, N. Y.............................. 5.00
sunkią Vyriausiojo Ganytojo vietą, Mes veikėme prieš Parapijiečiams lieka tik įsi daug sveikinimų ir brangių do
deda šį šeštadienį, rugsėjo 19 Louise Liuras, VVaterbury, Conn..............................5.00
karo pradžią ir jam prasidėjus, kad sugrąžinti taiką. gyti tikietus ir laukti sekma vanų. Abudu jaunuoliai buvo d., 7 vai. vakare, kur įvyks V. Yasevičius, Arlington, N. Y................................. 2.00
Mes dirbome kiek tik Mūsų pajėgos išnešė ir kiek A- dienio, rugsėjo 27 d., ir tą die pavyzdingi lietuviai ir geri ka gražus BINGO žaidimas para Mrs. F. Jusis, Cleveland, Ohio............................. 1-50
paštališkoji pasiuntinybė leido. Bet dabar, kuomet ną dalyvauti šauniame bankie- talikai. Taigi galima tikėtis, pijos svetainėje. Jos laukia Alice Laukaitis, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
tautos gyvena nepasitikime, laukdamos naujų užpuo te mūsų klebono garbei. Turė kad sukurs gražų ir pavyzdin skaitlingo visų atsilankymo šį J. K. Chapas, Rochester, N. Y................................5.00
limų ir mūšių, šia proga Mes vėl norime tarti žodį apie sime progą pasveikinti savo gą gyvenimą.
pirm, šio sezono parengimą, A. Petrauskaitė, VVaterbury, Conn........................ 2.00
taiką. Ir Mes tai darome visai bešališkai, nes visi žmo kleboną ir jam pareikšti pagar Sveikinu ir aš jaunavedžius tuomi joms bus priduota dau J. Powell, N. Cambridge, Mass............................... 1.00
nės Mums lygiai brangūs. Mes gerai žinome, kad da- bą ir meilę, nes kleb. kun. M. ir linkiu sveikatos ir Dievo pa giau energijos jų veikime.
Mrs. E. Schlofer, Baltimore, Md............................ 5.00
bartiniose sąlygose, ypatingi teisingos ir pastovios Pankus mūsų parapijoj sun laimos.
Mrs. A. Griska, Donorą, Pa........ ..................... »__ 1.00
NAUDOKIMĖS PROGA
taikos pasiūlymai nebus priimti. Tiesą pasakius, kas kiai darbuojasi.
Po šešių metų rimtos ligos? Parapijos mokyklėlėj moks Miss M. Stepikis, Donorą, Pa................................ 1.00
tik šiuo metu kalba apie taiką, tai įsistato save į pa IŠ SESELIŲ PRANCIŠKIE praeitą savaitę su šiuo pasauliu las jau prasidėjo. Mokina Se Pr. Razauskas, Batlimore, Md................................ 1.00
vojų vieną ar kitą kariaujančių pusę įžeisti. Iš tikrų ČIŲ RĖMĖJŲ SUSIRINKIMO atsiskyrė Povilas Styra. Pali sers Pranciškietės. Tėvai turė Mrs. P. Rasimienė, Plains, Pa................................ 1.00
jų, kada viena pusė tvirtina savo apsaugą laimėji Rugsėjo 13 d., parapijos sa ko nuliūdime savo žmoną Oną tų susirūpinti jų vaikučių atei P. Kauklys, E. Hartford, Conn. .......................... 5.00
mais, kita turi viltį ateities kovose. Tačiau, jei dabar lėje įvyko Seselių Pranciškie Styrienę, sūnus Povilą ir Al t imi, nes mokslas nemokamas, V. Kudirka, Norwood, Mass................................... 2.00
tinis jėgų sustatymas, laimėjimai ir pralaimėjimai čių Rėmėjų susirinkimas. Da bertą, dvi dukteris — A. Ma- tik reikia naudotis proga. Ka- Ona Rapolienė, S. Boston, Mass............................ 1.00
politinėje ir militarinėje srityje, neženklina praktiš lyvavo Seselės ir nemažas skai neniaitienę ir Luciją. taipgi dangi parapijos bažnyčia ran- Mrs M Pavolonis, Kingston, Pa............................ 1.00
draugus ir gimines, kurie liūdi dasi tik 2 gatvės nuo 8 Avė J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y................................... 5.00
ką galimybę taikos sudarymui, sunaikinimas medžia čius rėmėjų.
Nutąrta
pasiųsti
sveikinimą
netekę gero tėvelio, vyro ir Subway, tai labai patogu ir iš B. Budris, Brooklyn, N. Y......... ...... . ......... .....—.... 1.00
ginėje ir dvasinėje srityje taip nuolatiniai didėja, kad
su dovana Šv. Pranciškaus draugo. Palaidotas iš Šv. Kazi toliau atsiųsti vaikučius. Šią
reikalauja visų jėgų įtempimo kuogreičiausiam karo
P. Zylinskas, Kearney, N. J................................... 2.00
Vienuolyno
Rėmėjų Seimui,
užbaigimui. Jau nekalbant apie tiesioginius žiauru kuris įvyksta rugsėjo 20 d., miero par. bažnyčios. Šv. Mi mokyklėlę turėtų lankyti bent J. Makauskas, VVaterbury, Conn............................ 1.00
šias atnašavo klebonas kun. E. 50-75 vaikučiai. Tas priklauso
mus ir žudymus, apie kuriuos Mes pirmiau kalbėjome Pittsburgh, Pa.
Gradeckas, į kapus palydėjo, ir vien tik nuo tėvų. Gal kuomet Mrs. A. Gradeck, New Britain, Conn..................... 1.00
ir pasmerkėme, ir dabar vėl prašome, kad jie būtų ne Seselė Maria Urbana papa suteikė paskutinį patarnavimą ir norėsit, kad jūsų vaikai pra A. Gerulis, Kearney, N. J.......................... ............. 1.00
leistini, pats karas, kuris gręsia pasidaryti dar bai sakojo daug įdomių ir šiurpių savo nariui giminės draugai ir moktų lietuviškai, bet nebus E. Luolienė, Montello, Mass.................................... 1.00
sesnis, per naujus tekniškus išradimus, neša žmo pergyvenimų Lietuvoje, laike pažįstami.
Ant. Paulauskas, S. Boston, Mass........................ 2.00
progos.
nėms ir tautoms iki šiol negirdėtą vargą, kančias ir bolševikų okupacijos. Taipgi
Mrs. Debeikienė, VVorcester, Mass.............. ~........ 1.00
nelaimes. Mūsų mintys yra su narsiais kovotojais, su parodė gražių paveikslų. Sese Nuliūdimo valandoje Moterų
HARTFORD,
COHH.
M. A. Ciunytė, New Hampshire..............................2.00
Sąjungos 33 kuopos valdyba ir
nesuskaitoma daugybe žmonių gyvenančių mūšių lė apdovanojo rėmėjus gražio narės
Mrs. K. Uzubel, Rockford, III....................................1.00
reiškia gilią užuojautą
PASKUTINIS PIKNIKAS
vietose, okupuotuose kraštuose, ar gyvenančius savo mis dovanėlėmis iš Lietuvos, savo narei sąjungietei Štyrie- Šv. Elzbietos draugijos pikni S. Krasauskienė, Chicago, III................................ 25.00
kraštuose. Mes galvojame — ir kaip negalvosime — būtent, gintaro gabalėliais ir nei, netekus savo mylimo vyro, kas įvyks rugsėjo 20, Station A. Cernauskas, Jersey City, N. J............................ 2.00
apie žuvusius, milijonus nelaisvių, motinas, žmonas, iš Vilniaus Kalvarijų upelio ak taipgi visai šeimai, netekus ge 24 — Lighthouse Grove, Glas- J. Baltronis, Coxsackie, N. J.................................... 1.25
sūnus, kurie dėl savo tėvynės meilės taip skaudžiai menėliais. Tai yra labai širdžiai ro tėvelio. Lai gerasis Dievas tonbury, Conn. Šis piknikas Mr. & Mrs. J. Gronskis, Chicago, III........................ 2.00
brangios dovanėlės, už ką rė
turi kentėti. Mes pamąstome apie vedusiųjų perskiri- mėjai
suramina likusius, taipgi sutei bus įdomus, ypač valgiais. Bus: A. Krukauskas, Camden, N. J................................ 1.00
yra dėkingi Seselei Urkia Amžiną ramybę Povilo vė kugelio dėl kauniškių: grikių J. Budres, Linden, N. J........................................... 2.00
mą, sunaikinimą šeimos gyvenimo, badą ir ekonominį banai.
lei dangaus karalijoj, kur nėra košės dėl dzūkų; rūkytų iaąinių F. Kazlauskas, Phila., Pa........................................ 5.00
skurdą. Ar kiekvienas tų blogybių ir sunaikinimo var
dėl suvalkiečių; ‘hot dogs’ ir Adolphina Loh, Brighton, Mass............................. 5.00
das neženklina nesuskaitomą daugybę širdį - perve “DARBININKO” SKAITYTO skausmų nei vargų.
JŲ
IR
GERŲ
DARBŲ
‘clams’ dėl Amerikiečių.
riančių įvykių, kuriuose matoma apverktinas žmonių
M. Marciulaitienė, Dorchester, Mass..................... 1.00
Kun.
Dr.
M.
Cibulskas,
bu

RĖMĖJŲ DĖMESIUI
Turėsime žaidimų. Žais mote
padėjimas? Žmonija niekada nepergyveno tokių bai
mūsų parapijos vikaras, rys ir vyrai. Bus “peanuts Ant. Viesienė, Dorchester, Mass............................. 1.00
sių nelaimių, kai dabar ir, Mes bijome, kad netolimo Jau praėjo metai nuo mirties vęs
Mrs. E. VVesockes, Athol, Mass..................................2.00
kuris dabar eina vikaro parei
ji ateitis atneš dar sunkesnių ekonominių ir sociali a. a. kun. dr. Jono Navicko, gas Nashua, N. H., buvo atsi race”. Duosime prizes tiems, N. N., VVorcester, Mass............................................. 1.00
TT. Marijonų Provincijolo ir lankęs vėl į mūsų parapiją ir kurie bus greitesni.
nių vargų.
Kviečiame visus dalyvauti. U. Repšys, W. Hartford, Conn.................................. 1.00
Marianapolio
Kolegijos
rekto

Per daugelį metų, išmintingiausieji ir geriausios
pasakė gražų pamokslą, taipgi Mėginsime visus užganėdinti. B. Macenas, Hartford, Conn...................................... 2.00
valios žmonės pašventė visas savo pajėgas socialinio riaus, išeivijos vado. Greitai padėkojo visiems už piniginę Apart to bus ir šokiai.
C. Seaga, Detroit, Mich............................................. 1,00
sueis
metai
kai
Marianapolio
klausimo išsprendimui, o dabar vėl matome, kaip
dovaną, kurią parapijonai įtei Iki pasimatymo
M. Gutauskas, New Britain,Conn.............................2.00
Kolegijos Rėmėjai savo seime kė kun. Cibulskiui apleidžiant
valstybių pinigai, kurie turėjo būti sunaudoti žmonių
Rengimo Komisija. PASTABA:
nutarė sukelti dešimtį tūkstan
gerovei, šimtu bilijonais išleidžiami gerybių ir gyvy čių dolerių fondą, kad iš to mūsų parapiją. Kun. M. Cibul
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš
skas sakė, kad visiškai nesiti
bės sunaikinimui.
AMS
TBPAM,
H.Y.
“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš
fondo būtų galima išlaikyti kėjo, kad tiek daug geros šir
kaičio
naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę
vienas neturtingas studentas. dies draugų įgijo mūsų parapi Rugpiūčio 30 d. įvyko Šv. Ka
Klausimai Apsvarstymui
Pagalvokime gerai, ar tai nė joj savo darbuotės laikotarpyj. zimiero parapijos choro pikni — “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja
ra kilnus ir garbingas darbas?
1. Kame glūdi tikrosios taikos paslaptis?
kas. kurio pelnas buvo paskir $2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
Paklauskime
savęs,
ar
jau
pri

2. Ko Bažnyčia reikalauja iš tikinčiųjų ?
Šv. Kazimiero parapijos ba- tas Seserims Vienuolėms. Die SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
sidėjau prie to garbingo mūsų zaras prasidės spalių 10 d., ir na buvo labai graži, todėl ir
3. Ar Popiežius dėjo pastangas karą sulaikyti?
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
išeivijai darbo?
tęsis sekančiomis dienomis — žmonės gausiai suvažiavo. Bu ramą ir nuoširdumą.
4. Kokias nelaimes karas atneša?
Jei ne, tai dabar laikas prisi 17-24-31. Klebonas nuoširdžiai vo atvykę ir. iš kitų kolonijų,
5. Kaip karas apsunkina darbininkų gyvenimą?
dėti ir prisiminti šv. atminties prašo visų parapijiečių ir drau kaip tai iš Troy, Albany, Sche- čius, J. Luzinas, J. Jurkonienė, su kitomis Sesutėmis mokyto
6. Kas labiausiai nukenčia karo metu?
pasišventusio •vado kun. dr.
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ii
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gijų prisidėti aukomis ir pla
T. M. tinti Karo Bonų laimėjimo se
rijas. Taipgi prašo visų drau
gijų bei kuopų nerengti paren
NEW HAVEN, CONN.
gimų, tomis dienomis.
Praeitą savaitę buvo parvy
kęs kelioms dienoms atostogų Rugsėjo 20 d., tuojaus po mi
visiems gerai žinomas karys šių, paprastu laiku, įvyks Mo
Jonas Matulaitis, kuris yra terų Sąjungos svarbus mėnesi
stovykloj Fort Bragg, N. C. Jo nis susirinkimas. Visos narės
nas gerai atrodo, sveikas ir pa kviečiamos atsilankyti ir atsi
M.
tenkintas savo tarnyba. Aplan vesti naujų narių.
kė savo gimines, draugus ir pa
Infliacija yra priešas,
žįstamus ir buvo visų vaišina| mas.
Malonu yra sužinojus, kad kurio tu negali matyti.
į Jonas jau yra pakeltas į Corpo- Nugalėk ją Karo Bonų
1 ral rangą. Sveikinam Joną ir sutaupomis.
Jono Navicko darbus.

Užsisakykite Toniko Pas Mus

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

Myopia Club Beverage Co.
Graftob Aw„ Islington, Mass. TeL Dedham 1304-f

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R *

I

1

nectady, Fort Plain, Cohoes,
Herkimer, Utica, Rochester ir
kitur. Visi linksmai praleido
laiką.
Amsterdamo lietuviai biznie
riai nuoširdžiai parėmė šį pik
niką aukomis. Štai vardai: K.
Rupšis. Mikas Svidarskas, Vla
das Stanionis, Jonas Bučkauskas, B. Urbonavičius, J. Ktrkauskas, M. Stakauskas, P.
Bobinas, J.- Samauskas, A.
Grincas, V. Kazilas, L. Sarge
lis, A. Kučis, p. Butkus, J. Daučiūnas. B. Makačinas, M. Strikulis, J. Piliponis, Reimondas
ir Pranas Bulotai, A. Cikanavi-

J. Maziliauskas, B. Gustas, S.
Cikanavičius, J. Kazikaitis, S.
Saldis, J. ir M. Kibartai, B. ir
A. Vainauskai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems
biznieriams.
Komisija dėkoja kun. J. Raštučiui už skelbimą ir dalyvavi
mą; dėkojame visiems sve
čiams ir viešnioms už dalyvavi
mą, o ypač viešniai Sesutei Agotai, Šv. Kazimiero parapijos
mokyklos įkūrėjai. Visiems pa
rapijiečiams buvo labai malonu
su Sesute Agota pasikalbėti.
Ji atvyko iš Rochester, N. Y.
Sesutė Agota supažindino visus

<4

jomis.
Parapijiečiai sveikino Sesutę
Agotą ir linkėjo jai geriausios
sveikatos, ir dėkojo jai už at
vykimą ir dalyvavimą piknike.
Komisija,

Phone 1181

A. P. KARLONAS
Lietuvis Grabeliu
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

ver >«* •i’a(r SaBA~r"-

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1942

KOLONIJOSE ‘
LAIRBKE, MASS.
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DARBININKAS

JE4S
GJRJDJSZ7 £2EZWTO,
dirka rugsėjo 13 d. apsivedė
su p. Ona Razvadauskaite iš
Bostono- Dabar Pėdžia ,
New Yorko ^Si
Gr^ apsigyvens Norwoode, 37 Franklin St.

Po skaudžios automobilio nelaimės mirė a. a. Zigmas Pekorskis. Kkilmingai palaidotas
iš šv. Pranciškaus parapijos
bažnyčios, rugsėjo 14 dieną. Į
Pereitos savaitės pabaigoje
laidotuves buvo parvažiavęs
a. a. Zigmo sūnus Jurgis. Al- pas pp' V- Kudirkus buvo at
bertas Pekarskis tebeguli ligo vykę iš Baltimore, Md. p. Ona
Dapšienė su savo žentu ir iš
ninėje.
iWaterbury p. Morkus dalyvau
ji jų sūnaus Broniaus vestuvėPer vasarą kas sekmadienį ge. p. Morkus grįžo į WaterbuPalangoje buvo laikomos Šv. ry pirmadienio vakare.
Mišios. Kaip koplyčią, taip ir
Palangą prižiūrėjo p. Petras pp. Vincas ir Anastazija KuRaznauskas. Pamaldos žiemos di^kai,gy7.37Franklri St.,
sezonui nutraukiamos rugsėjo į^^jo du sūnų - Bronių ir
20 d.
(Vincą ir dukterį Oną. Dabar
jau visi trys yra sukūrę vedyMūsų klebonas, kun. P. M. binį gyvenimą. Sūnus Vincas j
Juras, rugsėjo 14 dieną išva^ivedęs su p. Genovaite
žiavo savaitei atlikti metines Valatkaite iš Roslindale, dukrekolekcijas.
Ona. ištekėjus už p. B. Červoko ir jau auklėja sūnų, o sū-

•'V--

Vasara Jau Baigėsi,
įsigykite Kailinius

žimyha§.

Neužilgo vasara prabėgs, ateis šaltoji
žiemužė. Taigi, iš kalno pagalvokite ir pasi
ruoškite pasitikti šaltą žiemos orą su moder
niškais I. J. F0X 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.

j

KLEBONAS LIETUVNIKAS girdau Juozo Bfidelio pravardę,
NAUJOJ LIGONINĖJ
kurs tarnauja Dėdei Šamui virš
Kadangi mūsų mylimojo ir! m®tU laiko. Tas ims šliūbą su
gerbiamojo klebono kun. Juozo .svetimtaute šv. Antano bažnyLietuvniko sveikata negerėja j čioje. Jono Lietuvniko ir Sof iir nėra tikros žinios, kada pa-1
Maskevičiūtės vardai buvo
sveiks, tad J. M. Arkivyskupas i išskaityti. Jaunuolis Kleinota
Mykolas Curley pasirūpino jį | P”l® Ona Remeikytė ir su
perkelti į Jenkins MemoriaI li- j svetimtaučiais ims šliūbus, bet
goninę, kur daugiau randasi savo šv. Alfonso par. bažnyčiokunigų ir kur jam nebus taip i®- Šiems drąsuoliams reikia
nubodu, nei kur laikas taip ne- palinkėti gausiausių Dievo maprailgs. Pamatęs kas mūsų l°nių- Pirm negu jie padarys
Kleboną nei nepamintytų, kad šias svarbias gyvenimo sutarjis serga. Išvaizda begalo skaipatartina už juos pasimelssti, veidas tikrai kūdikiškas; ^i, kad
sutartinai laimingai
gyventų.
nei vienas neįspėtų, kad Klebo
Naudokitės šia puikia proga.
nas jau baigia 78 metus. Visi
Tamstos žinote, kad šiuo laiku vis
PRAŠYMAS
parapijiečiai giliai atjaučia jo
kas brangsta, taigi įsigykite kaili
atsiskyrimą. Daugel iš jų lan
Kun. dr. Mendelis prašo visų
nius kol dar galite pirkti sena, papi411 WA#„INGTON street
ko kas savaitę. Mūsų kunigė- i lietuvių Klebonų, kurių paraliai namie po visų mišių sekma-1 pijiečiai yra atvažiavę į BaltiginU kaina.
BOSTON, MASS.
dieniais kalba maldas už grei- more į ginklų dirbtuves, kad
Grįžo mokyklon į Emmanuel nua Bronjua a ivedž tlk
tą Klebono pasveikimą. Tikrai jie būtų rūpestingi arba paCoUege panelė Julė AudruškeVisa šeima prididvyriškai Klebonas kenčia tiems žmonėms pranešti apie
Po susirinkimo Sąjungietės nežinau) už karvojų; pamerviėiūtė, o Juozapas Puišys rugrfe
pijos lr jos
PROVIDENCE, R. L
savo
nesveikatą, savo negalę.! lietuvių bažnyčią Baltimoreje,
sėjo 14 d. išvažiavo į Sv. MaVincas Kudirka y. turėjo progą pasiklausyti turi- gėms, pabroliams; grupei morijos Seminariją, Baltimore, „
orxaJnzacljos Garb& ningos p-lės Crowell paskaitos terų už šaunų dainavimą; pp. PASKUTINIS PARAPIJOS Iš jo lūpų niekas neišgirsta nei. kur galima ją surasti; arba
ra
žodelio nusiskundimo arba ne- prašo parašyti parapijos kuniapie maistą, jo vartojimą ir J. Musinskui ir A. Nemaniui
Md. Tretininkų brolija prie ku narys.
IŠVAŽIAVIMAS
prezervavimą.
už gražią muziką laike vestu- Sekmadienį, rūgs. - Sept. 27, pasitenkinimo. Duok Dieve jam! gama, kad galėtų juos kalėdorios nuo seniai priklausė Juoir toliau taip kantriai nešti jant atlankyti, kad jie neatVisos narės ir
buvo vių; toms
moterims,
zas Puišys, jam išvažiuojant į-1
16 d. su.
, viešnia
. .
„
_ .kurios da- Klaipėdos parke įvyks vienas Dievo jam suteiktą kryželį.
prastų nuo bažnyčios ir tokiu
teikė pinigine dovaną ir ,taiaė
kad
vincas Kudir. pavaišintos
sksu”**L
_P3Z^: didžiausių ir paskutinis šią vabūdu neprarastų savo tikėjimo.
džiais, kuriuos parūpino Kursų “Lietuvių
sutaną (casaock).
ika (jaunasis vedęs sa
_ ___Žinioms” už publicis,
sąrą Šv. Kazimiero parapijos
VaRUDUO
—
NAUJAS
Jau buvo atsitikimų, kad jau
Julė Klimaitė taip pat stojo j^įaite)
'
uSu ienei>
u' išvažiavimas. Gros puiki orkesVals- komisija.
GYVUMAS
nuoliai ateina klebonijon šliū
Teko sužinoti, kad visoms giausiai darbavosi ir savo pini- tra ir trokas veš žmones net ir
kolegijon Cincinnati, Ohio.
itjWų Naval
Mokykla
prasidėjo,
tad
baž

bą gauti. Pasisako, kad jau gy
Kreida Padvaiskaitė stoja
atoO darban Jia noradamaa narėms labai patiko p-lės Cro- gų pridėjo, primosime vaizdo iš Olneiville’o.
nyčia
vėl
pagyvėjo.
Pereitą
veną
Baltimorėje daugiau me
Narė. “Aukštaičių vestuvės”. Visiems
urdetts kolegijon.
pasitarnauti šaliai ir žinoda- well paskaita.
. , Kalbama, kad biznieriai su- sekmadienį, per mišias 8:30 v. tų laiko, tačiau nežinoję apie
čia paznioėfems ,r
kūnų dovan(B
o moterys
mas, kad vistiek kada nors gamūsų geri vaikučiai visų širdis ■ lietuvišką bažnyčią Nors gal
vardų
negalėjau
sužinoti,
vi

Sv. Pranciškaus metinės iš- „ b(iu ,^aakta.s karo ^y.
CLEYRAHD, OHK)
valgius.
žavėjo savo gražiu dalyvavimu' nevisi, tačiau daugel iš kitų
siems širdingiausias ačiū. kilmės - novena, garbei Sv.
Taigi visuomenė turėtų pa šv. mišiose. Žodis į žodį draug miestų atvažiavę, jei jie neeina
žmonai sutikus, savanoPranciškaus parapijos
riai įsirašė į Navai Reserve. p.
Sv. Jurgio Parapija
remti šį išvažiavimą ir pribūti su kunigu jie atnašavo didžią lietuviškon bažnyčion, tai neei
CHORO IŠVAŽIAVIMAS
jui, prasidės rugsėjo 25 dieną Vincag Kudirka išvyksta
Sekmadienį, rugp. 30 d. šv. koskaitlingiansiai, nes tai pas- ją šv. mišių auką. Kun. dr. na nei į kokią. Gelbėkim mūsų
PRASIDĖJO MOKYKLA
ir baigsis parapijos patrono1 nyfaon sekmadienio
.
Jurgio par. bažn. choras turėjo kuti“i
ši* vasar4 Sausite Mendelis prie altoriaus, kun. žmonių tikėjimą. Negana, kad
dieną, Šv. Pranciškaus Asižie- gėjo
d Rur jig bug paskįr.
Rugsėjo 8 d., prasidėjo musų
išvažiavimą Pr°S’ “eit 8U Pakistam ais. Ka- Antanas Dubinskas sakykloje, daugel ištautėja, bet per šitą
čio, spalių 4 dieną. Novenai va-jtas neį jig patg nežino Linkime lietuviškos (Šv. Jurgio) moky- Foregt Hill Parke yaHangi dangi vakare bus šviesa, tai
vaikučiai su žmonėmis baž- (karą daugel iš jų gyvendami
dovaus
pranciškonas, Tėvas
Vincui Kudirkai sveįkatos ir klos mokslo semestras.
‘ diena buvo graži ir saulėto, taigalima
1—«_. »—
■— —
bus -•* iki ,aiau
tu-  nyčioje sudarė vienetą, kurio tarp svetimų iškatalikės.
Juvenalis Liauba, O.F.M., iš ištvermės tarnyboje!
šv. Jurgio mokykla jau išau- viai turėjo progų gražiai pasi- linksminti.
Rep. Katalikų Bažnyčia trokšta šv.
________
Pittsburgh, Pa.
Aušrelė.
klėjo tūkstančius jaunuolių liesVvaž.avol’ražl-Tir
mišių metu. Kaip įspūdingos yNUOTRUPOS
Sekmadienį, rugsėjo 13 d., tuvių katalikiškoje dvasioje. didokas būrys choristų ir sve
ra atnašavimo maldos draug
... . x
„
DETROIT, MICH.
NORVOOD, MASS.
tuoj po sumos, parapijos salė Lai tas pradinės mokyklos pa- čių, kurie linksminosi, valgė,
visų lietuviškai kartotos! Kaip
x
,
.
.....
šraskui, lietuvių atletų klubas
je įvyko LDS 3 kuopos susi grindinis pamatas auklėjimo kortavo >dauiavo ir net ten.pat Šv. Antano parapijoje, rugsė- malonu
visus vaikučius girdėti,
.
. .
....
Sekmadienį, rugsėjo 13 d., rinkimas. Kuopa išrinko atsto pasilieka jaunųjų širdyse per grybavo
i jo 3 d. buvo suruoštas Seselėms kalbant Confiteor arba atsa. ^a ves, pagertemą tėvams
laike 8 vai. šv. mišių Šv. Jur vus į LDS Naujos Anglijos ap visą jų gyvenimą.
j Valgiaį buvQ įvairūg; kornai priėmimo vakarėlis. Gaila, kad kant į Viešpatį aš neesmi ver lietuvių jaunuolių, kūne tarnauja Dėdei Šamui. Girdėjau,
gio lietuvių par. bažnyčioje, Šv. skričio suvažiavimą, kuris įTėvai ir motinos, mąstykite vaisiai> pyragaičiai) agurkai, nėra svetainės, nes gana didelis tas... prieš šv. Komuniją
Vardo draugijos nariai bendrai vyks sekmadienį, rugsėjo 27 d., giliau apie tą tikrai svarbų daskani kava ir
būrelis Geradarių susirinko dras visų atnašavimas šv. mi kad patsai Gubernatorius ir
priėmė Komuniją. Ši draugija So. Bostone.
lyką ir siųskite savo jaunus nuQ lgdo negvaiginanti ggri. Visas pelnas paskirtas Sese- šių padaro sekmadienio mišias miesto Majoras yra pasižadėję
turėjo apie 100 narių, bet da
vaikelius į lietuvišką Šv. Jurgio
prįe tQ yigko>
fawi
lems, kurios ką tik buvo sugrį- visuomeninė Dievui auka, visos dalyvauti.
Adv. Nadas Rastenis yra pa
bar yra sumažėjus, nes veik
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj mokyklą.
,kro pečiuko, ant karštų žarijų,
15 Motiniško namo.
parapijos savaitės malda. Kad'
rašęs
Vaikučių Maldą poezijos
visi jauni nariai yra Jung. 40 Valandų atlaidai įvyks spa
Šitos kelios moterėlės, at- daugiau mūsų lietuviškų para
STUDIJUOJA MUZIKĄ
kepti Hamburgera, kuriuos Peformoj kaip lietuviškai, taip
Valstybių karo tarnyboje. Iš lių 2, 3 ir 4 dd.
Smuikininkas Vincas Grei- *<mė Urbšaitė, ilgametė choro' Jausdamos Seaeh,
pijų priimtų šitą būdą šv. mi
angliškai, kuri bus recituojama
ėjusiųjų jaunuolių vietas turė
ėhis jau antras mėnuo kaip stu- giesmininkė, visiems rūpestis- »u0™et
> Pagelbą. Prie šių atnašavimo, tai ne tiek
tų užpildyti senesnieji parapi Moterų Sąjungos 27 kp. susi dijuoja muziką Glenhrook, 8*i priruošė ir padavė, buv0 tų Gerašmdž., Mcterų pnklau- daug lietuvių skaitytų sau už tarptautiniam Raudonojo Kry
žiaus apvaikščiojime.
jiečiai ir jaunamečiai.
rinkimas įvyko rugsėjo 14 d.,
menką nuodėmę šv. mišių ap
Lake Tahoe, Nevada, arti Cali- tiesiog, delicious. Jai pagelbė- so sekančios
Tikimės, kad rudenį ir žiemą parapijos salėje.
Rengėjos ir aukomis prisidė leidimą sekmadieniais. Valio,
fomijos. Jis ten nuodugniai a- J° P*1® M- Šarkifitė, kuri labai
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
draugija susilauks naujų narių.
Tarp kitų klausimų, plačiai
Kazimierienalizuoja kompoziciją su pa- pasitarnavo saugodama stalus, jusios yra šios: Ona Šimonis mūsų Sesutėms
Remk šios šalies apsigynimą!
-----------įkalbėta apie rengiamą bankieneužimtų. .........
Sakalauskas ir Anelė Am
tėms, kurios įvertina Šv. Tėvo
šaulio garsenybe - genijum, kad niekas kitas neužimtų.
,
Pereitą savaitę p. Broniaus'tą naujas nares pagerbti. Ban- M-lle R,ulanger. Si. retortas Taipgi pagelbėjo p-lė E. Ruki- • *Aukotojos u- to vaka norus šiam reikale ir taip gra
Kudirkos draugai suruošė jį kietas įvyks rugsėjo 27 d., 6 v. turi minerZių vandenų mau- telytė prie stoju.
“-'"“J »*<»«
žiai mokina mūsų vaikučius
Juozas Kastosios
pagerbti vaišes Vega valgyklo-, vakare, Verne Inn, Vemon St. dvmuisi ir randasi 6000 Dedu Kiek vėliau pribuvo klebonas L
Dievą garbinti.
K
- Samson, M. J
Ine.
V. Viiku^tia ir kun. B/“ aukavo po 820.00
je. p. Bronius Kudirka gavo Visos narės, kurios nori daly- Sau ūZ i"
Laidotuvių Direktorius
daug sveikinimų, linkėjimų ir vauti, turi iš anksto pranešti p. a.
i-kur asx gyvenu, rašo
* amui• Bartis
‘Drangiene $5.00,
kitos
nei.
KARAS AR NE KARkS...
tas,
»*rus.
,
v
*
Patarnavimas
Dieną ir Naktį
dovanėlę. Kaip žinoma, p. Ku- M. Čiubatienei.
1kminkas,
- • t
• *trijų minu- PralsidA
po kiek, bet auk.
Ar karas ar ne, jaunieji vis
yra apie
rraieiaę Hipną
aieną tvramP
tyrame nrP
ore, ' SUŽmotl r
tų ėjimo nuo moralinio van- P^Uinksminę, pasilsėję, pasia
žygiuoja į moterystės luomą.
dens, ant labai aukSto kalno, kalbėję apie busiantį choro ren- į P®džl“te’ P* ^m^osiene, G. Pereitą sekmadienį kunigai iš
Valgomų Daiktų Krautuves
BALTIMORE. Md.
skaitė net penkias poras, ku
Gi aplinkui, apart aukštų šim- P®* ateityje, saulutei nusilei- ^faen®’
?r*bie“e’
Telephone Plaza 8595
G°~ rios rengiasi priimti moterys
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik tamečių medžių nesimato nė dus> dėkingi širdyje Dievui už ^lutas’ Y*
Ulmoslnal MI visokių reikalų.
tus, kurie skelbiasi ‘'Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda gyvos sielos. Nieko, tik majes- linksmai praleistą dienelę, va- čiavkien®> M. Miškinienė, O. tės sakramentą. Tarytum nuKudžius, A. Bračiulis, A. Petšviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią totiškas vaizdas: padangės, Gavome namo.
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
Ačiū rengimo komisijai —P. ravičienė, A. Misel, A. Busienė,
medžių ir vandenų. Oras ten,
R.
Bilaitienė,
R.
Grinius,
T.
sako, stebuklingai sveikas; šil Urbšaitei, M. šarkiūtei ir J.
Povte Budimams
Perkins Markei
"Darbininkas" išlei
Vaitkunas, F. Vaitkunas, J.
tas, bet sausas beveik visada. Vaicekauskui už suradimą gra
Stark,
A.
Busšh,
O.
Žiogienė,
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav. Naktys-gi vėsios. “Ai negaliu žios išvažiavimui vietos, už
do labai naudingą kny
Telephone COLumbus 6702
M.
Bartininkienė,
P.
Tumienė,
gutę, kuri labai daug
aprašyti to žemės rojaus”, sa skanių valgių pagaminimą, ku
753
Broadway
M.
Gajauskas,
O.
Gremblienė,
29 Savin Hill Avenue
padės tiems, kurie ruo
ko smuikininkas, kuris grįš į nigams ir kitiems svečiams už
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.
Dorchester. Mass.
COL 1981
J.
Juškevičienė,
L.
Bačvinkas,
šiasi gauti Amerikos pi
atsilankymą. Visiems širdingai
Clevelandą rudenį.
r«X9(9(9E9aS90SX»aCXSCXSSSe9000(»SSO(XJ(XSSS(jaosX9CX9S90(XXSCXXX3SXX9C3K
ačiū.
Gintarė. O. Bačvinkienė, P. Paukštienė,
lietybės antruosius po
V. Kudbokienė, M. Zorskienė.
PADEKA VESTUVININ
MASON FURNITURE CO.
pierius. Joje yra trum
Seselės yra labai dėkingos
KAMS
pai suglausti klausimai
Avė Maria Vdanda
Namų Reikmenys
visom Geradarėm ir atsimena
Tiems, kurie ėmė dalyvumą
ir
atsakymai
anglų
ir
lietuvių
kalbose. Knygu
“Aukštaičių Vestuvėse”, bū
Sekmadienį, rugsėjo 20 d., savo kasdieninėse maldose, nes tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridiNew Bedford, Mass.
tent, muz. V. Greičiui už pers 6:30 vai. vakare iš tinklinių kitaip jos negali atsilyginti.
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
Dėkingos,
tatymo sumanymą ir palavini- stočių vėl turėsime progą klau
Šv. Pranciškaus Seselės. ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI
mą dainininkių; B. šarkiūtei ir syti dramtizuotos programos
J. J. DUANE
AMERIKOS PILIEČIU?'—įdėkite į konvertą 25ę
I. Visockui už atlikimą jaunų apie Šv. Stanislovą Kostką.
Namų Ardytojai—Medžio Medegos
jų roles; Maloniui ir Dominai- Bostono ir apylinkės gyvento
Jums nereikia porcijos ir priklijavę 3ę štampą, pasiųskite "Darbinin
čiui — piršliams; Skodienei ir jai gali klausytas šios progra korčiukės pirkimui J. V. kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo
600 Southern Artery,
Quincy, Mass.
jau ją gausite.
kitai svočiai, (kurios pavardės mos iš WMEX stoties, Boston. Karo Bonų.

602 WasbingTon Blvd.
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"Darbininko" Metiniai
ŠOKIAI ;;

NAUJA VYČIŲ PORELE

DEL DOROTHY THOMPSON

STRAIPSNIO

Šiemet ‘Darbininko’ me
tiniai - tradiciniai šokiai įvykg 8pslių-Oct. 24 d.,
Municipal Building Salė
je, E- Broadway, So. Bos
ton, Mass. Kviečiame kaip
jaunimą,taip ir senesniuo
sius ruoštis į šį balių. Bus
gera muzika ir daug praš
matnybių.

Kaip jau rašėme, “The vities, without presenting subBoston Daily Globė” rug stantiating facts.
lt arrived in perfect condiZINUTĖS
“Americans of a Lithuanian
sėjo 9 d. rytinėje laidoje
tian. There were some cookies
tilpo p. Dorothy Thomp background have been faithful
Lietuvis Karys Dėkoja 8v. and candies and a thiee ounce
son straipsnis
antrašte and loyal Americans during
Petro Lietuvių parapijos Mote* bottle of jam in it.
“Fate of Russia Will De- the American Revolutionary
The candy aras delicious. 1
rims ir Merginoms ui dovanas.
termine Lenght of War”, days, World War I and World
Jis rašo savo motinai, p. Onai. štili
. have some left. Next time
kuriame autorė įžeidė lie- 'War H. These facts are not
T,lenine, ir per Ją ii«ip dtto- U“»2°u
nice tadie. of
tuvius, latvius, baltuosius Į exhaustive, būt they are typithe Womens Aid Corps, please
ja:
ukrainiečius ir kaikuriuos cal, taken at random, tending
Aue. 24,1942 tto“lk
for me‘
to show the true colors of these
LDS 1-mos KUOPOS
lenkus.
That’s about all that hapDear Ma,
SUSIRINKIMAS
p. Dorothy Thompson people. In the local papers we
I pened that’s worth arriting
susilaukė daug protestų read that Maj. Stanley Powįvyks sekmadienį, rugsėjo
To day, I got a package from | about
ne tik iš lietuvių, bet ir iš loski of Providence took com20 dieną, š. m., 1:30 vai. po
the St. Peters Lithuanian Izo
So long, Joe.
kitų, kurių savo įžeidžian- | mand of the Post Recruiting
merus Aid Corps of South Bos*
his “Joe” yra puskarininkas pietų, “Darbininko” salė
čiu straipsniu ir nepalietė. Office at Fort Devens. Lašt
ton.
(corporal) Juozas Tilenis. Jo je, South Boston, Mass.
Štai p. Joseph De Mam- week, Aldona Shumkus re
adresas: Cpl. J. Tilenis, Serv. Kviečiami visi nariai, ybro iš Brighton parašė ceived her commission as seDAKTARAI
Bty, 14 Arm’d F. A. Bn., A. P. pač tie, kurių duoklės už
“Globė” redaktoriui šio cond lieutenant in the WAvilktos, atsilankyti į susiO 252, Ft. Bragg, N. C.
turinio laišką, kurį redak ACS. Some time before that,
• rinkimą. Bus renkami ats
Tel. ŠOU 2712
torius
įtalpino
“What the press carried articles about
Šią savaitę atlieka rekolekci tovai į LDS Naujos Angli
People Talk About” sky- Ann Bernatitus. a nurse, who
jas kun. P. Virmauskis, ftv. jos apskričio suvažiavimą.
Sr. I C. Sėjamu
Į had seen service on Corregidor
riuje:
Valdyba.
(LANDŽIUS)
Petro lietuvių parapijos, So.
during the Japanese attack.
Bostone, klebonas, ir kun. P.
Lietuvis Gydytoja*
“NO DISTINCTION
Each one of these is of Lith
Lietuviu Komiteto
Specialybė—Airių, Vidurių
M. Juras, Lavrrence, Sv. Pran
“To the Editor — In a recent uanian ancestry.
.
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. ciškaus lietuvių parapijos kle
column
Dorothy Thompson
Vartoja vėliausios konstruk
bonas. Grįš į savo parapijas —
says, "The ideological base for “As to World War I, I shall
cijos X-Ray Aparatą.
Antradienį, rugsėjo 22 d.,
Šeštadienio rytą.
this war is anti-Fascist, anti- simply say that as a veteran of
Pritaiko Akinius
7:30 vai. vakare, “Darbininko
Nazi, anti-imperialist...’ She it, I could produce evidence of
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
GRjŽO 1 DOMININKONŲ įšalėję, 330 E St., So. Bostone,
then goes on to castigate those their participation in that war.
534 Broadway
MOKSLO
ĮSTAIGĄ
Į
įvyto
Svetimkalbių
Grupės
Ka

“Should we consult fair and
So. Boston, Mass.
whom she considers ‘anti-Rusro Bondsų Komiteto Lietuvių
impartial American sources,
Jaunas ir gabus So. Bosto-1 skyriaus susirinkimas,
would seem that she we shall find that such heroes
nietis
jaunikaitis, Brolis Antohis komitetas yra Jung. Vai
Lietuvi* Dantistu
makes no distinction between of 1776-77 as Gen. Thaddeus
niaus, O. P. (Antanas Jurge- styfcių Iždo Departmento autobeing
anti-Communist and Kosciuszko and Gen. Casimir
A. L. Kapočius laitis), nuoširdus “Dartrinin- rizuotas veikti visoje Massaanti-Russian. It would be a Pulaski had been natives of
ko” bendradarbis, šiomis die- chusetts valstybėje. Tikslas!
517 E. Broadway,
very good thing if she were to Lithuania in Poland.
nomis grįžo į Domininkonų vesti propagandą už bondsų
SOUTH BOSTON, MAS*.
tell us whether is is necessary “It is just as easy for one to
Tel. SOUth Boston 2660
Mokslo Įstaigą, Washington, Į pirkimą ir organizuoti komiteOflao valandos nuo S iki 13, nuo I
to be pro-Communist in order be misinformed about the status kitose lietuvių kolonijose.
1:30 IU • ir nuo 0:30 Ud 6 v. v.' D. C.
'
to be pro-Russian. The matter įUS of ^jje Americans of Li
LuhSeredomis nuo * Ud 13 vai. die
Komiteto valdyba kviečia vi
Jeigu kas norėtų parašyti
Bubatoanls nuo S Ud S vaL vak.|
Į is vital and urgently needs cla- uanian background in this war,
laiškelį mūsų nuoširdžiam jau sus, kurie tik nori pagelbėti
NedHlomis nuo t iki 13 vaL di*
Stukas, Foto rification in her column”.
as it had been to misinform our
(pagal sutarti)
nuoliui Domininkonui, tai gali šiai šaliai laimėti pergalę, atei
pp.
BRONIUS
IR
ONA KUDIRKAI,
about the origin and
ti į susirinkimą. Komiteto pir
p. De Mambro trumpai
te adresuoti šiaip:
i
jaunavedžiai, kurių jungtuvės įvyko sekmadienį, rugsėjo 13 d. .
nativity
of our heroes of other
mininku yra adv. Antanas O. ' š. m., Šv. Petro lietuvių parapijos
Bro. Antoninus, O. P.
_ bažnyčioje,
__
______
So. ____
Bostone.
Liū- ir s orai nurodo, kad p. days. These people are not
Tel. TROwbrMge <330
Dominican House of Studies Shallna ir sekretorium adv. dininkais buvo p. Antanas Mickūnas iš Norvvoodo, artimiausias Dorothy Thompson greisponsoring anti-Russian activiAntanas J. Young.
487 Michigan Avė., N. E.
p. B. Kudirkos draugas, ir P- Razvadauskaite, jaunosios sesutė, čiausia neatskiria komuj. Repshis, M. D.
ties. They are unjustly acWashington, D. C.
ir dvi kitos porose
I nistų nuo rusų.
(REPSYS)
ARBATĖLĖ^
Kun. K. Jenkus suteikė Moterystės Sakramentą įr palaimi- Vienas Amerikos pilietis cused.
nimą jaunavedžiam pp. Broniui Kudirkai ir Onai Razvadauskai- tą patį rytą, kada p. Doro“Anthony O. Shallna,
LANKĖSI
Lietuvis Gydytojas
Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) tei.
thy Thompson straipsnis Honorary Consul of Lithuania.
273 HARVARD STREET
Vestuvių bankietas Įvyko Strand svetainėje, So. Bostone, tilpo, Šaukė jūsų redakci- Boston.”
“Darbininke 20 d. š. m., 3 vai. p. p., Vyčių
Pirmadienį,
Kampu Inman arti Central Są.
Dalyvavo
apie 200 svečių ir viešnių, tarp kurių ir kun. K. Jen- j ją, klausdamas ar mes
CAMBRIDGE, MASS.
,
lankėsi Vincas ir Anastazija I svetainėje, 137 Emerson St.,
Oflao Valandos 2—4 lr d—S.
,
j skaitėme jos straipsnyj
Kudirkai iš Norwood, Mass., p So. Bostone, įvyks šauni AR kus, kaipo garbės svečias.
Remkite tuos profesio
Pažymėtina,
kad
visi
dalyviai,
išskyrus
apie
dešimt,
buvo
lietuvius įžeidžiantį saki nalus ir biznierius, kurie
O. Dapšienė iš Baltimore, Md. BATĖLĖ, kurią rengia ponai
ir Ed. Morkus iš Waterbury, Gapučiai, Seserų Kazimieriečių pp. Kudirkų ir pp. Razvadauskų giminės.
nį. Tas pilietis taip pat savo skelbimais remia
Bankietas
praėjo
labai
gražioje
nuotaikoje,
TeL Kirkland 7119
naudai.
Conn. P. Kudirkų sūnus Bro
šaukė telephonu ir kitus “Darbininką’*.
p. Bronius Kudirka yra L. Vyčių Naujosios Anglijos aps
nius pereitą sekmadienį, apsi šio parengimėlio rėmėjos bei kričio ir vietinės Nonvoodo kuopos pirmininkas. Jis labai daug įžymesnius lietuvius, ta
Mtae Lundas, MD. vedė su Ona Razvadauskaite. rėmėjai, kurie turite tikietėlius
čiau jis savo pavardės ne
veikia L. Vyčių organizacijoj.
South Boston Gange
(Lietuve gydytoj a),
Atsilankymo proga, pp. Kudir- Į išpardavimui, prašome tą dieną
p. Ona Kudirkienė (Razvadauskaite) taip pat daug veikė ir norėjo išduoti.
BROLIAI BTRAKAUSKAI, Sav.
kai “Darbininko” spaustuvės parengiml grąžinti galiukus veikia L. Vyčių organizacijoje. Ji, rodos, 4 metus buvo vietinės
Adv. Antanas O. Shall
400 Broadway.
bei atsiskaityti.
Automobilistai! Jei jū* norite,
palaikymui aukojo $2.00.
So. Bostono kuopos finansų raštininkė, p. Ona taip pat yra ak na, Lietuvos Garbės Kon
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
Cambridge, Mass.
Visi nuoširdžiai kviečiami at tyvi Sodalietė
sulas
Bostone,
parašė
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
Antradienį, lankėsi Worceste silankyti į parengimą ir parem
gasoliną pas mus.
Jaunavedžių
tėveliai
pp.
Kudirkai,
gyv.
Norsvoode,
ir
pp.
“
The
Boston
Globė
”
re

Valandos: Nuo 2 fld 4
rietės
Ei.
Džiaugienė
ir
J.
Pet
Nuvalom
purvinu* karu* Ir
Razvadauskai, gyv. So. Bostone, yra LDS organizacijos nariai ir daktoriui ir p. Dorothy
ti Sesutes Kazimierietes.
Nuo 8
6 fld 8.
Ugryeuojam*.
rikienė.
P-nia
Džiaugienė
atsi
Bakmatflanlal*
Rengėjai. “Darbininko” skaitytojai, p. Vincas Kudirka yra vienas iš LDS Thompson
laiškus, ku
lankymo proga pasipirko “Mal
Tel. BOU 6630
įkūrėjų, buvęs ilgus metus Centro Valdyboje ir yra LDS orga riuose atsakė į kaltinimus
dų šaltinį” ir įdavė p-nios De
nizacijos Garbės narys.
541 Broadway
S<
ir nurodė, jog lietuviai ne
|TeL ŠOU 2806
veikienės $1.00 auką “Darbi
Jaunavedžiai pp. Bronius ir Ona Kudirkai praleidžia savai tik dabar yra Amerikos
Telephone
SO. BOSTON
tės
atostogas
New Yorko valstybėje. Grįš šeštadienį ar sekma patriotai ir gynėjai, bet yninko
”
spaustuvės
parėmimui
Dr. J. L teateito
106d
GRABORIAI
dienį, ir apsigyvens Norwoode tėvelių Kudirkų namuose, 37
Trečiadienį,
rugsėjo
16
dieną
ra
pasižymėję
net
1776-77
OPTOMETRISTAS
Franklin St.
‘Darbininke’ lankėsi ilgametė
Bay
View
Motor
Service
Sveikiname jaunavedžius ir linkime malonaus vedybinio metais ir kituose karuose
447 Broadway
LDS narė ir nuolatinė “Darbi
“The Boston Globė” re
BTUDEBAKER
S.Bansevt9iBlrSiMB
gyvenimo!
So. Boston, Mass.
ninko” rėmėja ponia Adolphina
daktorius adv. Shallnos
MOTERIS PAGELBININKB
Automobilių Ir Trakų Agentūra
Loh iš Brighton, Mass. Atsi Taisome visokių Išdirbysčių auto
OFISO VALANDOS:—
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
laišką
įtalpino
“
What
Nuo • ryto Iki 7 vaL;
lankymo proga, Mrs. A. Loh mobilius. Taisymo lr demonstravl
BALSAMUOTOJAS
People Talk About” sky
Turi Notaro Teise*
Seredomis:—
mo
vieta:
Darbininko” spaustuvei įteikė
riuje. Gerb. “Darbininko”
Nuo » ryto iki 12 vaL
254
W. Broadway,
$5.00. “Darbininkas” jai iš sa
Skaitytojų
žiniai adv.
SO. BOSTON, MASS.
1
Hamlin
St.,irE.
8th
Si.,
vo pusės įteikė kaipo rėmėjos
Tel. SOUth Boston 2560
SOUTH BOSTON, MASS.
Shallnos laišką,
tilpusį
dovaną
—
“
Maldų
Šaltinį
”
.
Sūnaus
gyvenamoji vieta:
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
“Globė” laikraštyj, talpi
Jee. Kapočiūnaa Ir Peter Trečioką*
638 Dorchester Ava.
Trečiadienį, lankėsi “Darbi
Savininkei.
KNIGHTS of LITHUANIA
name čia:
Tat
ninke” LDS 1-mos kuopos fi
“LITHUANIAN-AMERICANS
nansų sekr. Juozas Jeskevičius
Oneen Am Laundry
“To the Editor—Miss Thomp
iš Dorchester, Mass. Jis papa
CASPER
Bronh
Kontrim
7-11 ElIerySt,
son’s article, ‘Fate of Russia PUNERAL
HOMB
sakojo, kad Šv. Petro ir Povi
CONSTABLE
Will
Determine
Lenght
of
187
Dorchester
Street
So. Boston, Mass.
lo pašelp. draugija So. Bosto
Real Estate 4 Insurance
JUSTICE OF THE PEACE
South Boeton, Masa.
War’, hits the target of Ameri
ne,
prie
kurios
ir
jis
priklauso,
Tel. ŠOU 2923
can unity in World War II and
JOSCpii W» LcSpSa
598 E. Broadway,
smarkiai rengiasi prie metinės
(KASPERAS)
Skalbiame Visokius skelbimus vakarienės, kuri įvyks spalių 4,
at
the
šame
time
unintentioSO. BOSTON, MASS.
Laidotuvių Direktorių* te
Pajiniame ir pristatome
Telephone South Boston 1761
nally seems to affect certain
Batsemuotojaa
š. m.
Saturday,
NOTARY PUBLIC
Res. 120 Marine Road
į namus dykai.
ąuarters, apparently because
Patarnavimas Dieną lr NaM|
Tek SOUtt Boston 2483
of misinformation or inadeKoplyčia Šermenims Dyk
Trečiadienį, rūgs. 16 d. “Dar
Tat ŠOU Boeton 1437
COAL-COKE-OIL
ąuate
analysis
of
Information
bininke” lankėsi kun. Pr. Juš
BOU
I am sure that she wants every
kaitis, “Maldų Šaltinio” leidė
segment of our American famiŠou 461*
(«nninH
jas ir jo giminaitis p. Vaičiū | Re*. Šou 3729
Bradford Roof Ballroom
ly circle to appear in its true
nas iš Cicero, UI. P-nas Vaičiū
ZALETSKAS
IRhanbnFiiinHureCe.
light.
PUNERAL
HOME
nas atvyko į kun. Pr. Juškaičio
Boston, Mass.
“
I
am
not
unmindful
of
the
25-kių metų kunigystės jubilie
584 East Broadway
POU TIME 7:15
3o',b,! '
times and the existence of our
SOUTH BOSTON, MASS.
jaus iškilmes, kurios įvyks aWALLY
JASON
D. A. Zaletska*
P. E. Zalstskaa
recent
acts,
laws
and
regulateinantį sekmadienį, Cambrid
Issily reacherf fcy
Local 4 Long
Graborial Ir Balsamuotojal
itions to discourage disharmoge, Mass.
Dlstanoe
EL «r IU TRAIHS
Patarnavimas dieną ir naktį
ORCHESTRA
ny. At the šame time, it is
Koplyčia šermenim* dykai
Lankėsi prof. Dr. K. Pakštas
Movlng
NOTARY PUBLIC
rather
serious
charge
to
say
ir pavedė “Darbininko” spaus
326328
West
Broadway
Tel.
BOU Boston 0615
ei L. Service Men Free
that certain račiai groups are
tuvei, spausdinti vieną svarbų
Tel. ŠOU Boston
X
.
So. Boston, Mass.
sponsoring anti-Russian activeikalą.

Visi Į Lietuvos Vyčių Šokius!
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Sveikiname Šv.Pranciškaus VienuolijosRėmėjųXI-tąj i Seimą
Garbingi Sv. Pranciškaus
Vienuolyno Rėmėjai

P. PRANCIŠKAUS R£M£IAMS KMofo SEIMO
PROGA

11 METŲ
Nupynėm naują vainiką, broliai, sesės,
Jau vienuoliktą — spalvingą, gražų.
Norisi džiaugtis, noris priminti
broliams ir sesėms šią žinią smagią.
Širdyje Dievas, jėgos tėvynei.
Padėti artimui, o kaip smagu!
Šypsena lūpas pasidabinę,
Norime dirbti kiekvienas už du.
Naują vainiką pinti pradėsim.
Tik ne žiedų: jų neskinam mes!
Darbą ir meilę į jį įpinsim,
Mes nešim laimę, džiaugsmas mus neš!

(21 Metų Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Sukakties Proga)

Teisingas yra posakis: vesti Seseles iš lenkių Se
“Reikalas yra išradimų serų “nelaisvės”. Vienas
motina”. Aišku, jeigu ne iš tų garbingų didvyrių
būtų surasta Amerika, tai tai J. M. prel. Kun. M. L.
nebūtų buvę nei Jurgio Krušas. Pamatęs reikalą
Vašingtono. Be Civilinio kurti naują vienuolyną iš
Karo Amerikoje neturėtu seselių, kurios darbavosi
mėm Abraomo Linkolno. lietuvių parapijose, kaipo
Jeigu Izraelitai nebūtų Seselės Nazarietės, jis dė
pakliuvę j Egipto nelais jo pastangas jas išlaisvinvę, tai Mozė nebūtų išve ti, ir dėlto buvo apskustas Katalikų Bažnyčiai, kad
dęs jų. Kadangi buvo Die Bažnytiniai Valdžiai, kad bus įkurta nauja vienuovo valia Seselėm Pranciš- iis griaunąs vienuolijas, lyja, kuri neš išganymą
kietėm įkurti naują vie Bet tai Prel. M. L. K-ušo lietuvių tautai. Už jo panuoliją, atsirado taip pat neišgąsdino, nes prieš sa- sidarbavimą Jis buvo apir divyrių, kurie apsiėmė ve matė kilnų tikslą ir jc šauktas garbės titulu.
tą sunkią pareigą ant sa siekė visomis išgalėmis.
v-.
vo pečių. Tai buvo prieš Dievui laiminant jo karžy- .
vainikuotas, ^‘nuopelnai padedant Sedvidešimt metų ir tuos giškumas
vyriausybė Jo Šope nai padedant be
garbingus didvyrius gali Bažnytinė
didels
me prilyginti prie Mozės, tuoj. įsitikino, kad Jo veik,
„ ...
...
nes jie taip pat turėjo iš-'smai daug naudos atneš
pagarbos Seselių ir v.eti‘Teikis Viešpatie, Atlyginti Amiinuoju Gyvenimu Visiems, Kurie Dėl Tavo Vardo Gerą Daro .

Jei šiandien Šv. Pranciškaus Vienuolynas Pittsburghe, kaip ta tyrų oazė, traukia prie savęs sielas,
jei iš čia skaidriai švinta religijos, apšvietos ir tautinio atgimimo ugnelė, jei vienuolijos darbo vaisiais
džiaugiasi plačioji Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvių
visuomenė — už tai reikia atiduoti garbę ir padėką
mūsų brangiems rėmėjams, geradariams ir bendradarbiams — lietuvių tautos dvasiškijai ir Šiaurės A-i
menkos lietuviams. Lai Šv. Pranciškaus palaima Juos
lydi į amžinąjį gyvenimą.

L. B.

Vienuolyno Rėmėjus. Jie
tikrieji
“Krikščioniškosios Meilės Didvyriai!”
Mylėdami ir sekdami Šv.
Pranciškaus idealus, pasišventusiai aukavosi Dievo
garbei remdami Šv. Pranciškąus Vienuoliją malda,
darbais’ Patarimais ir meparama.
Sių
didVyrių “
mėjų pastangomis per
20 metų (1922-1842)
išaugo didingas Šv. Pran
vienuolynas su
buvo
a kun j Sutkai. ciškaus
vienuotis. Jo pasišventimas ge- j
akademiįa*ir
ram tikslui be abejo jau suvįj^ 30 mokyklų. Už
susilaukė savo užmokės- giuos įįinius darbus Diečio.
ir Tėvynė vįsį rėmėO ką besakyti apie tuos jai susilauks pas Dievą diuolius Šv. Pranciškaus dėlių nuopelnų.
K. J. S.
-------------------

Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų
/

XI-jo Seimo Programa

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS
Mt. Providence, Pittsburgh, (10), Pa.

J*

KUN. J. SKRIPKUS,
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Kapelionas ir Šv. P. V. Rėmėjų Dva
sios Vadas, kuris vadovaus XI-tam Šv. P. V. Rėmėjų Seimui, Rug
sėjo 20 d., Pittsburgh’e.

1942 M. RŪGŠČIO MCN. 21 «L
■v
11 vai. Mišios už mirusius ir gyvus rėmėjus vienuoli
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų
jos koplytėlėje. (Seselių choras’fefeda).
Pamokslas.
Tikslas ir Privilegijos
12 vai. Pietūs visiems delegatams bei svečiams.
Sv. Kazimiero Parapija
1 vai. Registracija bei Priėmimas delegatų.
Šv. Pranciškaus Vienulyno Rėmėjai suorganizuo 2 vai. Seimo pradžia.
Šv. Kazimiero parapijos di
ti labai šventais ir kilniais tikslais, būtent:
6 vai. Sukaktuvinis bankietas ir linksmoji seimo džiojo choro gegužinė buvo la
1. Palaikyti ryšius su Šv. Pranciškaus Seserų vie
bai sėkminga. Diena, spindin
dalis.
"’l11
nuolija ir ją įvairiais būdais šelpti.
čios saulutės pagražinta, pavi
mėse
dalyvavo
Kun.
E.
Vasi

2. Surasti stipendijų neturtingoms, bet gabioms
liojo senus ir jaunus ir visi
PITTSBURGH, PA
liauskas
iš
Homestead,
Pa.
kartu nuvyko į Maironio par
mergaitėms, kurios nori siekti mokslo seselių veda
moję akademijoje.
Rūgs. 11 d. 1942, šv. Pranciš- Prisirinko pilna Koplyčia stu ką, kur linksmai šoko lietuviš
3. Pagelbėti neturtingoms, bet pašaukimą turin- kaus Akademija iskiimingai denčių, kurių buvo apie 200. kus šokius ir žaidimus.
čioms mergaitėms į vienuolyną įstoti suieškant joms pradėjo mokslo metus. šv. Mi- Šv. Pranciškaus Akademija Mes, choristai norime širdin
dalį,
šias atlaikė Kapelionas Kun. J. sparčiai auga. Kuomet statė gai padėkoti toms mamytėms,
naujus Akademijos rūmus dau
Remiant tokį darbą visi bendradarbiai gauna dva V. Skripkus. Kun. Ja: kus pa guma manė, kad bus perdidelė, sūrios per ištisą dieną pasi
sakė labai gražų ir pritaikintą
šventusiai sunkiai dirbo, tai ysinių nuopelnų, būtent;
o
dabar
pasirodo,
kad
jau
pil

pamokslą, kuriame ragino Ara: ponios — Marijona Valat1. Kas dieną seserys kalba maldą už geradarius.
nutėlė. Dieve, padėk ir toliaus
2. Kas savaitę kalbamas rožančius geradarių inten- kademikes Pne uolaus darbo ir Šv. Pranciškaus Sesutėms savo kevičienė, Ona Kondrotavičie-

Worcester, Mass.

cį •

Į širdingo

pasiaukavimo.

Jis

3. Metų ketvirtyje laikomos Šv. Mišios ir priimama “u^dusn’ai. nurod®> ku^ n€ra
*
..
v
.
•
.
_
širdies įdėtos į darbą, ten yra
Šv. Komunija uz gyvus ir mirusius rėmėjus.
darbas bergždžias. Taipgi, Mi
4. Per metus sykį atlaikomos pamaldos į Šv. Anta sijonierius, priminė, kad dar
ną per tryliką antradienių.
bas be maldos yra kaip kūnas
5. Skirtomis dienomis priimama Šv. Komunija.
be sielos. Todėl, širdingas dar
AMŽINIEMS NARIAMS prie minėtų maldų dar bas, paremtas malda atneš gau
aukojama: Šv. Mišios vėlinių dieną ir per seselių me sius vaisius ir padarys gyveni|mą naudingą ir malonų. Iškil
tines rekolekcijas Šv. Mišios ir Šv. Komunija.

"fertinbte" Atverta
fonus Rekordus

Jei kas turite senų plok
sų muzikas Juozas Žemaitis
chorui, šokiams ir muzikai di štelių - rekordų, nenumesrigavo.
Choristas. kite jų — atneškite “Dar

bininko” administracijon,
366 W. Broadway, So.
Naujos Anglijos Vyčių
Boston, Mass. ir už kiek
Apskrido Suvažiavimas vieną seną plokštelę gau
Sekmadienį, rugsėjo 27, 1942 site 2 ir pusę cento.

m., 2:00 valandą p. p. Vyčių
Remk Šios šalies apsigynimą!
kambariuose, 137 Emerson St., Pirk Defense Bonds ir Stamps!
South Boston, Mass..
Kviečiu visus Dvasios Vadus
dalyvauti, taipgi kuopų atsiųsti
savo delegatus į šią svarbią
konferenciją, kuri įvyks South
Boston, Mass. šeštadienio va
kare, rūgs. 26 d., įvyks rudens
Bradford viešbutyj,
nė, Marijona Piktelienė, ir Mar šokiai,
gražų ir krikščionišką darbą
Boston,
Mass.
celė Jurgelionienė. Taipgi dė
plėsti.
Korespondentas.
Bronius Kudirka, Pirm.
kojame rengimo komisijai, ku
ri dėjo pastangas, kad ši gegu
VARGONINKAS
Tėvų PrancSkany Rekdek- žinė būtų sėkminga. Širdingai
cijoslrMisUosT942m. ačiū tiems, kurie prisidėjo au Suprantantis savo amatą gekomis ir kurie atsilankė, ir vi
Albert R. Barter
Siouz City, Iowa — Šv. Kazi siems, kurie dirbo. Komisija rai: Yra tikras Bažnytinis muPirmiau—Pope Optlcal Co.
miero par., rugsėjo 21—27 d., susidėjo iš sekančių: Marijona zikas, ir mokantis atsakančiai
lavinti
chorą!
Baigęs
muzikos
T. J. Vaškys.
Tamošiūnaitė, Teofilė Aukšti
Philadelphia, Pa. — Šv. Kazi kalnytė, Ieva Jurgelionytė, Vy mokslą Lietuvoje.
miero par., šv. Pranciškaus no tautas Sepavičius, Ona Burdu- Paieško tuojaus vietos.
vena ir Tretininkų vizitacija, lytė, Edviną Ginkienė, Marijo Pro}, of Music Conservatory
290 Narragansett Blvd.
rugsėjo 25 — spalių 4 d., T. na Seiliūtė, Edvardas StrucWillimansett, Mass.
Justinas Vaškys.
kus, Leonardas Matulis, Julius
(15-18)
Laucrence, Mass. — Šv. Pran Jurgelionis, Edvardas Kisieciškaus par., rugsėjo 25 d. iki liauskas, Leonora Taparauskaispalių 4 d., novena, T. Juvena- tė, Joana Blavackaitė, Adelė Ilis Liauba.
z
(vaškaitė, Karalina Zumaraitė,
So. Boston, Mass. — šv. Pet-įJulė Burdulytė, Agota LaugaLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus-Į lyte, Darata Galevičiūtė, Ange•V. JONO E V. BL. P A* ALPINES
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
tinas Vaškys ir T. Juvenalis la Stakeliūnaitė, Angelą Sara- Pirmininkė — Eva M&rkshsnė.
625
E.
8th
St..
So.
Boston.
Man
— Juozas Svagždys,
Liauba.
ipaitė, Beatricija Matuzevičiūtė,
Tel. So. Boston 1298.
So. Boston. Man.
Ansonia, Conn. — Šv. Antano Jonas Jecketer, Pranas Zalec- Vice-Pinnininkė — B. Gailiūnlenė,
____________
— Pranas TuleUds
8 Winfield SL. So. Boston, Man
par., spalių 5—11 d., T. Juve- kas, Juozas Ivaška, Pranas ProL
702 E. 5th SL, So. Boston. MU—
RaSt. — Ona IvnSkienė,
nelis Liauba.
iGinkus, Alena Talakauskaitė, 440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. Prot. RaSL — Jonas
RaSt. — Marijona Markonlutė,
New Britain, Conn. — šv.1 Petronė Labanauskaitė, Adelė Fin.
5 Thomas Pk., So.
4115 Washington St.. Roslindale,
Fin.
RaSL —Tel.
Parkway
2352-W.
{Andriejaus par., spalių 18—20 Novarackaitė, Genovė KondraIždininkė — Ona Staniuliūtė.
d., T. Justinas Vaikys.'
į tavičiūtė, Irena Novarackaitė,
177 West 7th St.. So. Boston. Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. Sth SL. So. Boston. Man
Kingston, Pa. — Švč. Panos Ona Kondratavičiūtė, Ona Ske- Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. .
_ joo*, zaikis.
Marijos par., lapkričio 9—15.biūtė, Alena Platukiūtė, Alena Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė. >
901
E.
Sth
St., So. 1
Juškaitė, Adelė Kuanickiūbė, 110 H SU 9o. Boston, Man
4, T. Justinas Vąškys.
Draugija savo susirinkimus laiko kas!
Virginia Vaitkevičiūtė, o muzi antrų antradienį mėnesio, 7:30. vaL Draugijų laiko susirinkimus kas trs
FRANCISCAN FATHERS
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio
310 Orchard St.
ka pritarė p. Juokas Burdulis vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
Pittsburgh, Pa. ir ponia Viola Burdulienė. Mū- pa? protokolų raštininkę.
492 E. 7th SL, So. Boston, Maaa

Draugijų Valdybų Adresai

Šv. Pranciškaus Akademija, Pittsburgh e. Statyta 1941 m., šv. P. V. Rėmėjų
pastangomis. Joje bus laikomi XI-tojo Seimo posėdžiai.

