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Lietuvių komunistėlių
laikraštis “Laisvė” diena
iš dienos įvairiais raštais
puola ir žemina Angliją ir
Ameriką dėl neatidarymo
“antrojo fronto”.
Štai “L.” No. 222, rug
sėjo 22 d. laidoje sako:
“Tarybų Sąjunga viena
privalo nešti visą karo at
sakomybę ant savo nuga
ros”.
Toks komunistėlio R.
Mizaros pareiškimas tik
kelią neapykantą prieš
dvi stambiausias Suvieny
tų Tautų valstybes, be ku
rių pagalbos nebūtų galė
jusi atsilaikyti įr Tarybų
Sąjunga. Tą labai gerai
žino ir komunistai. Tai
kam sėti nepasitikėjimą.
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SPAUDOS DIENOS
AR SAVAITES?
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Roosevelto Atstovas Pas
Popiežių

Chicagoje iškeltas su
manymas šių metų pabai
doje visose lietuvių kolo
nijose pravesti lietuviškos
Vatikanas, rūgs. 24 — kau pirmiau ištirti daly
catalikiškos spaudos pla
Prezidento Roosevelto as kus čia”.
tinimo dienas. Nors tas
meninis atstovas, Myron
sumanymas nėra naujas,
j C. Taylor, du kart aplankė
Suomiai Pasipriešino
tai buvo daroma keliolika
Šventąjį Tėvą, Pijų XII ir
ninenui
metų atgal ,bet jis yra ge
turėjo ilgus pasikalbęjiras ir remtinas. Jeigu visi
! mus. Tie pasikalbėjimai
lietuviai kunigai ir pasau, užlaikomi paslaptyje, tik Londonas, rūgs. 24 —
lionys spaudos platinimu
tiek yra žinoma, kad Po The London Daily Exsusidomėtų, tai neabejo
piežius, nuo pat karo pra press rašo, kad Suomijos
pasipriešino
jame, kad būtų geros pa
džios darbuojasi sugrą vyriausybė
Hitleriui,
kada
jis parei
sekmės.
žinti taiką pasauliui.
kalavo, kad jie atšauktų
Komunistų Rojus, pasi Pirmaisiais LDS organi
savo atstovą, Procope, iš
naudodamas N. Y. Times zacijos gyvavimo metais,
Rusai
Klausinėja
Wilkie
Amerikos.
žinia, rašo, kad “tapyto jos vadovybei pavyko su
Apie Antrų Frontų
jas M. Dobužinskas piešia sitarti su kitais lietuviš
scenarijas tūliems Čecho kais katalikiškais laikraš
Ligos Plinta Madų Okupuo
Maskva, rūgs. 24
vo veikalams...” Tai pažy čiais ir pravesti sėkmin
Perų valstybėje siautęs viesulas
s daug žalos. Vaizdas paroWendell L. Wilkie, prezi
tuose Kraštuose
mėjęs, priduria:
gus spaudos vajus. Kodėl
do sugriautus namus ir išmėtytus
ų rakandus.
dento
Roosevelto
pasiųs

“Pasirodo, dailininkas dabar nebūtų galima tai
tas atstovas į Maskvą, iš New York — Iš įvairių
Dobužinskas dirba savo padaryti?
tirti šalies padėtį, nuo pat šaltinių ateina žinių, kad
Amerikos Lėktuvų
dirvoj, kaip artistas, ne Lietuviškos katalikiškos
atvažiavimo visų klausi nacių okupuotuose kraš
matydamas reikalo švais spaudos platinimo reika
Nelaimės
nėjamas apie antrą karo tuose plinta įvairios ligos.
tytis nuo partijos prie lu, kun. J. Prunskis pa
'frontą. Šiandie jis aplan
dalykas, kad li
partijos!”
duoda mintį, “kad visose
Londonas, rūgs. 24 — Iš Dauguma Laivų Pasiekė kė vieną fabriką, netoli Galimas
gos
nuvarys
į kapus gal
parapijose Šiomis dienomis Miami, Švedijos karo vadai pra
Dailininkas Dobužins lietuviškose
Maskvos ir darbininkai jo būt tiek pat žmonių, kaip
Rusijų, Sako Britai
kas yra lietuvis. Jis nėra būtų metams ha.igiant.is Floridoj, susimušė bom neša, kad jie jau dabar
klausė: “Ką apie antrą ir žiaurusis karas, nes dėl
lankęs komunistų mokyk organizuojamos Spaudos, teris su keleiviniu lėktu- permato nacių ‘ pralaimė
Žuvo trys karo ir du jimą prie Stalingrado. Sa Londonas, rūgs. 24 — karo frontą?” Wilkie vie maisto trūkumo ir atitin
los, kuriose patekę asme Dienos su iškilminga pronam klausėjui apie antrą- kamos sveikatos priežiū
nys išmoksta vartaliotis grama ir atitinkamais pa civiliai lakūnai.
koma, kad nacių nuosto Britų laivyno vadovybė
ragožium. Piešimas yra mokslais bažnyčiose”. Ką Iš Perham, Me. praneša, liai toki dideli, jog labai praneša, kad dauguma! jį frontą atsakė: “Aš atvy- ros nėra atsparumo.
daiL Dobužinskio profesi manote?
kad susimušus J. V. karo galimas dalvkaa, kad Hit- Jun«- Valstybių, Britanija. Kas kita su komunis
Rusijos laivų, kurie
lėktuvui, žuvo du kariai ir leris bus priverstas trauk-'
tais. Jie yra buvę ir vėl ga Pageidaujama, kad sek penki kareiviai.
tis
atgal
iš
Rusijos.
i
veze
labal
^“8 1'ar0 me‘
madienį,
rugsėjo
27
d.
į
džiagos,
pasiekė
Rusijos
li būti uoliausi nacizmo ir
in
LDS
Naujos
Anglijos
aps

šiaurės uostus. Tie laivai
fašizmo rėmėjai, ir jie ga
W1LLK1E TURĖJO PA
turėjo, ~ susirėmimą
su
Ii būti priešai. Jie yra bu kričio suvažiavimą, So.
Boatoa,
Mass.,
atvyktų
_______ _..
priešo—nacių*
vę ir gali būti anbausi de
BĖJ1M4
SU
STAL
Gerb.
Kunigai,
pasaulionais ir bomberiais. ’
Šiomis dienomis Massa-1 Primary Campaign, I anmokratijos priešai, ir jie
nys
profesionalai
ir
darbi

chusetts
valstybės Guber- Į nounced my unalterable
gali būti išoriniai demo
Naciai skelbė, kad iš 45
ninkai,
ir
ne
tik
spaudos
kratijos šalininkai. Ko
Pasikalbėjimas Tęsėsi 2 Valandas laivų, 38 nuskandino, bet natorius Leverett Saltons-j opposition to such legisklausimu
išsikalbėtų,
bet
pasisakė, kad jis bal- lation. I am glad the Gomunistai gali būti, anot to
Britai užginčija. Kiek tų tall
suos prieš “QUESTION , vernor has followed my
čigono, “•kokio panie’ no- ir kitais svarbiais mūsų
išeivijos klausimais tartų Maskva, rūgs. 24—Wen- Britai Įspėja Prancūzus j laivų nuskandino, nepa- No. 1” arba kaip vadina-, example”.
n .
_______
Įduoda, kad priešas nega- ma, prieš “Birth Control”! Tai ne taip jau svarbu,
savo garbingą žodį ir nu dell Willkie praleido dvi
.
_
! lėtų pasinaudoti tomis ži- pasiūlymą. Saltonstall y-į kuris kandidatas pirmiau
pasikalbėjimui .Londonas,
rūgs.
24
~
tik sako kad
Amsrikos LbUmi Bonb** tiestų gaires veikimui. valandas
su Sovietų Rusijos pre- Britų Broadcasting kor- i niomis betL*
*•
ra Respublikonų partijos ar paskiau pasisakė prieš
Apskričio valdyba pa mieru Stalinu ir užsienių
dauguma
pasiekė
destinaduoja lapėms
kandidatas
perrinkimui į tą “QUESTION No. 1” paper
radio
vėl
jporacija
kvietė kun. S. P. Kneižį komisaru Molotovu.
ciją
gubernatorius.
J siūlymą
balsuotojams,
New Delhi, Indija, rūgs skaityti paskaitą. Sužino Vėliau Jung. Valstybių spėjo prancūzus, gyve,
, . , _.
. . nančius vandenyno pap. Putnam, Springfieldo balsuoti lapkričio 3 d., bet
24 — Amerikos lakūnai jau, kad paskaita ruošia
Sabotažo Banga Olandijoj mayoras, sužinojęs apie svarbu tas, kad abiejų
ambasadoj
turėjo
pietus
kraičiuose,
kad
jie
kogreismalkiai bombardavo Ja ma svarbiu klausimu.
su Suvienytų Tautų <įplo-gausiai išsikeltų iš tų pa
Gub. Saltonstall pareiški- partijų — Demokratų ir
ponų tvirtoves Burmoje ir
Apskritis yra pageida matais. Po pietų p._Will-j]trajįįy km* "Suvienytos Londonas, rūgs. 24 —Iš mą “Birth Control” refe- Respublikonų kandidatai
Kinijoje. Lakūnai bom vęs ir LDS Centro valdy kie turėjo pasikalbėjimą Tautos „,3^ pradžti o.
Olandijos gauta žinių, rendumo klausimu, pa- išėjo prieš.
barduoja Japonų karines ba užgyrė ruošti konfe su keliais kitais Rusijos fensyvą”.
Į Prieš tą “QUESTION
kad ten plačiu mastu da- reiškė:
stovyklas ir industrijos rencijas įvairiose lietuvių
komisarais.
i
Buvo
pasakyta,
kad
nie„ .
romas sabotažas naciams, “My position on Birth No. 1” turėtų būti kiekcentrus.
kolonijose. Dabar kaip tik Ką jie kalbėjo, spaudai|kas negali pasakyti kur ir,kada olandai sužinojo, jog Control was made perfec- vienas doras žmogus, kugeriausias laikas tai pra nepaduoda.
j kada toji ofensyva bus į Suvienytos Tautos ruošia- tly clear weeks ago, when riam apeina šeimos nelieBritai Užėmė Tananarive dėti.
Wendell Willkie yra pradėta, bet prie jos ruo- si pradėti antrą frontą.
in an address during the čiamybė ir doras jaunuo
Apskričio Valdyba kvie Maskvoje, kaipo Preziden- šlamąsi.
menės auklėjimas.
Londonas, rūgs. 24 — čia visus dalyvauti.
to Roosevelto pasiuntinys.1
Britai be didelių mūšių
VOLGOS KARO LAIVAI
užėmė Madagascaro salos
Illinois Kongresas Atmetė
Nužudė 3,000 Slavokų
BOMBARDUOJA PRIEŠĄ Komunistų Nondnadjos
sostinę — Tananarive.
Madagascaro gubernato
Londonas, rūgs. 24 — Iš
Peticijų
rius pabėgo. Spėjama, kad
Jugoslavijos šaltinių su Maskva, rūgs. 24 —Vol- Nuskandino Bu Amerikos
jis pabėgo į pietinę tos sa
žinota, jog per pastarą gol upės karo laivai pa
Laivus .
Springfieid, III. — Vals
los dalį.
sias kelias savaites dėl gelbsti raudonajai armi
tybės Kongresas priėmė
Stalingradą,
visa sabotažninkų veikimo ir jai ginti
Maskva, rūgs. 24—Žiau- pačiame mieste,
Washington,
rūgs.
24
—
bilių,
kuris uždraudžia
Anglai Bombardavo
su smarkiai bombarduodami
rūs mūšiai Stalingrado griauna.
. ,i Slovėnų geležinkelio ....
Amerikos karo vyriausy- Komunistų partijai būti
mieste eina visu griežtu-, “Vokiečiai užėmė keletą Ardymo nužudyta daugiau priešą
Bengasi
bė pranešė, kad du šios ant rinkimų baloto,
Stalingrade vėl užmušta šalies prekybinius laivus Komunistai
mu. Nacių tankai griauna gatvių, bet kitose vietose kaip 3,000 slavokų ir su
smarkiai
du tūkstančiai
Cairo, Egiptas, rūgs. 24, namus, o bombnešiai skri- priešo puolimas buvo su- naikinta 58 kaimeliai
.. .
nacių a-!naciai nuskandino Vidur- protestuoja ir ruošiasi ei— Penki šimtai Anglijos sdami virš miesto meta laikytas”, sako Maskvos
_________
reivių, iš viso per euna
jūroje, bet tik ketu- ti į aukštesnį teismą, kad
bombnešių
bombardavo sprogstančias ir padegan- vyriausybė. Į vieną dieną*
d.enas užmušta 6,000 nažmQJnėsJ ^„„^„<30, 0 ta bilių pripažintų nekonnacių svarbų uostą, Ben- čias bombas.
lbžta.
.daugiau kaip 1400 vokie- Šveicarija Turėjo Uždaryti mų tik vienoje Stalingrastituciniu.
do
vakarinėje
sekcijoje,
°
gasi. Daug priešų lėktuvų,
Rubežių
Sovietų fronto vadai «ų buvo nužudyto ir 17
skelbia Sovietų aukštoji
karo ginklų sandelių su praneša, kad į šiaurę-va- tanku suardyto.
vadovybė.
naikinta.
Ui
Pranešama, kad Vichy
karus naciai buvo privers- Is
Prane^ama;
ti trauktis atgal, bet kito- kad vokiečiai pasiekė pat} (Prancūzijos) valdžiai iš Raudonieji atsiėmė svar
Naujoji Vilnia. Gegužės se vietose naciai nugalėjo Stalingrado miesto cen leidus dekretą suregis bų kelią ir aukštumą toje
mėn. elektros srovės nu
I
šeštadienį, rugsėjo 26 d., 2 vai. po pietų įvyks Dartrą. Kituose rusų - vokie- truoti visus darbininkus apylinkėje.
trenktas Rapolas Bagdo rusus ir užėmė naujas , čių karo frontuose mūšiai ir juos siųsti darbams į Be to kitoje Stalingra- bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika
miesto gatves.
navičius.
'eina be žymių laimėjimų. Vokietiją, daugelis žmo do sekcijoje taip pat už ir pranešimai pasieks Naujos Anglijos lietuvių namus
iš WCOP stoties, Boston, Mass. Pasukite savo radio
Žiauriausi mūšiai eina
nių, ypač žydų pradėjo mušta 2,000 nacių karei rodyklę ant 1150 kilocykles ir klausykite programos.
miesto gatvėse; iš kiek Amerikos Atradymo 450 bėgti iš Prancūzijos į vių, ir du batalionu— apie
.
...
Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys siųakivieno namo, kiekvienos
Šveicariją.
1,000 vyrų_ —- sunaikino te
asmenįaį priduokite skelbimus ir pranešimus
Metų
Sukakffs
gatvės rusai šaudo ir nu
Šveicarijos valdžia buvo Volgos upės karo laivai, Darbininkų Radio vadovybei, 366 West Broadway, So.
žudo tūkstančius įsiver Šiais metais Amerika priversta uždaryti rube kurie bombardavo nacių Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba 50 Cotžiančių nacių.
mini 450 metų atradymo žių, nes toje šalyje ir taip jėgas per kelias dienas, tage Streets, Norvvood. Mass. Tel. NORwood 1449.^
Taipgi priimame mirimų, vedybų, vedybinių su
Iš Maskvos pranešama, sukaktį. Ją atrado Kristo- yra labai daug tremtinių skelbia Sovietų komunikatos.
kaktuvių
ir kitokius pranešimus.
iš
įvairių
Europos
kraštų.
kad 100 vokiečių tankų, fas Kolumbus 1492 m.

Gub. Saltonstall Pasisakė Prieš
"Birth Cpntrof

Vokietijos Naciy Tankai
Griauna Stalingradą

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Rugsėjo 25, 1942
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Lietuvoje

BUY
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• Neseniai įvykusiame
“Pienocentro atstovų su
AMD
važiavime vokiečių komi
mę. Demokratinis pasau
SOVIETŲ LAIKRAŠTIS BARA lis
sariato atstovas, inžiniejiem simpatizuoja, ir
rus Kruk ragino pieni
gėrėsi jų drąsa ir karžyAMERIKĄ IR ANGLIJĄ
nėms daugiau gaminti
i giškumu.
Pasitikėkime
kurui durpių. Tačiau į tai
mūsų karo vadams, ir jie,
Maskva — Anglų kalba Poland, which was then an ally atėjus momentui, užduos
Pienocentro
įgaliotinių
leidžiamas, sovietų laik of Brite in, and had also over- nacizmui ir fašizmui mir
suvažiavime buvę, kaip • Mes jau keliais atve
raštis “Moscow News” į- run the Baltic statės, which tiną smūgį.
rašo “Į Laisvę”, atsakyta: jais rašėme apie Vokieti
might
have
been
counted
as
talpino straipsnį, rūgs. 22
“Provincijos atstovai nu- jos kolonizacinius planus
d. laidoje, kuriame smar opposers of the Nazi policy of Atstovas Grįžta iš Turkijos
siskundę, kad durpių ga Rytų Europos valstybėse.
conquest.
In
fact,
if
Russia
had
____ , sun- Dabar patyrėme, kad Drekiai bara Britaniją ir
myboje yra didelių
kumų dėl darbininkų sto- sdeno Banko valdybos naJung. Valstybes ir vadina not signed the pact as a provi- Ankara, Turkija, rūgs
siooal
ally
of
Germany
in
1939
liios, dėl neturėjimo darbo rys Dr. K. Rasche buvo
jas “tik žiūrovais” (“mere
24 — Amerikos atstovas
drabužių, apavo, kastuvų, nuvykęs į Olandiją, kur
bystanders”) šioje dide Hitler might never have dared Steinhardt grįžta iš Tur
be to, durpėms sudėti nė Haagoje laikė paskaitą alioje kovoje, vedamoje Eu to start the new World war. kijos pranešti šios šalies
ra sandėlių, o naują staty pie vokiečių sumanymus
ropoje. Nei kiek neabejo “Būt such recriminations by vyriausybei apie Europos
bą vykdyti negalima”. To kolonizacijos srityje. Savo
jama, kad tas straipsnis either side can do no good and padėtį.
liau tas pats laikraštis ra paskaitoje jis apžvelgė
buvo užgirtas Rusijos val could do great harm. There is
šo: “Labai plačiai ūkinin vokiečių kolonizacijos is
džios, nes visi straipsniai nothing Hitler would likę betVisiems
P
ot
iflka
kai pasisakė ir dėl moka toriją, įsakmiai paminė
ir žinios be Sovietų Rusi ter than to see the United Namų kaįnų už kiaušinius ir damas, kad vokiečiai kolo
"MaMy Šatfinis"
jos cenzūros užgyririJb ne tions ąuarreling among thempieną. Dabartinės kainos nizavo Rytų Prūsiją, Klai
selves.”
gali pamatyti šviesos.
už pieną ir kiaušinius yra pėdos kraštą ir buvo nuėję
Iš to, ką 4Moscow News’ “Boston Post” labai aiš KUN. J. PRUNSKIS, buvęs
labai nepakankamos, ypač iki Dauguvos. Tai esąs
XX
Amžiaus
redaktorius,
tarp
paduoda, galima suprasti, kiai ir teisingai atsako
atsimenant,
kad pieno kryžiuočių ordino nuopel
kad Sovietai visai nepa “Moscow News” laikraš kitoko “Darbininko” adminis
statymas
atima
daug lai nas.
tracijai
rašo:
“
Viena
lietuvė
tenkinti dėl Anglijos ir A- čiui, kad 1940 m. Rusija,
ko. Dėl nepakankamų kai Kalbėdamas apie dabar
merikos delsimo atidaryti griuvus Prancūzijai, kada kartą paprašė:
nų, daug sugaištama lai ties vokiečių kolonizaci
antrą frontą Europoje, naciai visas savo jėgas — Raskite man maldaknygę,
Amerikos slaugės pagerbia Pirmojo pasaulinio ka- ko, o dėl ūkinių teisių ne- nius planus, Rasche išsi
kad atitraukti Vokietijos metė ant Britanijos, tai kad būtų didelės raidės, bet Į
išryškėjimo
pastebimas reiškė, kad “šiandien vėl
nacių spaudimą nuo Rusi Rusija ne vien tik buvo kad pati maldaknygė būtų dai- Į ro Britų garsią slaugę a. a. Edith Cavell, Londone.
karvių
nebebranginimas,
Ii, nedidelė.
jos.
atsidaro
kolonizaciniai
žiūrovas, bet buvo pripa Nereikėjo ilgai ieškoti. Pasi
o su tuo susijusi ir pieni galimumai”. Jiems kryptį
“Boston Post”, rugsėjo žinta kaipo nacių sąjungi
nių produkcija”.
24 d. laidoje, redakcijiniu ninkė. Rusija pagelbėjo rodo, kad naujai išleistasis
nurodęs Adolfas Hitleris
straipsniu dėl tokio Sovie supiaustyti Lenkiją, kuri kun. Pr. J. Juškaičio “MALDŲ
Ūkinių teisių neišryškė- savo “istoriniu” pareiški
tų nepasitenkinimo šiaip tuomet buvo Britanijos ŠALTINIS” kaip tik atatinka
jimą” reikia suprasti kai mu, kuris skamba taip:
Ivien
tiktai
ūkininkai
bū
anos
reikalavimus.
Tikrai,
vy

Hadai
Apgyvendina
Sarašo:
po priekaištą vokiečiams, “Mūsų užsienių politikos
sąjungininkė, ir taip pat resnio amžiaus žmogui iš to
į šią ten apgyvendinti, o ir kad
ūkininkams vis dar
Užgrobtuose
amatininkai, kurių dabar negrąžinama nuosavybė į būsimas tikslas neturi bū
“The British could reply, of užėmė Pabaltijo valsty kios maldaknygės malonu bus
ti nei vakarų, nei rytų oStingą.
Kraštuose
course, that in 1940, when after bes, kurios būtų buvę ga melstis: raidės aiškios, maldos
žemę.
rientacija, bet Rytų politi
Laikraštis sako, kad da
the fall of France the whole! lima skaityti nacių užgro parinktos gražios, pačios rei
ka ta prasme, jog mes tu
weight of the Nazi air force bimo politikos pasiprie- kalingiausios,
kalba graži, • “Deutsche Zeitung im bar jau visiems laikams
rime
praplėsti mums rei
Felicija Bortkevičienė
“Rytų vowas thrown on Britain, Russia šintojomis. _ Faktas, jeigu iliustracijos parinktos dailios, Ostland” (VH. 9) rašo, išnyksiančios
kiečių tragedijos”, kuo- paskelbė neseniai miru- kalingą erdvę”.
was then not only a mere by- Rusija nebūtų pasirašiu-i nej. puslapyje kai kur pasilie- kad Warthelande
(nuo
stander, būt was recognized as si sutarties, kaipo provi-j kančlog tuščios vietelės užpil-l Lenkijos atskirtoje Poz- met, pav., vokiečiai turėję sios Juzefos Mikuckaitės{VABBS SKELBIMAI
some kind of an ally of the Na- sionalinė Vokietijos są- f dytos skoningais ir nuotaikiu- nanės srityje) esą baigia- tarnauti rusų, lenkų ir Višinskienės, varpininko
Povilo Višinskio našlės,
zis. Russia had helped carve up jungininke 1939 m., Hitle gais piešinėliais, visas įrišimas mi apgyvendinti vokie- kitokiose kariuomenėse.
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SOUth
Boston 2483
vated Railway “už aukštą at- gatvekarius.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
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COAL-COKE-OIL
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sargą susigrūdimuose ir keleiBe to, iš Elevaterio rekordų, darbą Vokietijoje kitaip lams.
Maršalka — Jonas Zaikis,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
vių saugumą” per ištisus 1941 kaip p. Dana nurodė, 1941 ne- atlyginami. Anksčiau bu
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110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
metus, tarpe transito kompani- laimių skaičius sumažėjo dar vo paskelbta, kad Vokieti
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v&L Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio jų, kurios lygiagrečiai patar- septynis nuošimčius. Eleveite- joje jie turi dėvėti užsiūtą
Tonike te Mb
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
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Draugijų Valdybų Adresai

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

Porte Bushmanas

Peiktas Maikel

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

A

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Edward Dana, prezidentas ir dimų “EI” busais.
generalis
manažeris Boston
Per pirmuosius septynis mėElevated Railvvay priėmė tą nesiūs 1942 m., kuomet Eleveimedalioną Eleveiterio varde, teris perveža abelnai milioną
Dovaną įteikė Mathevr R. Boy- keleivių per savaitę, kaip pareilan,
prezidentas American škė p. Dana, pasižymėjo dar
Transit Association.
daugiau, nes per tą laikotarpį
Priimdamas dovaną, p. Dana Į skaičius nelaimių sumažėjo apareiškė Eleveiteriaug vardu Į pie 11 nuošimčių.
padėką įvairioms nelaimių ap- Reiškia, važiuot “EI” saugiau
saugos agentūroms ir Didžiojo I negu eit pėkščiam, nes nelaiBostono žmonėms, kurie teikė’mių įvyksta .mažiausiai.

» Durpių gamyboje šiuo
metu Lietuvoje dirba
2.500 darbininkų. Netu
rint vilties gauti pakanka
mai anglių, durpes varto
ja net pramonės įmonės,
kurios ypač jas gamina
būsimai žiemai. Durpių
kasti privalomai turi vals
tybinių įstaigų tarnauto
jai ir valdininkai.

kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
narnos pnemamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Ave.Jsflngtoo, Mass. Tel. Bedham 13#4-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dėta 1304-R

Penktadienis, fcugsėjo 25, 1942

DARBININKAS

mažai laiko atima visokie
užsipelnysim žmonių dai
piliečiai su savais reika
nos, tai ir neišvysim anos
(THE WORKER)
liukais, — pratariau.
skaisčiosios šalelės ir iš
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as — Tas tiesa, su tuo ten
nyksim, kaip dūmai, ant
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
ka
sugaišti,
bet
Tamsta
visados!” Tikėjo Nendrė
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
matote
mūsų
demokrati

savo tėvu. Dažnai svajo
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN^R. C. ASSOCIATION OP LABOR
nės Amerikos tarnautojų
davo ji apie aną gražiąją
IMUrad as aecoad-clau matter Sept 12, 1815 at the post Office at Boston. nusistatymą — mes nori
Dainą.
Ir labai norėdavo į
Maaa. under the Act of March 3, 1870.
me
būti
visiems
prieina

ją pakliūti. Sakydavo sau:
Aprėpta nee for mailiau at special rate of postage provided for in Section 1103
mi, visiems pagal išgalės
Act of October 8,1817, authorized on July 12,1918
(“Gyvensiu taip, kad verta
patarnauti.
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA
būčiau gyventi su garDomestic yearly____________ _ 34.00 Amerikoje metama__ ________, 34.00
—
Dabar
ir
laikai
tokie
j
siaisiais protėviais”,
Dora esti c once per weelt yearly 82.00 Vien# kart savaitėje metama__ 32.00
ypatingi,
daug
vyrų
išėjo
į O tėvas jau seniau buvo
Roreicn yearly_______________ 85.00 USaieny metams ___ ________ 35.00
Foreign once per veelt yearly 3280 UZeieny 1 kart sa-tėj metams 3280 į frontą, daug šeimų pa
į užgynęs visiems namiš
žeista...
kiams pasakoti Nendrei
DARBININKAS
i
apie mirtį.
866 West Broadway,
South Boston, Mass. — Suprantama, bet mes
Telephone SOUth Boston 2680
Tik štai dabar, kad ją
buvome užpulti ir privers
apspito
ir kankina tie bai
Dėdės Šamo kariai šaltoje Alaskoje, traukia kanuolę į kalną, kur turi
ti gintis, tenka vyrus pa
sūs abejojimai, pradėjo ji
pasidarę observacijos stovyklą.
šaukti prie ginklo, kitaip
nai abejoti, begu yra ir ta
ir būti negali — kalbėjo
i gražioji Daina. Gal tėve
senatorius. — Kas liečia
lis yra suklydęs? Jeigu
šituos reikalus, tai aš aiš
i nėra dievų, tai gal nėra ir
kiai ir griežtai stoviu už
-------------Dainos? Taigai ir aš, ir
įstatymus, kad bent gi kai
(Šią kalbą p. Alan Crans
Leidėjas, su kuriuo aš tėvelis mirsiva, kaip ir kiKaras, su visomis jo baisenybėmis ir mirties pa grįž vyrai iš mūsų armi
kalbėjau kelios dienos at- ti žmonės?... Ne! ne!... nevojais, turėtų, rodos, paveikti žmones teigiamu būdu, jos jie būtų tinkamai dar ton, viršininkas, Foreign ’
Language
Division,
Office
!
noriu mirti! bijau mirti!..
t. y. priversti juos susimąstyti, surimtėti, susitvarky bu ir viskuo aprūpinti. of War Information .pasakė reti tik pragaištingus re- gal, sakė:
“
Aš
esu
prieš-nacis,
bet
Noriu gyventi saulėtoje,
ti ir savo gyvenimą pataisyti. Kur tau. Tokių gražių Reikia suprasti, kad tai svetimkalbių laikraščių re- zultatus.
atmainų kaip ir nesimato, nebent tarp maldingesnių- nebus taip lengvai iš daktoriams ir leidėjams New i Jeigu vokiečių laikraš- mano skaitytojai nepirktų laimingoje Dainoje!... Bet
jų, kurie ir taip stengėsi tvarkiai gyventi. Pati eilinė sprendžiamas klausimas York City, rugpiūčio 25 d., čių redaktoriai ir leidėjai, :prieš-naciško laikraščio”, gal jos nėra?.. Baugu!..
Aš esu įsitikinęs, jog Tamsybių tamsybės. Juovisuomenė, taip vadinamas vidurkis, neatrodo daug ir prie to ruoštis.
1942).
ir.
VokiečilĮ - Ameri-. gįs kaltinimas yra baisus j da tuštuma. Bedugnė gelkreipianti dėmesio į karą, kurs yra tikra nelaimė, vie Aš labai užjaučiu moti
kiečių visuomenės vadai, šmeižtas didelės vokiečių-; mė. ir įpulsiu į ją... Ir ji
Tęsinys
na iš didžiausiųjų žmonijos sukrėtimų, tarsi skaudi nas ir žmonas armijon pa
nepadaro griežto skirtu- amerikiečių
daugumos. | mane prarys... Nieko - nieDievo bausmė, į atgailą šaukianti. Nežinome, kaip el šauktų vyrų. Pasakykite Kartais, man gaila paša- mo tarp nacių ir vokiečių jie nėra pro-naciai. Atsa ko nebeliks... Nieko nebgiasi kareiviai fronte. Ten griežta drausmė ir nuola toms lietuvėms, kad jei kyti, parinkimas ir pasi- _ jeigu jie negali atskirti komybė už tuos, kurie y- mąstysiu, nebjausiu. NebSvetimkalbių savęs ir jų žmonių nuo' ra pro-naciai, krinta ant matysiu tų gražiųjų kal
tos gręsianti mirties galimybė. Didelė didžiuma karei tik aš kada nors ar kuo rinkimas
nors
galėčiau
joms
pagel

Skyriaus
išleistos
medžią- nacių — tai kaip jie gali
vokiečių kalba laikraš- nų, tos jūrės. Nebšildys
vių be abejo tai atjaučia, bet ir iš fronto prasiveržia
bėti,
mielai
esu
pasiryžęs
gos sudaro nemalonių rei- tikėtis, kad kiti pasaulio
jurų . laiptų, kurie su- manes toii skaisčio ii saužinių, kad ten įvyksta nemaža sunkių nusižengimų.
“ teršė savo poziciją tarp
Neb^uS Tuo
viską
padaryti.
Fronto mes nepasiekiame. Prabilti į kareivius neturi
me progos. Tad palikime juos karo vadovybei.
Prezidento Parinktas talpina kiekvieną žodį, ku-;garbina hitlerizmą ir vo- kaip vyriausią informact kvepiančiuoju, gaiviuoju
Tačiau namų frontu turime rimtai susirūpinti. Ir
rį jie gauna nuo musų kiečių, kurie neapkenčia jų šaltinį apie Vokietiją oru! Nebvaikščiosiu po tą
Kelias
jaukųjį sodną, gėrėdama
yra dėlko. Spauda garsina ir savo akimis galime pa
liečiantį
Karo Bondsus, hitlerizmo? Kaip jie gali po Hitleriu.
—
Tiesa
gyventojams
tų
si tomis stebuklingomis
matyti, kad namų fronte labai daug prieš dorovę nu
rūpesčių yra. Dabar ir Civilį Apsigynimą, Racio- tikėtis, kad Amerikiečiai Be to. laikas dėl biznio gėlėmis! Nebragausiu tų
sikalstama. Ypač dabotinos jaunos mergaitės, kurių spaudoje ir pasikalbėji navimą, Kainų Kontrolę, šioje mirtinoje kovoje su
.
amžius dar motinų globos tebereikalingas. Nežinia muose neretai tenka ma Rinktinės Tarnybos, etc., naciais ir toliau laikytų vo ka*P PaPrasta.i seniai Pra* skaniųjų vaisių. Nebturėkuriuo būdu jos išsprūksta iš namų, tokiomis nakties tyti minint infliaciją. Ką tačiau jie niekad nepatal- kiečius imigrantus loja- ėjo iki šis karas bus lai- siu brangiojo tėvelio?!
valandomis, kada jos turėtų jau būti patale. Gatvėse Tamsta, Pone Senatoriau pino nei vieno žodžio, mū- liais, pilnais Amerikie- mėtas. Mes tą pamoką iš- į Nebskaitysiu tų įdomiųjų
sų jiems pasiųsto, kaip čiais? Kaip jie gali tikėtis mokome karo industrijoj, brangiausiųjų raštų, kujos tiek skandalingai elgiasi, kad piliečiai su neska apie tai manote?
nors paneigiančio naciz- po karo teisingumo Vokie- Yra tai laikas, kad ją iš-įriuose tiek nauja, tiek
niu pasibaisėjimu stebi pernelyg drąsius jų žygius ka
—
Prezidentas
Roosevel

moktų kiekvieno svetim- keistų gražių slėpinių! Ne,
tijai?
reivių atžvilgiu. Be abejo čia tai jau tėvų, ypač moti tas tuo ypatingai rūpina mą ar fašizmą.
kalbių laikraščio Jungti tai baisu... baisu! Nenoriu,
nų pareiga jas daboti. Taip, tai taip, bet žiūrėkime, su si, nes pinigų vertės kriti Kiekviename atsitikime, Šiandien, kuomet vokie nėse Valstybėse ofise, ku nenoriu mirti... O gal ir
kokiomis sunkenybėmis čia tenka tėvams susidurti. mas pažeistų mūsų ūkinį šis parinkimas ir pasirin čiai Vokietijoje, kurie ne ris dar vis nepajėgia ra-j reiks?!
Bepigu ūkyje bei farmoje. Ten nė užrakyti nereikia — gyvenimą, padarytų nuos kimas parodo jų aiškią po- apkenčia Hitlerio, dar ne
litiką link karo. Patikri- gali jėga prieš jį sukilti,' Portuoti ir remti ši kar4 Ir taiP kamuojasi Nentiesiog nėr kur eiti. Bet mieste jau kitoks uždavinys. tolių žmonlėms turin __ _
‘
načta kad visi kaip reikia.
drytė nuo ryto ligi vakaro
1 • v • • našta,
v
— “
Visur pilna krutamujų paveikslų, (gerai, jei dar kiek tiems santaupų ir tt. Mes nūs tų laikraščių “files” įrodymo
įrodo, jog kai kurie iš jų, Į vokiečiai žmonės nėra na- Aš specifiškai kalbėjau ir neranda ramybės... Ir
pakenčiamesnių, bet kiti tai visai neįmanomi jauni turime paremti preziden mažiau ar daugiau, buvo ciai krinta ant vokiečių apie vokiečių kalba laik- naktį užmigti dažnai nemui rodyti), pigių žurnalpalaikių su šlykštokais to pastangas stabilizuoti viešai pro-naciški arbaĮ imigrantų Amerikoj ir jų raščius, bet yra daugelis gali... O kad užminga, tai
vaizdeliais, įvairių neskaitytinų jaunimui knygų ir tt. pragyvenimo kaštus. Esu pro-fašistiški, ir kad po!kilmės, ir ypatingai ant nusikaltėlių — ir vėl aš ne kartą sapnuoja baisią
Tos visos tvirkinimo priemonės įkaitina karštą jau įsitikinęs, kad prezidento Pearl Harbor kiekvienas redaktorių ir leidėjų laik- panaudojau tiksliai būd juodą gilumą, į kurią ji
nuolių vaizduotę, o gatvėse pilna jaunų, ant visko pasi parinktas kelias yra ge jų sekė politikos užtem- raščių, kuriuos jie skaito. vardinį žodį “daugelis” — krinta, taip iog jai kvapą
ryžusių, nieko nepaisančių karių. Kiek čia pagundų! riausias išvengti infliaci dinti nuo savo skaitytojų Daugelis vokiečių kalba tarp italų laikraščių. Iki užtraukia,' širdis apmirš
Ir lekia tos neapdairios peteliškės tiesiog į ugnį, kuri jos pavojui.
tikruosius šio karo klausi laikraščių redaktoriai ir i šios dienos daugelis jų ne ta, ir mergaitė, suklikusi,
leidėjai Jungtinėse Vais-j išaiškino ir nuoširdžiai atsibunda, šaltu prakaitu
iš tolo žavingai atrodo, bet arti sparnus nusvilina.
Ką Senatorius Mano mus.
Svetimkalbių
laikraš tybėse yra 100% savo pa-'neparėmė karo prieš fa- apsipylusi.
Tėvams ir motinoms tikra su jomis kankynė. Kad
Apie Lietuvius
čiai, kurie neveda kovos stangomis prisidėti priejšizmą. Kaikurie kai kada Nebiškentėjo kunigaikš
tai nors valdžia kiek padėtų. Tiesa, valdžia duoda po — Ponas Senatorius gy prieš priešą, neatlieka sa nacizmo sunaikinimo. Bet'nueina iki tokio tolio, kad tytė: pradėjo klausinėti
liciją, bet policija juk neauklėja. Ji tiktai baudžia. venate viename iš lietu vo pareigų.
daugelis — ir aš tą žodį pareiškia, jog “naciai” ir vergus ir drauges: “Ar ir
Bet ir policija, kad ir žmoniškiausiai būtų nusiteikusi, viškesnių Čikagos rajonų,
patariančiai “Ašis” turi būti nugalėti. ašen mirsiu, kaip jūs, kaip
Leidėjas vokiško laikra “daugelis”
kad ir tėviškiausiai stengtųsi jaunimą pamokyti, yra beabejo su lietuviais susi ščio, kelios dienos atgal, pavartoju — iki šiol visiš Tačiau jie žebenkščio-žo- prastieji žmonės?” Visi
čia bejėgė, nes nesąžiningi jaunimo tvirkintojai turi tinkate. Kokia Tamstos bandė tai išaiškinti kitaip, kai neparodė savo opozici diniai vengia nurodyti, rimtai atsako jai vienaip:
pilniausią laisvę. Čia reikėtų pačias tvirkinimo šaknis nuomonė apie lietuvius? kada aš jo užklausiau, ko jos nacizmui.
jog “Mussolini” ir “fašiz “Ne, kunigaikštytė ne
pasiekti ir griežtai sustabdyti bedeviškų propagandis — Lietuviai yra ištikimi dėl jo laikraštyj niekad Nesipriešinimas naciz mas” taip pat turi būti su mirs, tik, laikui atėjus, po
daug-daug metų, nukaks į
tų veiklą. Deja, to nedaroma. Viskas ant tėvų suver ir lojalūs piliečiai. Dauge nėra tilpę nei vieno žode mui šiandien reiškia aiškų naikinti.
nacizmo
palaikymą.
laimingąją Dainos šalį!”
(Bus daugiau)
čiama. Bet kaip ten bebūtų, tėvams vis vien tenka sa lį iš lietuvių asmeniškai lio, pasmeigiančio naciz
Tačiau tie atsakymai
mą.
pažįstu
ir
galiu
pakartoti

vo pareigos eiti ir gelbėt kur ir kiek tik galima savo
maž
tenuramina Nendrę.
“Vokiečiai - Amerikie
vaikelius iš plėšriųjų vilkų plačiai nutiesto tinklo. K. nai pasakyti, kad jie geri
“Gal tos Dainos ir nėra,
draugai,
geri piliečiai. čiai nenori girdėti apie
kaip ir tų jų dievukų, ku
Lietuvių kunigų ir seselių Hitlerį ir nacizmą ir visą
riuos jie tiki esant, o tai—
darbas labai daug priside tą medžiagą”, jis sakė.
(Kaip ir pasaka)
lio netikėjo). Klausė duk tik pasaka”.
da prie gero išauklėjimo “Kiekvieną kartą kada tu
tė: “Tad ir Jūs, Tėveli, ne- Ir kunigaikštytė vėl ir
4. MIRTBAIMĖ
jaunųjų kartų.
atakuoji nacius, jie ma
mireite’
3 vėT kTa«? baimini
no, jog tu turi juos min
Kunigaikštis,
kai
pasa

“
Ne
”
,
atsakė
tėvas.
“
O
aš ir nekantriai: “Ar ir aš
Lietuva Prisikels
tyje”.
Daugelis lietuvių daŠis paaiškinimas yra kojo dukteriai apie mirtį, juk išnyksiu? aš nesu di- mirsiu?”
Amerikoje, kur gerbia o nuo 1938 metų Illinois i>ar sielojasi dėl savo arti- grynas vengimas, ir jo po ne visą tiesą jai tepasakė. dė!” liūdnai tarė Nendry(Bus daugiau)
Gaila
jam
buvo
jaunos
tė.
Nuramino
ją
tėvas:
senate.
Augina
gražią
šei

ma teisė, ne jėga, yra
nauju, kurių keliasdešimts litika šlubuojančiai ieš
I Need Your Help!
daug aukštų žmonių, ku mą — ketvertas vaikučių tūkstančių yra net iš kanti išsiaiškinti gali tu širdelės: kaip ją taip liū-i“Būk rami: ir tu nemirsi;
dinsi, kaip jos ramybę ir tu toki graži ir išmintinrie yra nuoširdžiais prie- — vyresnioji dukrelė jau tremta iš Lietuvos...
teliais ir mažesniųjų tau pradėjo lankyti šv. P. M. — Aš patsai asmeniškai fuose reikaluose aš norė laimę griausi! Tad aiškino ga, jog tokių ne daug tėNendrei tėvas, jog viskas ra; tu — retenybė... Galų
tų bei valstybių. Vienu iš Gimimo mokyklą ir jis su esu susidomėjęs Lietuvos čiau mielai pagelbėti.
tokių yra ir Illinois vals pasididžiavimu apie tą žmonėmis, ištremtais į į- — O kokia yra Jūsų, Po nyksta, viskas miršta, tik gale, juk tu — mano duktybės senatorius Ričardas privatinę mokyklą sako — vairius kraštus, — prata ne Senatoriau, nuomonė didieji šio pasaulio žmo-tė, mano valstybės, mano
nės amžinai žemėje gyve- turtų ir garbės paveldėtoJ. Dailey. Jaunatvėje jisai jo motina tenai mokslą rė Senatorius. — Kas lie dėl Lietuvos ateities?
pats turėjo ir dirbti, ir tik pradėjusi, jisai irgi, ir sa čia dabar esančius Rusijo — Esu aš aiškiai nusis ną (nepridėjo gudrusis ja”. — “Tad kur gi dingo
vakarais galėjo gilintis į vo vaikus tenai Įeisiąs.
je lietuvius, tai kai dabar tatęs už nepriklausomybę mokytojas, jog gyvena tik mano motutė, mūsų propamėgtas studijas. Išėjęs
santykiai tarp Rusijos ir ir atstatymą visų, kad ir žmonių atmintyj, žmonių tėviai ?” — “Jie yra iškevargo mokyklą, jis ir pasi Pasakykite Lietuvėms... USA yra draugingi, gali mažų, demokratijų, kurių padavimuose, bet ir tai to-! liavę toli-toli, į Dainos
liko darbo žmonių ir nus Radau jį jaukiame ofise ma tikėtis, kad ateityje tarpe yra ir Lietuva. Aš Ii gražu ne visi. Ir nepa-' kraštą”... “O ar mes susikriaustų tautų prietelis. — County Building. Čia bus galima geriau tuos nemažai skaičiau apie Lie aiškino galvočius savo tiksim su jais kuomet?”—
Baigęs Čikagos De Paul nuolat tarškė telefonas ir lietuvius per Raudonąjį tuvos istoriją, jos kultūrą mokinei, jog žmonės am- “Susitiksim ir gyvensim
universitetą kaikurį laiką nuolat beldėsi interesan Kryžių ar kitaip sušelpti, ir galėčiau sakyti, pažįstu žinai gyvena kitokiu gy-drauge toje grožio šalyje; Infliacija yra priešas,
jisai buvo advokatu, bet tai.
o gal būt net daugelį čia į tą šalį, o ji verta būti ne venimu, ne čia, bet aname tik reikia čionai taip gy- kurio tu negali matyti.
buvo!
pasaulyje.
Nepaaiškino,venti, kad būtumėm verti Nugalėk ją Karo Bonų
jau nuo 1936 metų
— Kaip matau, Pone Se- USA atgabenti. Ir kiek tik priklausoma.
K. J. Prunskis. dėl to, kad pats to pašau-1 žmonių dainos; o jei ne-’ sutaupomis.
Ulinois atstovų rūmuose, natoriau, tai Jums čia ne aplinkybės leis visuose ši
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DARBININKAS

Penktadienis, Rugsėjo 25, 1942

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS
Žemiau talpiname iŠ Lie- tas), 5 ,gyv. vieta Kaunas. (Vilnius
tuvos išvežtų gyventojų 7725. Noreikienė, Emilija, 28. 7752. Novodzelskis, Vladas
Sibiran sąrašą, kurį su 7726. Noreika, Kostas, 33, (Kazimieras), 47, samdinys,
rinko ir sutvarkė Lietuvos samdinys, gyv. vieta Kaunas. g. vieta Kuliai, Kretinga.
Raudonasis Kryžius. Šis 7727. Noreikienė, Albina 7753. Novodzelskis, Albertas
sąrašas yra labai svarbus,i (Juozas), 25, samdinė, gyv v. (Kazimieras), 57, kunigas, g.
vieta Šačiai, Kretinga.
nes iš jo Amerikoje gyve- šakiainanti giminės ar pažįsta-! 7728. Noreika, Leonas (Šla 7754. Novikovaitė, Tatjana,
mi galės sužinoti apie sa- sys*’ guuęs 1890, samdinys, g. 14, gyv. vieta Vilnius.
7755. Novikovienė, Elzbieta,
vuosius, nuo kurių dabar ,vieta
negauna jokių žinių.
7729- Nosas’ Česlovas, 28, 35.
j 7756. Novikov, Radian (VikSąrašas sunumeruotas ir
vaBįtts;
7730. Nomlakas, Leonardas tor), 38, technikas.
alfabetiškai
sudarytas. (Valentas),
3, Varėna II.
7757. Navickienė - Baltinaitė,
Pirmiausia paduoda išvež 7731. Nomlakas, Ričardas Jane, (Juozas,, gimusi 1911, g.
tojo pavardę, vardą, o j (Valentas), 10, Varėna II.
.vieta Gudaičiai, Utena.
skliauteliuose tėvo vardą, 7732. Nomlakienė, Elena, 40.' 7758. Novickas, Petras, 40,
išvežtojo amžius ir gyve- i 7733. Nomlakas, Valentas, gyv. v. Gudaičiai, Ukmergė.
namoji vieta Lietuvoje.
42, karininkas.
i 7759. Novickienė, Pranė, šei- ’
(Tąsa)
7734. Nolevaika, Aleksandras mininkė.

Leberijos, Afrikoje gyventojai be moderniškų įrankių dirba aerodrome, kad sulyginus lauką
7707. Norkus, Juozas, 35, (Sergijus), 28, darbininkas, 7760. Novickas, Kazys (An
tanas),
33,
darbininkas,
gyv.
v.
Varėna tL
samdinys, gyv. vieta Kaunas.
ir prašalinus nuo jo nereikalingus akmenis ir augalus. Aerodromas įrengiamas Pan-American
Janina,
'
Pažaislis,
Kaunas.
7735.
Nuzanitovska,
7708. Norkus, Anzelmas (Fe
Suvienytų Tautų oro stovyklai.
7761. Novakovskis, Stepas
liksas), 3, gyv. vieta Mažeikiai. 18, mokinė, gyv. v. Vilnius.
7736. Nuzabitovska, Juzefą, į (Mykolas), gimęs 1904, darbi7709. Norkienė - KensminaiSinkevičienė ir Antanina Vaš- tėlius, sudarant stalą. Kortavisamdi--48,
ūkininkė,
gyv.
v.
Vilnius.
ninkas,
gyv.
v.
Pabradė,
Šventė, Ona (Antanas), 27,
kelevičienė. Vakarienei svar mas įvyks 21 d. spalių, bažny
7737. Nutautienė, Marija čionėliai.
nė, g. vieta Mažeikiai.
biausiu kalbėtoju pakviestas tinėje salėje.
(Juozas),
44,
šeimininkė,
gyv.
7762.
Nosevič,
Jonas
(Ado7710. Norkus, Feliksas (Sta
profesorius
Kazys Pakštas.
mas), 30, darbininkas, gyv. v.
sys), 34, samdinys, gyv. vieta vieta Rokiškis.
Muzikalę
programą
rengia p.
Šv. Kazimiero parapijos SociVĖLIAVŲ ŠVENTINIMAS
7738. Nutautas, Henrikas' Vilnius.
Mažeikiai.
J. Olšauskas. Tikietu ligi šiolei Į jalis Moterų klūbas, laikytame
7711. Norkūnaitė, Stefanija (Augustinas), 43, gimnazijos 7763. Nosel, Jonas (Petras),
IR VAKARIENE
jau išparduota virš 600. Galima i susirinkime, 9 d. rūgs. paskyrė
(Mykolas), 22, ūkininkė, gyv. direktorius, g. vieta Rokiškis. 57, biznierius, g. vieta Vilnius.
tikėtis vakarienė bus linksma j auką Seselėms Kazimierietėms
Benediktas
7739. Nurka, Mečys (Me 7764. Norkus,
vieta Juodgalviai, Melagėnai.
ir maloni. Visgi reikia pabrėš- į $20.00; parapijos vakarienei
7712. Norkūnas, Edvardas čys), gimęs 1920, elektrotech (Antanas) ,57, darbininkas, g.
Worcester, Mass. - Aušros Vartų ti Aušros Vartų parapijos gra j $10.00 ir Lietuvių Bonds Dienai
vieta Švėkšna, Tauragė.
(Mikas), gimęs 1915, samdi nikas, g. vieta Vilnius.
žią, sutartiną ir sumanią dar $5.00.
Parapija
7740. Nuorkaitė, Elena (Jo 7765. Norkus, Keistutis-Sinys, gyv. vieta Vilnius.
Virš minėtas klūbas turėjo
buotę.
R.
7713. Norkevičius, Mykolas nas), 23, g. v. Gervėčiai, Vil-mas (Jurgis), 5, gyv. vieta
parengimą — “Beano” 16 d.
Linkaičiai, Šiauliai.
(Valerijonas), gimęs 1906, ve nius.
pirmininku yra p. Juozas
Aušras Vartų Parapija • rio
Sv. Kazimiera Parapija rūgs. bažnytinėje salėje. Pelnas
7741. Nuorkaitė, Jane (Jo 7766. Norkutė, Meilutė (Jur
žikas, gyv. v. Lazdijai, Seinai.
Glavickas, ir vietinių kunigų
paskirtas dėl bažnyčios pagra
gis), 6.
7714. Norkevičiūtė,
Birutė nas), 25.
pastangomis
įtaisytas
gražus
žinimo. Pavyko gerai.
Šį sekmadienį, rugsėjo 27 d.,
7767. Norkienė - Butkevičiū(Juozas), 10, mokinė, g. vieta 7742. Nuorkaitė, Juzė (Jo
Parapijas
Metinė
geležinis
50
pėdų
aukščio
stul

Aušros Vartų parapijoje įvyks
tė, Genovaitė, 35, šeimininkė.
nas), 24.
Kruona, Kaunas.
VakarUnZ
svarbūs ir reikšmingi dalykai: pas, prieš bažnyčią aikštėje,
vaunene
Lietuviy Diena
7715. Norkevičienė, Agota 7743. Norkus, Leonardas (Jo 7768. Narušėnas, Antanas vėliavų šventinimas ir parapi ant kurio šventėse ir kitose iš
(Juozas), 39, siuvėja.
nas), 37, gyv. v. Gervėčiai, Vil (Jonas), gimęs 1914, samdi
kilmėse plevėsuos didelė graži
Worcesterio mieste priešais
jos vakariene.
Šv. Kazimiero parapija uoliai
nys, gyv. vieta Varniai.
7716. Norkevičius, Juozas nius.
Iš daugelio praeities darbų Jungtinių Valstybių vėliava. ruošiasi prie metinės vakarie rotužės (City Hali) visos tau
7769. Narutavičius,
Kazys
7744. Norkus, Ole, 60.
(Jonas), 37, mokytojas.
šios kolonijos lietuviai įrodė Apart to įtaisytos naujos, šil nės, kuri įvyks 11 d. spalių, tos turi paskirtas dienas vie
7717. Norkaitis, Kazys (Jur 7745. Nuorkus, Jonas, 62, ū- (Kazys), 35, agronomas, gyv. į
pardavinėjimui
War
esą lojalūs ir patriotingi ame- kinės Jung. Valstybių ir Lietu bažnytinėje salėje. Tikimės, šam
vieta Dzibai, Bubiai.
gis), gimęs 1898, ūkininkas, g. kininkas.
vos
vėliavos,
kurios
iškilmėse
Bonds
ir
Stamps.
Lietuviams
777O.'Niiutav'ičTūtė, Vanda'rikleilal ir t*i«‘ P»trijotingi
kad vakarienė bus skani ir-su
- 7746. Numgaudas, Antanas
vieta Pravazniktf, Kiduliai.
(Karys)* 11
lietuviai,
bet to savo patrijotin- puoš mūsų salę ir nešinos pa gražia programa, kurią išpil- buvo paskirta 19 d. rūgs. Nors
7718. Norikovi, Radžio (Vik (Antanas), 30, samdinys, gyv.
rodose reikš čionaitinių lietu
buvo trumpas laikas prisiren
T!n. ' NaruUvičiūtė, Ona P““ nerod* taip
_ . .
dys parapijos choras, vadovautoras), 45 (su šeima), gyv. v. vieta Kaunas.
šiniais ženklais. Šį sekmadienį vių patrijotingumą
s _  į jant muzikui J. K. Žemaičiui. gimui, bet lietuviai puikiai pa
7747. Nrekos, Česlovas (Ado (Kazys), 5.
Vilnius.
vėliavų
pašventinimas
ir
pakė
sirodė su programa ir Karo
Aukų rinkėjos pasišventusiai
7772. Navickas, Alfonsas padengs ir tą spragą.
7719. Noreikiavičienė, Vida mas), 38, (su vaikais), gyv.
limas įvyks šį sekmadienį, 5
Bonų ir Štampų pirkime.
darbuojasi, lankydamos krau
(Petras), 36, girininkas, gyv. Aušros Vartų parapijos Fede
(Juozas), 1 metų amžiaus, gyv. vieta Vilnius.
valandą
po
pietų,
lauke
aikštė

racijos skyriaus rūpesčiu, kū
tuves ir kitas vietas, ir prašo
vieta Onuškis, Trakai.
7748. Novošinskienė, Janina vieta Mironimas, Biloniai.
Mūsų bažnyčios sienos bai
je prieš bažnyčią. Pašventini
ką nors paaukoti dėl parapijas
7773.
Navickas,
Bronius
(An

7720. Noreikiavičiūtė, Aldo (Antanas), gimusi 1906, šeimi
giamos atnaujinti. Tik dar suo
nas), 38, darbininkas, gyv. vie mo apeigas atliks klebonas kun.
vakarienės.
tanas), gimęs 1909, darbinin
na. 27, mokytoja.
ninkė, g. v. Vilnius.
lai ir grindys nepradėta at
ta Vilnius.
K. A. Vasys; vietos mayoras
Bilietai išsiuntinėti Tik pra
7721. Noreikiavįčius, Juozas
7749. Novoslauskas. Juozas kas, gyv. vieta Kražiai.
7777. Okulčiūtė, Marijona, pakels vėliavą ir pasakys kal
naujinti. Dažnai būna pertrau
7774. Norvaišas, Juozas, gišoma parapijiečių iš anksto už
(Kazys), 35.
(Feliksas), 20, darbininkas, g.
kų, kaip tai vestuvių, laidotu49, ūkininkė, gyv. vieta Suba- bą; dvi mergaitės: Viviana
męs 1902, gyv. v. Pagerinantis. ..
simokėti, o jei iš priežasties
7722. Noreika, Zigmas (Pra- vieta Šalčiuninkėliai.
°
cius, Panevėžys.
. vių. Atnaujinta bažnyčia bus
Vaškelevičiūtė ir Loreta Kaudarbo negalėsite dalyvauti, tai
nas), 34, darbininkas, gyv. vie 7750. Novoslauskas, Vincas
7775. Olechnavičienė, Kristi-: 7778. Okulčienė (su 3 Vai naitė representuos Ameriką ir
tikrai graži. Parapijiečiai gau
malonėkite sugrąžinti tikietus.
ta Tauragė.
(Jonas), 23, ūkininkas, gyv. v. na (Benediktas), 74, ūkinin- kais), gyv. vieta Troškūnai,
siai aukoja. Kiekvieną sekma
Lietuvą; legionierių postas su
Tuomi palengvinsite rengėjoms
kas, gyv. vieta Pušalotas, Pa-j 7779. Okulčius, Jonas, 37.
dienį yra skaitomi aukojusiųjų
7723. Noreika, Konstantas, Šalčiuninkai, Vilnius.
darys garbės sargybą ir trimi
darbą.
nevėžys.
7780.
Ogenekaitė,
Jadviga7751. Novochatcho, Marija
38, samdinys.
vardai. Mažai kas duoda po
tuos pagarbą; Adv. A. Mileris
$1.00 ar $2.00, bet po $5.00 —
7724. Noreika, Dalius (Kos- (Jaheim), 50, tarnaitė, gyv. v. 1 7776. Okusko, Stasys (Jo- Teresė (Juozas), 8 mėnesių, g pasakys kalbą ir vadovaus vė
Moterų Są-gos 5-ta kp. laiky
vieta Vilnius.
$10.00 ir daugiau; randasi ir
liavai ištikimybės priesaikai; p.
7781. Ogonekienč, Katrė, 27. J. Cižauskas su choru sudai tame susirinkime, 8 d. rūgs., šimtinių.
Su-ja.
7782. Oganekas, Juozas, 34, nuos himnus; taipgi dalyvaus pagerbė savo kuopos garbės
narę p. Marijoną Ščiukienę
karininkas.
daug svečių kunigų ir skaitlin
7783. Obrikas, Vladas (Jo ga patrijotingų žmonių minia. varduvių proga. Pirm. M. VaiJ/ICTORY
nas), 31, samdinys, gyv. vieta Tai tikrai bus gražios ir reikš tekūnienė, trumpa, bet aiškia ir
gražia kalba pažymėjo jos dar
Vainutas, Tauragė.
mingos iškilmės, kokių retai, buotę kuopos labui ir įteikė
7784. Oberfeld,
Henrikas kur rasi.
(Stefan), 32, veterinaras, gyv. Po vėliavų šventinimo iškil dovanėlę.
UNITED
Kun. J. Padvaiskas pakvietė
vieta Viduklė, Raseiniai.
STATES
mių tuojaus, 6 valandą salėje
7785. Oberleitaeris, Jonas įvyks parapijos vakarienė. Vi prisidėti prie parapijos vaka
WAR
(Blažiejus), 39, mokytojas, g. si, vėliavų lydimi, eis į salę, sė- rienės. Nutarta prisidėti auka
$5.00
ir
narės
pažadėjo
aukų.
vieta Montvydai, Panevėžys.
sis prie stalų, užkandžiaus ir
7786. Oberlanienė, ūkininkė klausysis kalbų, muzikos bei Paskirta $10.00 dėl bažnyčios
jagražinimo. p. M. Žemaitienė
(su 3 vaikais), gyv. vieta Po- dainelių.
išdavė raportą iš rengiamo kor
Kaip Rodo Bešališki READERS DIGEST tyrimai
pasakos, Mickūnai.
Į vakarienės generalę komisi tavimo vakaro ir ragino nares,
7787. Oberlanis, Julijonas ją įeina: kun. K. A, Vasys,
kad visos parduotų po 4 tikie(Viicas), 30, ūkininkas.
kun. J. C. Jutkevičius, Juozas
7788. Oberlanis, Leonardas Glavickas, Antanina Sinkevi
(Vincas), 21, ūkininkas.
čienė, Irena Keršiūtė. Šeiminin
7789. Oberlanienė, Stasė, 54, kių komisijoje yra: Antanina
ūkininkė.
Vaškelevičienė, Bronė Milerie
7790. Oberlanis, Vincas, 62, nė, Teklė Mažeikienė, Julė Ka
Pirmutinis Philadelphijos ir Apylinkės Sodaliečių
ūkininkas.
ralienė, Mikalina Keršienė, A- Kongresas įvyks Sekmadienį, Spalių (Oct.) 11, 1942,
7791. Obelevičius, Julius nielė Nedzveckienė ir Fikalina Šv. Kazimiero Par. Mokyklos salėje, 331 Earp St.,
(Kazys), 4 mėnesių amžiaus, Glavidtienė.
priėm{jos: Phila.. Pa.
gyv. vieta Budai, šakiai.
2 vai. po pietų — Atidarymas — Posėdžiai (tarpe
Anielė Sinkevičienė, Marijona
7792. Obelevičienė, Veronika
kalbų bus įvairi programa).
Purienė,
Stasė Tamošaitienė,
(Jonas),
33, samdinė.
Po
posėdžių
įvyks Palaiminimas Švč. Sakramen
Naujas, beprietaringas bandymas dabar rodo
Emilija Zakarienė, Eleonora
7793. Obelevičius, Kazys (Izi
tu,
Šv.
Kazimiero
par. bažnyčioje.
naują Žvilgsnį i eiga retus milijonams:
Džiaugienė ir Teresė SaurusaiReader’s Digest gavo nepriklausomą bandy
6
vai.
Užkandžiai.
dorius)
.
33,
samdinys.
mų laboratoriją patikrinimui 7 vadovaujančių
tienė. Patarnautojos: Bronė
Sodalietės iš Šv. Andriejaus, Šv. Jurgio, Šv. Kazi
cigaretų — ir raportavo pasekmes savo liepos
7794. Obelevičiūtė, Vida-VeSprikaitė, Irena Keršiūtė, A- miero parapijų Philadelphijoj, taipgi Chesterio, Cam
mėnesio laidoje.
ronika (Otonas), 1 metų am
nielė Smolskiūtė, Pranė Banio den, N. J., Ėaston ir Vilią Juozapo Marijos yra kvie
* Dūmuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA niko
žiaus, g. v. Vabalhinkas, Bir
tinai
nytė, Anielė Marcinkaitė, Bronė čiamos dalyvauti šiame Kongrese.
žai.
• Old Goid buvo MAŽIAUSIA įrituojančių sa
Kazlauskaitė, Izabelė BaliukoPosėdžiuose kviečiame dalyvauti Sodaliečių drau
7795. Obelevičius,
Otonas
vybių (tars and resins)!
nytė, Marijona Linkevičiūtė, gus, pažystamus ir visus, nes visiems bus ko naudingo
(Antanas). 32.
Pekeiskit — į lengvius, švelnius cigaretus —
Leoną Meškiniūtė ir Marcelė pasiklausyti.
naujus Old Gold!!
Šv. Kazimiero Par. Sodalietės,
7796. Obelevičienė, Veronika Meškiniūtė. Aukų ir vakarienei
P. LORILUARD COMPANY. Kstablished 17«0
...Z...
Phila.,Pa.
dovanų rinkikės: Antanina
(Petras), 26, mokytoja.

Worcester, Hass.

Įgija Nauju Rūkytojų
Visur!

BUY

OLD GOLD

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA

Nikotino

Erzinančių Savybių
(Tars and Resins)

Sodaliečių Kongresas

!

DARBIHINKAS

freaĮrtsdienia, Rugsėjo 25, 1M2

LDS Studijų Rateliams

MEILES
ŠALTINIS

Kun P. J. Juškaičio 25 Mėty Kunigavimo Jubiliejus

Cambridge, Mass. — Rugsė-|Kitas širdingas sveikinimų te vaujant p. M. Karbauskui. So
7. Karo Sužeistos Šeimos
jo 20 d., Cambridge lietuvių P. legramas iš tolimesnių valsty lo dainavo p-lė M. Grybąitė,
Bet iš šeimų nelaimių ir kančių apie kurias Mes
Šv. N. P. parapijos klebonas, bių prisiuntė šie: Petras Dauž- duetą — K. Samalis ir M. Kar
kalbėjome ir kurios dar atjaučiamos visame pasauly
kun. P. J. Juškaitis, šventė sa vardis, Lietuvos Konsulas, Chi bauskas; solo — V. Samalis.
je, iškyla už karo fronto kitas didelis frontas, sužeis
Po bankieto visa publika su
vo 25 metų kunigavimo jubilie cago, Iii., Kun. . Mačiulionis,
tųjų ir vargstančiųjų šeimų frontas. Prieš karą, kai
giedojo
Amerikos ir Lietuvos
Hinsdale,
III.,
Moterų
Sąjungos
jų ir taip pat 25 metų sukaktį
Veda TT. JtZUITAI
kurios dabar kariaujančios tautos, jau negalėdavo
Centro Valdyba, Cicero, III., himnus. Dar reikia nepamiršti,
jo gyvenimo šioje parapijoje.
Kun. J. Vaškys, Chicago, III., kad bankieto metu gražia plokTą
dieną
Jubiliatas
su
iškilsulyginti mirimų skaičiaus su gimimais, o dabartinis
minga procesija, kurią sudarė LRKSA Vykdomoji Taryba, stelių muzika per garsiakalbį
karas nestik šito dalyko nepagerino, bet gręsia šei
katalikiškų draugijų atstovai,. Wilkes Barre, Penn., Kun. J. A. patiekė p. E. Lenkauskas.
moms didesnį medžiaginį ir dvasinį skurdą.
Rąšant šiuos įspūdžius, prisi
maži berniukai ir mergaitės gė- Karalius,
Shenandoah, Pa.,
Už tai Mes norime tarti tautų vadams tėviško
lininkės, penkių vienuolynų Se- Kun. Pankus, New Britain, meną kun. J. Švagždžio žo
(Pasiūlyto Šventojo Tėve, Pijaus XII)
įspėjimo žodį. Šeima yra šventa; tai yra lopšys ne tik
serys atstovės, ir apie 30 kuni Conn., Kun. Albavičius ir kun. džiai: “pirmas iš kunigų Jukūdikių, bet taip pat tautų, jų jėgos ir jų garbės. Ne
gų, lydimas J. M. vyskupo R. Balutis, Sunrbright, Tenn., Pvt. įbiliatų susilaukė tokios pagarleiskite, kad šeima būtų nukreipta nuo to aukštojo "KAD KARŠČIAU PRAŠYTUMĖM
ŠV.AMGUŲ PAGALBOS' J. Cushingo, prelatų — J. Mi S. Juškaitis, Fort Eustis, Va., bos, tai kun. Juškaitis”, ir tiktikslo, kurį Pievas jai skyrė. Dievas nori, kad vyras
liausko, A. Hickey, P. C. Finn, Į Cap. & Mrs. G. F. Galės, Tam- rai teisingai pasakyta, ir kuniir žmona, ištikimai atlikdami savo pareigas vienam
Švenč. Jėzaus Širdies Sąjungos ir Maldos Apašta atėjo iš klebonijos į bažnyčią pa, Flo., Kun. J. Bakšys, Ro- go Juškaičio toks pagerbimas
kitam ir šeimai, namuose perduotų kitai kartai kūniš
prie Dievo Aukuro, kur jis 11:- chester, N. Y., Adv. ir p. Cu- teisingai nusipelnytas,
kos gyvybės šviesą ir su ja dvasinę ir dorovinę gyvy lavimo nariai ir narės šį mėn. yra raginami melstis, 30 vai. celebravo iškilmingas niai, Boston, LDS N. A. Aps-< Sunku būtų surasti žodžiai,
bę, Krikščionišką gyvybę; kad šeimoje, tėvų priežiū kad daugiau kreiptų dėmesio į Dangaus angelus, ku sv. mišias, asistuojant kun. K. kritys, Boston, Mrs. E. Statkie- kad aprašius teisingai visus jo
rie yra Dievo paskirti lydėti mūsų žingsnius į amžiną
roje, augtų sąžiningo būdo, tinkamai išlavinti vyrai, Tėvynę. Šiais netikėjimo laikais yra palinkimas leng Jenkui — diakonu, ir kun. J. nė, Chicago. III., Kun. Yon- nuopelnus. Vieni jo geri darbai
kurie būtų geri žmonijos bendruomenės nariais, tvir vai ir pajuokiančiai žiūrėti į viršgamtinį pasaulį, o Skalandžiui — subdiakonu. kus, Columbia, Ohio, Mr. Ma- mums žinomi, kiti dar visai nė
Laramie,
Wyo. ra aikštėn išėję. Bet norėda
Master of ceremony pareigas siejauskas,
to būdo vyrai nelaimėje ar laimėje, paklusnūs vyres
ypač
į
angelus.
Net
ir
katalikų
tarpe
kartais
pastebiaatliko
kun
P
Aukštikalnis, S.J. Daug telegramų prisiųsta iš mi arčiau ir geriau pažinti
niesiems ir pačiam Viešpačiui Dievui. Toki yra Kūrė
ma visiškas angelų sargų nepaisymas. Tam priežastis Po šv mišių celebrantas su Bostono, Worcesterio, Cam- kun. Juškaičio asmenybę, turijo valia* Neleiskite, kad šeimos namai, ir su jais mo
yra silpnas tikėjimas ir aklas prisirišimas prie šios teikė visiems Jo šventenybės bridge, Hull, Wilmington, Ja-;me maž-daug panagrinėti jo
kykla, pasidarytų vien karo lauko prieangis. Neleis žemės gerybių, iš kurių tikisi laimės susilaukti. Už tai Apaštališką palaiminimą,
maica Plain,
ir kitų gyvenimo biografiją.
kite, kad vyras ir žmona visam gyvenimui būtų at ir pasaulis priėjo prie visuotinos suirutės. Baisi mir- Gražų pamokslą, pritaikintą miestų, kuriasBrockton
surašyti tikrai
(Bus daugiau)
skirti. Neleiskite, kad vaikai būtų atskirti nuo tėvų, tis skerdžia nekaltus žmones. Vargas, maras, ugnis ir Jubiliato gyvenimui ir api- būtų sunku. Taip-pat prisiųsti
A. D.
kurie privalo daboti jų kūnus ir sielas. Neleiskite, kad karas stumia milijonus į kapus. Gęstą tikėjimas, ne- budindamas smulkiai jo dvasi gražūs sveikinimai iš Cambrid-'
šeimų uždarbis ir sutaupytieji pinigai niekais nueitų.,teisingumas
pasauUo teismuosei begėdystė, pa nius nuopelnus, pasakė kun. A. ge miesto valdybos, kuriuos
pasirašė J. B. Atkinson, City LDS Naujos Anglijos Apskr.
Iš šeimų fronto Mus pasiekia vieningas šauks- sileidimas, papiktinimai išdidžiai kelia savo galvas Petraitis.
Iškilmingose šv. mišiose daly- Manager.
Suvažiavimas
mas: “Sugrąžinkite mums taikos metų užsiėmimą”, aukštyn; o gėdos jausmas, kuklumas, skaistumas, ar
Jei kas tikrai rūpinasi žmonijos ateitimi, jei jūsų są-1 timo meilė turi slėptis, kur nors užkampėse. Arši ko- vavo visi parapijiečiai, daug Jubiliatas kun. P. J. Juškai Rugsėjo 27 d., 2 vai. po
svečių iš tolimesnių kolonijų, tis kaip bažnyčioje, taip ir ban
žinė prieš Dievą sako jums ką reiškia žmonėms tėvo va verda žmogaus širdyje ir karo frontuose,
ir Cambridge miesto aukštieji kiete jautėsi labai sujaudintas, pietų, Šv. Petro par. sve
tainėje, 492 E. 7th St., So.
ir motinos vardai ir kas suteikia jūsų vaikams tikrąNė viena kova, tačiau, ant šios žemės negali ly- vjršinmkai^Nore'mūs
kad žmonės taip Boston, Mass. įvyks LDS
ją laimę, sugrąžinkite šeimą prie taikos metų užsiė- gintis su ta kova, kuri kadaise įvyko danguje. Maišnemaži be? rietu sėdy- matydamas,
. .
saaitlingai susirinko jį pagerb-; Naujos Anglijos Apskri
mimo. Kaip Užtarėjas šito šeimos fronto — Dieve ap- taujančio Liucipierio šūkiui suskambėjus,- “Netarnau-! nėse visiems neužteko,
ti. Bankiete dalyvavo 531 as- ■ £įo suvažiavimas. Visos
saugok šeimas nuo baisių sukrėtimų — Mes karštai, į siu!” anot Šv. Jono: “Įvyko didelė kova: Mykolas ir jo vakare, 6 vai., pagerbti Jubi- muo su bilietais, o daug ouvo, į kuopos prašomos išrinkti
tėviškai atsikreipiame į valstybių vadus ir sakome; Angelai kovojo prieš slibiną. Taip pat kovojo slibinas iiatą, Jeffersono Klube, sureng- kaipo garbės svečiai; tai skai- jr prisiųsti delegatus į apnepraleiskitenevienosprogos,
kuri pasirodytų, kad ir jo angelai; bet jie nenugalėjo, ir danguje neberasta tas šaunus bankietas. Bankiete čius žmonių svetainėje siekė i skrieio "suvaziavimą.
galima sudarytiteisingą taiką, nors tai gal irne pil- daugiau slibino, senojo žalčio, kurs vadinasi velniu ir irgi dalyvavo parapijiečiai, netoli 600.
Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas
šėtonu, kurs suvedžioja visą pasaulį, buvo numestas daugybė įžymių svečių ir daug Bankieto metu išpildyta gra
nai sutiktų su visais jūsų norais.
Antanas Zavedskas, Pirm.
žemėn... ir šiandien velnias eina aplink pasaulį, kaip svečių iš toliau, tarp kurių da- ži muzikalę programa, vadoTarnas Versiackas, Sekr.
Atnaujinkite Dvasia
kriokiąs liūtam, ieškodamas ką prarytų”.
lyvavo ir senas klebono draugas, Cambridge policijos virsi Tėvų Pranciškonų Rekolek
Viso plačiojo pasaulio šeimos frontas, kuris turi
Geri
angelai,
nugalėję
maištaujančius
angelus,
ninkas p. T. Leahy.
WiHtainI. Chtsholm
karo fronte tiek daug tėvų, vyrų ir vaikų, kurie tarp
cijos
Ir
Misijos
1942
m.
buvo
paskirti
mums
padėti
išsigelbėti
nuo
visų
pavo

Vakaro
vedėjui
kun.
P.
StraGRABORIUS
pavojų ir kančių, vilčių ir norų, myli savo kraštą ir
jų
ir
iškovoti
amžiną
laimę.
Šventas
Raštas
ir
Šv.
Baž

kauskui perskaičius dalyvau- Stoux City, lovea — Šv. Kazi
“AsmcniSkaa Patarnavimas”
savo namus, pasidarys ramūs viltyje naujos santai
nyčios
Mokslas
mus
mokina,
kad
Angelų
Sargų
pasjančių kunigų vardus, pasirodė, miero par., rugsėjo 21—27 d.,
kos. Visa žmonija ir jų pačių tautos bus giliai dėkin
331 Smith St.,
kirti yra apsaugoti mus nuo pavpjų, padėti mums pa-Į kad dalyvavo šie dvasiškiai:— T. J. Vaškys.
gos tiems sąžiningiems vadams, kurie įkvėpti ne silp
žangos daryti dvasiniame gyvenime, apginti mus nuo,Prelatas J- Miliauskas, kuniPROVIDENCE, R- L
numu, bet atsakomybe, pasirinks susivaldymo ir iš blogų angelų, aukoti mūsų maldas Dangiškajam Tė-|sai: J- Bucevičius, J. Skalan- Philadelphia, Pa. — Šv. Kaži- ‘
, Telephone:
miero par., Šv. Pranciškaus no- :
minties kelią, kada jie sutiks antrąją pusę, ir taip aOfiso: Dexter 1952
vui, būti mūsų parama mirties valandoje ir pagaliau dls’
A; Bružas, Norbutas, vena ir Tretininkų vizitacija,
Namų: PI. 6288
teis taikos diena.
nulydėti mūsų sielas į Dangų. Neveltui, tat, mums lie- Bakanas- žuromskis, Abracins- rugsėjo 25 — spalių 4 d., T. į
Mes taip pilnai tuo pasitikime, kad belieka mums, pia Šv. Bažnyčia kasdien po šv. Mišių melstis: “SvenŠven-,.
1 kas’
V alantiejus,
Juraitis, Justinas Vaškys.
j Švagždys, Aukštikalnis, S. J. Lavcrence, Mass. — Šv. Pran
brangieji vaikeliai, pakelti' savo karštas maldas į Pa
tasis Mykole, Arkangele, gink mus kovoje...”
I Petraitis, dr. Rėklaitis, Grass- ciškaus par., rugsėjo 25 d. iki j
sigailėjimo Tėvą ir Išminties Šviesą ir prašyti, kad
Albert R. Rarker
Dievas _
sutvėrė angelus
grynomis
dvasiomis.
Jie
.
. Į man, Juras, Vaitekūnas, dr. spalių 4 d., novena, T. Juvena- i
Jis pagreitintų tos, taip laukiamos, dienos aušrą.
Pirmiau—Pope Optical Co.
apdovanoti išmintimi, aukštu protu, laisva valia ir Vaškas Kneižis jenkus, Va- lis Liauba.
“Prašykite ir apturėsite”, sakė mūsų Dieviškasis At
nemirtingumu. Jie galingi yra pas Dievą, nes jie gy- sys įr A. Baltrušiūnas.
So. Boston, Mass. — Šv. Pet
Kada Jums reikalingi akiniai
pirkėjas, Taikos Kunigaikštis, kuris būdamas romus
vena
Dievu
je,
kaip
tai
įrodo
mums
Viešpaties
žodžiai:
Sveikindami Jubiliatą kun. ro par., spalių 5—18 d., T. Jus leiskite mums išegzaminuoti aki
ir nuolankios širdies, šaukia mus, kad duoti mums,
lr pritaikinti akinius. Mes padaro
“Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno šitų ma- p. j. Juškaitį, jo 25 metų kudarbų ir naštų nuvargintiems, poilsį. Atnaujinkime žutėlių; nes sakau jums, jų angelai danguje visuomet nigavimo sukakties proga, gra- tinas Vaškys ir T. Juvenalis me dirbtinas akis.
397 MAIN ST.
Tel. 8-1944
savyje meilės dvasią; būkime visuomet pasirengę sa matę mano danguje esančio Tėvo veidą” Mat. 18-10. žias kalbas pasakė šie: Prek Liauba.
Ansania, Conn. — Šv. Antano:
WORCESTER, MASS.
vo tikėjimu ir savo rankomis, po šio baisaus ir kruvi ei pats velnias, gundydamas Viešpatį, vartojo šv. Raš-įtas J. Miliauskas, kun. dr. Rėk par., spalių 5—11 d., T. Juve275 Main St.,
Webster, M
no karo, prie atstatymo naujos tvarkos; iš šito me to žodžius: “Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes pa- Haitis, kun. J. švagždys, kun. J. nelis Liauba.
džiaginio ir dvasinio sugriuvimo atstatyti pasaulį, ku
rašyta: Jis savo angelams paliepė apie tave, ii jie neš Valantiejus, Profesorius K. New Britain, Conn. — Šv. i
rį broliškos meilės ryšiai apsuptų, pasaulį, kuriame, tave ant rankų, kad kartais neužgautumei sau kojos į Pakštas, “Darbininko” redak Andriejaus par., spalių 18—20
Juozas Kastosios
su Visagalio pagalba, visa būtų nauja, širdys, žodžiai akmenį”. Ps. XCI. 11,12.
torius A. Kneižys, kun. Grass- d., T. Justinas Vaškys.
Ine.
policijos virš. T. Leahy, Kingston, Pa. — Švč. Panos
ir darbai.
Giliai, tat, įsitikinę angelų sargų svarbiu uždavi man,
kun. K. Jenkus, Jubiliato brolis Marijos par., lapkričio 9—15 Laidotuvių Direktorius
GALAS.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
niu ir Dievo jiems duotomis jėgomis, turėtumėm dau P. Juškaitis ir kun. A. Baltru d., T. Justinas Vaškys.
giau prašyti jų pagalbos. Jei piktosios dvasios visu šiūnas, Taipgi sveikinimo kal Chicago, III. — Švč. Panelės
Klausimai Apsvarstymui
savo gudrumu nenuilstamai dirba pražudyti žmogų, bas pasakė seniausi šios para Marijos Nekalto Prasidėjimo l 602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.
tai lengvai galima suprasti darbštų budėjimą ir nepa pijos nariai, kurie gyvena virš par., Švč. P. Marijos Nekalto
1. Kokią vietą šeima užima bendruomenėje?
Plaza 8595
liaujantį veikimą gerų angelų, kurie džiaugiasi Dievo!25 metų Cambridžiuje, būtent, Prasidėjimo novena ir misijos,: Telephone
2. Nuo ko pareina tautų gerovė ar nelaimė?
Llmosinai 441 visokių reikalų.
regėjimu. Jų pastangos, ypač, yra pakreiptos mūsų m. Sundukienė ir v. Jakas. lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
3. Kuri yra tėvų pareiga?
protą apšviesti. Taigi, greitas klusnumas mūsų šven- Jaunimo vardu sveikino klebo T. Justinas Vaškys.
5. Ko Popiežius prašo iš tautų vadų?
Į tųjų angelų įkvėpimams yra tikras kelias į išmintį ir ną V. Sabas. Brigtoniečių var- Chicago, IU. — šv. Kryžiaus
6. Kokia yra visų tikinčiųjų pareiga?
G-NA8HING
par., gruodžio 13—20 d., T.
šventumą. Žmogus nusideda ui tai, kad jis mato nuo-1du sveikino p. Belekevičius.
Justinas
Vaškys
ir
T.
Juvenalis
dėmėje, ką nors patraukiančio ir malonaus. Reiškia, Jubiliatas gavo daug sveikiSižL*
Į jo protas yra aptemdintas ir nesupranta nuodėmės kinimų telegramomis ir laiš Liauba.
SURYKITE ii PLATINKITE
Kewanee, IU. — šv. Antano
kais.
Telegramos
pasipylė
netik
Į biaurumo ir nepaiso baisių nuodėmės pasekmių. O anpar., gruodžio 21—25 d., T. Ju
du syk savaitinį laikraštį
i gėlų sargų užduotis yra kaip tik jam priminti, kad iš artimų ir tolimų kolonijų, venalis Liauba.
Mother, I fooad a dime
bet atkeliavo net 7000 mylių,
i blogai daro. Tačiau, žmogus gali šiuos angelų įkvėpi nešdamos širdingus sveikini- FRANCISCAN FATHERS
today,
“Darbininką”
Quick, my darliog daugkmus
atmesti
—
ir
taip
jis
dažnai
daro.
Kadangi
ange310 Orchard St.
.
. v.
. .
nius kun. Juškaičiui, būtent, iš
ter!
Jis yra tikras tavo draugas
Pittsburgh, Pa.
lai sargai nežino musų paslėptųjų minčių, jei mes jų, Argentinos kun. J. J. Jakaitis.
Hitler's out on a hiekory
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
1 nepareiškiam, jiems pasidaro sunkiau mums padėti.
limb,
Stamp
him
into
the
t j Geriausiai galime jiems pareikšti savo mintis ir šir gą ir jam dėkoti už nesuskaitomas malones išgautas
“DARBININKĄ”
water.
dies jausmus maldos keliu. Kadangi užmirštam mels- jojo pastangomis. Reikia vis stengtis padauginti tikė
j tis pagundos metu, todėl ir tiek daug nuodėmių ir ne jimą, kad mokėtų jis pilniau įvertinti Dievo Apvaizdą
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
laimių mus vargina. Melstis, tad, reikia kasdien į sa ir malonės gyvenimą. Tik tada jis tiksliai įvertins tą
Pusei metų .................................. $2.00
vo angelą sargą, nes tai yra Dievo surėdymas. Kris šventąjį draugą, kurs nuolat šalia jo būdi ir už jį vis
Imant sykį į savaitę metams —.... $2.00
taus kančios tikslas buvo išlaisvinti mus iš nupuolu meldžiasi. Pagaliau, jei jis prašalins tingų abejingumą
Pusei metų —................. . .......... $1.00
sių angelų vergovės ir kartu nupelnyti mums malonę ir dvasinį apsileidimą, angelo sargo veikimo vaisiai
Čekius ar money orderius siųskite:
sulaukti tos dangiškos laimės, kurią jie prarado. Ar praturtins jo sielos gyvenimą apsčiai Dievo malonė
galimas daiktas, kad Kristus lengvai užmirštų blogų mis ir pasieks jis lengviau savo paskučiausiąjį tiks
“DARBININKAS”
angelų maištingumą arba gerųjų angelų ištikimumą? lą: būtent, su angelais Dievą amžinai garbinti Dan
BUY WAR BONDS
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
Katalikas, tat, norėdamas tapti panašesniu į Kris guje.
AND STAMPS
Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J.
tų, turėtų būtinai dažniau prisiminti savo angelą sar-
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For Victory...

ŽINYNAS,

PRANAŠAUJA
ANKSTYVĄ
ŽIEMĄ!

Bkj
B. S.DEFENSE

BONDS
STAMPS
klubo, Komisijos išrinktos su
rengti šitą tėvų pagerbimą, met
daugiausiai rūpesčio ir darba įdėjo Juozas Kačinskas, šio pa
rengimo pirmininkas. Sveiki
name Juozą už puikiai atliktą
užduotį ir už išaukštinimą lie
tuvių vardo svetimtaučių tar
pe. Valio, Juozui Kačinskui ir
jo rūpestingai padėjėjai, jo
žmonai poniai Kačinskienei!

žadėjusios dalyvauti bankiete,
prašomos susirinkti prie Lietu
Sekmadienį, rūgs. 20 d., Jubi vių bažnyčios, St. James Avė.,
MOTINŲ PAGERBIMAS
liatą kun. P. Juškaitį, Cambrid o nuo ten visos vyks į pasi
SVEIKINAME JUOZĄ
PO PIETŲ
ge lietuvių parapijos kleboną rinktą vietą.
KAŠINSKĄ
Oro spėjimai pranašauja šįmet ankstyvą žie
Visi
Baltimorės
lietuviai
gali!
3-čią
valandą
po pietų prie J
pagerbti bankiete dalyvavo kle
Moterų Sąjungos naujų na
mą. Jie saiko, kad bus nevien ankstyva žiema, bet
bonas kunigas Steponas P. rių vajuje ši kuopa laimėjo pir tikrai didžiuotis mūsų jaunuo- ketur*
ir virš 2’000 žm<>
ir šalta. Taigi iš anksto pasiruoškite sutikti žiemą
Kneižis, advokatas ir ponia B. mą dovaną, kuri skiriama Są- ju vadu Juozu Kašinsku. Pere!-'111’* PO*0
lškėlimo A'
su puošniais, elegantiškais ir šiltais I. J. FOX kai
Sykes, p. Antanas F. Kneižys jungietei p. Ievai Tvaskienei.
tą sekmadienį per jo didelius merikos
liniais. L J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir
ir keli kiti. Taipgi kartu su
darbus ir storonę Baltimorės sūpaujančios visus lietuvius
ma, Amerikoje, turi didelį ir platų moteriškų kai
Norsvoodiečiais buvo nuvykęs
Pereitą sekmadienį parapijos lietuviai pasirodė prieš svetim jaunuolius ir kitus iš tos apy
A A. PETRAS BOBELIS
linių pasirinkimą visokio dydžio. Dabar laikas pa
ir kun. Žuromskis iš Walpole, choras nutarė pradėti prakti
linkės,
tarnaujančius
karo
tar

šeštadienį,
rugsėjo 19 d., su
taučius taip, kad tie, kurie da
siruošti žiemai — pasirinkti tinkamiausus kaili trejomis šv. mišiomis palaido
Mass.
kas ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., lyvavo dienos iškilmėse jų ne nyboje. Iškilmių pirmininkas
nius. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien! Atėju tas iš mūsų bažnyčios visiems
7:30 vai. vakare, parapijos svepamirš per ilgus laikus. Sveiki J. Kašinakas, pasakęs trum
sios į krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnau gerai žinomas Baltimorietis ir
Tą pačią dieną p. Vincas Ku-' tainėje. Kleb. kun. Kneižis ra- name taipgi Lietuvių Atletų pą įžanginę kalbą, perstatė J.V.
tų šios krautuvės lietuvis, ponas Bernardas Ko senas parapijonas, a. a. Petras
dirka ,kuris yra vedęs p. G. Va- J gino visus, kurie tik jaučiasi Klubą, adv. Nadą Rastenį ir kariuomenės Leitenantą Cololatkaitę, savanoriai išvyko tar- turį balsus, įsirašyti į chorą, gydytoją dentistą Adalbertą nel Ričard* O’ConaeU, dr. Jono
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per Bobelis. Velionis sirgo tik
nybon — Navai Reserve, jaus- kad užpildyti išėjusiųjų į ka- želvį, kurie žymiai prisidėjo i“” Antano Bučmų švogerį, kaijį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos, trumpą laiką, bet neišgydoma
damas, kad jam vistiek reikės ro tarnybą jaunuolių vietas.
po
ceremonijų
vedėją.
Karys
nes jis primieruos ir pritaikins juos pagal jūsų liga. Mirė Universiteto Mary
prie dienos programos, kuri įeiti karo tarnybon, p. Vincas y- Varg. A. Šlapelis taip pat kvie
O
’
Connell
tuoj
pakvietė
kun.
lando ligoninėj. Kun. dr. Men
figūrą
ir skonį.
vyko pagerbimui tėvų ir moti
ra sūnus LDS Garbės nario pp. čia visus jaunus ir senesnius!
dr.
Mendelį
atkalbėti
maldą.
delis suteikė jam paskutinius
nų visų tų jaunuolių, kurie tar
Vinco ir Anastazijos Kudirkų. choristus ir choristes ateiti į
šv. sakramentus ir atliko lai
nauja Dėdės Šamo tarnyboje.
LENGVI IŠSIMOKEJIMAI
MALDA IŠPRAŠYTI PERGA
pamokas.
dotuvių apeigas bažnyčioje. Sa
p. Angelą Rukštelytė, gyv.
LĖS IR TAIKOS
SEKMADIENIO IŠKILME
vo trumpam pamokinime prie
I.
J.
FOX
krautuvėje
galite
įsigyti
kailinius
Austin St., spalių 4 d. išvyks į
šeštadienį, rugsėjo 26 d., paKun. dr. Mendelis priminęs
Pirmininkaujant Juozui Kalabai lengvais ir prieinamais įsimokėjimais. Įmo karsto pamokslininkas ramino
Šv. Elzbietos ligoninę, Brigh- rapijos svetainėje prasidės kašinskui, Lietuvių Atletų Klu visiems parašą ant Amerikos
kėkite mažą depozitą, o likusį balansą mokėkite žmoną ir velionio šeimą, pri
ton, Mass., pradėti slaugės tekizmo ir lietuvių kalbos pa
bas užprašė net dvejas šv. mi- pinigų “In God We Trust” emindamas, kad visiems yra vie
taip, kaip Jums parankiausia.
mokslą. Ji yra veikli parapijos mokos vaikams. Mokys Seserys 7““ “77“7*" “’7J““
sant mūsų krašto obalsiu, at
ną kartą Skirta mirti, tačiau
Sodalietes ir Vyte. p. Angelą iš Cambridge. Tėvai lai pasirūrėš lietuvių jaunuolių, kurie kalbėjo sekančią maldą, pirma
ta mirtis tai tik laikinas atsi
Pazniokaitė ir kitos p. Rukšte- pina, kad jų vaikučiai lankytų i
STORAGE VELTUI
tarnauja mūsų krašto apgyni lietuviškai, o paskui angliškai.
skyrimas. Ateis diena, kuomet
lytės draugės, sekmadienį, rug- tą šeštadieninę mokyklą. Pa
mui. Sekmadienio rytą, 8:30 “Taikos ir Ramybės Kuni
tas
kūnas, kurs yra šiandien
sėjo 20 d., suruošė jai išleistu- mokos bus 9:30 vai. rytais,
Dabar nusipirkusios kailinius galėsite padėti
vai., kun. dr. Mendelis atnašavo gaikšti, šioj skausmų ir karo
vių vaišes. Dalyvavo apie 20,
į mūsų saugų storage, už kurį nieko neskaitysime. laidojamas, vėl susivienys su
vienas iš tų mišių. Mūsų para žiaurumais pripildytoj valansiela. Vėl sutiksim savo myli
mergaičių.
CHICAGO, ILL
Taigi, nelaukite žiemos, apsirūpinkite elegantiš muosius nuo kurių jau nebū
pijos mokyklos vaikučiai pui- doj, mes nužemintai kreipia
kais ir vėliausios mados kailinius šiandien!
Pvt. Jonas Kulišauskas, kuris 1 • Juozafina Zizaitė, baigusi kiai giedojo Mišios buvo Sopu- mės į Tave ir maldaujame Ta
sim daugiau atskirti. A. a. Pet
buvo sugrįžęs praleisti dešimt šv. Kazimiera seserų akademi- į lin&osios Motinos atlaidų. Kun. vęs saugoti mūsų jaunuolius
ras Bobelis buvo visų mylimas.
dienų atostogas pas save tėve- ją, tęsia aukštuosius mokslus Mendelis pasakė tėvams ir mo nuo visų karo nelaimių, kur tik
Prie jo karsto matėsi daug dva
lius, gyv. Folan Avė., laimingai Chicago universitete. Ji yra ga- tinoms, kad šiais laikais yra jie nebūtų šiuo metu. Suteik
sinių gėlių. Kun. Mendelis pra
grįžo tarnybon. Jis dabar yra bi pianistė ir muzikos mylėto- Ts-b®* svarbu pažinti ir būti pa- jiems tą drąsą ir ištvermę, ku
nešė, kad šią savaitę iš 24 mi
Camp Blanding, Floridoj. Tiki- ja. Josios tėvelis Matau Zizas į tintiems Skausmų Karalienės, rie jiems yra būtinai reikalin
šių savaitės bėgyje, 11 tų mi
si, kad greit bus perkeltas į yra stambus namų statymo ’ Ateitis gan tamsi. Karas nele- gi, kad apginti mūsų kraštą
šių bus atnašauta už Petro Bo
naują vietą.
belio vėlę. Reiškiame gilią už
kontraktorius ir savo laiku mia mums nieko šviesaus. Visi | nu° visų jo priešų. Lai kovoja
Ali WA5HINGTON STREET.
uojautą Bobelių mamei ir jos
__ _.
^ ... daug dirbęs įvairiose katalikiš- turime ruoštis prie skausmo jie su tuo pasišventimu, kurs
BOSTON, MASS.
Gyvojo Rožanciaus Brolija ,
,
.
n
valandų,
kuomet
pradės
tėvai
teiks
jiems
garbės
ir
tuo
pačiu
šeimai*‘jų- skaūsmo valandoj.
si- —
t:.. 11 j a kose draugijose. P-nai Zizai yruošia arbatėlę
spalių
11 d., 6
laiku
sutinka
su
Tavo
šv.
va

gauti
telegramas,
kad
jų
sūnų
Lai gerasis Viešpats ramina
ra nuolatiniai “Darbininko”
vai. vakare, pp. Adomaičių na
lia.
Geriausiasai
Viešpatie,
daugiau
nebėra,
kad
jų
vaikegyvuosius,
o mirusiam jų tėve
skaitytojai ir rėmėjai.
muose, 4 St. George Avė. Pel
KALBĖTOJAI
Miceika,
Andreikus
ir
ponia
Aliai
jau
daugiau
nebegrįš
po
^augok
mūsų
bažnyčias,
mūsų
,
z
liui lai Jo gailestingumas su
• Kun. B. Urba, Šv. Kazimie
nas skiriamas nupirkimui doPo kun. dr. Mendelio maldos, domaitienė pratarė po kelius teikia kuoveikiausiai amžiną
tėviška
pastoge.
Toj
v
aland
oj
1
namus,
mūsų
mokyklas,
mūsų
ro Seserų kapelionas šiomis
vanėlių lietuviams kareiviams. dienomis mini 25 metų kuni- tėvas ar motina ras sau sura- iigonbučius, mūsų įvairias dirb- kalbėjo adv. Nadas Rastenis. žodžius. Dr. Želvis iššaukė var atilsį! Juozas Kačinskas rūpi
Tikietai jau platinami. Kviečia gygtės jubiliejų,
minimą tik prie Nukryžiuotojo tuves ir visas krašto gamybos Jį sekė buvusis teisėjas adv. dus ir pavardes tarnaujančiųjų nosi laidotuvių tvarka.
visus dalyvauti.
• Dienraščio “Draugo” pikni- kojų, prie Tabernakulo, arba įstaigas. Gink mus visus nuo Vincas Laukaitis. Po jų kalbė Dėdei Šamui, o jų motinoms
NUOTRUPOS
Unfon, ęuiTZTor i™
kas> įvykęs Tjabor Day’ -Duikiai žiūrėdami į vaizdą Sopulingo-! visų karo pavojų ir nelaimių, jo adv. Tomas Grajauskas, gy arba kitiems giminėms buvo įMoterų Sąjungos 27 kp. pn- pavyko, ne£j rįnt kad tą dieną
šeštadienį,
rugsėjo 19 d. du
teikta
vėliavukės,
su
viena
dytojas
Jonas
Bučnis.
Po
kalbų
sios Motinos, laikant ant kelių, L®1 tavo Tėviška apvaizda budi
vatinis bankietas, pagerbti nau- įr smarkiai ujo.
nužudytą savo 33 metų amžiana ant mūsų laisvos šalies. Suteik j Dainos Dr-ja sudainavo Ame žvaigžde arba dviem, sulyg atsivertėliai, kuriuos kun. dr.
jas nares, įvyks sekmadienį, • Marijona Brazauskaitė, žiMendelis išmokino katalikų ti
rugsėjo 27 d.
I noma L. Vyčių darbuotoja, pe- Sūnelį. Ne viena iš mūsų moti- : geriausias Tėve, mūsų gink- rikos himną. 4 vai. po pietų at skaitliaus tarnaujančiųjų iš tos
nų neturės tokio skausmo^ kaip lams greitą pergalę. Grąžink vyko patsai Marylando Valsy- pačios šeimos. Geri kaimynai kybos katekizmą ir pakrikštiVisos narės, kurios yra pasi-'reitą šeštadienį sužeista.
Herbert nutraukė spalvuotus judamus no, priėmė moterystės sakra
Sopulingoji Motina turėjo. Mū mums Taiką, pamatuotą teisin bės Gubenatorius
au sūnūs mirs garbingai už gunao dėsniais. Apšviesk, Vieš- O*Conor ir kongresmanas To paveikslus visų dienos iškilmių. mentą mūsų bažnyčioje su šv.
MASON FURNITURE CO.
laisvę, aukos savo gyvybę už patie, visų protus: įpilk į visų mas D’Alessandro. Abudu pa Apeigos, kurios traukėsi virš Mišiomis.
Sekmadienį, rugsėjo 20 d.
Namų Reikmenys
mūsų šalį, už mūsų namus, ta- žmonių širdis, kur jie tik nebū sakė ugningas kalbas; visus dviejų valandų, užsibaigė trum jaunuolis
Kleinota paėmė sau
čiau Marijos Sūnus mirė nedo-jtų, tą norą Taikos ir Ramybės, ragino prie vienybės ir ištver pa kun. dr. Mendelio kalba lie už žmoną panelę Gloriceo. Kun.
New Bedford, Mass.
oaaE9tsEKSse»socxxsaasac»xx9a(9cso(9oasKK9Sxs9ssoo£xxxxxsssocxxxxx rėlio, piktadario mirtimi; ne-*kad kuoveikiausiai baigtųsi ši mės. Iš svetimtaučių kalbėjo tuviškai ir suteikimu palaimi Antanas Dubinskas priėmė tų
kaltas už kaltus, ir Jo Motina1 baisi žmonių skerdynė. Taikos respublikonų kandidatas į gu nimo lietuviškai ir angliškai, dviejų gyvenimo sutarties įža
tokį išniekinimą, tokį pažemi-, Kunigaikšti, gailestingasis Iš bernatorius McKeldin, ir kiti. kaip jaunuoliams, taip jųjų tė dus.
J. J. DUANE
Mokyklos vaikučiai
turės
nimą turėjo viena kentėti. Ant ganytojau, pasigailėk mūsų, Ponia Kilikiavičienė prezenta- vams. Iš visų atžvilgių šios iš puotą parapijos salėj ketvirta
Namų Ardytojai—Medžio Medegos
ros Mišios už jaunuolių intenci grąžink mums Taiką. Marija, vo Amerikos vėliavą, o ponia kilmės buvo nepaprastos, įspū dienį, rugsėjo 24 d. Tai bus
jas buvo pakelbtos ketvirtadie Taikos Karalienė, melskis už Mikalajūnienė įteikė karių dingos, atmintinos. Daug darbo kunigų vaišės vaikučiams, ku
600 Southern Artery,
Quincy, Mass.
žvaigždėtą vėliavą. Antanas ■buvo padėta Lietuvių Atletų rie buvo ištikimi vasaros metu.
mus. Amen.
ifcvsacmcmaanBoaoaoaooooaaaooaaBBBaBoaaeKKsaoooooaaaaaoK nio rytui.

HOfflfOOD, MASS.

Laikraščio “Darbininko”
CS

Lėti- Darice-

METINIAI ŠOKIAI
Municipal Building Salėje, East Broadway, South Boston, Mass.
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MUZIKA,

VANOS IR KITI MARGUMYNAI.

KVIEČIAME VISUS!
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

LANKČSt DIDELIS
LABDARYS

Aukojo Intertypos Fondui

Metalo Liekanų Batonas
Jau Prasidėjo

Trečiadienį, rugsėjo 23 dieną
**Darbininke” lankėsi didelis
šiomis dienomis prasidėjo
labdarys MATAS NORBUTAS
metalo liekanų rinkimas. Bea
Jo motušė prašo vietinių ku iš Cambridge, Mass. Atsilanky
bejo, daugelis turi nereikalin
nigų ir parapijiečių pasimelsti mo proga, kaip paprastai, jis
gų geležies, plienb, vario, skar
apdovanojo ‘Darbininko’ dar
jos sūnaus Leono gerovei.
dos daiktų. Tai kodėl tų lieka
Melskimės ir kitų kareivių bininkus skaniais obuoliais ir
nų neatiduoti liekanų rinkėjui
kriaušėmis. Taipgi “Darbinin
naudai.
(junkman’ui) arba kuriai nors
ko” spaustuvės parėmimui au
labdaringai organizacijai, kad
kojo $10.00, o Radio Progra
tas liekanas atiduotų valdžiai,
Rūgs. 23 d., 8 v. v., parapijos mai — $5.00.
iš kurių valdžios įstaigos paga
salėje, 492 E. 7th St., karei Reikia pažymėti, kad p. M.
mins karo ginklus.
viams Remti Skyriaus vadovy Norbutas savo gyvenime lab
Miestuose ir miesteliuose yra
bėje, įvyko labai sėkmingas va daringoms įstaigoms yra išau
I susidarę komitetai metalo liekaras — Whist Party. Tai dėka kojęs virš 25 tūkstančių dole
kanoms rinkti. Norintieji pasiskyriaus valdybai:
ponioms rių. Jis yra paprastas darbinin
darbuoti, gali prie tų komitetų
Cūnienei, Gailienei, Bušmanie- kas žmogus, jis uždirba ne
prisidėti ir pagelbėti surinkti
nei, Zaletskienei, Martinkienei, daug, bet labdaringiems dar! visą nereikalingą metalą.
jų padėjėjoms, aukotojams bei j bams labai daug sutaupo
Bostono Visuomenės Saugurėmėjams ir visiems atsilankui
mo
Komiteto centrahnis ofiLANKĖSI
siems. Pelnas eis kareivių do
sas yra: 9 Park St., Boston,
vanoms. Kareiviai didžiuojasi,
Ketvirtadienį, rūgs. 24 d.
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo- Mass.
kad keli šimtai žmonių jų var
“Darbininke” lankėsi Teodoras lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny--------------du ir naudai susirinko.
Wiskount iš Rumford, Me. Jis

J«lw J. SamteUe Padėkos
Laižius
257 Gallivan Boitlevard,
Dorchester, Mass.
September 18, 1942

I am extremely grateful to
the Democratic voters of the
Fourtb Councillor District for
the confidence they placed in
me in nomioating me as tbeir
representative in the Governor’s Council.
I will never betray tbeir
trust and they will never bave
cause to be asbamed for any
action of mine. I have promised
that I will not be a “yes-man”
for any one. I will keep that
pledge.
I would likę to exprcss my
heartfelt thanks to the men
DAKTARAI
and women who supported me
so vigorously in my campaign
and wbo made my nomination
TeL ŠOU 2712
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
possible, to the press which
Dr. 1C Seymour
Proga_______
Išmokti Amatų
atvyko į Bostoną su savo šeima namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
was most gracious and coopeAukavo Seserų namelio fon
praleisti “week-end”. Atsilan P. Bendorius, Detroit, Mich............................... $1.001
(LANDŽIUS)
rative ,and to the hundreds of
dui:
Lietuvis Gydytojas
kymo proga, p. Wiskount pa Barbora Pocius, Brooklyn, N. Y........................... 2.00 ..B“ton Trade
«rwell wishers who have engulPonia Gricienė puikų pianą,
Specialybė—Akių, Vidurių
pirko savo motinai lietuviškų
fed me with messages of conJuoz.
Svirnelis,
Kearny,
N.
J
..........................
5.001
je
dirba
Jankauskienė
vargonėlius,
L.
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
knygų.
gratulations.
Vartoja vėliausios konstruk Vyčių 17 Algirdo kp., $100.00,
Ant. Matulevičius, Pittsburgh, Pa........................ 5.00 tuv&e k turie nori
O
Lankėsi
“
Darbininke
”
Mre.
cijos X-Ray Aparatą.
Respectfully and gratefully,
Juozapas Kasparas $25.00, NN.
Paulina Knasas iš Quincy, M- Grigaitienė, Detroit, Mich.................................. 5.00 gimdyti amatų vakarai, tai
Pritaiko Akinius
John J. Saivtelle.
320.00, ponai Antanavičiai $15.
J- Bacevičius, Coaldale, Pa...................................... 1.00
užsiregistruoja
Boston
Mass.
Atsilankymo
proga,
nuVai. nuo 2—4 ir 7—8
00, po $10.00 — Andrius ir AP. Peleckienė, Brockton, Mass............................... 2.00 Trade mokykloje, 550 Parker
534 Broadway
ena Rusai, N. N., Romualdo siPirk°
PADĖKA
So. Boston, Mass.
Bronius ir Ona Kudirkai, J. Levgaudas, Chicago, III....................................... 1.00 st., Roxbury .vakarais — pirJankunavičiaus šeima; po $5.—
P. Drazdauskas, Chicago, III................................... 1.00 madienį, rugsėjo 28; antradie- Norime pareikšti savo širdin
Agota Petriutienė, Ona Belins- pereitą šeštadienį grįžo, pralei
dę “medaus mėnesį”, New Bronė Mazutaitis, Cambridge, Mass.................... 1.00 nį, rugsėjo 29, ir ketvirtadienį, giausią padėką vietiniams kuni
taitė,
Jurgis
ir
žmona
RazvaLietuvis Dantistas
A. Daukantas, Cambridge, Mass............................ 2.00 spalių 1. Registracijos mokes- gams klebonui kunigui P. Virdauskai, Alfonsas ir Stasė Ja- Yorke ir jo apylinkėje.
V*
A. L. Kai i »;s LŪS cimavičiai; po $3.00 — Vincas Ketvirtadienį, rūgs. 24 d. Pr. Jankauskas, Cambridge, Mass........................ 5.00 :nis tik 51-00 už kursą. Valan- mauskiui ir kunigui A. Abrair Marcelė Širkai; po $2.00 — “Darbininke” lankėsi kun. J- J. Navitsky, įairfield, Conn................................... 2.00 dos - 7:30 iki 9:30 kiekvieną činskui už dalyvavimą išleistu
517 E. Broadvvay,
Pranciška Balčiūnienuė, Raš Švagždys, LDS Centro pirm M. Mazauckienė, Simsbury, Pa............................... 1.00 j vakarą yra nustatytos užsire- vių parengime mūsų dukrelės į
SOUTH BOSTON, MASS.
vienuolyną ir už jų pasakytas
Tel. SOUth Boeton 2660
kauskų šeima, Viktorija ir Ste kun. Pr. Juras, LDS Centro vi A. Ugienskis, Detroit, Mich................................... 5.00.garavimui.
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
kalbeles. Negalima užmiršti ge
J.
Stasilionis,
Kearny,
N.
J
......................................
2.00
.
Amatų
k^i
yra
Lems
kupas Kontautai, J. Grimienė, ce pirm., kun. Juvenalis Liau
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Ud 9 v. v.
1
T
Phil
a
Pa
1
ftft!™
n
°
n
1SmokU
*
rų patarimų kun. dr. Urbonavi
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną
N. N., Kazys Lesčinskas, Kot ba, pranciškonas, prof. K. Pak j. LukoseyMaent, runa., ra................................. jl.w
kup. jie dirba kasdien Visi
Subatomis nuo 9 Ud 6 vaL vak.
ryna Tamošiūnienė, Marė Mit štas, klierikas J. Bernatonis M. Ausikaitė, So. Boston, Mass........................... 10.00 aplikantai turi būti Amerikos čiaus ir kun. Jenkaus.
Nedaliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną
Rengėjoms: panelei Marijo(pagal sutarti)
kienė, A. Stankevičius; po $1. klierikas A. Janušonis, ir kun B. Martinkiene, So. Boston, hlass.
..... ....... -—. 1.00 i piliečiai ir virš 16 metų nm-, nai Kilmoniūtei, ponioms Čiur
— Ona Duoba, Anielė Meškau Žuromskis. Klierikas J. Berną Mrs. U. Stumbris, Brooklyn, N. Y........................... 1.00 žiaus.
lionienei, Švedienei, Valangeviskienė ir Marijona Kymantie- tonis atsilankymo proga įteikė V. Labutis, Ydnkers, N. Y...................................... 1.00
Sekanti kursai bus ir šiais čienei ir visiems atsilankiu
Tel. TROwbrWfl« 6330
nė.
savo tėvo vardu $2.00 Interty- S. Srupsas, Hartford, Conn. ...._.................. ,......... 1.00 Į metais :
siems arba kaip nors prisidėjuJ, Repshis, M. D. Il
------------M. Vaičaitis, ^aterson, N. J............. ..................... 1.00, Airplane mechanics; airplane Šiems prie tokių sėkmingų iš
pos fondui.
Sekmadienį, vietiniai kunigai
(REPŠYS)
Mrs. A. Bacevice, Cleveland, Ohio ......................... 5.00 i drafting; automobile repairing; leistuvių. širdingai tariame apranešė savo parapijiečiams:
"Blackouf
Mrs. J. Misevich, Brooklyn, N. Y........................ — 1-00 automotive electricity; archi- čiū,
Pranciškonų Brolijos meti
Lietuvis Gydytojas
Agota ir Vincentas Jociai
nės Rekolekcijos, rūgs. 30 d.
Trečiadienio vakare, rūgs. 23 M. Zilinskiūtė, Cleveland, Ohio............................. 1.00 tectural drawing; cabinetma278 HARVARD STREET
ir visa šeimyna.
1.00 king and fumiture design; cariki spalių 3 d.
d. netikėtas “blackoutas” kai J. Kisiunas, Westfield, Mass...............................
Kampas Tn man arti Central Sų.
CAMBRIDGE, MASS.
Tridienį prieš Šv. Teresės, Į kuriuos išgąsdino, bet daugu M. Pajaujienė, Worcester, Mass............................ 1.00 pentry; clothing design; ma- Remkite tuos profesijoną lūs ir biz
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—6.
-spalių 1 d. iki 3 d.
ma visa tai rimtai pergyveno. V. Rupeikas, Pittsburgh, Pa................................... 1.00 Chine drafting and blueprint nierius, kurie savo skelbimais remia
"Darbininką".
Rožančiaus pamaldas — per j Parapijos salėje, So. Bostone, Matas Norbutas, Cambridge, Mass.................... 10.00 reading; electrical wiring; divisą spalių mėnesį.
Į įvyko kareiviams remti vaka- Mrs. A. Zincavage, Minersville, Pa....................... 1.00 rect current motore and geneH
TeL Kirkland 7119
altemating eurrent
Moterims ir merginoms Misi- rėlis. Kada warden pasakė už K. Kalinauskas, Cleveland, Ohio ......................... 1.00 ratorsSouth Boston Garage
jos nuo spalių 5 d. iki 11 d.
gesinti žiburius, tai iš karto Mrs. A. Jaskus, Wilkes-Barre, Pa..........................1.00 machines; national electrical
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
code: eleetrie refrigeration;
Vyrams
ir
vaikinams
misimanyta,
jog
“
joke
”
.
Bet
p.
L.
B.
Sarapas,
Worcester,
Mass
....................................
1.00
{Ltetuvft gydytojai
Automobilistai! Jei jūs norite,
firing and engineering; paintjos nuo spalių 12 d. iki 18 d. Į Švelnis ir K. Karčiauskas rimkad jūsų karas Ilgai laikytų ir
N. Vidugeris, Detroit, Mich................................... 5.00 ing and decorating: paperhangreitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
Nemokantiems lietuviškai —[tai pasakė, kad “it is a sure
400 Broadway,
gasoiiną pas mus.
Pr.
Kirevicius,
Linden,
N.
J
....................................
6.00
ging; plumbing; printing layanglų kalba misijos nuo spalių thing”, tai rengėjos ėmėsi darNuvalom purvinus karus Ir
Cambridge, Mase.
out and design; presswork;
19 d. iki 25 d., — Kristaus Ka- bo, kad palaikyti tvarką laike PASTABA:
Iigrysuojame.
Rėmėjai,
kurie
aukoja
$5.00
ar
daugiau,
gauna
iš
linotyping;
sign
painting;
Valandos: Nuo 2 iki i
raliaus šventei.
“blackouto
Tel. ŠOU 9530
«
Nuo «iki A
Penktadieniais 4 v. p. p., pa-Į Mano manymu, svetainėje “Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš-isheet metai work; sheet metai 541 Broadvvay So. Boeton,
rapijos salėje, 492 E. 7th St., reikėtų turėti vieną kambarį, kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę drafting; and acetylene weldparapijos vaikams lietuviška kur nelaimei atsitikus, būtų ga- — “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja ing.
TeLSOU 2806
GRABORIAI
mokykla.
Įima suteikti pirmąją pagalbą. $2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
Išdirbinių ir Namų Industri
šeštadieniais, nuo 9 v. r., iki Gal galėtų tokį kambarį įrengti SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
Dr. IL Pasakantis
pietų, ten pat, vaikams pamo- Moterų ir Merginų Skyrius
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa jos Paroda ir Naujos Anglijos
OPTOMETRISTAS
S-BaraseviSusirSiRB
Tautinių Grupių Festivaias į«
kas lietuvių kalbos ir katekiz- Į Kareiviams remti ar kita kuri ramą ir nuoširdumą.
MOTERIS PAGELBJNINKB
vyks per penkias dienas —spa
447 Broadvvay
mo.
j draugija?
M. Karčiauskienė.
LIETUVIŲ GRAROmUS IR
lių 6 — 10, 1942, Boston GarBALSANUOTOJAS
Sekmadieniais, 1 v. p. p. baž
So. Boston, Mass.
Turi Notaro Telaea
den, Bostone.
nyčioje vaikams katekizmo pa Minėjo Sidabrinį Jubiliejų
OFISO VALANDOS:—
254
W. Broadvvay,
Nuo 9 ryto Iki 7*vaL vakaro
Spalių 6 d. skiriama Massamokas.
sa
BOSTON. MASS.
Rugsėjo 9 d. š. m. pp. Kazys
’ chusetts valstybei; spalių 7 —
Rytais,
taip
pat
salėje,
492
Tel SOUth Beata* SMS
_ _
.ir Ona Rusteikai, gyv. 446 E.
S ryto Iki 12 vaL
Vermont; spalių 8 — Rhode
Sūnaus gyvenamoji
E. 7th SL, mariems kūdykiams
gt> minėjo My0 25 metų
SSS Dereheetar Ava.
j
Island
ir
Connecticut;
spalių
9
darželio pamokos, žaislai.
vedybinio gyVenimo sukalrtį.
KNIGHTS of LITHUANIA
TaL
; K Maine, ir spalių 10 — New
IVAKDS 54HDDUI
paminėjo dalyvauda■ Hampshire. Valstybių guber
p. p., minėtoje salėje, LDS Ap mi šv. mišiose savo intencijai.
natoriai dalyvaus.
Tautinės
skričio susivažiavimas.
CASPER
pp. Rusteikai išauklėjo du
FUNERAL
HOMK
1
grupės,
šokėjų,
dainininkų
ir
2 v. p. p., Vyčių apskričio su- sūnus: Bronių, kuris yra kiieriOmu Abi Laundry
187
Dorchester
Street
žaidėjų, dalyvaus programose.
važiavimas, Vyčių kambarine | ku Tžvų Marijonų
7-11 Ellery SL,
Yra pakviesta ir p. Onos Ivašse.
Hinsdale,
UI.,
ir
Steponą,
kuris
Joseph
Ci..
kienės grupė dalyvauti.
So. Boston, Mass.
(KASPERAS)
Į lanko S. Boston High School.
LaMotuvIų Direktorius k!
Tel. ŠOU 2923
PADĖKA
Yra ilgamečiai LDS organiSaturday,
Kareiviams Remti Skyriaus
NOTARY PUBLIC
Į žarijos nariai ir “Darbininko’
Skalbtame visokius skelbimus
PntnraavUnaą Dieną Ir NaM|
Sekmadienį, nigs. 20, įvykusi skaitytojai ir rėmėjai. Prie
Pajiniame ir pristatome
Susirinkimas
TeLSOU
r
ARBATĖLĖ, kurios pelnas bu- LDS priklauso, rodos, nuo 1918
} namus dykai.
ŠOU
Antradienį, rugsėjo 29 d.,
vo skiriamas Seserims Kaži- m- p. K. Rusteika yra buvęs
7:30 vai. vakare, parapijos
mierietėms, L. Vyčių kamba- LDS 1 kp. raštininku ir daug
ftee. Šou 3729
Seu 6618
svetainėje, 492 E. 7th St., įryje, gražiai pasisekė. Pelno pasidarbavęs
katalikiškame
ZALETSKAS
. . . veikime. Jie priklauso ir prie
vyks Šv. Petro lietuvių parapi FUNERAL
HOME
liks
virs
šimtines.
Kadangi
tai
,.,
.
..f
,
.
v,
UHw»i»FHnHareCo.
_
kltų
lietuviškų katalikiškų
jos
Moterų
ir
Merginų
Sky

MOVERS—
584 East Broadway
buvo didelis ir nuoširdus remi- J dra.Ugiju ir vietinės parapijos,
riaus
Kareiviams
Remti susi
SOUTH BOSTON, MASS.
Ineured and
mas mūsų prietelių šį parengi-1 Rusteikai paeina iš Lietuvos,
O.
A.
Zaletokae
F. E. Zaletokm
rinkimas. Bus išduotas rapor
WALLY JASON
mėlį, tariame mes rengėjai sa-Į Ukmergės apskr.. Veprių paraGraborlal Ir Balsamuotojal
tas iš įvykusio vakarėlio ir taip
Locel A Long
Patarnavimas dieną ir naktj
vo nuoširdžiausią padėką vi-lpijosORCHESTRA
gi bus paskirta suma pinigų
Koplyčia lermenimj dykai
Olstonoe
siems. kurie kokiu nors būdu Sidabrinio Jubiliejaus proga
NOTARY PUBLIC
Į sveikiname pp. Rusteikus
kareivių Kalėdinėms dovanoms.
parėmė ■—1 »t
1Dievo palaimos jų ateiTeL ŠOU Boston 0815
Valdyba kviečia visus daly
K. of L. Service Men Free
TV. ŠOU ~ *
------324-328WestBroadway
Gapučiai ir
Į ties gyvenime. Lai jie su
vauti.
•2*
k
—
Antanina Majauskaitė.1 Auksinio Jubiliejaus!

Nauji kareiviai, paimti iš Šv.
Petro, So. Bostono, lietuvių pa
rapijos:
Jonas Aleksonis, Martynas
Grigaliūnas, Albertas Balutis,
Kazys Ptašinskas, Jonas Ba
rauskas, Povilas Poškus, Alek
sandras Poškus, Stasys Romikaitis ir Jonas Baltušis.
Jų randasi dabar visur. Leo
nas Ramoška rašo, kad jam
patinka lavintis Airijoje, nes
ten jis galįs lankyti bažnyčią,
taip kaip So. Bostone.

FnBm

Visi Į Lietuvos Vyčių Šokius!

DANCE

September 26,1942

Bradford Roof Ballroom
Boston, Mass.

.V.

V.

Penktadienis, Rugsėjo 25, 1942
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DARBININKAS

IV)TI\Il =
VALSTYBIŲ ŽINIOS
-s

TREJOS LAIDOTUV’GS
WATHBURY. CONN.
Rugsėjo 16 d. po trumpos Iigos General ligoninėj mirė Ro- Rugsėjo 13 d. įvyko Labdaryžė Ukienė. Paliko dideliame nudraugijos piknikas. Diena
liūdime 5 sūnus ir. 4 dukteris. buvo graži, todėl ir žmonių atRugsėjo 17 d. staiga mirė Slankė daug. Bet galėjo būti ir
savo namuose E. Adomaitienė.
Paliko nuliūdime savo vyrą Si-, Labdarybės draugija užlaiko
moną, du sūnus ir dukterį.
J ne vįen našlaičius, bet šelpia ir
Abi velionės . buvo LRKSA
vargusiu^ senelius.
109 kuopos narės.
J Piknikas buvo sėkmingas.
Rugsėjo 20 d. po trijų metų Klebonas kun. J. Valantiejus ir
sirgimo mirė Juozas Stanke- Labdarybės draugija nuoširvičius, 22 m. amžiaus. Jo kū-'džiai dėkoja visiems darbininnas nuvyto sunkios ligos kan- kams, dalyviams ir p. Krugečiose. Liūdi jo gerieji tėveliai iiui už patalpas.
ir dvi sesutės, giminės ir priė
Rugsėjo 16 d. užsibaigė Noteliai, ir reiškia jiem gilią už
vena
prie Šv. Pranciškaus. Bet
uojautą.
Visi trys mirusieji palaidoti ketvirtadienio vakare Tėvas
iškilmingai iš Šv. Andriejaus Pranciškonas Juvenalis Liaulietuvių parapijos bažnyčios
su,teikė Popiežiaus palaimiŠvč. Marijos kapuose.
J n^mą *r pasakė turiningą paViešpatie, pasigailėk jų vė- mokslą. Misijonierius pamokslių; paguosk ir sustiprink nu- lūs sakė rytais ir vakarais. Jis
liudusias šeimas.
yra Dievo apdovanotas gražia
iškalba. Duok Dieve, kun. įdau
PARAPIJOS PIKNIKAS
Spalių 4 d., po pietų, Shuet- bai sveikatą.

parapijos svetainėje. Parapijie
čiai kviečiami dalyvauti ir pa
MINĖJO VARDADIENĮ
linkėti savo klebonui geriau
Rugsėjo 21 d. buvo Šv. Mato sios sveikatos, kad Dievas leisdiena. Tą vardą nešioja mūsų j tų jam sulaukti dar daug varparapijos kleb. kun. Matas ' dadienių.
Pankus. Tos dienos rytą kleb.
kun. Pankus atnašavo šv. mi RUOŠIASI MINĖTI SIDAB
RINĮ JUBILIEJŲ
šias prie gražiai išpuošto alto
riaus, dalyvaujant gausiam pa Rugsėjo 27 d. pp. A. E. Len
kauskai (Lenk) minės savo 25
rapijiečių būriui.
Varduvių proga, įvyks iškil metų vedybinio gyvenimo su
minga vakarienė, sekmadienį, kaktį. Tą dieną, 9:30 vai. rytą,
rugsėjo 27 d., 5 vai. po pietų, |Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje įvyks Šv. mišios
Phone 1181
Jubiliatų intencijai, pp. Lenk
išauklėjo gražią šeimą, rodos,
tris sūnus ir tris duktersi. Vie
AP.KABLONAS
Lietuvis Grczborius nas sūnus yra karo tarnyboje,
i Visa šeima yra uolūs parapi
NOTARY PUBLIC
jiečiai, rėmėjai ir ilgamečiai
, zen parke įvyks Šv. Andriejaus
I laikraščio “Darbininko” skaity
Rugsėjo 20 d- įvyko Šv. Juo
i lietuvių parapijos piknikas. Pa
280 Chestnut St.
tojai.
zapo
lietuvių parapijos vakarapijiečiai ruoškimės dalyvauNew Britain, Conn.
j Linkime pp. Lenk sulaukti ti. Praleisime linksmai laiką ir | rienė, kurią surengė Tretininkų
i parapiją paremsime.
T.M. ir Gyvojo Rožančiaus draugiauksinio Jubiliejaus!

NE* BRITAIN, CONN.

jus. Toastmasteriu buvo kun.
B. Gauronskas. Kalbas pasakė
Tėvas Juvenalis Liauba, kun.
A. Čebatorius ir komp, A. Aleksis.
Choro grupė, vadovaujant
komp. Aleksiui, sudainavo ke
letą dainelių ir sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Po
vakarienės jaunimas šoko, o se
nesnieji kortavo.
Vakarienė buvo sėkminga.
Dalyvavo apie 500 žmonių.
Rugsėjo 27 d. Šv. Juozapo
lietuvių parapijos bažnyčioje
prasidės 40 Valandų Atlaidai.
Pamokslus sakys kun. J. Kidykis, S. J.
Šv. Juozapo parapijos Šv.
Vardo draugijos 50 narių tar
nauja armijoje, iš jų yra 3 lei
tenantai, 3 viršilos ir 4 puskarininkai. Taipgi du nariai yra
Švč. Marijos, Baltimore, Md.,
seminarijoje, vienas Šv. Ber
nardo, Rochester, N. Y. ir du
Šv. Tomo seminarijose. Dieve,
jiems padėk.
Korcsp.
Remkite tuos profesiionalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia
*Oart»ininką”.
Remkite tuos profesi joną lūs ir biz

BENDRAS PLANAS

TRANSPORTACUA KARO - METU
'ET Ršfiog NOW - from 4 to

SANT KARO PADĖČIAI, susi
siekimas “EI” padidėjo ant pus
antro miliono są vaitej, sulyginus me.
tai atgal.

botumo valandose du tripus vietoje
vieno. Ir tie brangus įrengimai galės
duot geresnį patarnavimą didesniam
skaičiui, kuriem daugiausiai reikia.

Skubotumo valandom būna didelė
kamšatis ir perviršija “EI” talpą.

Kaip Nepastovios VaL palies MANE?

E

Kad sutikti padėtį Joseph B.
Eastman,
Direktarius Apsigynimo
Transportacijos Washingtone, papra
šė didžiųjų bendrumėnių priimt valandas, kaip karo-laiko sąstatų.

Planas nepastovių valandų kai ku
riems darbininkams Bostono centre
jau nustatytas. Pakeistos darbo va
landos jneina galion Ketverge, Spalių
1 d., krautuvių darbininkams, ap
draudos, Massachusetts valstijos ir
Bostono miesto.

Skaičius Ypatų {einančių į Vidurmiesčio Stotis

Penkios Bostono High Schoolės
taipgi kooperuos su tuo planu pratęsdamos atidarymą nuo 10 vai. ryto,
kurį priėmė Kovo 2 d. šių metų.
Kų reiškia Nepastovios Valandos?

Nepaprastų valandų tvarkoje, nekurie asmenys pradės ir baigs savo
dienos darbą pirmiau negu dabar,
nekurie tuo pačiu laiku, ir kiti vėliau.
Kų Nepastovios Valandos Duos?

Nepastovių valandų planas page
rins transportacijų skubotumo valan
domis. Sumažins dabar esantį susi
grūdimą. sumažėjus važiuotojų skai
čiui tuo laiku. Leis padalint sunkią
važiuote ilgesniam laikui, daugelis
traukinių, karų ir busų padarys sku

Teark, kaip didėjimas sumažinamas. Tėmyk
taipri kad paskirstant svori, daugelis karų,
traukinių ir basų skubotumo valandom pada
ro po du tripu vietoj vieno, tad padidina pa
tarnavimų ir pagerina susisiekimų laike tiričiausio keliavimo.

planas, kuris įeina galion Spalių 1 d.
buvo išdirbtas ir užtvirtintas.

Ar Kiti Miestai Turi Nepaprastas
Valandas?

Pradedant Spalių 1 d., bus pakeis
tos darbo valandos retail krautuvių
darbininkams, apdraudos kompanijų,
Massachusetts Valstijos ir Bostono
miesto. Kai-kurios grupės eis darban
ryte (ir baigs darbą po pietų) nuo
15 minutų iki vienos valandos anks
čiau negu dabar; kitos grupės eis
darban (ir baigs darbą) 15 ar 30 mi
nutų vėliau negu dabar. Tie kurie
pradėjo pirmiau darbą, laimės pir
miau baigdami ir atbulai. Kitų dar
bininkų valandos nebus keičiamos.
Ar bus tas Planas Praplėstas?
Labai galima. Dabartinis planas,
paliečiantis dalį darbininkų, pagerins
transportaciją dabar ir trumpoj atei
ty. Praplėtus dabartinį nepaprastą
planą aprūpins tolimesnį padidėjimą
važiavimų.
Kaip Buvo Bostono Planas Išdirbtas?

Darbo valandos ir keleivių skaičius
Botsono centre buvo pavestas išstudijuot vadovaujant Bostono Traffic
Komisijos, Bostono Chamber of Commerce, the Retail Trrde Boardui ir
Bostono Elevated Railway. Ištyrimą
perdavė tolesniam studijavimui Bos
tono miesto Karo Transportacijos
Sutvarkymo Komitetui. Rezultate to,

Taip, daugelis--Los Angeles, Clevelandas, St. Louis, Pittsburghas,
Washingtonas, Seattle, Dalias, Providence, Pontiac. Kiti miestai dabar
dirba ant nepaprastų valandų plano.
Kas Liečia Patį “EI”?

“EI” priėmė nepaprastų valandų
planą savo ofiso darbininkams perei
tą Gegužės mėn. Darbas kitiems dar
bininkams, žiūrint jų reikalingumą,
buvo nustatytas nepaprastų valandų
apystova.
Ką-gi aš galiu Pagelbėt?

Kiekvienas naudojantis “EI” ki
tiems reikalams negu važiavimui dar
ban arba iš darbo, turi nevažiuot skuban ir iš darbo, turi nevažiuoti sku
botom valandom. Nepaprastos sku
botumo valandos, skirstomos, kad su
darius geresnę transportaciją darbi
ninkams. Suprantama, plano pasise
kimas yra tame, kad laikotarpis nuo
S iki 10 ryto ir nuo 4 iki 6 po pietų,
pagal išgalę bus rezervuojamas tiems
žmonėms, kurie turi keliaut tuo laiku.

Nariai Bostono Miesto War Trans
portation Conservation Komitės ,
pareiškia savo ačiū toms grupėm,
kurios kooperuoja tam planui.

BOSTON ELEVATED RAILWAY

Iš L.D.S. Veikimo
WATERBURY, CONN.

HARTFORD, CONN.

.

PRANEŠIMAS
LDS 5 kuopos susirinkimas
įvyks rugsėjo mėn. 27 d., pirmą
vai. po pietų, Šv. Juozapo pa
rapijos senos mokyklas kamba
ryjeKviečiame visus narius ir na
res atsilankyti. J. Totilas, rašt.

NE* HAVBI. CONN.
Tarp&raugijinio Komiteto
Svarbus Susirinkimas
Vasaros atostogoms praėjus
ir rudens sezonui užstojus, jau
metas pradėti rimtai ruoštis
prie
labdaringos darbuotės,
kurioje mūsų kolonijos lietu
viai praeityje yra gražiai pasi
žymėję savo bendra veikla.
Daug jaunuolių iš mūsų ko
lonijas yra pašaukti tarnauti
Amerikos kariuomenėje. Taigi
mes motinos, seseris, broliai,
tėveliai ir kiti giminės, pasili
kę namie, turim prisidėti prie
šios šalies apgynimo, ir pagel
bėti karą laimėti, pirkdami Ka
ro Bonus ir remdami Amerikos
Raudonąjį Kryžių.
Raudonasis Kryžius kviečia
visas moteris lankyti pirmosios
pagelbos kursus, ir savo patyri
mais, nelaimei ištikus, kitiems
teikti pagelbą.
Taipgi reikalinga pasitarti ir
mūsų senos tėvynės Lietuvos
šelpimo reikalais.
Šia proga kviečiu draugijų
atstovus ir visus lietuvius bei
lietuvaites, kurie įdomauja šio
komiteto veikimu, atsilankyti
į susirinkimą, penktadienio va
karą, rugsėjo 25 d. š. m., Šv.
Kazimiero parapijos svetainė
je, 339 Green St., 7:30 vai. va
kare.
Marijona Jokubaite,
Komisijos Rašt.

LDS 6 kuopos svarbus susi
rinkimas
įvyks sekmadienį,
rugsėjo 27 d., 3 vai. po pietų.
Kuopa turi daug svarbių da
lykų apsvarstyti. Valdyba kvie
čia narius ateiti į šį svarbų
susirinkimą.
8.L.Š.
Tačiau nereikia nusiminti. Taip
ilgai nebus. Mūsų narsūs karei
viai laimės karą. Aš esu įsitiki
nęs, kad karas užsibaigs Są
jungininkų dideliu laimėjimu
1944 m. gegužės 22 d. (Kodėl
gegužės 22 d., 1944 m.? Red.).
Pirmiausia karas bus laimėtas
Europoje, o po to bus nugalėta
Japonija. Po karo bus didelė
taika pasaulyj, ir tvirtas tikė
jimas.
Dabar turi visi dirbti vienin
gai. Mūsū sūnūs kariauja karo
frontuose, o mes turime jiems
pagelbėti, gamindami ginklus
ir pirkdami Karo Bondsus. Ti
kėkime laimėjimu.
A. P. Krikščiūnas.

Redakcijos Atsakymai
Stanley Tarvyd, Camden, N.
J. — Jūsų redakcija Dr. Devenio adreso neturi. Tamstos laiš
ką pasiuntėme LDS 5 kuopos,
Waterbury, Conn., raštininkui,
kuris praneš Tamstai reikalau
jamą adresą.

Avė Maria Valanda

Sekmadienį, rugsėjo 27 d.,
6:30 vai. vakare iš tinklinių
radio stočių vėl turėsime progą
klausytis dramatizuotos prog
ramos apie Šv. Cassian. Planas
mokyti vaikus pagonizmo mo
kyklose nėra naujienybė šių
dieni} diktatoriams. Avė Maria
valandoje bus parodyta kaip
Šv. Cassian priešinosi tokiai
pat pagonizmo idėjai šešiolika
AMSTERDAM.N.Y.
šimtmečių atgal.
Bostono ir apylinkės gyven
KLAIDOS ATITAISYMAS
tojai
gali klausytis Avė Maria
Pereitos savaitės ‘Darbinin
radio
programos iš WMEX sto
ko’ numeryje pikniko kores
pondentas
truputį apsiriko. ties, Boston, Mass.
Buvo rašyta, kad piknikan at
vyko iš Rochester, N. Y. Sese
Gotni'iMIM
lė Agota, Amsterdam’o parapi
jos mokyklos įkūrėja. Šiai mo
kyklai nuo pat pradžios vado
vavo gabi, ir sumani vedėja Se
»OST HMI 7 15
selė Felicija. Jos nenuilstan
Ecsilįr rMcfo^ Sy
čiomis pastangomis mokykla
tapo valdžios pripažinta lygio
mis teisėmis kitoms mokyk
loms. Mokinių skaitlius tais
uiūnDiRinnū
metais buvo žymiai didesnis;
jos iniciatyva suorganizuota
skaitlinga Sodaliečių draugija,
kuri aktyviai parapijoj veikė.
Nors Seselė Felicija jau seniai
Amsterdam’ą apleido, tačiau
jos kilnūs darbai pirmais sun
kiais metais nėra užmiršti; tą
liudija jos nuoširdūs šios mo
kyklos graduantai.
Koresp.

Washington Depot. Conn.
Vasaros malonus oras prabė
go žaibo greitumu. Medelių la
pai ant aukštų kalnų jau mai
no savo spalvas. Toji permaina
primena artėjančią šaltą žiemą.
Per šią vasarą praretėjo šei
mos. Daug jaunuolių išėjo į
Dėdės Šamo karo tarnybą. Iš
šios mažos kolonijos išėjo virš
80 jaunuolių, iš kurių 5 lietu
viai, būtent, ''Stasys Krikščiū
nas, tarnaująs laivyne, Vincas
Šervidas, Benediktas Rimutis,
Vincas Rimutis ir Vincas Žąsi
nas. Visi narsūs kareiviai už
tikrina Hitlerio nugalėjimą.
Veikimas sumažėjo. Dauge
lis apleido šią koloniją ir gavo
darbus apsigynimo dirbtuvėse
didesniuose miestuose. Gaila,
kad viskas taip persimainė.

SCHOOL —
Irom vacationą

in pockets and hand picked
edges. It’s smart for falL

