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Svarbiais karo reikalais
Prezidentas Rooseveltas
aplankė įvairius miestus ir
jų industrijos įstaigas,
kad patyrti karo medžia
gos gamybą. Iš Washingtos išvyko rugsėjo 17 d. ir
baigė savo maršrutą spa
lių 1 d. Apie tą Prezidento
kelionę nei spauda, nei ra
dio neskelbė, nors ir žino
jo.
Prezidentas Rooseveltas
aplankė 24 valstybes. Įvai
riuose miestuose aplankė
dirbtuves, kalbėjosi su
valstybių ir industrijos
pareigūnais. Prezidentas
grįžo patenkintas ne tik
kelione, bet ir tos kelio
nės pasekmėmis. Jis žada
aplankyti ir kitas valsty
bes, kurių šį kartą nesus
pėjo aplankyti.
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Stalingrado Armijos Atlaiko
Nacių Puolimus

Washington, D. C., spa
lių 5 — Pereitą penktadie
Maskva, spalių 5 — So kaze, kur, sako rusai, rau
nį Jung. Valstybių Kon
vietų
Rusijos armijos Sta donieji atmušė šešius na
gresas suteikė Prezidentui
lingrade ir apylinkėje at cių puolimus per vieną
Rooseveltui pilniausią ga
laiko visus nacių puoli dieną. Sunaikino septylią nustatyti tokias ūkių
mus, ir kaikuriose vietose, nius priešo tankus ir nu
produktų kainas, darbi
ypač šiaurvakarinėje mie šlavė dvi nacių kareivių
ninkų uždarbius ir algas,
sto dalyje smarkiai suplie- kompanijas, pažymi ko
kokios buvo rugsėjo 15 d.
1
kė nacius. Tačiau sovietų munikatas.
š. m.
žinios nepaduoda, kad rau Kitose Sovietų Rusijos
Kongresas nutarė, kad
donieji būtų pasivarę pir žiniose sakoma, kad Vo
Prezidentas Rooseveltas įmyn arba pasitraukę at kietijos gen. maršalas Fešaldytų ūkio produktų
gal. Pirmesnieji sovietų dor vcn Bock susilaukęs
kainas ir darbininkų al
pranešimai skelbia, kad daugiau pagalbos Stalin
gas iki lapkričio 1 d. Taip
naciams trūksta atsargi grado fronte. Pavojus ne
buvo pasiūlęs Kongresui
nių kareivių pačiame mie praėjęs.
Prezidentas, rugsėjo 7 d.
ste.
Iš Stockholmo, Švedijos,
“Įšaldymas” kainų ir algų
(Naciai
skelbia,
kad
ru

Reuterio
žinios skelbia,
yra daromas tam, kad su
sai Stalingrado šiaurinėje kad raudonieji kasdien lai
laikyti pragyvenimo kainų
dalyje buvo ištrenkti iš mi mūšiuose.
Sužalotas Amerikiečių orlaivis Naujoje Gvinėjoje, suardomas dailiais
Dar Viena Lietu kilimą.
namų ir iš sustiprintų po
Pagal Kongreso priimtą
ir sudedamas į antrą orlaivį, kad jo gerąsias dalis nuvežus į karo stovy
zicijų. Naciai taip pat sa Žuvo 22 Armijos Lėktuvo
įstatymą, Prezidentas turi
vių Taryba
klą, kur galėtų reikalui esant panaudoti.
ko ,kad jie užėmė du mies
plačias teises. Jis gali pa
He,aimėje
telius Kaukaze).
Sekmadienį, rugsėjo 27 kelti kainas ar algas, jeigu
Mirė Antanas Pinkevičius
Iš Sovietų Rusijos žinių
d. New Yorke įsikūrė New jis mato yra reikalinga.
sužinome, kad Stalingrado San Juan, Puerto Rico,
Yorko Lietuvių Taryba
Pranešama, kad spalių 3 mįes^e eįna smarkūs mū- spalių 5 — Pereitos savai
Britai
Bombardavo
Kady
(angliškai: — American
d. po pietų mirė Antanas šiai. Raudonieji su artile tės pabaigoje apie už 30
Bazę
Lithuanian Council of
Pinkevičius,
Brockerts rijos pagalba atmušė vi mylių nuo šio miesto nu
New York).
Brewing kompanijos pir sus nacių puolimus ir su krito Jung. Valstybių ar
Londonas, spalių 5 —
Kat. dienraščiui ir savait- tendencija panaikinti vi mininkas, gyv. Meriden, naikino 200 priešo karinin mijos transportinis lėktu
Tarybos šūkis: Už Ame Britų bomberiai bombar
raščiams pradeda siuntinėti sas privatines mokyklas, Conn.
rikos Pergalę, Už Laisvą davo nacių bazę Flensburkus ir kareivius. Kitoje vas. Visi 22 asmenys juo
Laidotuvės įvyks trečia miesto dalyje raudonieji važiavę užmušti.
informacijas. Numatoma, kad jau jų beveik Ui nėra. Ta
Pasaulį, Už Laisvą ir Ne gą. Toje bazėje naciai ne
priklausomą Lietuvą!
ištrenkė nacius iš eilės na
tik pastato savo narlai- kas savaitė bus pasiųsta vie čiau šiaip jau patys žmo dienį, spalių 7 d.
mų užmušė apie trijų na Areštavo Buvusį PrancfiziTarybos valdyba: kun, vius, bet taip pat juos ir nas informacinis straipsnelis nės lyg protestuodami dėl
ir
žinių,
prie
kurių
bus
deda

skriaudų
katalikams,
rodo
N. Pakalnis, pirmininkas; taiso. Sakoma, kad puoli
Maisto Trūkumo Kebus cių kompanijų kareivius.
jos Seimo PinnMnki
Voronežo apylinkėje, 300
J. Stilsonas, J. Laučka, me dalyvavo tarp 300 ir mas ženklas LKFSB (—Lie dar didesnį /prisirišimą
»s
W«u&hington, D. C. — Do- mylių inuo
Stalingrad
Pranas Bajoras ir Juozas 400 Britų lėktuvų, iš kurių tuvių Katalikų Federacijos prie religijos. Bažnyčios
Londonas — Lavai val
dar
— nald • Nelson, kalbėdamas Rusijos
Tysliava, vice *- pirminin tik 17 negrįžo.
džia ąreštaro-^ Eduardą
Jung. Valstybių atstovų laužė į nacių linijas, užėmė Herriot, buvusį Prancūzi
kai; Juozas Garšva, iždi Be to, Britai bombarda ruošiama spaudai keletas lie
ninkas; adv. K. R. Jurge- vo ir kitus Vokietijos mie tuviškų brošiūrėlių (LKFSB).
agrikultūros komi kaikurias pozicijas ir už jos seimo pirmininką. Sa
Lenkai MetiksKai Užsipuola rūmų
tetui, pareiškė, kad Ameri mušė apie 1800 nacių ka koma, kad areštavo todėl,
la ir Florencija Bernotai stus. Padarė daug nuosto
tė, sekretoriai; St. Karve lių.
koje maisto netruks. Val reivių vienos dienos kau
Telegrama Iš Sibiro
(LKFSB) Kaikuriuose džia iš anksto rūpinasi tynėse. Paėmė nemažai į kad jis atsisakęs pasira
lis, Pranas Milašauskas ir Naciai giriasi nušovę 22
šyti dokumentą, pasižadė
lenkų laikraščiuose pasi taip viską sutvarkyti, kad nelaisvę.
Juozas Ambrozaitis, iždo Britų lėktuvus.
(LKFSB) Tik ką gauta rodė žinių, būk Vilniaus karo metu Amerikos žmo Smarkūs mūšiai eina damas išvykti iš Prancūzi
globėjai; parengimų komi
jos.
Mozdoko apylinkėje, KauUžmušta 47,305 Britai iš Tomsko telegrama, ku krašte lietuviai, persekioja nės turėtų ką valgyti.
sijos nariai: Danielius J.
rioje Antanina Zubauskie- lenku. Amerikos pilietė p.
Averka, Ieva Jankienė,
Maisto Trūkumas Naujoje
inž. J. Baltus, Juozas Gla Londonas, spalių 5 —Na nė prašo pagalbos. Taip Bulotienė, kuri daugiau
Anglijoje
veckas ir J. Vuivydas; val mų Saugumo ministeris pat ji prašo suieškoti Ma kaip metus išgyveno nacių
okupuotoje
Lietuvoje
ry

riją
Liekytę
Kasputienę,
Morrison
parlamente
pra

dybos nariai: kun. Jonas
Naujoje Anglijoje ūkyWaterbury šium su tuo atkreipia len
Balkūnas, St. Subatienė ir nešė, kad per pirmuosius gyvenančią
2.
Užlaikykite
visas
sau

kų
dėmesį,
kad
visoje
Lie

Washington
—
Lavini

se
sumažėjo 50% darbi
Ponia
Kasputienė
prašo

trejis karo metus nuo prie
Vytautas Abraitis.
tuvoje,
taigi
ir
Vilniaus
mas civilių apsisaugoti gumo taisykles darbe.
ninkų. Jeigu negus gali
šo orinių puolimų Britani ma kreiptis į (LKFSB) ir
Tarybos tikslai:
3.
Mokinkitės,
prieš
gais

krašte
šeimininkauja
okuper
oro
užpuolimus
yra
ma gauti daugiau darbi
čia
gavus
adresą
telegra

joj
žuvo
47,305
civiliai
1. Atstovauti New Yorko
ro
įvykdymą,
kaip
jį
kon

paėmė
nacių
valdžią
ir
ką
pirmoji
pareiga
U.
S.
Civininkų dirbti ūkių darbus,
amerikiečiams lietuviams žmonės ir 55,658 žmones fuoti Zubauskienei.
daro, tai daro nacių admi lian Defense Office. Dar troliuoti, jeigu įvyktų tavo tai 1943 m. gali būti ūkio
viešajame gyvenime. 2. sužeista.
produktų trūkumas.
Naciai Užgniaužia Lietuvių nistraciniai organai ir nuo prie šio yra pridėta kitai namuose arba darbe
Visomis jėgomis remti SLAUGES —VIS
jų nukenčia ne tik lenkai, atsakomybė Prezidentas
ir ii- > » r------ * , _
Jungtines Valstybes da REIKALINGOS
Minimų gyvenimą
bet ir lietuviai.
prašo pamokinti tautą pa
bartiniame kare prieš a- FSA Administratorius
žinti gaisrų pavojų, kurie
gresorius ir pokariniame McNutt pranešė stoką mo (LKFSB)
Papildomai
įvyksta nuo neapsisaugoatstatymo darbe. 3. Viso terų - pajėgų. Ypač reikia pasiteiravus pas neseniai
jimo ir apsileidimo.
LKTUVIS jdKZKTIS
mis jėgomis pagelbėti at- slaugių. Jis sako, “prižiū iš Lietuvos atvykusią p.
Taigi per Gaisrų Išven
steigti laisvą, nepriklauso rėjimas ligonių netik tau Bulotienę, sužinota, kad
Portugalijoje
gimo Savaitę, prezidentinė
mą, demokratinę Lietuvos tinės svarbos, bet būtina Lietuvoje naciai neleidžia
paskelbta
valstybę. 4. Pagelbėti Lie dalis karo pastangos. Vie veikti jokioms katalikų (LKFSB) Gautas laiškas proklamacija
0 d, OCD prašo Sąjungininkų Pagalba Kol Kas Yra
tuvos žmonėms, kenčian tiniai Raud. Kryžiaus sky kultūrinėms organizaci iš lietuvio saleziečio tėvo sPall4
tiems okupacijos jungą riai, Armijos ir Laivyno joms. Lietuviai katalikai Augustino Sabo. Jisai gy- pageltos_kiekvu.no miesto,
“Mažai Įspūdinga”
,lr.blzsavo tėvynėje ir vargstan ofisai suteiks tolesnių in negali leisti jokio savo lai vena Portugalijoje ir dirba i fratemale.svienoje ūkio mokykloje
erzacuos visiems
tiems koncentracijos sto formacijų.
kraščio. Jaučiama aiški Koimbro apylinkėse. Kai- įmonėms paaiskmti kaip Maskva, spalių 5 — So- vietams gali būti maždaug
vyklose. 5. Palaikyti ir
išvengti gaisrų ir juos vietų Rusijos premieras J.Įtik kai Alijantai išpildys
kuriam laikui pas jį buvo
ginti gyvą Lietuvos ir lie
Tik ben- Stalinas asmeniniu laišku pilnai jųjų obligacijas ir
atvykęs ir lietuvis Pilypai- kontroliuoti.
tuvių tautos vardą Ame
droms pastangoms mes atsakė Henry C. Cassidy,' laiku, sako p. Stalin.
tis.
rikoje ir kitur.
galėsime, kaip kovojanti
a‘a‘f>™ Apie Sovietų Rusijos patauta, išnaikinti gaisrus, į klausimus apie antrąjį
atlaikyti priešą,
20 Met« Kaip VeBria UetatKun. Juozas Vi
kurie trukdo karo produk£Sn£ pareišS, «

Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacijos Sekretoriatas

Gaisrų Išvengimo Savaitė

Antras Frontas Svarbus,
Pareiškė Stalinas

Prez. Roosevelt Jau Įšaldė
Kainas, Algas Ir Nuomas

Clja.
Gyvas, Sibire
manas, kad Sovietų pasi
Gaisrai netik sunaikina vietų Rusijoje,
Washington, D. C., spa vo rugsėjo 15 d. be Prezi
priešinimo jėga yra nei
Kaip žinome, Amerika lių 5 — Prez. Rooseveltas, dento leidimo ar sutikimo. (LKFSB) Žinomas Lie- gyvybę ir turtą, jie gaišina Stalinas sako, kad są- kiek ne silpnesnė už Vopripažino Lietuvą nepri pasinaudodamas jam su Kainų ir algų tvarkyto tuvos veikėjas, ypač daug laiką — kiek laiko gaišina, jungininkų pagalba iki kietine stiDreg.
klausoma 1922 m. liepos teikta galia, įsakė Kainų ju Prezidentas paskyrė nusipelnęs tvarkant Lietu- ma, kada fabrikai dega,; šiol buvo mažai jspudin- - . . f • sįstįnės Vokieti
Wle kitos
'
27 d. Po to Lietuvos pa administratoriui Hender- James F. Byrnes, Jung. vos ūkio ir finansų kiausi-,kiek laiko gaišinama, kada;ga” palyginus su Sovietų
mus
kun.
Juozas
Vailokai,
reikia
pristatyti
naujo
me,
pagalba,
teikiamą
sąjunjžeos
siekiančios
d
į.
sonui
uždrausti
per
sekan

siuntinybė Vašingtone bu
Valstybių Aukščiausiojo
ves jėgos,
tis tebėra gyvas viename džio, kiek laiko gaišinama gininkams
sutraukiant minuoti pasaulį.
vo įsteigta 1922 metų spa čias 60 dienų kelti kainas Teismo teisėją.
ant savęs didžiules priešo
tremtinių lageryje Sibire, į padaryti pataisas.
lių mėn. 11 dieną. Tiesa, už valgomuosius produk
Taigi
dabar
niekas
ne

jau ir pirma Vašingtone tus aukščiau, negu jos bu galės kelti kainų už valgo kur yra ir daugiau ištrem-i Sumažinti eikvojimą ir jėgas ir, kad antro fronto Iš to, kas pasakyta, sutrukdymus fronto galimumas vaidino prantama, kad Stalinas
atstovavo Lietuvą J. Vilei vo nuo rūgs. 28 iki spalių muosius produktus, nei al tų lietuvių. Apie tai gavo-' sutrumpinti
me žinių iš telegramos dėl gaisrų kiekvienas turi vyriausią dalį Sovietų ei- antrą frontą laiko svarbiu,
šis. bet pirmu pripažintos 2 d.
gų
darbininkams
ar
virši

gautos iš Sibiro.
įdaryti sekančius tris daly nančios situacijos apskai- tačiau jis tiesioginiai jo
Lietuvos atstovu USA bu Be to, Prezidentas įšaldė
ninkams
be
Prezidento
pa

čiavimuose.
nesuriša savo pareiškime,
kus:
vo Čarneckis, kuris dabar darbininkų algas ir uždar
skirto
viršininko
Bymes*
Pirk Karo Bonus šian- 1. Praktikuokite svaru- Padidinimas ir pagerini- kalbėdamas apie Suvienydeja, yra ištrėmime Rusi bius. Uždrausta kelti at
dien.
Jie tave ryt išlaikys, mą ir gerą tvarką namie. mas Alijantų pagalbos So- tų Tautų obligacijas.
leidimo
ar
sutikimo.
gas aukščiau, negu jos bu
joje.

vos Atstovybė Amerikoje

v
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P-ARSUUNKAS

ŠVENČIAUSIAS ROŽANČIUS
IR DRĄSA

mą

Dvasią,

drąsin

>11 s

vieta tikybinės netoleranci
jos aukoms. Moderniškoji
Lietuva ir jos sesės, Latvijos
ir Estijos respublikos, pasili
ko ištikimos šiai tolerancijos
ir demokratinio gyvenimo
tradicijai. Per 22 nepriklau
somybės lęetus Baltijos Res
publikos įrodė savo sujebėjimą valdytis ir pažengti ekonomiškai ir kultūriškai,
atsiekdamos aukšto pragy
venimo standarto visiškos
ekonominės nepriklausomy
bės ir, išvystydamos pasau
linę rinką savo gaminiams
vežamiems savo laivais.
“Agresija Baltijos kraš
tuos buvo visiškai neteisin
ga ir visame pasaulyje iš
šaukė užuojautą Bahijo tau
toms. Laimėtojos demokra
tijos niekad nenusileis Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos
galingesnių
jų
kaimynų
“strategiškiems”
išskaičia
vimams. Šios tautos yra nu
sipelnę laisvės ir jos vėl lai
mės nepriklausomybę. At
lanto Charteris yra jūsų vil
tis, gi jūsų nepalaužiama
dvasia ir paikios tradicijos
yra jūsų laidas (garantija).
Mano nusistatymas
šiuo
klausimu yra labai gilus, ir
jūs visuomet turėsite mano
paramą pagelbėti prikelti sa
vo senąsias tėvynes iš šio
karo paliktų griūvėsiu.
“Man yra malonu pastebė
ti, kad vienas jūsų tautietis,
p. Williaaa J. Drake yra res
publikonų kongresinis kan
didatas. Aš esu tikras lai
mėjimu
būsimuose rinki
muose ir tikiuosi, kad pirmą
kartą bus lietuvių kilmės
kongresmanas.
“Aš noriu jums visiems
padėkoti už paramą mano
kandidatūroj ir visam res
publikonų rinkiminiam valstybmiam sąrašui .

Dvasią, kad visuomet pa
laikius stiprią Bažnyčios
-■ .
ir kiekvieno tikinčiojo
drąsą.
• • ■ ■‘■ '•■A ■
šiandien,, rytojus, arti lykas!” Paklausęs šitokių
Romanų,
pasakų
ir
dai-į
moji ateitis iš visų reika išsižiojimų, naujasis šven
lauja drąsos: ne tiktai iš to Vardo draugijos narys nų drąsuoliai ne taip kar-}
kareivių, išrautų iš myli suabejoja ir nutęsia mė štai uždega žmogaus šir-'
dyje tikros drąsos, kaip
mųjų tarpo, einančių pa nesinę Komuniją.
Kuomet švento Petro tikrai gyvenusieji didvy
vojingų pareigų keliais,
bet ir iš namie pasilikusių Bokšto Sargas, Popiežius riai. Vaikučius, jaunimą
t
motinų, žmonų, seserų, VISIEMS į rankas spau paseką kartais ir suvflie-1
ja,
bet
suaugęs
vyras
%&-;
džia
Marijos
švenčiausią
kuriose sunkiai, sunkiai
atsiliepia
atsiskyrimo Rožančių prieš aršius Ka no, kur pasaka baigiasi ir
skausmai; iš darbininkų, talikų Tikėjimo priešus, tikrenybė prasideda; jį
kuriems priseina nešti pa atsiranda nemažai vyrų netaip lengva suklaidinti.
greitinto ir padauginto nedrįstančių į pirštus pa Jį tikrai, jaučiamai, pa
darbo naštos, o dar prie imti tą nenugalimą gink- traukia prisiminimas did
to, didėjančius mokes klą: “Karolėlius varstinė- vyrio, kuris kentė badą ir
nius, ir kitus suvaržymus. ti? Ne man! Eik tu, mo karštį ir šaltį, kuris kovo
Visi sutiks: iš visų dabar tin’, į pamaldas. Aš pasi jo narsiai prieš neteisybę,,
kuris nenusiminė nepasi
tis reikalauja kūniškos liksiu namie”.
sekimais ir neapsvaigo pa
drąsos.
Tai bailių katalikų vaiz sisekimuose. Ar ne tekis
Visi mato šį reikalą kū deliai, kurie nedrįsta įgy yra teisingas atvaizdas
niškos drąsos, bet nedaug vendinti Kristaus Tiesas, Kristaus? Kaip patrau
v
primato kito reikalavimo, nedrįsta eiti šalia Jo, ne kiantis yra Džiaugsmingų
kurį stato Kristaus Tie drįsta Jo ŠvČ. Motinos. paslapčių Kristus! Kas
sos katalikų gyvenime Kad kas nors jiems pasa mąsto apie Jo pavyzdį ne
būtent, verkiantį reikalą kytų, kad Rožančius yra gali atsilaikyti, turi prisi
dvasinės drąsos.
siūlelis, vedantis į drąses artinti ir Jom rodyti savo
Maltos karių garnizonas, rengiasi paleisti nardytojus į nuskendusio
Nors Kristaus Tiesa yra nį gyvenimą.
ištikimybę. Kokios pavei
laivo gilumą, kad iš ten iškėlus nuskendusius su laivu, jiems siunčia
pasklidusi po platųjį pa Kareiviui kartais pasi kiančios yra Sopulingos
mus įvairius karo reikmenis. Malta yra Britų karo bazė Viduržemio jū
saulį,
ji netrijumfuoja taiko su sulūžusiu ginklu Paslaptys, kurios gimdo
roj, kuri dažnai bombarduojama ašies karo jėgų.
daugelio širdyse.
Nors žengti į kovą nedrąsaus ištikimybę Mokytojui, ku
skaitlingų katalikų širdy vado komandoje. Tokioje ris, pirm negu pasidavė
se plevėsuoja Kristaus vė padėtyje kareivis negali mirčiai, nuveikė neapsa
liava, Jo Paties tenai daž tikėtis pergalės. Bet kata komą stebūklą, kuriuo
nai nebūna, Jo visad nega likas vyras, Kristaus Ka galėjo pasilikti žmonių
lima tenai rasti. Dažniau rys, niekuomet neatsiras tarpe iki pasaulio pabai
siai, BAIMĖ užrakina šir panašioje padėtyje.
gos! Kokios įkvėpiančios
dies vartus Kristui arba iš Žengdamas į svarbiau savo eilėje yra Garbingo
tenai Jį išprašo.
Vokiečiai Nebadaus,
sią kovą, kurią galima įsi sios Paslaptys, užvirdaVisiems yra žinomas tas vaizduoti, jis neturi ko bi mos
žmogaus
širdyje
, SaktferiRi
žmogelis — Katalikas, jotis, nes jo ginklas, Švč. troškimą tikrenybėje būti
kuris nedrįsta išpažinti Rožančius, yra nenugali ir pasirodyti esant ištiki
Berne, Šveicarija, spalių
savo Tikėjimo savo ben mas, jo Vadas — Visaga mu Vadui Kristui.
5 — Vokietijos maršalas
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saiko, po kuriuo "galėtų •t baukščiausios širdies.
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vių, latvių ir estų kilmės adu syk savaitinį fcrikraftį
Vadą — Pergalėtoją, ku Pranciškus Paulietis; šv. Bolonijos
universiteto
merikiečių
grupe.
rio širdis nesukietėjo net Jonas Lasalietis; Šv. Ro profesorius.
Liudvikas
“Jau dviem atvejais, 1940
“Darbininką”
ir bailiausiems iš savo a- kas; Šv. Jonas Vianney — Nechik, gydytojas, kuris
ir
1941
metais
aš
pareiškiau
paštalų, kurie Jį neseniai Arso klebonas; Šv. Jonas atvertė garsų socialistą
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Jaunuolis Jėzus turėjo gacijos steigėjas; šv. Mar atsivertimo Dr. Gemelli į- Baltijos tautų žmonių indėlį
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juokėsi ar šaipėsi iš Jo; nas, Maningas, Vaugha- Tat, ar negarbinga pri ginijos kolonijoj buvo pa
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čionai Amerike visi žmo
suskaldymui. Dėl ryšių su
nės miestų, ūkių ir kai
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reiga prisilaikyti prie rapriduokite jiems svarbos,
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cionavimo
patvarkymų,
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spausdindami juos, kaipo
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atsargiai naudoti viską,
autentiškas karo žinias,
Telephone SOUth Boston 2680
kurį karas išbaigė; virš
paremtas tikrais faktais.
visko reikia įsitikinti, kad;
Žinios ir bet kurios Ašies
darbas, kurį mes darome,
tautos, arba bet kurių AŠi didžioji kanuolę parvežta po didžiojo karo iš Vokietijos ir dabar
yra darbas, kurį geriausia
šies - okupuotų kraštų yra
aitduota Fort Monroe, Va., dėl perliedinimo karo reikalams ir ji pasi
galime atlikti ir darbas,
įtartinos, ir turi būti pirm
Dėl atsitiktino karo įvykių susipainiojimo, ku kuris yra naudingiausias.
tarnaus' prieš nacių puolimus antrame pasauliniame kare.
spausdinimo atsargiai pa
riam dėka sovietų interesai laikinai supuolė su demo
svertos. Jeigu spausdina
VARTOKITE MAŽIAU
kratijos reikalais, Amerikos komunistai pasiėmė cen KORO NAMUOSE
mos, tai turi būti aiškiai
zorių rolę, kuri būk tai jiems duodanti neapribotos
'
nurodyti jų šaltiniai. Sve
valdžios smerkti bei paneigti net istorinius faktus, jei Amerika turi rimtą pro
timkalbių laikraščiai labai
blemą.
;
j pakeltų savo efektingumą,
tie faktai neatitinka komunistų norus. Versalio sutar Bi kur gyvenate — bi ką
(Šią kalbą p. Alan Cransmes negalime gyventi pa- įjeįgU — kaip kaikurie anties nagrinėtojai vienbalsiai sutinka, kad ten padary vartojate — anglį, koksą,
ton, viršininkai. Foreign
saulyj pusiau vergai, pu-1
kaj^a laikraščiai jau
ta stambi klaida, siekiant pernelyg griežtai suvaržyti gazą, elektriką, malkas Language Division, Office
siau laisvi
ir tai yra jaro — pridėtų prie žinių
vokiečių tautą, kuri keršto ir nepakenčiamų varžtų arba aliejų — turite tau of War Information .pasakė karo interesams.
toks karo dalykas.
vedama, suruošė antrąjį pasaulinį karą. Vien to fakto pyti kurą sustiprinti A- svetimkalbių laikraščių re Jūs visi suprantate pa 2. Amerika yra stipri — iš Berlyno, Romos, Tokio,
prisiminimas duoda komunistams progos šūkauti merikos karo jėgą. Jeigu daktoriams ir leidėjams New grindinius principus. Jūs militariniai, ekonominiai, Budapešto arba prie kito
kurio šaltinio, sekamą pa
kad tai esanti naciška propaganda. Panašūs nesąmo gyvenate rytų valstybėse York City, rugpiūčio 25 d., visi suprantate, jog yra tai politiniai ir kultūriniai — stabą: “ši žinia atėjo iš
jūsų pirminė atsakomybė ir su pagalba Suvienytų
ningi šauksmai taikoma nežinėliams ir fanatikams su arba vakarų, ir jeigu jūs 1942).
priešo šaltinio, ir gali būti
užrekorduoti karo eigą tei- Tautų mes laimėsime.
Tęsinys
kūrstyti, kurie sudaro didžiumą komunistų pakalikų apšildote namą aliejum,
priešo propaganda”.
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o 1 —ir taip
A. ipilnai,7 kaipA I 3. Amerikiečiai aukojasi
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į vieta leidžia, ir taip,
kad ,■ —
su džiaugsmu ir noriai, j kurie religiškai (įsitikinudairiai nepastebi, nežino ar užsimiršta, kad jie patys nepatogumus per žiemą, pasakyti -jums griežtai,
, ...
Kada apribojimai yra už-1 sįaį) tarnavo priešui prieš
veda nacišką propagandą, puldami Rusijos ir Ameri jeigu neapsirūpinsite da kaip jūs tunte savo laik-1 pagelbėti savo
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Rusai laukia — nesulaukia antrojo fronto, kur. Jis stato ir palaiko tan
Darželio aplaistytojus
būtinai norėtų įvykdinti Prancūzijoj ar Norvegijo, kas, lėktuvus, ir laivus, (“hose”) padarytas iš gu karo rėmimą ir jame daly- kad jūs paremtUmėte re-: priešo propaganda gal ne
Jus visi supranta- dakcijiniais išaiškinimais pasirodys jūsų antraštėse,
Anglija neveidmainingai norėtų antrąjį frontą atida kuriuos mes siunčiam į mos. Visada pakabinkite, davimą.
te, as esu tikras, taisykles, įr dramatiza vimu tų pasi- bet ji gali pasirodyti jūsų
ryti, bet ne toj vietoj, kurią komunistų agitatoriai nu priešą. Suka ratus mūsų kad vanduo išbėgtų. Ir
rodo. Tam yra daug priežaščių, kurių svarbiausioji tai karo industrijos. Šildo prižiūrėkite, kad nėra jo- ros Ofisas tikėsi nuo visų i aukojimų, kuriuos kiek- serijose, jūsų trumpose avienas individualas Ameri- pysakose, laiškų skyriuomilitarinė, vadinasi, kad nurodytas frontas nežada nė mūsų namus, ofisus, mo kių užsilenkimų, pakabin- laikraščių.
, koj turį padaryti dėl per- se, knygų apžvalgose, net
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navimui Amerikai irkovai
Prancūzijos ar Norvegijos būtų pats lengviausias vo Kuras sunaudotas na koj. Statybos reikmenys lavote iš Karo Informacijų
muose, apsunkina mūsų dabar naudojamos daug Ofiso nurodymų ir patari-;
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Dėlto ir delsia su tokiu pernelyg pavojingu žygiu. Bet daugiau vartojate, jo ma- Švininius daiktus per- jūs panaudodami galite kirus
x vienos
m
Ji žino, kad jūs prisidėsite
demagogiški antrojo fronto agitatoriai nesiliauja šū- kįau gjų rezursų bus ko- žiūrėkite ir vandens vam- prisidėti daug, vietoj ma- n7tos Tau^os
daug prie neišvengiamos
zdžius insuliuokite, kad žai. Šie pasiūlymai nėra ]HS galit® ^usti U1 1S"
kavę ir, nesulaukdami sparčių rezultatų, pradeda tiek voti karą.
pergalės, kurią mes at
i pilnai apdirbti. Jie gali bū- dėstydami aiškiai tikruo- sieksime mūsų vyriausio
nekantrauti, kad atvirai pasisako prieš gyvybinius
Užlaikyti sveikatą ir palaikyti šilumą.
Anglijos interesus — griežtai reikalauja Indijos ne-Į komfortą Amerikos ir tuo Viskas susiriša su saki-! ti pagrindu karo metu sve- į sll^s klausimus ir tikrą vado, Franklin Delano
priklausomybės.
pačiu laiku padėti Ameri- niu — išleisk mažiau, var- timkalbių spaudos politi-; nLusy a įjantų poziciją,
Roosevelto vadovybėje.
Tas komunistų reikalavimas pastato Angliją į kos kovos jėgoms, kiek- tok mažiau, eikvok ma-, kai - bet jie yra tik pa- Į J Amerikos jvainos gru
(Pabaiga)
siūlymai - nes'tokių pili- Pes. ~ Porines, religinės,
keblią padėtį, atšaldo jos su sovietais santykius ir vienas
savininkas žiau ir daugiau taupyk.
tiką gali nustatyti tik pa- ras,?es' tautlnes’ ekon°pačiai Amerikai suteikia nejaukaus susirūpinimo.
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nermatvti' Dauguma priešo propaganda, tai parodykit man geresnę. Tegu ji išdygo iš Aptaisykite langus ir šioj saly, ir jeigu
STAMPS
silaiko prie paprastų nu-A-ips
,p Ugandos yra taikoma mūsų
komunistų žioplumo, bet šaltiniai čia nesvarbu. Svar- duris,
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1. Šis yra Amerikos ka-l
bą
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.
ras. Nepaisant kaip sun-’
sukandus dantis įprasta rusiška “gražbilyste” reaAmprikos ^imai il
guos į tą nevykusį meškos patarnavimą - sunku atpadeda na- Štai taisyklės —
spėti. Čia kažkoks susipainiojęs ar tiksliai supaimo- muose jj. paaįrodo įvai- šia
tas dalykas. Kaip ten galutinai bebūtų, vis dėlto susi- riaušių progų konservuo- sui apie asmenis arba pa-kare
įeš
civiiizaciją,
darė labai gramozdiškas biznis.
ti apie namus
dėjimus jums žinomus, N a istas gandas gali
Kaip kitais metais, taip ir šiemet, Marianapolio
Reikalavimas Indijai nepriklausomybės ne toks Namus apdažykite ap- kurie gali būti pavojingi pakenkti nekaltiems žmo- Kolegijos Rėmėjų Seimas šaukiamas Spalių 25 d. 1942
jau nekaltas komunistų sumetimas. (Kodėl Lietuvos saugoti medį nuo puvimo,
nėms, ir bereikalingai ap- m., Kristaus Karaliaus šventėje.
nepriklausomybės jie nereikalauja?) Komunistai ži- kad nereikėtų brangių ap- Patys nespręskite šių sunkina FBI
■
Šis iš eilės Vienuoliktasis Seimas bus laikomas
twd51,
no, kad gavusi nepriklausomybę Indija kurį laiką ne- taisymų, kurių vėliau ne informacijų. gausios, S"Neįtarkite
Marianapolio Kolegijos patalpose šitokia tvarka:
svetimai 1. — 10 vai. ryto — iškilmingosios šv. Mišios Kolegi
sugebės tinkamai tvarkytis, o kur maža tvarkos ir bus galima padaryti. Da- detales gali įsnsb jvykĮ, kad jje turf
kultūros, ten derlingiausia komunizmui dirva. Bet be- zykite tiktai sausam ore, ku£is tyrinejama-s B .
skambančias
pavardes. jos koplyčioje. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą
reikalo komunistai spėlioja, kad Anglija taip ir nesu- kada temperatūra neper- Tukstanbs raportų ga i skaitlius išdavikų tarpe pasakys kun. Juozas Kuprevičius, MIC.
mažas Mažu.
pranta jų slaptingų užsimojimų.
K’ ^(Sivanizuoti sietai ture- būti nepamatuoti, bet ateivjų
2. — 12 vai. po pamaldų — bendri atstovų ir svečių
tūlietantis ir pirmas gali
nersekioiimas vra veitų būti apdažomi kartą sutriuškinti šnipų lizdą. <sim<7vieta pįnktąjS kolo- pietūs.
3. — 2 vai. po pietų — Seimo posėdžiai.
per metus. Variniai šio Patys neloškite detekty nai.
4. — Seimo posėdžiams užsibaigus — bus rodomi
vo rolės. Jūsų įsimaišy
nereikalauja.
Aptaisykite savo sto- mas gali visą dalyką pa- ATSARGIAI PRIŽIŪRĖ- krutamieji paveikslai atvaizduoją a. a. kun. Jono Na
vicko paskutinius darbus ir jo laidotuves.
Ašies tautos bus nuga kada jis ves prie galuti-lgus, kad nepasirodytų kenkti ir panaikinti mene- KITĘ VASARINES
DRAPANAS
Svarbiausieji šio XI Rėmėjų Seimo svarstytini
skylelių. Aptaisykite re- šių tyrinėjimus.
lėtos laisvų žmonių dir nos pergalės.
bant drauge. Ir tas apima Laisvi žmones kovoja guliariai visur, kur van- Nepykite, jeigu atrodo, Dienos yra trumpesnės, klausimai bus: 1) dabartinė Marianapolio Kolegijos
žmones šalių, kurios buvo kartu su alijantais, jie duo ar šaltas oras gali įei- kad jūsų informacijos ne- Oras vėsesnis ir vasara būklė; 2) pereito Seimo užbrėžtų darbų išpildymas;
Peržiūrėkite vamz- buvo naudotos. Kaip ka- baigiasi. Dabar yra laikas 3) a. a. kun. J. Navicko Fondo reikalai.
Hitlerio pagrobtos, nes jų kartu gamina karo įran- ti.
sielos pasilieka laisvos, kius, jie dalinasi maistu | džius, juos pataisykite ir da yra geriau šiuos žmo- padėti savo vasarinius
Nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Mariana
nežiūrint nacių kareivių ir ir reikmenimis ir kartu iš- pataisykite skylimus pla- nes pasekti, pakol jų kiek- rūbus ir šį sykį peržiūrė- polio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuo
gestapo. Kasdien mes riša problemas. Tai taip sterio arba cemento sie- vienas kontaktas yra ži- kitę juos, nes jie turi jums skaitlingiausiai dalyvauti šiame Vienuoliktame savo
nomas.
tarnauti dar kitus metus.
gauname žinių apie tai, yra tarp Suv. Tautų, ir nose.
Seime.
kaip šie žmonės pasidaro taip dabar pas mus Ame- Įdėkite antrus langus ir Nepriimkite pletkų ir' Atsargus padėjimas draKUN. JONAS VAITEKŪNAS,
įkyrūs naciams ir ruošia rikoje. Čia vadai ir darbi- duris. Peržiūrėkite langus gandų ir jų neperduokite. bužių kada jie nevartojaMarianapolio Kolegijos Rėmėjų Centro
kartu ir duris ir aplipykite, kur Gandai yra priešo geriau- mi prailgins jų nešiojimo
si dienai, kada įvyks nau ninkai planuoja
Pirmininkas ir Valdyba.
si ginklai psichologiniam laiką.
OWI.
jas frontas Europoje ir tūkstančiuose
fabrikų, ’ reikalinga.
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Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Sis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar
negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir
alfabetiškai
sudarytas.
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o
skliauteliuose tėvo vardą,
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

zys), 7, gyv. ;v. Panevėžys,
Plukiai.
♦I
?; . Į . s i
8247. Petraityte, Stasė, 16,
samdinė, gyv. jV. Šiauliai.
8248. Petraitis, Juozas (My
kolas), gimęs 1907, gyv. Vjeta
Lazdijai.
8249. Petraitis, Antanas, 33,
gyv. vieta Jonava.
8250. Petraitis,
Vidmantas
(Antanas), I’/ž metų amžiaus,
gyv. vieta Kaunas.
8251. Petraitis,
Jonas (Sta
sys), 31, ūkininkas, gyv. vieta
Plokščiai, Šiluva.
8252. Petraitis, Jonas (Anta
nas), gimęs 1906, samdinys, g.
vieta Vilnius.
8253. Petraitis, Julius (Ka
zys), gimęs 1905, g. v. Kaunas.
8254. Petraitis, Juozas, 29, g.

na, 65, šeimininkė.
8290. Petraškienė, Ona, 35,
i»wnininkp

8291. Petraška, Simonas, 90,
ūkininkas.
8292. Petrauskas, Kostas (Aleksas), 23, kareivis, gyv. vie
ta Vilnius.
8293. Petrauskienė, Justina,
38, ūkininkė, gyv. vieta Tyrelka, Šiauliai, (Kruopytė).
8294. Petrauskienė,
Julija,
52, gyv. vieta Šeduva, Panevė-

8125. Pažarauskas,
Valys <
(Jokūbas), 27, geležinkelietis,
g. v. Šiauliai.
8126. Pažarskaitė, Ona (Bro
nius), 29, g. v. Kiemeliai, Mai- i
šiogala.
8127. Pažaryska, Konstanci
ja, 65, ūkininkė, g. v. Skirlanai, Pabradė.
J
8128.
Pažemeckas,
Jonas
<1*»)
(Povilas), 23, kareivis, g. v.
8103. Pauksnis, Petras (Juo Veiveroniai, Vaškai.
zas), 24, ūkininkas, g. v. Pa- 8129. Pažienė, Izabelė (Mo-I
uksniai, Kamajai.
tiejus), 30, šeim., g. v. Paju8104. Pauksnis, Kazys, 40, dupis, Šiluva.
advokatas, g. v. Daubiškiai, 8130. Pažemeckas, Jonas, 29,
Senate Demokratų lyderis Alben Barkley, diskuPapilė.
policininkas, g. v. Vilijampolė.
suoja klausimą su laikraštininkais apie infliacijos da
8105. Pauksnienė, Julė (A8131. Pažemeckienė-Keručlykus, susitikę Baltuose Rūmuose.
dolfas), 33, ūkininke, g. vieta kaitė, Ona, 30.
RačylaiDaubičkis.
8132. Pažemeckas, Mikas
Česlovas), gimusi 1907.
(Vladas), 2.
(B
8106. Pauksnis, Kazys (Ka (Jonas), 2. *
>192. Petlickaitė, Kristina 8219. Pėstininkas, Romas Pa
zys), 13, mokinys, g. v. Dau8133. Pažerauskas,
Jonas
ronislavas), 10.
(Vladas), 4. .
biškis.
(Jokūbas), 47, vežikas, g. v.
>193. Petkunas, Pranas (Mi- *8220. Perkomskienė, Jadvy-t(l
8107. Dauksnytė, Elena (Ka Šiauliai.
į), 37, ūkininkas, gyv. vieta ga, 53, gyv. vieta Mrinta, Gfem- vš
zys), 11, mokinė, g. v. Daubiš8134. Pčislienė,
Stanislava
mčionėliai, Pasąmonė.
bovičiai.
kis.
(Juozas), 40, g. v. Varėna.
5191. Petkunas,
Antanas 8221. Porkonskis, Napoleo- še
8108. Pauksnis, Eimutis (Ka 8135. Pčislo, Petras, 42.
ntanas), 36, karininkas, g. nas, ūkininkas.
zys), 2.
8136. Pečelis, Viktoras (An
Vilnius.
8222. Penus, Romas, 40, mo- v.
8109. Pautienius, Kazys (Ka drius), 30, ūkin. g. v. Gražiš
3195. Petkevičius, Benedik- kytojas, gyv. v. Švenčionėliai. Į
zys), 33, ūkininkas, g. v. Sker- kiai, Vilkaviškis.
: (Benediktas), 20, ūkiniu8223. Petrauskas,
Juozas sa
piejai, Bartininkai.
8137. Pečelienė - Valinskaitė,
3, g. vieta Bražai, Kuršėnai. (Antanas), 9, mokinys, gyv. v.
8110. Paužuolienė, Agota Teresė (Juozas), 26, šeim.
196. Petkevičius, Jonas (Jur- Onuškis, Trakai.
P
(Juozas), gimusi 1908, šeimi8138. Pečelis,
Vidmantas
s), 40, samdinys, gyv. vieta 8224, Petrauskas, Ignas (An-Į
ninkė, g. v. Vienžadžiai, Joniš- (Viktoras), 10.
rbarkas.
tanas), 81, ūkininkas, gyv. v.Įza
8139. Pečiauskienė, Brigita
8197. Petkevičius, Juozas Ivanauskai, Akmenė.
[G
(Ernastas), 28, šeim. g. v. Jo
uozas), gimęs 1919, darbi- 8225. Petrauskas, Dainius
niškis.
įkas, gyv. vieta Virbalis.
(Antanas), 11, mokinys, gyv. it
8140. Pečiauskas, Stasys, 37,
8198. Petkevičius,
Kazys vieta Onuškis, Trakai.
b,
8170. Peleckienė, 21. •
I Lostas), 48, karininkas, gyv.( 8226. Petrauskas, -Aleksanpolicininkas, g. v. Joniškis.
8171. Penčyla, Antanas (Jur-H ita Pasvalys, Pumpėnai.
1
8141. Pečiukevičienė, Elzbiedras (Eduardas), 47, gyv. vie- n
gis), gimęs 1902, sekretorius,
• i ta, 68, ūkin., g. v. Merkinė.
8199. Petkevičius,' Zenonas ta Vilnius.
ti
Į ( /eonas), 28, mokytojas, gyv.
8142. Pečiukevičienė, Malvi- gyv. vieta Tauragė.
8227. Petrauskas,
Pranas
■ na (Petras), 45, ūkin., g. v. 8172. Pereščekienė, Nadiežda,Jv eta Pandėlys.
(Pranas), 37, samdinys, gyv.
60, gyv. v. Smilgiai, Jesnagur-i 8200. Jetkevičius, Julius, 41, v. Kaunas.
* Marcinkonys.
p
8143. Pečiukevičiūtė, Jadvy- ka.
g v. Želva, Ukmergė.
8228. Petrauskas, Ignas, 80, n
8173. Pereščekas, Ipolitas (Il; ga (Juozas), 18.
8201. Petkevičiūtė, Danutė, ūkininkas, gyv. v. Ivanauskai,!
I j i, gyv. v. Pandėlys, Staniku- Akmenė.
! 8144. Pečiukevičius, Vytau- politas), 75.
c
8174. Perekšlis, Juozas (Ka- L ii.
■j tas, 19.
I 8229. Petrauskas, Antanas, 12
zanieras), 79, ūkininkas, gyv.
8145. Pečiukevičius
8202. Petkevičiūtė, Danutė 64, gyv. v. Panevėžys.
vieta Vabalninkas, Veleniškiai. Julius), 9, gyv. vieta Vede- 8230. Petraška, Juozas (Vin- (
vas (Juozas), 16.
8175. Perekšiienė, Antanina, L, ai, Ukmergė.
8146. Pečiukevičius,
eas), 1 metų amžiaus, gyv. v. J
(Martynas), 65, ūkin., g. vieta 75, šeimininkė.
8203. Petkevičiūtė, Felicija Šilavotas, Marijampolė.
1
8176. Perednikas,
Antanas ( Benediktas), 17, ūkininkė, g.
‘Ratnyčiai, Merkinė,
8231. Petrauskas, Adolis, 34,
a j 8147. Pečiulis, Leonas (Vik- (Stasys), gimęs 1914, buhalte- L ieta Kuršėnai, Braužai.
mokytojas, gyv. v. Šiaulėnai. >
“toras), gimęs 1896, samdinys, ris, g- v. Šešuoliai, Švenčionys.! 8204. Petkevičiūtė, Liuda 8232. Petrauskas, Benius (A-h
8177. Peranova, Jadvyga, 40, ( Petras), 10, mokinė, gyv. vie- dolis), 7.
g. v. Kėdainiai.
J
mokytoja,
gyv. v. Švenčionys L i Milašaičiai, Plungė.
r: 8148. Pačiulienė . Broniškai8233. Petrauskas, Antanas,
r|tė, Jadvyga (Juozas), gim. (su 7 vaikais).
8205. Petkevičienė, Marijona 23, darbininkas, gyv. vieta Nar8178. Penkauskas, Antanas Antanas), 52, ūkininkė, gyv. mina, Marijampolė.
į 1897, šeimininkė.
Į
I- '■ 8149. Pečiulytė, Lidija (Le- (Jonas), 1 metų amžiaus, gyv.L ieta Kuršėnai, Braužai.
8234. Petrauskas,
Pranas!
vieta Kaunas.
s> .onardas), 15, mokinė.
8206. Petkevičienė, Viktorija (Pranas), 37, samdinys, gyv. v.Į
8179. Penkauskienė, Filome Jonas). 38, ūkininkė, gyv. v. Kaunas.
8150. Pečiulytė, Izabelė-(Lena (Kazys), gimusi 1905, šei lilašaičiai, Plungė.
8235. Petrauskas, Albinas
mininkė.
8207. Petkevičienė - Bragau- (Kazys), 1, gyv. v. Staškevi8180. Penkaaskaitė, Petronė kaitė, Eugenija, gimusi 1905, čięu, Vaškai.
lė, gyv. vieta Girdeliai, Vilka laugė, gyv. v. Pasvalys.
8236. Petrauskas, Romualdas
viškis.
8208. Petkevičienė, Bronė, 27, (Kazys), 4.
8181. Penkauskas, Vytautas įeimininkė, gyv. v. Jurbarkas.
8237. Petrauskas,
Vladais
(Andrius), 10, mokinys.
8209. Petkevičienė, 23, gyv. (Juozas), gimęs 1869, samdi-l
8182. Penkauskas, Jurgis rietą Pandėlys.
nys, gyv. v. Šiauliai.
(Andrius), 14, mokinys.
8210. Petkevičienė - Jaskevi- 8238. Petrauskas, Vladas, gi-j 8279. Petrąvičienė, Ona (Dzi8183. Penkauskas, Andrius liūtė, Emilė, 26, šeimininkė, g. męs 1911, g. v. Rudamina, Sei- das), 37, ūkininkas.
8280. Petraviėienė, 70, Rokiš
.(Mykolas), 40, ūkininkas.
zieta Aleliai, Pandėlys.
nai.
8184. Penkauskas, Kazys (su
kis.
8211. Petkevičienė,
Janina
8239. Petrauskas,
Juozas
šeima), 46, g. v. Varpininkai, (Juozas), 34, mokytoja, gyv. v. (Mykolas), 29, gyv. vieta Sau-j 8281. Petraitytė, Stasė, 16,
darbininkė, gyv. v. Šiauliai.
Vilkaviškis.
Vandeniai, Želva.
komiai, Leipalingis.
8282.
Petraitienė,
Koste
8185. Peviškis, Vaclovas (Fe 8212. Petkelis, Antanas (Juo8240.
Petrauskas,
Kazys
liksas), gimęs 1965, darbinin zas), 35, inspektorius, gyv. v. (Juozas), 32, mokytojas, gyv. (Pranciškus), 52, ūkininkė, g.
vieta Burtimonai, Jurbarkas.
kas, gyv. vieta Šančiai.
Vilnius.
vieta Staškevičiai, Vaškai.
8186. Penutis, Vilius (Marty 8213. Petkaitis, Juozas (Pra- 8241. Petrauskas, Kazys, 30,
8283. Petraška, Simonas, 75,
nas), 34, samdinys, gyv. vieta nas), 50, ūkininkas, gyv. vieta mokytojas.
ūkininkas, gyv. v. Šilavotas.
8284.
Petroška,
Antanas
Kaunas.
Skardupiai. Gražiškiai.
8242. Petraučius, Pranas (Jo8187. Petraitienė - Tevelevi(Vincas),
6
mėnesių
amžiaus,
8214. Petkaitienė - Martin- nas), 29, darbininkas, gyv. v.
črūtė, Aleksa (Pranas), 31, kaitytė. Magdalena (Nikode- Šiauliai.
gyv. v. Marijampolė, Šilavotas.
8285.
Petroškaitė, Anelė
samdinė.
mas), 44, mokytoja.
8243. Pearašk'iėnė - Puzerai8188. Petraitienė, Julė (Alek 8215. Petenas, Vytautas (Pet-itė, Ona (Vincas), 30, šeimimn- (Vincas), 3.
sas), 36, darbininkė, gyv. vie ras), 46, samdinys, gyv. vieta kė, gyv. Vieta Šilavotas.
r 8286. Petroška, Vincas (Sita Panevėžys, Plukiai.
Šilalė, Tauragė.
8244. Petrakiejds, Bazilijus Imanas), 39, ūkininkas.
8189. Petlickis, Bronislavas 8216. Pėstininkas,
8287. Petraška,
Vytautas
Vladas (Jonas), 52, samdinys, gyv. v.
(Boleslovas), 45, darbininkas, (Jonas), 30,‘ Mokytojas, gyv. Švenčionys.
(Vincas), 4 mėnesių amžiaus,
k gyv. vieta N. Vilnia.
Marijampolė,
Šilavotas.
vieta Kalvarija.
8245. Petraitytė, Justina (PeH
8196. Petlickis, Tadas (Bro8288. Petraška, Juozas (Vin
8217. Pėstininkienė. Emilija, tras), gimusi 1914, samdinė,
nius), 12.
cas).
2 metų amžiaus.
27. samdinė.
gyv. vieta Kaunas.
8289. Petraškienė,
Magdale8218. Pėstininkaitė, Laimutei 8246. Petraitytė, Vanda (Ka8191. Petlickienė, Jadvyga
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Naujosios Anglijos

UetmISii SodaReSų

ApdriSt Kmgresas

mui; be to dar visas kraštas |
yra pasirengęs pasiaukoti ir
vargti dėl krašto laisvės.
SEKMADIENĮ, SPAUU (OeL) Ik 1942
Statydama naują akademiją
vienuolija užsitraukė
skolų
K
Gerbiamoji Dvasiškija, Tegul Jūsų darbai nutie naštą. Bet laikai pagerėjo ir
*I.OWELL, MASS.
Į Brangūs Rėmėjai, Malo sia Jums kelią į amžinybę, žmonės gerai uždirba. Su Die
kur rasit nesibaigiamą vo ir gerų žmonių bei rėmėjų
i nūs Svečiai:
ŠIŲ METŲ KONGRESO OBALSIS “MAGNIFICAT”
Meilė yra galingiausias Didžiosios Meilės džiaugs pagelba dabar gera proga kuomą savo sieloms.
veikiausiai skolas mažinti ir
W A. M.. Visas
Sodalietės
susirinks
į
parapijos
pašau!
.
ka viso pasaulio
veiklos
pradėti Fondą naujai koply
svetaina
ratą. žmonės meile rem Vyskupas LaMno Seimą čiai, kuri seserims būtinai rei
16:15 A. M. Eisena Į bažnyčią.
__
_
_
damiesi
gali ~
išjudinti kalVyskupo Kanceliarija
kalinga.
16:20 A. M. Ifckihaingas apvainikavimas Panelės Į nusį~ yra pe*rgalėti~di
Aš į tą fondą pasižadu $1000.
125 N. Cfaig St.
Švenčiausios statulos.
džiausiąs kliūtis, nuveikti
00.
Aplinkybėms neleidžiant vi
Pittsburgh, Pa.
10:25 A. M. Giedojimas “Magnificat”—Gregorian. milžiniškus darbus reikaMotina Dovydą: są sumą dabar išmokėti, siun
10:30 A. M. Iškilmingos Šv. Mišios, Pamokslas. laupančius antgamtiškos Brangioji
Jo Ekscelencija Vysku čiu $200. Dievui padedant kitą
Pabaigoje Šv. Mišių visos Sodalietės atkalba jėgos.
pas Boyle džiaugiasi, kad sumą vėliaus išmokėsiu.
konsekracijos Aktą prie Panelės Švenčiau-! Mintimi pažvelgus į Šv gali atsiųsti savo palaimi Sveikinu visus ir lai Dievas
Pranciškaus Rėmėjų 10- nimą Šv. Praktiška us Vie laimina jus.
sios.
tų metų darbuotę esu įsi nuolyno Rėmėjų nariams
Su pagarba.
12 Valandą. PIETŪS.
tikinusi, kad jūsų pasi Jų seimo proga. Jam link
Prel. M. L. Krušas.
PERTRAUKA IR POILSIS
Pay Clerk J. M. Dunn (kairėj) ir Chief Storekeeper
šventimas kilniems tiks sma, žinoti, kad šv. Pran
TELEGRAM
lams yra vien meile pa ciškaus Seserys turi tokių
Sunday, September 20,19!$ J. W. Post, kartu įstoję į Laivyną tarnybą 1933 m., ir
1:45 P. M. Kongreso Atidarymas.
šiomis dienomis skiriasi į skirtingus paskyrimus.
grįsta.
Jūsų
nuveikti
dar

TO SISTERS OF SAINT
a) : Malda.
kilnių
prietelių
remti
jų
bai liūdi, kad Jūs dirbate naudingus darbus žmoni
FRANCIS
b) : Įžanginė kalba Apskričio Prefėktės.
vimą teikė duktė Ona ir žentas
ne
savo
asmeniniai
nau

PHILADELPHIA. PA
c) : Giesmė: “Sveika Marija, Dangaus Lelija”,
jos
gerovei
materialine
CONGRATULATIONS AND
Čeledinas. Patarnavo laidotu
dai, ne garbės laurų ieš
Naujelio.
ACCEPT OUR SMALL OFpagalba.
vių direktorius M. Užumeckis.
MIRĖ
ĮŽYMUS
VEIKĖJAS
kodami, bet grynos ir tik
d) : Pereitų metų Kongreso Protokolo Skai ros meilės vedami — mei Lai Dievas laimina Jūsų FERING OF TEN DOLLARS. Rugsėjo 17 d. š. m. mirė Jur
T
metinio
susirinkimo
šven

THIRD ORDER OF SAINT gis Pranckūnas, įžymus veikė A. a. Jurgis Pranckūnas gi
tymas.
lės Dievo ir artimo, nesi
FRANCIS
e) : Raportai; 1: Dvasios Vado
jas - visuomenininkas. Spaudo męs ir augęs Lietuvoje, Mešku
gailėdami nei savo jėgų, tus sumanymus.
SAINT
GEORGE PARISH' je buvo rašyta, kad Jurgis čių miestelyj, Šiaulių apskr. Į
Jūsų
Kristuje,
2: Prefektės
nei širdies. Viską kas ge
PHILADELPHIA, PA. I p^kū^ sveiksta, ir grįš iš Ameriką atvyko 1893 m. ir ap
ANDRIEJUS PAULEY
2: Raštininkės
riausia Jumyse aukavote
Vyskupo Sekretorius. SV. PRANCIŠKAUS Vienuoly ligoninės. Tačiau, Dievas kitaip sigyveno Philadelphia. Pa. Čia
4: Kasininkės
ant meilės aukuro. Jūs
S
5: Prefektės: a): Brocktono
rėmėjos, bei rėmėjai, iš- ST. CAS1M1R UTHUANIAN
no Rėmėjų Centro Valdybos skyrė. Praslinkus porai dienų, į ir pragyveno visą laiką. Sulaub) : Cambridge
tiesėte savo pagalbos ran
Iždininkės Pranešimas XI-tar ligonio sveikata pašlijo, ir mir- Į kęs 29 m. amžiaus, apsivedė su
CATHOL1C CHURCH
tis pakirto jo gyvybę šiame pa- Agota Malinauskaite. Pragyvejam SEIMUI.
ką toms, kurios Kristaus
c) : Lawrence
saulyje.
i no apie 40 metų ir susilaukė
JI6 McKinley Avė.
pašauktos atsisakė žemiš
d) : Lowellio
Brangieji Delegatai ir Svečiai:
Iškilmingos
laidotuvės
įvyko
' penkių šeimos narių: trijų sūE. Vandergrift, Pa.
kų turtų ir malonumų,
e) : Nashua
Malonu
yra
man
išduoti
šį
rugsėjo 22 d., iš Šv. Kazimiero nų, kurie mirė, ir dviejų dukteSeptember 17,191$
kad vesti žmoniją prie Su
f) : Norwoodo
rėmėjų darbuotės raportą nuo lietuvių parapijos bažnyčios Šv. rų. Kaip jau minėjau, duktė Otvėrėjo.
g) : Worcesterio
Dear Rev. Mother <&
1941 m. — 1942 m., nes jis pa Kryžiaus kapuose.
na yra ištekėjusi už adv. ČeleJūsų
suteikta
materialiVen.Sister,
B: Svarstymai iš pereitų metų protokolo.
_ .
rodo ką gali nuveikti, nors ir Šv. mišias su asista atnašavo dino ir auklėja dvi dukteris:
C: Referatas: “KO TIKIMĖS Iš SAVO SODALIEČIŲ”. ne P*Salba dave J01“? P*°"
On this the Feast of the Stig neskaitlingas būrelis žmonių kun. K. Klevinskas iš Miners- ■ Rūtą ir Karoliną, o duktė Emix
i
daugiau
užsiimti
dva-.
Skaitys
Kun. Dr. Juozapas Vaskas,
MIC. w
Maria- gos
^niais
dalykais
_ vaiku
ma of St. Francis it gives us pasišventusių kilniems tiks ville, Pa. Asistavo kun. V. Ve- Iija dirba adv. Čeledino raštinapobo Kolegijos Rektorius, Thompson, Conn.
|čių religiniu auklėjimu, great pleasure to great you, lams.
žis, vietinis, ir kun. Daniel See- neje.
Įeigų
iš
įvairių
parengimų
bei
Į
ley iš j^y Angels parapijos.
Atvykęs iš Lietuvos į PhilaD: Pasikalbėjimas apie Referatą.
ligonių staugimu, netur- success in aū your undertakings
vajų
nuo
1941
m.
iki
1942
m.
Prie
šoninių
altorių
šv.
mišias
delphią
pirmiausia dirbo valE: 10 minučių pertrauka. 4
tėlių-globojimu- Ir stebe- and besides the^um of $10.00 buvo $3,997.07.
F: Antras Referatas: "MOŠŲ SODALIEČIŲTRUKU- tini Jūsų darbo vaisiai! forvcarded by St. Casimir’s So Pirmą vietą užima Centro atnašavo kleb. kun. I. Valan-J gykloje. Padirbėjęs kelius mečiūnas, vietinis, ir kun. J. Ce- tus ir pramokęs kalbos, gavo
MAI”, skaitys Apskričio Prefekte P-lėOna Paz- gį naujoji akademija tai ciety and Severai small contri- Valdyba, Pittsburg, Pa. —
pukaitis, Šv. Andriejaus lietu geresnį darbą — insurance-apniokaitė.
vėliausias Jūsų kilnumo butions received from indivi$2,042.31 vių parapijos klebonas. Gražų draudos pardavinėtojo. Vėliau
Kalbos ir pastabos.
ir pasišventimo pamink- dual of this vicmity to enclose Antrą vietą — I-mas Skyrius,
pamokslą pasakė kun. K. Kle susidėjo su Antanu Užumeckiu
the follouring donations:
G: Rezoliucijos ir jų svarstymas.
las!
Šv.
Jurgio,
Chicago,
III.
—
(jau miręs) ir atidarė real
vinskas.
H: Nauji sumanymai.
Ir pati draugija — kaip $100 — results of a Card
$660.00
estate
biznį. Vėliau užsiėmė
Pamaldose
ir
laidotuvėse
da

I: Apskričio Valdybos rinkimas.
nuostabiai iš mažos šak- Party held by members of III
Trečią
vietą
—
VHI-tas
Sky

pirkimu ir pardavimu namų.
lyvavo daug žmonių.
*
J: Užbaigos malda.
neles ir per tokį trumpą Order, and
rius,
Šv.
Jurgio
par.,
Detroit,
Velionis buvo praktikuojan
Taipgi
dalyvavo
šie
kunigai,
K: Giesmė: “SKAISČIAUSIOJI, GRAŽIAUSIOJI” — paiką, užaugo į didingą $12.00 union with members Mich. —
$500.00 be jau viršuje minėtų: Prel. tis ir uolus katalikas. Organi
medį! Prieš dešimties me of Altar and Rosary Societies. Ketvirtą vietą — XIH-tas
Naujelio.
tų pirmame seimelyje ar Cžksh placed in a Saving Bank Skyrius, Šv. Jurgio par., Phila McKeanan iš Holy Angels pa zuojant šv. Kazimiero parapiją
5 Valandą: Įstatymas Švč. Sakramento.
rapijos, kun. dr. V. Martusevi- yra daug pasidarbavęs, visą
tiksliau pasakius “susirin- thronghout the year in small delphia, Pa. —
$381.76
Rožančiaus kalbėjimas. Palaiminimas.
<
čius, Šv. Jurgio par. klebonas, laiką prie jos priklausė ir pirkinaėlyj” vos susirinko sums, at Society Meetings.
Penktą
vietą
—
VH-tas
Sky

“MAGNIFICAT” — Gregorian.
dvidešimt Šv. Pranciškaus $5.00 — Donated by St. Jo rius, Šv. Trejybės par., Hart kun. St. Raila, kun. S. Mažeika, mininkavo jos susirinkimuose.
Į kapus palydėjo penki kuni- j Buvo stambus lietuviškos kata5:30 Valandą: Užkandžiai.
mylėtojų ir suaukavo vos seph’s Society — Men.
ford,
Conn.
—
$111.00
gai,
gausus būrys giminių, pa- i Ūkiškos spaudos mylėtojas ir
6:45 P. M. Perstatymų vakarėlis.
$65.00. Šiandien tas ne $5.00 — Susivienyjimas R. šeštą vietą— IX-tas Skyrius,
rėmėjas. Lietuvos nepriklauso
žįstamų — parapijiečių.
skaitlingas būrelis išaugo K. A.
Šv. Petro par. Kenosha, Wis.— Velionio kūnas buvo pašarvo- mybės kūrimosi laika;s, Jurgis
į didingą Rėmėjų draugi $3.00 — check. Young La
$100.00
laidotuvių direktoriaus, M. į Pranckūnas buvo pirmaeilis
PASTABA: Kiekviena Sodalietė, vykdama į Konją, su dvylika skyrių ir dies’ Sodality of St. Casimirs. X-tas Skyrius, šv. Andriejaus tas
Užumeckio
įstaigoje,
300 į veikėjas. Suorganizavus Taugresą, nepamirškite savo medalį ir stengkitės “iri 200 narių, o aukos skleis
par.
New
Britain,
Conn.
$100.00
Wharton St. Šermenyse taip tos Fondą, Jurgis buvo vietinio
corpore” prieiti prie Sv. Komunijos laike šv. Mišių.
ti šv. Pranciškaus idealų $125.00
AMŽINIEJI NARIAI:
skyriaus kasierium iki 1922 m.
pat dalyvavo daug žmonių.
meilę siekia tūkstančius Due to Cateehism classes and
KELRODŽIAI
($100.00)
Pats pirko ir kitus ragino pirk
Velionio
karstas
buvo
pa

meetings of Ladies? & Young
dolerių.
Domicėlė Bartkus, Chicago, puoštas dvasiniais ir gėlių bu ti Lietuvos Laisvės Paskolos
TRAUKINIU: Traukiniai išeina iš North Station 9 vai. Į Jaučiu, kad Dievulis Jū- Ladies Sodality District Meet į III., Elz. ir St. Stanevičiai, Chi
bonus. Jis yra daug aukavęs
prie track 15, ir būsite Lowellyje 9:32.
gų veikimu patenkintas, ings it is impossible for more cago, Jonas Zoolanda, Chicago, kietais. Teko sužinoti, kad net Lietuvai — jos įstaigoms ir
58 šv. mišios užprašytos už a.a.
......... .....
BUŠAI: Lowellio busas išeina nuo Everett Ėlevated nes Jo palaima ir Jo Ap- of
/ us
, toonattend on Sunday,
?> Sepr I m ,Jonas .lr _J Hazaičiai,
Pitt- Pranckūno vėlę.
taip pat katalikiškom įstaigom
i
, „ ~
„
stoties kaip 7:45 A. M. ir būsite Lowellyje 9 veizda Jūsų sumanymams tember
-s
,
.
sburgh, Pa., Petronėle PilipaviPalaidojus, velionio nuliūdu šioje šalyje. Per ilgus metus
Do please, have the Ststers '.. . ’
’
_
vai. Imdami 8:45 busą būsite Lowellyje 10 v. yra apdovanojęs sekminįciene, Kenosha, Wis.
si šeima iškėlė pietus, kuriuose buvo Šv. Vincento Pauliečio
rementber this generous little
.
AtFTDMO KILIAIS: Valstybės plentai — State Roadš gumu.
z,
•
i
XI-tajame Seime aukų su- dalyvavo apie pusantro šimto labdarybės draugijos pirminin
Tat
— No. 3A ir 38 eina į Lowellį.
Jūsų dešimties metų Congreg^wn n thcr
žmonių, kurių tarpe buvo dva ku, ir daug darbavosi ir gau
Atvykę į miestą, klauskite St. Joseph’s darbuotės proga sveikinu
fr , *nc^rt!f ^&urs
bo mėtį darbuotės lieka
siškiai - kunigai. Kun. I. Va- siomis aukomis prisidėjo, kada
Fr. Joseph Herdegen, O. S. B.
LITHUANIAN Church, Rogers St. Kadangi ĮV3SUS Rėmėjus, atskirai
buvo įsteigtas parapijos našlai$8,409.74 •lančiūnas atkalbėjo maldą.
yra Prancūzų bažnyčia tokiu vardu kitame kiekvienam
linkėdama Gerb. Šv. Pranciškaus Seserys
Dievas vienas gali Jums už A. a. Jurgis Pranckūnas pali tynas a. a. kleb. kun. J. Kaulair
XI
Seime
Šv.
Pr.
Vienuolyno
Jūsų
pasišventimą atlyginti! ko dideliame nuliūdime dukte kio klebonavimo laikais. Jurgis
miesto krašte.
rojo Viešpaties. Sveikinu Rėm. Dalyviai:
Melsimės kasdien, melsimės ris : Oną ir Emiliją: Ona yra iš Prackūnas priklausė prie Lie
visas ilgametes darbuotodažnai, kad amžinasis gyveni tekėjus už adv. K. Čeledino, o tuvių Tautos klūbo. Per dauge
Nuoširdžiai kviečiame visas Naujos Anglijos Lietu-[jas, Amžinas Nares ir Vi- Nesveikatos dėlei jūsų gar mas būtų Jūsų dalimi.
Emilija dirba adv. Čeledino lį metų priklausė ir buvo Lietu
vaites Sodalietės atvykti į šį suvažiavimą ir būti sus, kurie yra kaip nors bingame seime dalyvauti ne
SĖS. M. PAULA, Iždininkė. raštinėje. Velionio žmona, Ago vių Būdavojimo ir Skolinimo
mūsų parapijos Sodaliečių garbingomis draugė-Į prisidėję prie vienuolyno galėsiu. Tačiau mano maldos ir
ta Pranckūnienė (Malinauskai- ! Bendrovės Namo vice-pirmimis.
rėmimo. Be Jų, būt buvę širdis su jumis bus. Ačiū Die
tė) mirė 1925 m., ir taipgi mi- ninku.
Seserų PraBcSJnedu
“Magnificat”, tai Kongreso obalsis. Visos renkitės, Į labai sunku atėjus laikui vui už palaimą per praėjusius
rė trys sūnūs kūdikystės am-; Pranckūnas teikdavo daog
Padėta
kalbėkite ir savo širdį sustiprinkite Marijos Dva- Į padengti didesnes vienūo- 20 metų. Praeityje daug buvo
aje. Taipgi paliko artimų gi-, Paltimi savo broliams lietu.
! viams. ir šiaip daug naudingų
sia
| Iijos išlaidas. Sveikinu nuveikta, bet dar daugiau lieka Nuoširdžiai dėkojame vi mimų šioje salyje ir Lietuvoje.
darbų >Ta nuveikęs.
nuveikti
ateityje,
nes
dabarti

kartu tr draugijos erier
siems
Šv.
Pranciškaus
Vienuo

Lai visų Sodaliečių mintys krypsta į mūsų miestą!
A.
a.
Jurgis
Pranckūnas
laTodėl lietuviai ir apgailestaugingą centro pirmininkę, nis karas šiek tiek sugriaus lyno Rėmėjų XI-tojo Seimo bai gražiai sugyveno su savo ja netekę tokio geradario ir
VISI Į LOWELLĮ!
p. Tamošiūnienę ir jos šeimas ir žmonių moralę. Pa rengėjams. dalyviams, sve giminėmis ir bendrai su visais, veikėjo. Ilsėkis amžinybėje!
ŠIRDINGAI KVIEČIA
padėjėjas. Sveikinu taip našios įstaigos kaip Šv. Pran čiams. aukotojams ir sveikin su kuriais jis turėjo progą su
K. Dryža.
LOVVELLIO ŠV. JUOZAPO PARAP. SODALIETfS.
ciškaus
vienuolynas
ir
akademi

tojams.
Jūsų
dėka
seimas
buvo
pat nuoširdžiai draugijos
*
iš sėkmingiausių. Jis sipažinti.
dvasios vadą kun. Skrip- ja turės atstatyti žmonių mo vienas
Šių
žodžių
rašytojas
a. a.
For Vkturj.
atnešė mums didelę paramą
kų, kuris savo nenuilsta ralę ir suardytas šeimas.
Jitfy
kaip finansinę, taip moralinę. Pranckūno šeimai ir giminėms
For Fictory,• • •
MAKE
ma darbuote ragina visus Čia bus reikalinga daug mal Dievas savo gailestingume lai reiškia gilią užuojautą, o velio
O.i.DEFEN»|
EVERY
prie pasiaukavimo vie dos, darbo ir pasišventimo. Jūsų duosnią ranką pripildo nio vėlei lai Dievas suteikia
BONDS
I
Vienuolėms ir rėmėjams netu dvasinėmis gėrybėmis, kurio
PAY DAY
nuolijos labui.
amžiną
ramybę.
Mmo STmS OEFCMSE
STAMPS
Milžiniškas darbas at- rėtų būti sunku, kadangi dirba mis galėtume įsigyti amžiną ir Velioniui paskutinį patarnaBONO
DAY
nesibaigiantį
džiaugsmą.
BONDS* STAMPS
Dievo garbei ir sielų išgany-

Motinos Dovydos Sveikinimas Bei
Rėmėjų Darbuotės Įvertinimas

r't
f

. Buy

1 įiktas per šiuos 10 metų!

-*■***

»r ,- j. • r -
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Antradienis, Spalių 6, 1942
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DARBININKAS
nk 4
yib!

k

Leis Dance-

Laikraščio “Darbininko”

METINIAI ŠOKIAI
Munidpal Building Salėje, East Broadway, South Boston, Mass.

Šeštadienį, Spalių - October, 24 d., 1942
BUS GERA MUZIKA, ŠOKIŲ KONTESTAS,

VANOS IR KITI MARGUMYNAI.

KVIEČIAME VISUS!

mirti!... Kokia ta mirtis
graži!
Vienuolis jau jos laukė.
Išvydęs nušvitusį jos vei
19) Prekybininkų: —Šv.
28) Dantistų: — Šv. A(Kaip ir pasaka)
i ra”. Čia jau pati kunigaik- delį, ir pats nušvito. “Na,
Pranciškus Assyžietis, nes polonija, kentėtoja, kū
Įštytė sušuko: “Aš nebe
Tęsinys
s gi? Mano kunigaikš
jo tėvas buvo stambus šil- riai už tikėjimą ją bekanį pagonė! aš krikščionė! tytė
toki linksmutė”.
6. SAPNAS.
kų krautuvės prekybinin- kinant, — visi dantys ta
Man senelis Andriejus ir Ir Nendrytė pradėjo jam
kas. Ir pats Šv. Pranciš- po išdaužyti, vasario 9;
Tą vakarą kunigaikšty- rojų prižadėjo!” — “Na,
kus Assyžietis, pirm negu 29) Kalvių: — Šv. Her- tė anksti atgulė ir veikiai
prižadėjo, įleisiu”, at- karštai pasakoti savo sap
pametė pasaulį ir jo gar- menegildas,
kentėtojas, užmigo. Naktį matė nepaPetras ir atsitraukė, ną... Jis klausos ir šypso.
(Tąaa)
dusią lig ir bardamosi jam bę, darbavosi savo teve- nes jis visą savo gyveni- prastą sapną.
į šiuodu įskriejo. Ir skrieja Ši pabaigė, žiūri jam į aJ
J kis — šis šypso. “Juk tai
0) Artistų arba Vaidin- pasakė: — “Ne man, bet lio šilkų krautuvėje, spa- mą dirbo sunkų kalvio a- Guli jinai lovoj ankšty- tiesiai į kažkokią
neapsa— vien sapnas?” klausia.
tojų: — šv. Vitas, kuris TeofUijui nunešęs jas ati- lių 4;
matą, kol pagaliau užsivAik visą savo gyvenimą duoki, nes jis manęs jų 20) Pasiuntinių: — Šv. pelnė kankinio vainiką, nelka ir žiūri į lubas. Štai- komą šviesą. Tai — Šv. “Sapnas”, atsakė Nendry
ga lubos skliust plačiai Trejybė... O jiemdviem tė, ir debesėlis pridengė
Arkangelas, balandžio 13;
sunkiai sirgo keista, šoki- prašė”. Teofilijus apturė- Gabrielius
nėjimo, kraipymosi ir J€s Šviežius vaisius ir dan- nes jis V. Dievo pasiųstas, 30) Gaisrininkų: — Šv. prasivėrė — Nendrytė iš- pakeliu stovi dvi ilgiau- jos veidą. “Taip, tai —
tampymosi liga. Dar ir giška grožybe žydinčias ir atvykęs pas Šv. P. Mari- Simfonijonas, kentėtojas, vydo gilų tamsiai mėlyną sios eilės sparnuotų gra- vien tik sapnas”, sako ji
kartą besimel- dangų su daugybe žvaigž- žiausių būtybių. Ir juodu nai: “ir kažin ar ne sapnai
šiandien Europoje siaučia rožes, labai nusistebėjo ir ją, — Jėzaus Kristaus Mo- kuriam
keista liga, vadinama susijaudino! Jis matyda- tiną, pranešė Jei, kad Jąją džiant — Viešpaties An dėlių, o pačiame vidury— skrieja, lyg kokiu stebuk tai visa, ką man pasako
“gv. Vito šokis”, birželio mas aiškų v- Dievo galy- le Dievas išrinko Pasaulio gėlai didelį gaisrą užge- mėnulį... Ne, ne mėnulį; lingu vieškeliu, tarp tų jai, gerbiamasis seneli?”
15bės stebuklą, greitai priė- Išganytojaus Motina, ir sino, rugpiūčio 22;
kažkokį skaistų veidą; tas būtybių, jų meiliai sveiki Tiek liūdesio girdėti jos
’
. . .
.
_
. mė Katalikų Tikėjimą, ir pasveikino Ją tardamas: . 31) Artojų: — šv. Izido- veidas vis artyn artyn;, namu. Nendrytė nedrįso
žodžiuose!- Senelis sten
n
tfT
netrukus kaip ir Šv. Da- — “Sveika Marija, malo- rius, kuris visą savo gyve- mergaitė mato skaistų nė akių pakelti. Tik jos gias ją paguosti, nura
Darbininkų: —- Šv. Lydija,
užsipelnė kan nės pilnoji, Viešpats su nimą išdirbo viename Is- jaunikaitį: jo veidas kaip širdelė kaskart smarkiau
nes ji daugiausia dažų
vainiko, vasario 26; Tavimi, Tu pagarbinta psvni jng dvare, kaip arto- mėnuo skaistus, rūbas tvaksi: išvysiu patį Vieš- minti. Nieko nepadaro
Galop klausia: “Kokio no
darbu
teužsuminedavo, „ 14
...> Skrybėlininkų: rugpiūčio 3;
tarp moterų, ir pagarbin- jas ir kumetis, gegužės 10; platus - platus, lyg žvaigž- patį!... Bet neišvydo: pri ri įrodymo, kad mano ro
« . . Šv. Severas, Vyskupas, tas Tavo ysčios vaisius — 32) Tarnaičių: — Šv. Zi- dėta dangaus mėlynė; iš siartino, buvo pakėlusi a- jus yra tikruma? Dievui
D-)
uv|n|n- kuris pats užsiėmė skry- Jėzus”, kovo 18;
ta, kuri taipogi visą savo už pečių matyti du dideli kis, bet tuoj pat nuleido.
nSt^TsJV'
lt'
dirbimo amatu, kol 21) Verpėjų ir Audėjų: gyvenimą, ištarnavo dva- sidabriniai sparnai. Mer- lyR skaidriausiam žaibui padedant, aš pasistengsiu
paštalas, nes jis taip ly- Das?oio kuniiru u. vlliau — Šv. Viktoras, kentėto- re, kaip tarnaitė ir antri- gaitei lyg šaltis per kūną tvykstelėjus, o širdis ari tau patiekti tą įrodymą!”
odai nat kain
ir šv. Pet- PastoJ°„ Kunigu
veuau
giai
patkaipiršv.
Pet_išrinktas ir(paskirBus daugiau
jas, kuris atsisakius jam ninkė būdama, balandžio dvilktelėjo, bet ir gera. O mirė. Ir išgirdo dievišką
ras, veik visą laiką gaude
tas j«nnik’aiti«
jau prie baisa klausiant: “Ar bijo
žuveles, kad VJ&ui jį tas)- vyskupu’ ir užėmė smilkylą pagonų stabams 27;
pakaukus, - Jo Mokiniu“* aukauti, už tai buvo nu- 33) Kareivių: ŠŠv. Jur- pat iOVos O tos akys žiba 'Nendrė mirti?” Mergaitei TčvuPrandšktnuRekolekInaUoln
nnnoo+n-in
1
otx_
VdSdilU
X,
dĮoslrMi$li«19Uin.
Apaštalu, nepastojo, lap 15) Medžiotojų: — šv. teistas nužudyti. Jis buvo gis ir Martynas, kareiviai, įyg dvi dįdeliausios žvaig- iš krūtinės išsiveržė giįmestas
į
didelę
verpimo
kentėtojai.
Jiedu
abu
tar,
liausiąs
šauksmas:
“
Trokkričio 30;
Vyskupas, ku* mašmenją sulaužyti; ta- navo Romėnų kariuome- Mergaitė nė kiek nebiio štu mirti!” Tada pasigir- Ansonia, Cotm. — Sv. Antano
12) ūkininkų: — Šv. Hubertas,
čiau mažina ūmai austojo nėję, kaip kareiviai, ir paklausi
do toki dieviška muzika,
ris
labai
karštai
spalių 5—11 d., T. JuveJurgis, kentėtojas, kuris mediloklę vieną mylėjo sukusi, ir šventojo kūno galiau užsipelnė iv. kentė- ^s\ _ ~o kodėl tu tartum visos pasaulio pla- par.,
nelis Liauba.
yra pažymimas
Ūkio
Savaitėie nrieš
New Britain, Conn. — Sv.
ton^bio" titulu, balauAndriejaus par., spalių 18—20
ges sakydavo mirti esant įnmausią m jmHžsausia
Cicilija kankinė, Panelė, 20;
Kęs
d., T. Justinas Vaikys.
13) Gėlių *•- kaiP paprastai, jis buvo
*
_
_
7
»
*u«
«»«««»•«» X
w,zxMa»»
Jnn- biaurią
šmėklą
”. “Nedorų giesmę, įp
ir toji
toji sncsuie
giesmė VISA
visa
D^riintokų'- *“ šv4Dara”
žvėris, nes ji gyva būdama vi- 34i Kurniu- —
Kingston, Pa. — Svč. Panos
„baisi"
SX^’k7nt£ja^ T?°
”.**** P”' suomeMvairias giesmes ir zap2i Ku^rtinietis, HpaMarijos par., lapkričio 9—15
himnus,
Viešpaties
garbei
žynėjas,
kuris
prieš
įstoDabar
keliausiva
.
Palaiminti
numirė
a,
d., T. Justinas Vaškys.
šv Darau
nuvedė iį nužupro 31 dldehs
sv.
uaratą nuveue
nuzu beg°briedis
kuris w gra‘ vargonais grodavo, lap- damas vienuolynan ir į- “Kur?” “Ten” ir mirtis Į™”® "J1/® yiešP^l®
Chicago, IU. — Svč. Panelės
dymo vietą, — vienas pa- . .. •
kričio22;
švenčiant
jį
į
kunigus,
Parodė
pirštu
į
aukštį.
Nęndrvte
P
a
jy
to
Marijos Nekalto Prasidėjimo
geni. jaunikaitis, vardu ~
23) Notarų: — Šv. P. jaunas būdamas ilgai dir- Nendrytė _____
ramiai ištiesė m®s tiek džiaugsmo, jog par., Svč. P. Marijos Nekalto
sukliko ir. Prasidėjimo novena ir misijos,
nuostabus matymas labai i Marija, kaip “Išminties bo kurpiaus amatą, lie- jai ranka; pajuto — šalta nebišturėjo
sardamas - Knstous # OTjaudino, Nuo to
Sostas”, balandžio 25;
pos4;
banga užliejo širdį, ir štai atsibudo.
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
sužadėtine! - Kai nueisi
labai uolus ir 24)
' Piešėjų:
~ - — Šv. Lu- 35) Siuvėjų: —Šv. Pran- mergaitė su savo gražiuoT. Justinas Vaškys.
dangun, pas savo sužadągataiikų Bažny- kas, Evangelistas, kuris ciškus Borgietis, — Anda- ju palydovu, lengvučiai a-! 7. PASKUTINI KARTĄ
Chicago, IU. — Sv. Kryžiaus
tini — atsiusk man iš to ..
•
..
- -.
savo
Evangelijose,
apibuluscijos
kunigaikštis,
Isbudu,
it
pūkas,
lekia
į
Skubiai
eina
kumgaikspar.,
gruodžio 13—20 d., T.
darteho vaisių, ir šviežių, ?,os 11 T
dina geriausią šv. P. Mari- panijoje, kuris prieš pa- aukštybes... Vis artyn, ar-,*^ žinomuoju takeliu į Justinas Vaškys ir T. Juvenalis
"SSi vys^Tlap^&T
jos tobulybės paveikslą, laidojimą pamatęs baisiai tvn mėnulis ir žvaigždės... mišk^- Nori pasipasakoti Liauba.
kad dabar yra pats vidų16) Auksakalių ir Pa. Prie visa to, — Šv. Lukas persimainusią,
mirusią Skrieja pro jų šalį. Nen- seneliui, Kewanee, IU. — Sv. Antano
rys žfemos, viskas sniegu vargg,ių; __ gv.
pats pirmutinis savo ran-! gražiąją Ispanijos kara- drytei lengva ir gera... Ga- kokio džiaugsmo turėjusi, par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
apklota, ir niekur as jų
komis nupiešė pirmutinį lienę Izabelę, pabūgęs, iš- jop sustojo juodu prie pat Si°j valand°j, rodos, ji venalis Liauba.
nebegaliu gauti”. Vos tik . . 2įbumus v^airbdo. ir vieną visų brangiausią sižadėjo kunigaikščio ti- mėlynės prie kožkokios “klai numirtų, kad tik
FRANCISCAN FATHERS
ji prieš nukertant jei gal- įj J frieZteaka^bŽ310 Orchard St.
Šv. P. Marijos paveikslą, tūlo ir garbės, apleido vi- didelės žvaigždės. Bet ne, PamatytU tą rojų. Ir nė
rius auksinius ir sidabri- spalių 18;
Pittsburgh, Pa.
"’sas pasaulis tuštybes, ma_ ne žvaigždė- tai — kiek» n® kiek nebijotų
prie
liesus, flitantis
25) Filosofų: — Šv Ka- lonumus, ir taip greitai plygys jaunikaitis stukgarbe * t^ėjo - mėlynė prasitarina Aleksandriete, ken pranykimą
^unStis, pilną pintinėUisbakyHfc Tonko Pas Mas
tėtoja, lapkričio 25;
SZ' W
sWeidS-ir merS®itž iSvylę vaisių ir žydinėių rožių
26) Gydytojų: — ŠŠv. vroman, — uzsiaare vie?.e^S'6,r £ ?
17) Rašytojų ir 2urnaPristatom geriausį toniką Pikni
lSvyd°. J1“1
Kozmas ir Damijonas, nuolyne. Kaikurie padari- ’d°T.
jteikti. Sv. Darate j, išvy- ,!s ! _ Įv ^praneiškus, kentėtojai, kurie būdami mai «ko kad vienTdyne
P*^0^kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
«g
išmoko
Kaikoklos
P'a'y
1*8 - P’ySalezietis, Vyskupas, nes dideliais pavargėliais, vel
šviesybės;
o ta
visokiems Parengimams.
jis buvo didžiausias tų tui gavo progą studijuoti siuvėjo amato, ir iš duo- «s,
, , pilnos
.
...
. .
..
hiozBs Kšdnskšs
d™«
jam
medžiagos,
Svesaturbut,
tai
-pat.
1
laikų katalikų rašytojas, Medicinos Mokslus SyriKainos prieinamos.
Ine.
už
širdies
!
siųdavo
drabužius,
ir
daIaune
;
Uesio
«
joje,
rugsėjo
27;
sausio 29;
I eidotuvių Direktorius
stveria:
taip
lengva,
leng

!
18) Advokatų: — Šv. 27) šorininkų: — ŠŠv. lydavo juos pavargėliams,
Patarnavimas Dieną ir Naktį
va
ir
saldu
be
saiko...
Sto

!
Tvesas, kuris ilgai Pary Krispinas ir Krispinijonas spalių 10;
!
vi šv. Petras, klausia: “O
(Bus daugiau)
žiuje studijavo Teisių ir — Broliai Dvynučiai ken
AO? WashinoTon Blvd
kas
jinai?” Mirtis atsakė:•
i
Jurisprudencijos
moks tėtojai, kurie Prancūzijo
Grafta Avė., kfagton, Mass. Tel Dedham 1J04-W h
B ALTIMORE, Md.
je gyvendami, dienomis Jums nereikia porcijos “Gi kunigaikštytė Nen
lus,
ir
advokatu
tapęs,
—
Telephone Plaza 8595
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R j
veltui imdavo pavargėlių mokino žmones, o nakti korčiukės pirkimui J. V. drė”. Šv. Petras sako:!
“Pagonims čia vietos nėir našlių bylas apgynti mis šorus arkliams pa Karo Bonų.
MI
J. Butkevičius.

Įvairių Profesijų Amatų Ir Luo
mų, Sv. Užtarytojai Arba
Globėjai

teismuose, kad pavargę- kinkyti siūdavo, kol pagolius neteisingai nenubaus- nų už tikėjimą, nepaliko
tų gegužės 19;
nužudyti, spalių 25;

Kunigaikštytė Nendrė

Myopia Club Beverage Co.

t>A R Bi KINKAS

Antradienis, Spalių 6, 1942

Rankdarbių Paro
da Ir Tautų Festi-

MeHniy SoM| Mtestininkams

Sv. Petras,-Apaštalų Kuni
gaikštis Retežiuose

yiCTORY

■ —~—
Kaip žinote, šeštadienį,
valas
UNITED
spalių 24 d., Munidpal
----------Į Building salėje įvyks
panijos (Jogminiutės) PangoŽINUTES
Spalių 6, 7,y8, 9 ir 10 dd-, “Darbininko” metiniai šo- Rugpiūčio mėn. 1 d., šv. diena, jau ir pirmiau Ka
nių Kūmais buvo Juozas Pan
mūsų Motina, — Katalikų talikų Bažnyčios buvo ži
gonis ir Klementina Vedlugai- Boston Garden įvyks Nau- kinį, kuriems gros, pagar- Bažnyčia, šventė metinę noma kaip “Sanctus Pet
Spalių 2 d., mirė, tris savaites
jos Anglijos rankdarbių sėjusi WALLY JASON
pasirgęs, Alena Stulpinienė, 57 tė.
AND
paroda ir tautų festivalas an<j ORCHESTRA, šiame savo šventę, pagarbinimui rus Martyrus In Carsere”,
atminimui
to
baisiojo
Matų
retežių,
kuriais
Apaš

metų psavo namuose, 82 Barter
S1AMPS
Dieną prieš tai buvo pakrikš- — dainų, šokių ir muzikos baliuje bus tokių kontes- talų kunigaikštis, — Žve mertino kalėjimo, kuria
€t. Paėjo Valkininkų parapijos. x
,__ .
_
...
tas. Už geriausiai pašok- jas Sv. Petras Apaštalas, me Šv. Petras ir Šv. Pau
.
, “n tytas Robertas Pranas Arthur programa.
Amerikoje pragyveno apie 40,
u* Zofijos (Mikšėnaitės) DrisSpalių 6 d. skiriama *4 porai valsą, bus įteikta — pirmasis Jėzaus Kris lius Apaštalai, buvo įmes
metų. Paliko du sūnų, dukterį
SpringfieM© įmesto ma- taus įsteigtos Bažnyčios ti kaliniman, pirma jų
coll’s.
Massachusetts valstybei.
ir brolį. Tapo palaidota iš Šv.
Tos dienos programoje yo Roger L. Čutnam tau vietininkas čia, žemėje, dviejų nužudymo už tikė kentėtojai Processus ir
Petro par. bažnyčios, spalių 5
rė, o už geriausiai pašok buvo surakytas, kai jis jimą.
Sekmadienį, vietiniams kuni 3:30 vai. po pietų ir 8:30
d., Kalvarijos kapuose Wobum,
Martinijanus, drąsiai už
tą
polką,
bus
įteikta
konvai.
vakare
dalyvaus
indų,
buvo
kalėjiman
įmestas.
Mass. Melskimės už mirusius. gams pagelbėjo bažnytiniame
Joseph E. Ca- — Tie Apaštalų kunigaik Nė vienas žmogus, ku katalikų Tikėjimą abudu
darbe kun. dr. K. Rėklaitis, pirmųjų anglų ir ameri- gresmano
tik tenka proga ap paguldė savo galvas, ir jų,
taures Pa' ščio, Šv. Petro retežiai, riam
Spalių 4 d. apsivedė Benedik TT. Marijonų Provincijolas. kiečių, airių, olandų, neg- i ^7 tauore.
silankyti tame požeminy kaip šv. Kentėtojų kūnai,
tas Palubeckas su Ona Jasi- Tėvas Rėklaitis ir kiti kunigai rų, čekoslovakų,» rusų, £y-Įsižadėjo parūpinti adv. kaip sako Šv. C ae sarijus, kalėjime, nieku būdu ne ilsisi toje pačioje Bazili
— yra brangesni už auk begali pamiršti tą baisų, koje Romoje, kaip ir šv.
nauskiene.
sakė pamokslus apie Šv. Ro dų, estų, lenkų, lietuvių, į J°nas J- wigalus.
Reikia
pažymėti,
kad
są, ir Romos miesto tikin
Elzbieta Obukevičifltė ištekė- žančių. Jie visi ragino žmones portugalų, kubiečių gru
Petro, — Apaštalų kuniRoger L. JBulnam yra de čiųjų kataliku aukščiau šiurpulingą vaizdą, kurį
jo už Liudviko Bazzinotti.
kalbėti Šv. Rožančių, ypatingai pės šokėjų, dainininkų ir
mokratų kaaj^idatas į Gu sioje ir didžiausioje pa kiekvienas įgauna, kai jis .gaikščio relikvijos,
muzikų.
J. Butkevičius.
per spalių mėnesį.
aiškiai savo akimis pama
bernatorius, o Joseph E. garboje yra laikomi.
Tą dieną tapo pakrikštyta
to tą visą bendrą kalėjimo
Lietuvių tautinius šo Casey, demokratų kan
Antanina Alena Antano ir StePasirinkimas
1
d.
rugĮVAIRŪS SKELBIMAI
(teisingiau pasakius, n
Tą dieną, 2:30 vai. p. p., bai kius ir muziką išpildys didatas į Sektorius.
piūčio
mėn.
tai
brangiai
kalėjinl0
_
o
tik
po
į
ml
.
gėsi Tretininkų Brolijos meti p. Onos Ivaškienės jaunaDAKTARAI
šventai paminėti, buvo pa mo urvo!),
aplinkumą,
nės Rekolekcijos, kurias vedė mečių grupė. Kiekviena
darytas tuo tikslu ,kad ta tuos visus šiurpulingus
{Įuccn Am Laindry
grupė
turės
savo
tautos
kun. Pr. Virmauskis.
flMmgijos Balius
Lietuvis Dantistas
Po baigos pamaldų, kun. Vir vėliavas. Be to, Pabaltijo
7-11 Ellery St.,
Reikia pažymėti, kad p. Vin kankinimo įrankius, ir su
žino
bei
susipažįsta
su
to

tautos
turės
savo
rankdar

Pavyko
cas Širka labai gražiai tvarkė
So. Boston, Mass.
A. L. Kapočius mauskis dėkojo Brolijai už ge bių parodą.
mis žiauriausiomis, bar
rą rekolekcijų pamaldų lanky
visą vakaro eigą. Kas labiau
Tel. ŠOU 2923
517 E. Broadway,
mą ir už sveikinimus ir aukas
Patartina visiems, kurie Sekmadienį, Spalių 4, š. m., palinksmino dalyvius, tai sava bariškomis priemonėmis,
SOUTH BOSTON, MASS.
jam suteiktas varduvių proga. tik gali dalyvauti toje pa Piliečių Draugijos svetainėje, norių muzikantų polkutės ir kurios prieš čia kalinamus Skalbiame visokius skelbimus
Tel. SOUth Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo Sakė atlaikęs vienas mišias vi rodoje ir festivale.
So. Bostone, įvyko Šv. Petro ir valsai. Jaunimo, kaip ir neši kailinius, paprastai be iš
Pajimame ir pristatome
1:30 Iki 6 lr nuo 6:30 Ud 9 v. ▼.
imties būdavo vartojasų
sveikintojų
ir
aukotojų
ge

Povilo
pašalpinės
draugijos
vaį namus dykai.
matė, išskyrus minėtas vytes.
8eredomu nuo 9 Ud 12 vaL dieną
imas.
Pagaliau
nė
vienas
Subatomis nuo 9 Ud 6 vaL vak. rovei ir kitas atlaikysiąs ant
karienė-balius ir pasilinksmini Bet šokių Ūktą lydėjo senyvos j
NDS

Nedėliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Padėka South Bostono

radienį.

Tol. TROwbridge 6330

J. Repshis,M. D.
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO 8TREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRTOOE, MASS.
Ofiso Valandos 2—t ir 6—8.

ĮTAKOS SfliBIMM
REIKALINGA vaikinai nuo 16
ir 17 metų ir taipgi vyrai, prie
įvairių darbų. Patyrimas nerei
kalingas. Darbas pastovus. Į
savaitę reikalinga dirbti 5 ir
pusę dienų. Atsišaukite:
THE ROBT. BISHOP MFG. CO.
151 W. 6th St.,
So. Boston, Mass.
(6-9-13)

mas. Žmonių prisirinko erdvi kojos..
pilna svetainė (apie 250). Ren bėti, kai tūla šokėja išsitarė, kytojas, nieku būdu nebegali įsivaizduoti ne pilnai
Seserų nameliui aukavo:
gėjai to skaičiaus nestikėjo, bet kad. žiūrėti, kaip kiti šoka labai
įstengti
suprasti visa tai,
Nors
virš
tūkstantis
mylių
Naują siuvamą mašiną Amži
; jų prieteliai atėjo pas juos į sve malonu, bet kai pamėgini pats,
no Rožančiaus draugija, Treti skiria So. Bostoną nuo Chica- čius ir vakarą praleido links tai ir nežinai kurioj krūtinės kiek kiekvienas kalinys,
patekęs šin urvan, geleži
ninkų Brolija $10.00; po $5.00: gos, betgi, tas tolumas nesuda mai. Vakarienės programą ati dalyj randasi širdis...
niais grandiniais už rankų
Maldos Apaštalavimo draugija, ro kliūčių mūs brangioms rė darė draugijos^nansų sekreto
prie sienos prirakytas, iš
mėjoms.
Jos,
kaip
geros
ir
žodžiu,
rengėjai
labai
užganė

Jonas Liutkevičius, Ona Baliurius Jonas Averka iš Dorchestisas
dienas, savaites, o
' le
darbščios Dievo bitutės ,tyliai teno ir po kelių
konienė.
įžangos žodžių dinti pasisekimu, nors apie pel
Seserų namelio privatinės bet nenuilstamai darbuojasi ar perstatė draugijos pirmininką ną jie ir nemano, kad jo būtų kartais net ištisus mėne
koplyčios puikus naujas alto timo naudai. Štai pereitą sa p. Vincą Širką vesti vakaro pro daug. Tik jie sakosi, kad jų sius, turėdavo iškentėti!
vaitę, jos prisiuntė mūsų vie
Šį baisųjį Mamertino
rius bus gatavas šeštadienį.
gramą. Ponas Vincas Širka pa draugija viena iš seniausių So.
nuolynui stambią auką; pada sveikinęs visuą^^ąlyvius nuošir Bostone ir gerai finansiniai gy kalėjimą, kaip sako Ro
Spalių 5 d., 7:30 v. v., Šv. rytą pelną iš surengtos “Arba džiai dėkojo vi^ęns už jų prie- vuoja. Jie turi gerą atsargą ka mos istorikas Lyvijus,*—
■
pastatė ketvirtasis Romos
'Petro par. bažnyčioje, prasidė tėlė”. <
telingumą ir,atsilaakymą. Kvie pitalo ir nariams” užtikrintas
cezaris, — Marcus Martifinansinis
atlyginimas,
kuris
jo merginų ir moterų misijos.
Brangiosios, mūsų širdys ku tė visus jaustis kaip namie ir
jus,
600 m. pirm. V, Kris
Veda šias misijas TT. Pranciš pinos dėkingumo. Labai nore- dėkojo savo pagelbininkų šta- priklauso sulig konstitucijos
Rap. taus gimimo. Kalėjimas
konai kun. Justinas ir kun. Ju tumėm kiekvienai atskirai pa bui: šeimininkei p. Onai Kiar- kiekvienam nariui.
originaliai susideda iš gi
venalis. Pamokslus sakome ry dėkoti, bet Jūsų nuolankus šanskienei, p. Veronikai Iva
laus, ir ilgo požeminio ur
tais, 9 v., ir vakarais, 7:30 v. kuklumas draudžia mums tai nauskienei, Petrui Širkai, Sta
LANKĖSI
vo,
kurio abiem pusėm
Visos kviečiamos į misijas.
daryti. Prisitaikindamos prie siui Komenčiųi, p. Žuromskiui,
randasi kartais ir gana di
Jūsų kuklumo, bendrai dėkoja p. Klimui,
Stanislovaičiui, Trečiadienį, rūgs. 30, “Darbi dėli kambariai, kurių sie
Infliacija yra priešas, me visoms ir visiems, kurie p. Vaišnorienei; jaunoms patar ninke” lankėsi kun. K. A. Vakurio tu negali matyti prisidėjote prie šio parengimo; nautojoms - vytėms — Onai sys, Aušros Vartų par., Wor- nos yra išgrystos vulkaNugalėk ją Karo Bonų ypatingą padėką reiškiame ren Petrulytei, Marytei Matūzaitei, cester, Mass., klebonas. Atsi- niškomis uolomis, kurios
viena su antra yra tvirtai
sutaupomis.
gimo komisijai už pasišventi Marcelei Treinavičiūtei, Kliarai ankymo proga užsisakė 30 eg
sujungtos, visiškai nevar
mo darbą, kurį Dievas gausiai Čekanauskaitei, Mikalinai Ilke- zempliorių
“Maldų Šaltinis” tojant cemento. Šis kalėji
laimino. Savo gilų dėkingumą vičiūtei, Juliai Burdulytei, L. maldaknygių ir paliko savo pa
mas visiškai nebeturi nė
reiškiame malda, o Gerasis Die Masiulytei ir visiems prisidėju- rapijos darbelį spaustuvei.
jokių langų ir durų; jis
vas teatlygina šimteriopų už siems. Ypač kontrolės viso biz
tik turi tam tikrą, atvirą
mokesčiu.
y
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINeS
šeštadienį, ‘Darbininke’ lan lubose esančią skylę, pro
nio: p. Juozui Jeskevičiui, p. P.
DRAUGIJOS VALDYBA
Švento Kazimiero Seserys. Širkai ir k.
kėsi iš Chicagos Layolo univer kurią vidun įlendama.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
siteto medicinos studentas Jo
Šio tamsaus ir liūdno
601 6th SL, So. Boston, Mass.
nas
Zaikis
su
savo
jauna
žmo

Mamertino
kalėjimo, 600
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
na Lucija. P-nas J. Zaikis prieš m. pirm. V. Kristaus gimi702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
ProL Rašt. — Jonas Glineckis,
savaitę vedė p-lę Luciją Pilipo-, mo pastatyto, iškaltame
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
nytę. Dabar juodu leidžia Bos vieningoje uoloje kamba
Fin. /Rašt. — Aleksandras Ivaška,
tono
apylinkėje “medaus mėne ry, kame Apaštalų kuni
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
sį”.
gaikštis geležiniais gran

UEPOS SlEOr, HEMO KCOMMO
TUMAS aiciv

MEDUS
<100% PURE HOSEY)

Gamtos
Saldumynas
j- Sveikatai
KONČIAUS BITININKYSTĖ
SI Battrr, St_ N*. AUactoa. Na.
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis

medus nėra tikras bičių medus

MEDAUS KAINA —
į Kvorta, stiklinė______ 85c.
5 svarai
$1.25
$3.00
Galionas, 12 svarų
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfie!d St, So. Boston, Mass.
rToL Ražt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington SL, Roslindale,
Tel. Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th SL, So. Boston, Masa.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdiene,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
fttą sekmadienį kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
<92 E. 7th SL. So. Boston. Mass.
pas protokolu raštininkę.

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

Perims Morfcet

Poribs
48 Ciescent Avenūe
Telephone COLumbus '6702

19 Savin Hill Avenue
Dbrchester. Mass.

COL1981

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

noveUOS

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA

366

prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .................. -......
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .......................
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina
už Sielas Skaistykloje. -Kaina
.......
...................
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

15c20c.
15c.
20c.
tSc.

DARBININKAS
Broathvay, '
So. Boston, Mass.

Čia yra__ ,

I®

diniais surakytas kalėjo,
—
Šv. Petras Apaštalas
lietnviai Piliečiai
atvertė 47 pagonis kali
IždregistraeMte
nius prie Kristaus, kartu
su juo ten pat kalinamus,
Yra labai daug Jung o du iš jų net savo pase
Valstybių piliečių, kurie kėjais padarė. Tie jo pase
nesinaudoja pilietybes tei kėjai, — tai buvo šventieji
sėmis, būtent, nedalyvau kentėtojai, — Processus
ja rinkimuose. Patartina ir Martinijanus, kurie vė
visiems piliečiams užsire liau savo gyvybę paauka
gistruoti ir dalyvauti rin vo V. Jėzui, už Šv. Katali
kimuose.
kų Tikėjimą. Gražus pa
Piliečių registracija bal davimas sako, kad Šv.
savimui baigsis spalių- Petras, -r- Apaštalų kuniOctober 14 d. š. m. Massa- gaikštis
nebeturėdamas
shusetts valstybėje. Užsi- vandens kalėjime prie
regištrudti galima įvai Kristaus
atverstuosius
riose vietose paskirtomis pagonis pakrikštyti, — iš
dienomis ir valandomis, prašė iš V. Dievo tą malo
bet Bostono miesto regis nę, — kad iš visiškai sau
tracijos ofisas City Hali sos kalėjimo sienos uolos,
atdaras kiekvieną dieną, — staiga pradėjęs tekėti’
išskyrus
sekmadienius. mažas šaltinėlio upeliuJeigu kuriems Bostono : kas, kurio vandeniu Šv.
piliečiams nepatogu užsi-* Petras šventuosius kentėregistruoti artimesnioje tojus, — Processų, Martiregištracijos vietoje, tai mjanų ir visus kalėjime
kalinius,
galite užsiregistruoti City atverstuosius
Šventieji
įfį pakrikštinęs.
Hali.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAU8KAI, SaV

Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų Ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
gasolinį pas mus.
Nuvalem purvinus karu Ir
ligryiuojame.

Tel. 8OU 9530

541 Broadway

So. Boston,

GRABORIAI

S.BarasevičiusirSūras
MOTERIS PAGELBIN1NKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta:
638 Oorchester Ava.
nyi OOLitBiblB 2537
252SES

CASPER

FUNERAL

HOMK

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Josegh W. Gsper

(KASPEBAS)
Laidotuvių Dlrektorluo Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Na«J
Koplyčia iermenims Dykai
Tol. ŠOU Boston 1437
8OU Boston 39SO

ZALETSKAS
FUNERAL

HOMt

564 £ ast B roadway
SOUTH BOSTON. MASS.
D. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborial tr Balsamuotojal
Patarnavimas dieną Ir naktį
-Koplyčia Šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0S15
Tel. ŠOU Boston 2909

Antradienis, Spalių 6, 1942

DARBININKAS
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ilgiausiai su juo bendrauti,
ir niekuomet nuo jo nepa
sitraukti.
Tuo tarpu slinko savai
Šv. Pranciškaus Šventes Proga
tės, mėnesiai, metai. Pran
<7
JĮ J
c?
ciškus paseno, jo tamsus
Spalių 4 d.
veidas suvyto, išbalo, nu
Garsas apie Pranciškų nio paviršiuje jam atsis silpusios akys merkėsi
paplito ne tik Italijoj, bet pindėjo dangaus grožybės. nuo saulės šviesos. Nors
ir daugely kitų šalių: vi Kas kad jis neturėjo nei jis dar vaikščiodavo po Isur buvo pasakojama apie namų, nei jokios savo tro taliją, pasakodamas žmo
nepaprastą žmogų, kuris belės, jei visa žemė buvo nėms apie mylimą dan
jaudindavo širdis, atvers- jo namai, o visas dangus giškąjį Tėvą ir jungė bro
lius šventais meilės ry
davo užkietėjusius nusi jo pastogė.
dėjėlius ir įtikindavo žmo Tad būdamas neturtin šiais, bet jo kūnas, visuo
nes, kad svarbiausias da giausias jis jautėsi esąs met sujungtas su Nukry
lykas yra Kristaus tiesa turtingiausiu ir, nors nie žiuotoju Kristumi,kaskart
rasti. Kur tik jis pasiro ko neturėjo, už visa dėko labiau lenkėsi po sunkia
atgailos gyvenimo našta.
dydavo, visur skleisdavo jo.
Dievo meilę ir ramybę, Pranciškus meldėsi išti Jis jautė, kad jėgos mąž
keldavo širdis prie amži sas valandas ne tik bažny ta, kentėjo ir vis labiau
nos šviesos ir giedodavo čioje, bet ir lauke, tarp silpnėjo. Nesakė to bro
puikias giesmes savo Vie vienišų medžių, žaliuose liams, kad jie neliūdėtų,
špaties garbei. Kai įeida šiluose ir prie kalnų, upe tačiau jautė, kad jo gyve
vo į bet kurį Italijos mies lių. Šis paprastas ir visa nimo saulėlydis artinasi,
tą,
orą
skardendavo mylįs žmogus jautėsi gi ir laukė amžinos garbės
džiaugsmingi įsisiūbavu minė esąs kiekvienai va dienos...
☆ ★ ☆
sių varpų garsai, o gyven karo glūdumoje mirksin
Taip
iš
tiesų ir buvo. Jė
čiai
žvaigždelei,
kiekvie

tojai siekė juo šaukdami:
“Ecco ii santo” (štai šven nam žolėj pasislėpusiam gos vis labiau silpnėjo, o
tasis), o maži vaikai bū žiedeliui, kiekvienam miš kūno negalės kasdien au
rių būriais spraudėsi prie ko tankumyne čiulban go. Visos gydytojų pas
tangos nuėjo niekais. Jo
palaimintų jo rankų.
čiam paukšteliui.
MALDOS UŽ KARIŲ JĖGAS — Chicagoje, Šv. Vardo draugija suruošė pamaldas Kario Stadio
kie
vaistai
nebegalėjo
li

Visi Pranciškų mylėjo, Būdamas Grecyje, glo
ne, kur 100,000 maldininkų meldėsi už ginkluotą armiją. Tai buvo labai įspūdingos ir jaudinan
visi nusilenkdavo tyriau bojo sniegenos vaikelius; goniui padėti. Pagaliau
čios, širdį keliančios valandėlės susikaupimas.
sios jo sielos burtams, vi vienam vienuolyne prijau Pranciškus Asyžiuje atsi
si manydavo, kad pasau kino laukinius purplelius, gulė į lovą, nebegalėdamas paprastai atsakė, kad jau- • nas vilties ir giedros, giely dar nebuvo tokio šven žiemą neužmiršdavo bičių: nei vaikščioti, nei mokyti. čiąsis taip arti Kristaus, Į dodamas Dievo garbei gieto, tokio neturtingo ir lin dažnai joms į avilius nu- Gailestis apėmė švento jog negalįs susilaikyti nuo smes.
jo draugus. Tačiau jis ra džiaugsmo ir giedojimo.
ksmo žmogaus.
i nešdamas medaus.
Vos tik šventasis nutilo,
Pirmutinis Philadelphijos ir Apylinkės SodaliciPranciško draugai ir mybės neprarado: nuola Paskutinės ligos metu'virš vie”u0^° pasigirdo
Ar jūs žinote: kodėl tas,
tos
jo
veidas
nušvisdavo
įvairių
paukščių
‘
giedojijos
Kongresas
įvyks Sekm., Spalių 11-tą dieną, Šv. Ka
broliai
nekartą
stebėjosi
kurį vadindavo “Kristaus
’
ranciškus
gulėjo
pui

neturtėliu”, buvo iš tiesų tokia jo viską apimančia vidinių regėjimų šviesa.
mai. Tai buvo vyturėliai, zimiero Parapijos salėje, 331 Earp gatvės PhiladelJis prašydavo brolius, kad kiam paslaugaus Asyžiaus ' dagiliai ir lakštingalos. phia, Pa.
visų žmonių giedriausias? meile.
Štai dėl ko! Jis be jokių “Tai šventas, nepapras prie jo guolio giedotų vyskupo rūme. Bet, pajų- Jie sulėkė iš įvairių pasauPirmutinis žingsnis kiekviename darbe yra daug
es besiartinančią mirti,,.. . _
.
giesmes ■paprašė
sąlygą pamilo Dievą. O tas žmogus! Jis myli pa džiaugsmingas
jį perkelti i netur-'brastų atsisveikinti su sunkesnis už kitus. Taip ir šis pirmutinis žingsnis Sokiekvienas, kas taip daro, saulį: tolimas dangaus Dievui, o kai kada ir pats
tingą Porcinkulio vienuo- brangiuoju ’savo broliu, su dalicijų organizavime yra didis darbas. Šame organidžiaugiasi viskuo, kas pa žvaigždes ir mažyčius že joms pritardavo.
neturtingiausiu, labiausiai žavime rūpestingai vadovauja ir sunkiai darbuojasi
sauly gera ir gražu, kaip mės kirminėlius”, apie jį — Nedaryk taip, tėve! — yną. Jo nusprendimas bu mylėjusiu ir linksmiausiu kun. S. Mažeika, Šv. Andriejaus par. vikaras.
Dievo meilės ir galybės at kalbėjo
stebėdamiesi. kartą pasakė vienas jo vie vo neatšaukiamas. Tad ’ žmogum.
P. Gurska.
Kongresui yra paruošta sekanti programa, kuri
spindžiu.
Šventasis rimtai jiems at nuolyno brolis: — žmonės troliai jį paėmė ant ran
prasidės punktualiai antrą valandą po pietų.
Pranciškus dažnai mie sakydavo, kad jam esą ar pasipiktins, kad visiems čų ir, apsupti verkiančių
Kodėl Aš Tretininkas?
žmonių
minios,
nešė.
Malda — vadovaus kun. V. Vežis, Šv. Kazimiero
godavo ant plikos žemės, timi ir labai mylimi visi savo dievotumu žinomas
kuri žolių ir gėlių ošimu padarai dėl to, kad visi tu žmogus taip labai mėgsta Pirmiausia ėjo tiesiomis DĖLTO, kad paskuti par. — Amerikos himnas.
gatvelėmis, ^paskui plačiu
Priėmimo kalba — Kun. I. Valančiūnas, Šv. Kazi
jam pasakodavo apie Die ri bendrą tėvą — Dievą. muziką ir giesmes.
nieji
5
Popiežiai:
Pijus
IX,
vo gerumą. Valgė išmal Pranciško garbė augo O ligonis, išgirdęs tokį keliu, kuris' ėjo į Porcin- Leonas XIII, Pijus X, Be- miero par. klebonas.
“Kam Šioji
dos duoną, gėrė šaltinio kiekvieną dieną. Visi jį baimingą patarimą, mei kulį. Tada ligonis paprašė, nediktas XV, ir Pijus XI, I
.. Konferencija” (Kalba)
. — Kun. S. Makad
čia
sustotų
ir
jį
veidu
vandenėlį, o lygiam šalti laikė Dievo tarnu, troško liai nusišypsojo ir labai
labai ragino įsirašyti į
Sodalicijos Kongreso Direktorius.
atgręžtų į Asyžių.
Tretįjį Ordiną. Geras ka-’
Katalikiškoji Akcija
Kun. E. Paukštis, Aušros
Nešantieji broliai susto talikas visuomet klauso i Vartų par. klebonas, Chester, Pa.
jo. šventasis pasirėmė ant
Marija (Poezija) — V. Trakimaitė, Chester, Pa.
Bažnyčios Galvos. Be to,
jų rankų, pakėlė akis į su tie
Trumpa
Sodalicijos Istorija (kalba) — T. Balčiū
Popiežiai ir patys pri
pančias aukštumas ir pas klausė
prie Trečiojo Ordi naitė, Šv. Kazimiero par.
kutinį kartą pažvelgė į
no.
Dvi dainos — A. Poškevičiūtė, T. Markūnaitė, F.
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
gimtąją savo šalį.
Navickaitė,
akompanuos — A. Azaranskaitė, Šv. Ka
Buvo tyli, giedri rudens 2. Geram ir uoliam kata
MALDAKNYGE
diena. Melsvame dangaus likui Trečiojo Ordino Re zimiero par.
“Sodalicija — Dvasiškoji Kariuomenė” — Sesuo
fone žėrėjo Asyžius, virš gula nesudaro jokių sun
Agnietė Marija iš Šv. Trejybės Kongr. Holmesburgh,
jo stūksojo Sasso Rotto kenybių.
3. Trečiojo Ordino Re Pa.
uolos, o dar toliau matėsi
šviesiai violetinė Subassio gula padeda katalikui ge
Avė Marija (solo) — Ona Urbonaitė, Šv. Andrie
riau užlaikyti Dievo ir jaus par.
kalno viršūne.
Ligonis spindinčiom a- Bažnyčios įsakymus.
“Dieviškasis Pasiaukavimas” (kalba) — Sesuo
kim pažvelgė į labai gerai 4. Trečiojo Ordino Regu M. Elenora, Vilią Juozapo Marijos, Newtown, Pa.
pažįstamą ir mylimą regi la skatina prie artimo
Giesmės — Vilios Juozapo Marijos Akademijos
nį, paskui peržegnojo mie meilės, taikina tautas, Sodalietės.
stą ir garsiai, tartum įsi luomus, šeimas, — platina
Vieno Akto Perstatymas anglų kalba — Šv. Ka
tikrą Brolybę, Lygybę,
žiūrėjęs įteitį, prabilo:
zimiero par. Sodalietės.
— Laiminu tave, šventa Laisvę...
Sutvarkė ir išleido
Skaitymas Raportų:
sis mieste, nes daug per 5. Trečiasis Ordinas duo
Šv. Kazimiero par. — P. Mažeikaitė.
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
tave bus išganyta sielų, da žmogui daug paramos,
Šv. Andriejaus par. — S. Venckaitė.
daug Dievo tarnų gyvens gausių malonių, lengvų
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
Šv. Jurgio par. — Ona Lepo.
išsisaugoti
tavy ir daug iš tavęs bus priemonių
Šv. Mykolo, Easton — E. Pabionaitė.
pašaukta į amžinąjį gyve nuodėmės.
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
Aušros Vartų, Chester, — M. Kučinskaitė.
6. Trečiasis Ordinas turi
nimą.
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
garbingą
praeitį
—
žmoni

Šv. Panelė Pagelbėjo (Perstatymas — Šv. Kazi
Visi nutilo. Kur-ne-kur
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
pasigirdo maldos šnabžde jai yra daug gero padaręs, miero par. Sodalietės.
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukit
krikščioniją.
sys ar išsiveržė nebesulai atnaujinęs
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
UŽBAIGA
“Per Trečiąjį Ordiną ir šv.
komas verksmas.
Pasibaigus programai įvyks iškilmingos pamal
Pranciškus užmerkė a- Pranciškaus Dvasią, pa
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V» x 3y« colio.
kis, pasirėmė ant brolių, Į saulis liko išgelbėtas, ir dos Šv. Kazimiero par. bažnyčioje:
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
Sodaliečių procesija.—Giesmė—Skaisčiausioji.—
ir jie nunešė jį toliau, į dabar tretysis ordinas yra
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
geriausia priemonė žmo Pasiaukavimo aktas—atkalbės Šv. Kaz. Par.
vienuolyno pusę.
Kristaus neturtėliui jau nėms sugrįžti prie Evan čių Direktorius Kun. V. Vežis. — Palaiminimas Ši
Sakramentu. — Giesmė — Sveika Marija.
daugiau nebeteko matyti gelijos”, Leonas XHL
gimtojo savo miesto... Tie-I 7- Tretininkystė stovi
KAINA TIK 02.50
6:00 vai. Sodaliečių užkandis.
sa, jis dar porą savaičių • aukšciaus visų katalikišSodaliečių Dėmesiui! Nepamirškite visos
gyveno tarp mylimų Pororganizacijų ir Brolijų, vauti. Prisikalbykite kiekvieną savo narę dalyvauti
Užsakymus siųskite su money orderiu—
cinkulio brolių, bet paga ji — tikra vienuolija.
kad kiekviena parapija būtų skaitlingai represent
____
8. Trečiasis
Ordinas jama šiame kongrese.
liau po ilgų lėto gesimo
“DARBININKAS”
dienų pasijuto greitai ei- gagėsi visur platinti Jo
Taipgi kviečiame visus, kurie interesuotusi
siąs į tikrąjį gyvenimą. Pranciškaus dvasią, ku sti ir susipažinti daugiau su Sodaliečių veikimu
366 IV. Broadway, So. Boston, Mass.
Tat neturto vanlu papra rios žmonės šiandien taip apylinkėje. Lauksime Visų!
šė, kad jį padėtų ne ant išsiilgę yra. KUR PRAN
*
*
Iki pasimatymo ir susipažinimo su Sodalietės iš
minkštos lovos, bet ant CIŠKUS, TEN IR TAIKA
parapijų, —
kitų
Ten viešpatauja tikras
grindų.
ŠV. KAZIMIERO PAR. SODALIETĖS.
jjįįg
Auštant jis ten mirė pjl- džiaugsmas.

Iškilmingas Sodaliečių Kongresas

“MALDŲ ŠALTINIS”

