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lietuviais, veikiančiais Lie
tuvos naudai arba atsto
Pagalba Rusijai Bus
vaujančiais Lietuvą ir lie
Siunčiama
tuvių tautą, stengiasi pa
kišti koją.
Washington, spalių 8 —
Kaip čia seniai New Yor- Amerika ir Anglija pakar
ke, ruošiant paradą, į ku toja, kad karinė pagalba
Į Maskva, spalių 8 — So ti”, sako rusų pranešimai.
rią buvo pakviesti lietu bus ir toliau nenutraukia
Raudonųjų pranešimuo
vietų maršalo Timošenko
viai, Sovietų Rusijos pa mai siunčiama sovietų Ru
vadovaujamos jėgos smar se yra minimas dar vienas
reigūnai protestavo, kad sijai. Prezidentas Roosekiai triuškina nacių “tan didesnis karo veiksmas,
Lietuvos vėliava nebūtų veltas ir ministras Churkų tvirtoves”.
Pačiame tai šiaurvakariniame fron
nešama. Štai Tarptauti chill atsisakė viešai kalbė
Stalingrado mieste eina te, tarp Maskvos ir Lenin
niame Studentų Kongrese, ti apie antrą frontą.
žiaurios kautynės, tačiau grado. Toje apylinkėje, sa
kaip rašo p. Yčaitė, Sovie Amerika ir Anglija tei
sovietai neužleido nei vie ko rusų pranešimas, rau
tų Rusijos atstovai stu kia sovietų Rusijai visą
no punkto, sako Maskvos donieji atmušė keturius
dentai įteikė ultimatumą, galimą pagalbą. Komunis
priešo puolimus ir užmušė
komunikatas.
kad jeigu Lietuva pasira tai, kritikuodami tų šalių
800
vyrų.
šys po deklaracija, tai So vyriausybes, pasirodo ne
; Raudonieji nušlavė 1,200
Tačiau visuose frontuo
rumunų kareivių vienoje
vietų atstovai nepasira ištikimais piliečiais. Šis
se
mūšiai yra kur kas ma
dalyje. Taipgi laike mūšių
šys. Lietuvos studentai at taras nėra vien už sovietų
žesni
prieš mūšius Stalin
rusai užmušė 500 nacių
stovai padarė nusileidimą, Rusijos išgelbėjimą, bet
kareivių ir sunaikino de grade.
nes šiais karo laikais kelti už visų tautų laisvę ir ne
vyniolika tankų,
protestą prieš vieną iš Są priklausomybę.
i
(Nacių žinios skelbia,
jungininkų gali pakenkti
Rusai Valgo Amerikos
į kad jie užėmė vėl vieną
bendram tikslui, dėl kurio Japonai Puola Solomons
Javų Maistų
i punktą žemiau Mozdoko
šis karas yra vedamas. Ta
Salas
miesto, Kaukaze. Tačiau
čiau kitaip galvoja So
VVashington, D. C., spa
j
nieko nesako apie mūšius
vietų atstovai. Jie, matyt,
lių
8 — Jung. Valstybių
pačiame Stalingrade.
tebesilaiko politikos, kuri Washington, spalių 8 —
Apie 150 Raudonojo Kryžiaus narių Queens, N. Y. Central skyriaus
agrikultūros departmen(Reuterio žinių agentū
buvo jėga pravesta prieš Japonai siuntė daugiau
buvo
jau
pasirengusių,
kai
anksti
rytą
“
emergency
alarm
”
pakėlė
pilie

oaduoda
Italu
radio
tas Praneša- kad Rusija
ra .
Vokietijos - Rusijos karą. kariuomenės į Guadalcar
gauna labai daug Američius. Vaizde matomos Raudonojo Kryžiaus virtuvės skyriaus narės.
pranešimą, kad rusų jeLaikas ir rusams pakeis nal salą, Salomons salose, ----------------------------------------------------—
—
-----------------------------------------kos maisto, kaip parodo
gos, puldamos nacius toti savo politiką, jeigu jie tad atsiimti aerodromą,
lliau nuo Stalingrado, nu- rugpjūčio mėnesio skaitlinuoširdžiai trokšta demo turį Amerikos kariuome Sudarė Patarėjų Tarybą
nės.
Į tiesė pontoninius tiltus
kratijos pergalės ir po ka nės dalys valdo. Bet Japo
Iš Amerikos nuvežta į
i per Don upę ir perėjo į varo demokratinės santvar nams puolimas nepasise- Washington, D. C., spa
Rusiją
daug maisto, kaip
lių
8
—
Prezidentas
Rootė. Amerikos ir Australi
įkarinę jos pusę).
kos pasaulyj.
Tuo pačiu laiku naciai tai greit išverdamu su
Dabartiniu laiku viso de jos kariuomenės nuskan seveltas sudarė tarybą iš J
šešių
narių
—
du
darbinin

naujas sustiprintas jėgas trintų avižų, sudžiovinto
mokratinio pasaulio tau dino vieną Japonijos kari
pastatė į kautynes Kau nugriebto pieno ir kitokių
tos turėtų pamiršti ulti nį laivą ir nušovė 11 lėktu kų, du agrikultūros ir du
Priešas
Kol
Kas
Laikosi
Kiška
Saloj
biznierių - pramonininkų,
kaze. Sakoma, kad nauja ūkio produktų. Tas mais
matumus ir veikti prieš vų.
Ta Guadalcanal sala yra kurie pagelbės James F.
. Rumunijos divizija atvy tas čia buvo supakuotas ir
priešą Ašį vieningai.
Washington, D.
spa rios vienoj dalyj randasi
uždėta ant tų maisto pa
Sovietų Rusija kovoja už taip svarbi, kad Japonai Byrnes, kurie jam pagel- lių 8— Japonų laikymąsi tik 125į jūrų mylios nuo ko į pietrytinę Novorosyj- kelių rusiški užrašai.
sko dalį, nacių valdomą
savo tautos gyvybinius norėdami ją užsiimti, be Byrnes, kontroliuoti karo Amerikos Vakarinėse A- Kiška salos.
>
ekonominius
reikalus,
kad
kovodami
prarado
30
kari

prie Juodųjų jūrų bazę,
Rugpjūčio mėnesį išvež
reikalus.
Demokratinės
leutų salose žymiai silpnė
išvengus
infliacijos.
nių
laivų
ir
240
lėktuvų.
kur
per
dvi
dienas
eina
ta ir pristatyta Rusijai įvalstybės jai užjaučia ir
Mainterių Unija Išsitraukia smarkios kautynės.
ja.
vairių javų ir kitokio grū
ją remia. Taip pat kovoja
Laivynas praneša, kad
Iš CIO
“Du rumunų batalionai dų maisto viso 187,000,000
už savo tautos ^gyvybinius
Attu ir Agattu salose ne
buvo apsupti ir sunaikin svarų.
reikalus demokratinės val
beliko nei japonų pėdų. Cincinnati, Ohio, spalių
stybės — Anglija ir Jung
Jie tapo ištrenkti Jung. • 8 — Čia vyksta United
Valstybės ir kitos tautos,
SUKILIMAI PRIEŠ NACIUS
Valstybių karo jėgų. Japo- Mine Workers unijos Sei
ir tos, kurios dabar yra Anai tebesilaiko tik Kiška mas. Toji unija turi apie
šies pavergtos. Pavergtų
saloj, kuri yra svarbiausia 500,000 narių. Iki šiol prijų tautų laisvieji piliečiai Washington, D. C., spa-. Pakėlė Algas Darbininkams operacijų bazė toje apylin-! klausė prie CIO, bet šis Londonas, spalių 8 — naujų 6 bilijonų dolerių.
______
Norvegijoje ir Danijoje; Be to, Senatorius George
ir buvę piliečiai, kurie yra lių 8 — Prezidentas Roo-I
kėje, ir tik toje saloje ja- seimas nutarė išsitraukti, sukilimai prieš nacius die- pareiškė, kad ateinančiais
seveltas
pareiškė,
kadi
VVashington,
D.
C.-Kapriėmę pilietybę šalies,
ponai dar užsiliko, kuri nes CIO vadai, kaip sako na iš dienos didėja. Tron- metais valdžia turės iškurioje jie gyvena, ben Jung. Valstybės reikalaus,' ro Darbo Komiteto spren- smarkiai puolama iš oro. Lewis, griauną
ą maimerių jheime, Norvegijoje vo- rinkti mokesniais iš gydrai kovoja už visų tautų karui užsibaigus, kad visi dįmu> Chrysler dirbtuvių Galimas dalykas, kad A- uniją ir šmeižia
jų vadą kiečiai sušaudė 25 žymių ventojų
$36,537,000,000,
•v
laisvę. Tai turėtų suprasti “karo kriminalistai”, ku darbininkams pakėlė po 4 menkos karo jėgos 1SJohn
L.
Lewis.
tos šalies piliečių ir areš-kas sudaro trečdalį visų
ir Sovietų Rusijos parei rie nusikalto savo * barba centus į valandą. Darbi trenks japonus ir nuo tos
tavo apie 700 už pasiprie-! valstybės pajamų,
gūnai ir rėmėjai ir vienin riškais darbais prieš civi ninkai reikalavo po 12 cen salos su dideliais jiems
Dvi Naujos Bombos Sprogo šinimą Hitlerio valdžiai. į Kongresas ruošia naujus
gai kovoti už bendrą visų lius gyventojus, būtų ati tų į valandą.
nuostoliais,
kaip
ištrenkė
Danijoje taip pat pasiprie- mokesnių įstatymus. Galitautų tikslą — laisvę ir duoti Suvienytų Tautų
Belfast,
Šiaurinė
Airija,
iš
Attu
ir
Agattu
salų.
vokiečiams didėja. Į mas dalykas, kad valdžia
teismui.
nepriklausomybę.
J. V. Oro Jėgos Bombardavo Kautynėse Jung. Valsty-■ spalių 8 — Per pastarąsias šinimai
žmonės
nebegali gyventi bus priversta įvesti “sale
Lietuviai, kaip ir kitų Prezidentas sako, jog
dvi
naktis
du
kart
įvyko
bių
karo
jėgos
nušovė
šeAšies
Bazę
Graikijoj
po
nacių
priespauda
ir prie tax’
tautų žmonės, praliejo la “tai yra mūsų tikslas, kad
bombų
sprogimas
Belfas

šius priešo lėktuvus. Japo
kiekvienos progos nori iš
bai daug kraujo ir dar teisinga ir tikra bausmė Cairo, Egiptas, spalių 8 nai parodė silpną pasiprie te. Antras bombų sprogi varyti priešą. Daug gyvy
daugiau pralies, kad at būtų uždėta visiems kurs —Jung. Valstybių armijos šinimą, bet visi Amerikos mas įvyko Cullingtree bių bus padėta už atgavi Senatas Atmetė Korporaci
gauti laisvę ir nepriklau tytojams, kurie yra atsa- oro jėgos puolė Navarina lėktuvai grįžo į bazę. Bea- Road policijos barakų a- mą laisvė.
jų Aptaksavimo Bilių
somybę ne tik savo tautai komingi už nekaltų žmo įlanką, Graikijoj, ir suža bejo, kad Amerikos oro jė pylinkėje.
Sprogo
dvi
bet ir kitoms tautoms. Lie nių organizuotą žudymą”. lojo arba sunaikino du gos puolė japonus Aleutų bombos. Viena bomba ne
Washington, D. C., spa
pažadėjo
tuva niekad nesiekė ir ne Prezidentas
Morgenthau Pareikalavo
padarė
jokių
nuostolių,
o
tankerius
ir
keturius
Asalose
iš
naujo
atstatyto
lių
8 — Jung. Valstybių
siekia užgrobti tai, kas jai Jung. Valstybių koopera šies kovotojus laivus.
kita
išrausė
didelę
duobę
centro
Andreanof
salų,
kuNaujų
6
Bilijonų
Valdžios
Senatas po trumpų disku
nepriklauso. Lietuva per ciją su Didžiąją Britanija
šaligatvyj ir sužeidė 17
sijų atmetė La Follette
Reikalams
22 savo nepriklausomo gy ir kitais Suvienytų Tautų
metų
amžiaus
vaikiną.
De

pataisą, kad aptaksuoti
venimo metus neturėjo nariais “įkurti Suvienytų
vyniolika įtartinų asmenų VVashington, D. C., spa korporacijas 50 nuošimčiu
Tautų
komisiją,
kuri
pa

jokio nesusipratimo ir su
areštuota.
lių 8 — Senato finansų daugiau, negu dabar jos
Sovietų Rusija. Taigi ar darytų karo nusikaltimų
tyrinėjimą
”
.
Ši
komisija,
komiteto pirmininkas Ge moka, būtent, kad vietoj
Lietuva nėra įrodžiusi pa
Iš Vilniaus Krašto Gabena orge
pranešė Senatui, kad 16% korporacijos mokėtų
šauliui, kad ji verta lais surinkus visas žinias, nus
Vienuoles
Į
Vokietijų
valstybės
iždo sekretorius 26%. Šį pasiūlymą atme
tatys
nusikaltėlius
už
tą
vės ir nepriklausomybės.
Maskva,
spalių
8
—
So

(LKFSB) Naciai, kaipMorgenthau pareikalavo tė 75 balsais prieš 9.
Britai Bombardavo
Pasaulio demokratijos barbariškumą, kuris vyk
didžiosios valstybės — A- domas priešų okupuotuo vietų vyriausybė praneša,
Osnabruecką
praneša lenkų spaudos akad vokiečių puolimai iš
merika ir Anglija pripa se kraštuose.
gentūra, išdrįso pradėti
žįsta Lietuvai ir kitom pa Rcmfc Šios Šalies apsigynimą! šiaurės Stalingrado buvo Londonas, spalių 8 — gabenti net vienuoles pri
vergtom tautom nepri Pirk Defense Bonds ir Stamps! sulaikyti.
Antradienio naktį Britų verstiniems darbams į
Pačiame
Stalingrade lėktuvai vėl bombardavo Vokietiją. Iš Vilniaus kra
klausomybę ir laisvę. Tai
Šeštadienį, spalių 10 d., 2 vai. po pietų iš WCOP
gi, rodos, būtų logiška, ja, arba. jeigu dabar nėra žiaurūs mūšiai tebesitęsia. Osnabruecką, kur yra što išvežamos į Vokietiją ! stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis gražių
kad tą patį padarytų ir są patogu išsižadėti birželio Sovietai atsiuntė į Stalin svarbus geležinkelio cent lenkės seserys nazaretie- lietuviškų dainų ir muzikos.
jungininkė Sovietų Rusi- 15 d., 1940 m. savo žygio, gradą daugiau naujos ka ras Ruhro distrikte, Vo tės ir Nekalto Prasidėjimo
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir
kietijoje. Tame Vokietijos seserys.
tai nors uždraustų savo pi riuomenės.
klausykite Darbininkų Radio programos.
For VICTORY
liečiams ir pareigūnams Kaukazo fronte, vokie mieste gyvena 90,000 žmo Žiniomis iš Londono na
Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
cių
koncentracijos
stovyk

nių.
Britai
laike
bombar

čiai
sako,
kad
jų
kariuo

dabar
kelti
to
žygio
pripa

BŪT
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
žinimo klausimą, kad ne menė pasivarė 20 mylių į davimo prarado šešius lėk lose dabar yra uždaryta a- ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba
CNITKD
STATE 9
drumsti vienybės tarp pietus nuo Trek upės ir e- tuvus. Keliose vietose su pie 3,000 lenkų kunigų. asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RADKFKNSE
Nemažas skaičius katali
tautų, kurios siekia nuga są 30 mylių nuo Grozny. kėlė gaisrus.
BONDS
kų kunigų yra nacių ir nu DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth
Šį
miestą
Britai
jau
lėti Ašį ir grąžinti pasau Maskva apie tai nieko ne
STAMPS
Boston 2680 arba N0Rwood 1449.
žudyta.
bombardavo 42 kartus.
liui taiką.
sako.

Raudonieji Triuškina Nacių
lankų Linijas Stalingrade

i Priversti Užleisti
Dvi Aleutų Salas

Suvienytos Tautos Po Karo
Baus "Karo Kriminalistus"

Sulaikė Nacius Stalingrado
Fronte Prie Volgos

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Spalių 9, 1942

ĮTAIKIOS žinios
Laivyno Komandierius Monte
riam Išgelbėjo Torpeduojamą

m
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S tolino Pareisimas Sukėlė
nauja M-TirLum
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Šiomis dienomis Sovietų
Rusijos diktatorius Stali
nas atsakė raštu į Ameri
kos korespondento Cassidy klausimus apie karo ei
Jung. J. Petrauskas taip pat bu gą, antrąjį frontą, ir tei
kiamą Anglijos ir Ameri-

AUDEKLAS
Senus daržovių maišus,
bevilnės apatinius, vilnos
apatinius, senas paklodes,
senus priegalvio užvalka
lus, senas užklodes, senus
abrūsus, skepetaites, stal
tieses, senus vyrų marški
nius, bevilnės suknias, se
nas antlanges, vilnones
suknias, senas paltas, dra
perijas ir pan.
KANAPĖS
Visokius maišus, virves
ir uždangas iš kanapių.

Šiomis dienomis
Valstybių Laivyno koman vo kviečiamas, bet tą dieEKSTRA VIŠTOS
Rusijai
dierius Petras Moncevi- ną jis turėjo išvykti reko- jkos
Dėdė Šamas prašo ūki
čius (Moncy), Brocktonie- lekcijoms.
Stalinas savo atsaky■
ninkų
auginti 200,000,000
tis, laimingai grįžo su sa
Komandierius
Moncy mais sukėlė labai daug ne{daugiau vištų rudens ir
vo laivu, kuris buvo prie-Į (Moncevičius) bus šioje a- aiškumų
diplomatinėse
žiemos mėnesiuose, kad
so torpeduojamas kur pylinkėje, kol bus pataisy sferose. Amerikos ir An
Stiprus potvynis, kuris palietė Spring Valley, Wisc., padarė daug ža
padėjus mėsos situaciją.
nors Atlantiko vandenyne. tas jo laivas. Jis yra vedęs. glijos ambasadoriams įsa
los vietiniams gyventojams. Štai vaizdas parodo, kad net namas nukel
Laivas Laramie tapo suža Jo žmona ir trys vaikučiai kyta gauti iš Stalino aiš
ORO BIURAS REIKA
tas ir paneštas nuo pamatų ir kiti nuostoliai padaryti.
lotas, bet sumanaus vado- dabar gyvena Georgia val- kesnių žinių, ką jis savo
LAUJA MOTERŲ
komandieriaus valdomas, stybėje. Brocktonietis ko- reikalavimu, kad sąjungi- Taxi Vairuotojas Prarado
PILOTŲ .
laimingai grįžo į Jung. { mandierius yra apvažiavęs ninkai “pilnai ir laiku” tuOro Biuras prašo mote
~S"Ki
Valstybių uostą pataisy laivais visą pasaulį ir daug ri išpildyti jų pasižadėjirų imti meteorologijos
mui.
ką yra matęs.
mus, nori atsiekti.
kursus sausio 1 d. Seka
Worcester, Mass., spalių Pragyvenimo kainos vis daryti. Pašauk rinkimo
Laivyno Komandierius
Mes lietuviai džiaugia Anglija ir Amerika darė 8 — Taxi vairuotojas nu dar auga, bet pastangos y- komitetą ir tegul tie tavo mos kolegijos jas priims,
Petras Moncy (Moncevi mės turėdami tokių didvy tą, ką galėjo padaryti.
Massachusetts Institute
vežė keleivį į Rockingham, ra daromos sulaikyti šį pa atliekami daikteliai daly of Technology, University
čius) gavo daug sveikini rių, kokiu yra komandieN. H., kur vyksta arklių vojų. Dėmėsis bus atkreip vauja kovoje.
mų už didvyriškumą nuo : rius Moncy. Džiaugiasi ir
J. V. Atstovas Grįžta
og Chicago, Califc n.
Daiktai
yra
—
tas
į
nesukontroliuotas
ūlenktynės.
Kaip
tik
apie
Jung. Valstybių Laivyno j Jung.Valstybių vyriausystitute of Techm
Iš Maskvos
tai sužinojo OPA inspek kio prekes ir į bereikalin METALAS
vadovybės.
University of Ca
bė, ypač Laivynas komantorius, raportavo gasolino gai aukštas algas — mes Metalines lovas ir lovų Aplikacijas reiki?
Komandierius Moncevi dieriaus didvyriškais dar
čius, sugrįžęs į uostą, pir bais. Jis yra mūsų šalies Maskva, spalių 8 —Jung. racionavimo tarybai, kuri irgi turime sulaikyti biz dalis, seną geležį, senus U. S. Weather
Valstybių atstovas Sovie pareikalavo, kad taxi vai- nių pelnus. Mes dabar ži malkų ir anglies pečius, Washington, D. C.
miausia vyko pas savo laivyno pažiba.
tų Rusijai, admirolas Sta- ruotojas grąžintų “S” ga nome, kad priešas — auk grandyklas, senas maudy
mylimą motinėlę, kuri gy
štos kainos — gali greitai nes, žolpiuvius, senus me APLIKACIJOS
diey grįžta į Ameriką, kad solino kuponų knygutę,
vena Webster St., MontelJauną Vaikinę Dėmesiui painformuoti Prezidentą Kitą savaitę taxi vairuo- būti sukontroliuotos per talinius šaldytuvus, senus DĖL VVAVES
lo, Mass. Buvo tai sekma
apie tikrąją karo padėtį, tojas galės prašyti kitos kontrolę kainų. Irgi yra ži radiatorius, senas skalbia Aplikacijos blankos dėl
dienis. Komandierius Petras su savo motinėle iš na- • National Youth Admi- Anglijos ir Amerikos vy-{ knygutės, bet jeigu ir noma, kad be kontrolės, mas mašinas, senus vied- Women’s Navai Reserve
mų ______
nuvyko pas ______
kun. J. ,j _________
nistration rūpinasi, kad riausybės dar kartą pa- gaus, tai kitą kartą neno- pragyvenimas kils taip, rus, senus vamzdžius, ū- bus pasiųstos pagal prašy
Švagždį, Šv. Roko par. kle- { jauni vyrai išmoktų ama- Į kartojo, kad Rusijai bus rėš vežti keleivių į tokias kaip per pereitą karą, ka kės - darželio - automobi- mą. Kurios tik nori įstoti
boną ir LDS Centro Pirmi-' tų. Visur reikalaujama Ii- siunčiama didesnė pagal- vietas, kur nėra būtinai da kilo ligi 63%, ir 1920 m. liaus įmones, senus kati gali parašyti Navai Offiligi 100%.
ninką. Pasikalbėję, ir Ko-' tuotojų (welders), ypa- ba. Tačiau apie Stalino rei reikalinga.
lus, senus pečius, senus cer Procurement Office,
kalavimus
“
pilnai
ir
lai

Po kainų kontrole dra metalinius žaislus, senas arčiausiam District Navai
mandieriui Petrui pareis-. tingai tose dirbtuvėse, kur
pasižadėjikus norą aplankyti savo dirbama karo medžiaga. ku” išpildyti
.
.v
Pavardės Lietuvoje Sušau bužiai, nuomos, kūras, ir metalines tvoras, seną vie Headąuarters, pranešda
butų įrengimai jau suma lą, senus puodus ir indus. mos metus, mokslą, ženymylimo a. a. tėvelio kapą/ Taigi National Youthįmus n^e^o nepareiškė. Adytą
Knig«
žėjo. Nuo gegužės ligi Senas žirkles, senas au binį stovį, jeigu ištekėju
kun. J. švagždys savo au- Administration turi vei-įme^os ** Anglijos vadai
rugpiūčio mėnesio, mais tomobilių dalis, senus e- sios, užsiėmimą vyro ir
tomobiliu nuvežė garbin kiantį centrą, Holyoke,) šerai zino kada ir kur praGautos patikrintos ži to kainos, kurios buvo lektrinius motorus, senus vaikų metus.
gą didvyrį ir jo motinėlę į Mass., kur vaikinai tarp ^eti antrąjį frontą, apie
kapus. Aplankę kapą, grį 17 ir 24 metų, Jung. Vals- kuri. uiP garsiai prabilo nios, kad iki pereitų metų kontroliuotos truputį su elektrinius vėdintuvus, se AIVYNAS PRANEŠA
Tos kurios nebu- nus kibirus, senus metali NAUJĄ ADRESĄ
birželio '-mėn. pabaigos mažėjo.
_____
tybių piliečiai gauna tri- Stalinas.
žo į namus.
Lietuvoje
buvo
nužudyta
{vo
kontroliuojamos
pakilo nius kabinetus arba šėpas,
Komandierius
Petras jų mėnesių litavimo (wel- Amerika ir Anglija neLaivyno Departamentas
Moncevičius pakvietė kle ding) mokslą. Ten taip nori daryti žygio, kurio 15 kunigų: Benj. šveikau- 10%. Rugpiūčio mėn. mes senus bonkų viršus, senus )raneša įsteigimą naujos
skas, Rokiškio altaristas, mokėjom 26% daugiau už ūkio įrengimus, senas sie diasos dėl “specialists”.
boną kun. J. švagždį, kun. pat yra proga išmokti ma reikėtų gailėtis.
F. Norbutą ir savo motinė šinų darbą. Toje įstaigoje Karo metu visi piliečiai Pov. Racevičius, Joniškio kiaušinius negu liepos mė tas, senus laikrodžius, se Specialist (S), ir Shore
lę ryt dieną atvykti pie vaikinai dirba tikrą darbą, privalo pasitikėti savo vy gimn. kapelionas, Vacį. nesį, 18% už salotas ir nus pečių įrengimus, se ’atrol. Kliasa susidės iš
Kuršėnų 16% vištieną ir žalias pu nas metalines golfo boles, oolicistų, kurie prisirašė
tums jo laive, kuris dabar kuris naudingas karui. riausybei ir jos vyriau- Dambrauskas,
pas. 14% daugiau už sal senas skalbiamas lentas ir dėl pakraščių patrolės pa
klebonas,
Jon.
Navickas,
yra taisomas uoste. Kun. Besimokinanti jaunuoliai sįam karo vadui Prezidengyvena patogiai: miega tui Rooseveltui. Mes, ka- Viekšnių kleb., Balys Vė džias bulves ir daug aukš panašius daiktus.
reigų. Aplikacijos siunčia
dormitorijoj, gauna pa- talikai, pilnai pasitikime gėlė, Veprių kleb., Pranas čiau už sviestą, žuvį, mil GUMA
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
mos arčiausiam Navy Retus,
sūrį
ir
kitus
maisto
Viltkevičius,
Skorulių
kle

Gorsetus,
guminias
pirš

valgyti ir pasilinksminti, i savo vyriausybei ir karo
cruiting Station ir turi
Re». Šou 372»
Šou 4*18
Ten yra didelis valgoma- vadovybei, kad ji daro ką bonas, Stankevičius, Vil produktus — maistas, ku tines, senas padangas, se turėti rekomendacijos lai
kambarys, socialis. gali, kad laimėti pergalę, niaus krašto kunigas, Jo ris sudaro 2/5 dalis mūsų nas dviračių padangėles, škus nuo aplikanto dabar
UthuanianFumitureCo. sis
nas Petriką, Lankeliškių valgio. Už kiekvieną dole senus guminius batus, se tinio dabdavio arba polici
kambarys,
žaidimams
M0VER8—
Tie,
kurie
stato
vyriau

vik., Dr. Just. Dabrila, Vil rį praleista dėl maisto nus kaliošus, gumines kū jos viršininko.
kambarys, rašymui kam
OWI.
Insured and
sybei
reikalavimus
atida

kaviškio sem. prof., Vacį 1939 m .vasarą mes dabar dikių kelniukes, guminius
barys ir knygynas. Ten
- MEDOS
kamščius, guminius čiul
taip pat yra arti “swimm- ryti antrą frontą, pasi Balsys, Lankeliškių kleb., mokam $1.35.
Loeal A Long
tarnauja
priešui,
kurio
Andrius Juknevičius, Mer Šį augimą sustabdyti pikus, guminias grindims Grynas bičių medus, kurį bi
ing pool” ir atletiškas
Dtotanoa
šūkis
yra:
“
Suskaldyk
it
kinės kleb., Jonas Tuti prezidentas Rooseveltas ragažes, guminius šiurkš tės sunešė iš žydinčių javų, gė
laukas.
Movtng
Valdyk”.
nas, Palomenės kleb., Va prašė Kongreso pagelbėti tus, kelraištis, guminias lių, pievų ir medžių yra tikras
Be to, kiekvienas vaiki
326 • 328 West Broadway
lentas Balčius, Pusnės jam kontroliuoti nereika korkos, gumu apdengtas vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
nas gauna $10.80 į mėnesį
So. Boston, Mass.
kleb., Matas Lajauskas lingus paaugimus ūkių vielas, guminias sėdynes. medaus ir gerk jį su arbata'ar
Bobas Iš Ispanijos
mokėti. Kiekvienam vai
Malėtų kleb., Jonas Dau produktų kainose.
Iš gurno padus ir kulnis kava vietoje cukraus. Kas var
kinui, užbaigusiam kursą,
gėla,
Stirnių
kleb;
Jei
kas
REIKIA
TAUPYTI
ietaus
paltus, šukas, pai toja medų — to slogos nevar
TeĮephone
(LKPSB) Spalių 12 dieJung.
Valstybių
Samdy

turėtų
tų
nužudytų
kuni
SO. BOSTON
SEKANČIUS
šelių ištrintojus, senus gina. Kvorta kamuoja tik 85c.
mo Tarnybos viršininkas ną — Ispanijos valstybinė gų fotografijas, laiškus
1058
darželių
aplaistytojus Jo galite gauti “Darbininko”
Amerikos
Industrijų
pagelbsti surasti darbą. šventė. Ta proga, galime ar turėtų kokių kitų žinių
Taupymo Komitetas paga caršto vandens bonkas, administracijoje, 366 W. BroadBay Vlew Motor Service
Jeigu kuris iš lietuvių prisiminti, kad Madrido apie juos, maloniai prašo mino sąrašą daugiau kaip >oles, siutus, maudynės way, So. Boston, Mass.
vyskupas neseniai spaudai
STUDEBAKER
“DARBININKAS”
vaikinų, minimo amžiaus, duotame
pasikalbėjime me tuojau nusiųsti tuo a- 100 namų ir ūkių daiktų, kepuraites, šienikus, ba
Automobilių Ir Trokų AgcntOra
366 W. Broadway,
yra interesuotas, tai jis
... - .
_ ;•
dresu: kun. J. Prunskis, Į kurie turi medžiagą,
us, paklodes, ragažes, se
Taisome visokių kSdlfbysčių auto
So. Boston, Mass.
gali kreiptis
ną bonkų gumą ir pan.
mobilius. Taisymo tr demoostravl
®
h
iį NYA arba talikai šiuo metu ypatingą 3230 So. Lituanica avė., yra reikalinga karo
mo vieta:
United States Employ- dėmesį atkreipia į priemie Chicago, III.
dukcijai.
ment Service office. Di sčių, darbininkijos gyve
Sąrašas prašo seiminin
1 Hamlin St., ir E. 8th St., džiojo Bostono Jaunuoliai
SKAirnOTC ir HJttlNKITE
kės
padėti ženklelį prie
Portugalijos Šventė
SOUTH BOSTON, MASS.
nimą. Čia kuriamos naugali kreiptis į NYA ofisą, jos parapijos, kurios bus
kiekvieno daiktelio, kuris
du syk savaitinį laikraštį
Joe. Kapodlūna* Ir Peter Trečioką*
101 Tremont Street, Bos drauge ir socialinės gero (LKFSB) Spalių 5 dieną turi karui reikalingos
S&vlnlnkaL
ton, Mass.
“Darbininkę”
vės židiniai. Prie tų prie pripuola Portugalijos val medžiagos. Kiti įrodymai
praneša,
kaip
peržiūrėti
miesčių bažnyčių bus val stybės šventė. Portugalija
Jis yra tikras tavo draugas
gyklos neturtingiesiems, turi netoli astuonių mili visą namą nuo attiko ligi
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
Užsisakykite Tonfto Pas Mos
mokyklos vaikams ir prie jonų gyventojų, jų tarpe skiepo, garažą, darželį,
ir surinkti vi
Pristatom geriausį toniką Pikni glaudos. Ispanijos katali netoli septyni milijonai prienamius
“DARBININKĄ”
kai rodo nemažą aktyvu katalikų. Portugalijos val są atliekamą medžiagą
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir mą, taip pvz., katalikų jau stybiniam gyvenimui da vieną vietą, kad patogiai
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
nimo organizacija 1934 m. bar vadovauja Salazaras, ji būtų surenkama.
Pusei metų------------------------ $2.00
visokiems Parengimams.
“Tada atsiminkite”, įro
turėjusi 20,000 narių, da daug nusipelnęs sutvarky
Imant sykį į savaitę metams ....—- $2.00
Kainos prieinamos.
bar turi daugiau, kaip damas pairusius krašto fi dymai sako, “kad jūsų at
Pusei metų __________ *______ $1.00
100,000. Civilinio karo me nansus. Jisai yra geras ka sakomybė kaip amerikie
čekius ar money orderius siųskite:
tu įsteigtas katalikų laik talikas, aiškiai pasisako ir čiai yra pristatyti tuos
raštis “Signo” dabar turi prieš “kapitalizmo eksce daiktus kovai, taigi nuneš
“DARBININKAS”
daugiau kaip 100,000 skai sus ir prieš destruktyviu į kite savo atliekamus daik
Grafton Avė., Islingtcm, Mass. Tel. Dedham 1304-W tytojų. Ispanijoje iš 25 mi komunizmą”. Iš jo laukia tus į arčiausią rinkimo
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
stotį.
Jeigu
nesiranda
arti,
me
dar
drąsesnių
sociali

gyventojų 23 mili
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R lijonų
nelauk pakol įsakys ką
jonai laikomi katalikais. nių reformų.

Naminis Frontas

Myopia Club Beverage Co.

Penktadienis, Spalių 9, 1942
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DARBINIK KAS

drįso atvirai pareikšti savo tuvos. Pirmininkė viešai kon
nuomonę. Diskusijų pirminin grese paskaitė mano duotą pa
(THE WORKER)
kas buvo priverstas man atsa reiškimą, bet neleido jokių dis
________
--------------- ------------ «
________
Published every Tuesday and Friday exeept Holidays such as
kyti, bet jis sąmoningai vengė kusijų kelti, nors viena negrė
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Kaip žinoma, rugsėjo 2—j
I Need YOUI Help!
sisakyti dėl imperialistinių šie- diskutuoti BaUijos klausimo. | studentė reikalavo platesnio paLabor Day, Thanksgiving and Christmas
, kimų ir Europoje. Per diskusi- Jis paaiškino, kad nei britų, nei
5 dd, š. m., Washington,
-------- by--------i jas Imperializmo galas dėme- sovjetų kritikavimas neparodo aiškinimo dėl Lietuvos poziciD. C., įvyko Tarptautinis
•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LA8OR
jos.
i sys buvo koncentruojamas vien blogos valios jų atžvilgiu, bet,
Entered aa second-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, Studentų Kongresas. Da
"Posėdžiui pasibaigus daug
Mass. under the Act of March 3, 1870.
į britus Indijoje. Aš pareiškiau, :atvirkščiai yra naudinga jų
lyvavo apie 300 studentų
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 iš apie penkiosdešimts įkas atėjo manęs klausti, kodėl
kad mes Europoje turime taip: klaidas iškeltL
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
Lietuva nepasirašė. Išgirdę,
pat savo imperializmo problevairių tautų, tarp kurių ir
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION KATES:
“
Sovietų
delegatai,
atrodė,
kad tai dėl sovietų spaudimo,
mas ir paminėjau Sovietų impe
mūsų . tautos studentai,
P.
Domestic yearly____________$4.00
Amerikoje metams _________ $4.00,
TT .
jau
turėjo
paruoštas
instrukci

daug kas man simpatizavo ir
rialistinius darbus Baltijos val
vaitojo metams.... $2.00 Baltinis 1S GillCagOS
UniDomestic once per week yearly $2.00 Viena kart
jas
iš
Maskvos.
Ir
ne
vieną,
bet
reiškė užuojautos. Kiti net pa
Užsieny metams ___________ $5.00 versiteto ir Hypatia YčaiForeign yearly ____________ $5.00
stybėse. Pareiškiau, kad kai
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
sovietai pasidarė kultūringųjų daug kartų sovietai prieš lietu- reiškė pasipiktinimą ir norą iš
tė iš Michigan Universite
Europos tautų sąjungininkai, v*us ^ra Panau<loję savo mėgia- kelti visą dalyką kongrese ir
DARBININKAS
to. Lietuviai studentai at
tai aš buvau priversta tylėti aSinkią- ultimatumų. Nebuvo perduoti reikalą balsavimui;
366 West Broadway,
South Boston, Mass. stovavo Lietuvą.
TeĮephone SOUth Boston 2680
pie
Sovietus
ir
jų
elgesį
Lietuį
kitaip
ir šį kartą. Kongresas bet buvo jau per vėlu, nes aš
Studentė p. Yčaitė labai
vą okupavus. Bet, jei leidžiama turėjo pasirašyti deklaraeiją, buvau priversta prižadėti to
įdomiai aprašė to Kongre
Pirk Karo Bonus šian
taip
kritikuoti britus, tai gali-, kurios svarbiausi punktai buvo: klausimo nekelti viešame susi
so eigą savaitraštyj ‘Ame dien. Jie tave ryt išlaikys.
ma
ir
apie kitą alijantą pasisa-' naclzmo sutriuškinimas, antro rinkime.
rika’. Ji rašo:
' fronto atidarymas, pageidavi“Lietuvos politinė padėtis ne
‘Kongresas ir jo posėdžiai1 sovietai tiesiai iš Maskvos. kyti. Keliais žodžiais nupiešiau
pakitęs nuo to, kad Lietuvos de
vyko American University (vie-',Trys buvo tiesiog paimti iš mū- sovietų okupacijos vaizdą — o- mal. IndlJal ialsves
_____
I šio lauko: vienas skolas su kupaciją, kuri dengiasi “strate-grųzmH laisvę vt- legatas negalėjo pasirašyti tos
no iš VVashingtono universite- šio lauko
Kongreso pirmi- Deklaracijos. Tai tik buvo įdo
tų) salėse. Kas vakaras bendras trumpu sijonėliu iš Libijos kau- ginio tikslo“ vardu, bet iš tiesų
kitas jūrų karininkas,
Rusijos ekspansijos tiks.! nmke vos kelias valandas pnes mus visuomenės ūpo išreiški
(Turinys paimtas iš “The Month”, London)
posėdis su įžymiais kalbėtojais tynių,
daugelyje
jūrų
lams.
Taip pat ir jų dabartiniai Deklaracijos pasirašymą mane mas. Daug kas visai nematė so
Komunistai garbavoja sovietų sąjungą. Tai jų vykdavo puošnioje Labor De dalyvavęs jau
biznis, tai jų duona. Bet jie liepia ir mums katalikams partment salėje, kur marmuro mūšių. Jų vadas buvo kun. Alan reikalavimai, kad alijantai pri- pasisaukusi pranese, kad sovie- vietų pozicijos logikos: kodėl
sovietus liaupsinti. Vartoja carišką toną: “byt’ po sie- grindys ir kolonos, o sienos ir Booth Anglijoje gerai žinomas pažintų juos Lietuvos šoviniu- tai Jtei e utimatumą: jei Lie visos kitos tautos gali kalbėti
P^asys. tai jie nepasuk apie tarptautinę kooperaciją, o
mu” — taip turi būti, jei ne — tai būsite priskaityti lubos išpuoštos aukso omamen- kaipo jaunimo ir studentų va- kais, yra ne kas kitas, kaip imvienintelis Sovietų išreikštas
prie nacių propagandistų. Mat, pas komunistus yra tais. Diskusijos vykdavo iš ryto das. Anglų delegatai buvo savo perializmas. Lietuviai, kurie sys'
pageidavimas tuo atžvilgiu yra
tik dvi žmonių rūši: arba naciai - fašistai, arba bolše temomis kaip “Tmpe-rializmn i valdžios įgalioti ir akredituoti. kenčia dabar sunkų narių oJfctt-j “Apgalvojusi rimtą padėtį ir užgrobti kokias tai mažas Eu
vikai. Susimildami, duokite kiek vietos ir demokra galas”, “Būsima pasaulinė san Taip pat buvo su sovietais, ku- pa^i08 jungų, deda visas viltis Sovietų - Amerikos santykius, ropos tautas karui pasibaigus.
tvarka”, “Pastovios taikos gali rių buvo trys: vadas Krasav-a^Jantų laimėjime ir tikisi, A:ad pareįškiau, kad atsisakysiu nuo
tams.
čenko, siųstas Maskvos jauni-[United Nations, ištikimos At- teisės ir net nekelsiu kongrese
"Toks neaiškumas pasiliko
Admiruoti kovojančią už savo tėvynę rusų tautą mybės” ir tt. Temos buvo nagri mo,
du
likusieji
iš
karo
lauko
—
,
^
azifo
karteriui,
grąžins
laisvę
to
klausimo.
Norėdama
išvengdaugelio ten dalyvavusiųjų
lengva ir natūralu, bet liaupsinti komunistų ideologi nėjamos iš ekonomiškos, socio- moteris - leitenante Pavličenko
pasaulio tautoms. Nors ti priekaištų, jog Lietuvos de-: mintyse. Jie gerai mane supra
logiškos ir kultūrinės pusės.
ją ir tvarką tai jau skirtingas uždavinys. Automačiai Taigi, galima sakyti, buvo sten ypač verta paminėjimo.
tai buvo trumpa kalba, bet ji; legatui nepatinka deklaracija, to, kai aš sakiau, kad sovietai
atsiverčia antroji medalio pusė: barbariški bolševikų giamasi praplėsti studentų aki „
.
.... ,,
paliko įspūdžio didelėje dalyje! aš įteikiau Kongreso Komitetui yra ne iš to pasaulio, kaip kul
Kongrese buvo ypač skeltas kongreso „arių vjeni mane
laikydamasi
darbai Lietuvoj ir bendras, esminis, pats svarbiausias ratį ir duoti jiems vaizdą naujo
tūringos Europos tautos, ir jų
naujas
pasauly
kur,
ai,jauta,
rš
kiti
visi
vi<fnbal
.
'au3imo
komunistų veiklos reiškinys — žiaurus persekiojimas ateities pasaulio. Žymūs kalbė
pažiūras į gyvenimą, žmones, į
religijos. Apie tuos du dalyku tiek jau buvo rašyta ir tojai bei diskusijų vedėjai buvo: svajoja pastatyti an šio karo laį stebėjosi, kad tokiais lai- viešame posėdyje. Tokiu būdu, teisybę ir neteisybę, suderinti
paliktų griuvėsių. Kadaug. de-, kais kai
ten atstovaujamos tautos su mūsų pažiūromis yra labai
teberašoma, kad juos kartoti, rodos, nebūtų reikalo. ponia Roosevelt, Norman An- mesio
centras buvo United Na1
J
Bet šiuo akyplėšiškų agitacijų metu jų prisiminimas geli, Stephen Duggan, Hugo F. j tions, tai aiškiai ir sovietų dė kau ja, nors vienas delegatas Į pasirašė deklaraciją — be Lie sunku”.
daug gali pasitarnauti tikrųjų faktų nušvietimui.
Artuccio, Walter Nash, Naujo-; iegacįja gavo daug aplodismen-1.
•
i
■#
■
s

DARBININKAS

Sovietų Studentų Ultimaiutras Prieš Lietuvą

Rusų Tauta Atsilaiko Prieš
Sovietų Bedievybę

Bolševikų veikla Lietuvoj sudaro ilgą, ilgą trem
tinių litaniją, kuri niekad, rodos, nepasibaigs, tarsi ta
jų herojiškumą, su
*
*______________
'
9
daina be galo. Dėl persekiojimo religijos teroro metu Charles Thomson iš State De- galybę
(1918—1920), tik tiek čia prasitarsim, kad bolševikai
sireiškimais. Jie vieni kitus gy Mons- K- Jasėno, Meno Istorijos Kūrėjo, 75 Metų Amžiaus Sukaktis. — 20 Mėty
nužudė 26 pravoslavų arkivyskupus ir vyskupus ir World Association, kinų n
Rasė Vieną Veikalą, Pašvęsdamas Tam Visą Savo Laiką Ir Turtą6775 kunigus. Nužudytų tikinčiųjų piliečių skaičius teris Hu Shi ir dar daug kitų. rė: Krasavčenko fknka pamojo
>
‘
Daugumoje
tie
studentai,
kuį
leitenantę
Pavličenko
su
žosiekia milijonų. Terorui kiek aprimus, prasidėjo kito
— Kiekvienoje
tautoje tekdavo išsikalbėti. Jie tai jo. Savo knygose taip jis
kios rūšies persekiojimas. Tai kalinimo, ujimo, iškone- rie Kongrese atstovavo vienam džiais: “Tai mūsų herojus—jit
nušovė 309 nacius”, glūdi dieviška genijaus ki- ir ėmė skatinti parašyti atsiliepia apie meną:
veikimo, pašiepimo vajus. Tam pakinkyta kino, radio, ar kitam kraštui, buvo tokie, savo ranka
..
, .. ,kad, sovie. birkštėlė,’ laukdama tinka- lietuviškai meno istoriją, j — Menu apsireiškia tauGalima
pasakyti,
teatrai, spauda. Organizuota nuolatinės eisenos, ku kurie jau seniai iš namų buvo į
J110®
^gOS, a a ga e- Ryžausi. Karo metu buvo tos dvasia, jos džiaugsmai
riose biauriausiu būdu buvo išniekinamas tikėjimas, Ameriką atvykę savo studijų tai ir indai daugiausia susidones
tų
užsiliepsnoti.
Tokios labai sunku su literatūra,' ir vargai, pažiūros ir pajo tarnai, jo apeigos. Dvasiškiams ir tikintiesiems pi tęsti. Nei iš Kinijos, nei iš Indi- mėjimo sukėlė kongrese,
jos negalėjo tiesiai atvykti dele Indijos laisvės atgavimas yra medžiagos duoda jai meno bet šiaip taip per pažįsta- pročiai, gerovė ir neturtas,
liečiams buvo atimama pilietybės teisės; bet kas juos gatai, taip pat ir iš Europos ar labai'^aktualus kia^imZBuvo istorija r(Wdama v praeitų Į mus pavykdavo parsi- • Menas džiaugiasi, verkia,
galėjo medžioti ir žudyti kaip laukinius žvėris. Nau kitų žemynų. Todėl visų dėme-L.,.^.
____ opozicija britams met^ gražybes ir zadinda- j traukti iš užsienio. Teko tiki, kovoja ir triumfuoja
žymi didelė
joji konstitucija neva tai skelbia tikybos laisvę, bet aį traukė anglų ir sovietų deleJypač diskusijose, kai britų ir in- ®adalles Pamėgimą, Ji pa-! gerokai pasėdėti — per- drauge su tauta. Lankydraudžia tikėjimo dėstymą mokyklose ir net šeimo gacijos, kurios specialiai atvyko dų delegatai pasikeitė nuomo- kelia. mieSanclus . tautoje skaitai vieną, kitą knygą, damas Lietuvą keliaumnse, o bedieviškai spaudai teikia pilniausią laisvę ir gau iš savo kraštų tam tikslui. Abi nėmis. šiaip ar Uip, ta opozici- f?nU“S “L ‘Y‘na J“°S Pne ° ras-vtl nėra ko- Bet ir kas aptinka daug kryžių,
sią paramą iš valstybės iždo. Leidžiama bedieviški delegacijos atskrido lėktuvu, ja britams davė man progos pa-i kurybos darbo. — taįP nu- parašiuspirmutines kny- koplytėlių puikių baznylaikraščiai “Bezbožnik”, “Antireligioznik”, “Komso- -_____________________________________________________ pasakojo savo darbo in- gas buvo sunku su išleidi- cių, o salia jų nuskurdumolskąja Pravda”, “Priešreliginės Valstybės Publika Nežinia iš kur vis daugiau jų atsiranda. Jie veikia tencUas mons. Kaz. Jusė- mu. Kfiiiau, — pasakojo sias grįčias ir nešukuotus
bet labai drąsiai ir sumaniai. Darbuojasi paka-;toliauI autori“%žino- gyventojus Kad keleivis
cijos”, “Bolševistinis Valstiečių Vadovėlis”. Organi slaptai,
.
,
....
. , .
,
Į pitalinį veikalą — meno iš- mam knygų leidėjui Her- ir nesuprastų lietuvių kairengimuose, choimose vaidinimuose ir taip moka sa-jtoriją Tuo savo darbu
deri(jj>
tas Jvokietis
suprastų, jog
zuojama stiprus “Bedievių Frontas”.
Prieš tokias milžiniškas sovietų valstybės pastan vo luomą paslėpti, kad kartais gauna eiti mokytojų saį nusįpeinė visos lietuvių ’ atsakė: "Pagal mano turi- ten gyvena vargdieniai,
gas, rodos, būtų neįmanoma tikintiesiems atsispirti, pareigas. Kartais dirba amatninkų darbą. Pav., kuni-1 tautos pagarbos ir savu mas žinias lietuvių tauta perimti tikėjimo dvasia,
ypač kad jiems neleidžiama naudoti nė menkiausių | gas, lopydamas batus, dėsto jų savininkui religiją. To- laiku nei patys kairiausie- dar nepribrendusi meno kurie ant žemės gal sunkų
priemonių religijai apginti. O bet gi rusų tauta nesi- Į kia slapta, nesučiuopiama dvasiškijos veikla atneša ji Lietuvos laikraščiai su istorijai”. Tas užgavo pat- traukia jungą, bet drąsiai
duoda priverstinai bedievinama. Jos heroiškas pasi bedieviams tikrą galvos skaudėjimą. “Pravda” skau- dideliu prielankumu atsi- riotinius jausmus ir būti- į amžinastį žiūri, laukdami
priešinimas prilygsta ryžtingoms prieš vokiečius kau džiai nusiskundžia, kad baigusieji mokyklas vaikai liepė apie tą pasišventėlį.' nai ryžausi patsai išleisti, danguje užmokesnio už
tynėms. Rusų tautos prieš bedievių pastangas atspa gan dažnai pareiškia stiprių religinių palinkimų. Viens Šiemet jam sueina 75 am- Tam sumobilizavau visus savo vargus. Viltis šypsos
rumą paliūdyja pačių bedievių raštai. Madam Krups (Simon Čubakovskij) net pašovė savo tėvą už ką tas žiaus metai (gimęs 1867 savo išteklius. Iš parapijos iš jų baltų langinių, margų
kaja (Lenino žmona) rašo, kad rusų dvasiškiai prisi išniekino Kristaus paveikslą. Viena mokinė dažnai m- ru£s- 18 d.), taigi jis gaunamos pajamos buvo rūbų, puikių rūtų darželių,
^a^au nusipelno mūsų permažos. £miau dėstyti iškilmingų
procesijų ir
taikė prie naujų sąlygų ir slaptai, bet sėkmingai dirba melsdavosi į Šv. Anastaziją, kad padėtų jai gerai movokiečių,
lotynų,
prancūkompanijų,
kurių
galo nekytis.
“
Kovojančių
Bedievių
Draugija
”
liūdnai
pareisdemes
^°apaštalavimo darbą. Vadina juos Kristaus pėkštininzų,
lietuvių
kalbą
latvių
simato
”
.
kais, kurie heroišku pasišventimu suteikia žmonėms kia, kad “Bažnyčios įtaka masėse vis giliau pasireiš- KĄ PASAKOJO PATSAI
K. J. Prunskis.
7^°^. seminarijoje ir
dvasinį patarnavimą. “Bezbožnikas” taip apie juos at kia, ypač jaunimo tarpe”. “Komsomolskaja Pravda” RAŠYTOJAS
verfcslena kad Ukrainoje didžiuma jaunimo eina ) Pradžioje 1940 metų be- sas
skyriau Meno Issiliepia:
Maldaknyge
“Keliaujantis kunigas lagamine bažnyčią nešioja bažnyčią”. “Bezbozmk” atranda “daugeli tikinčių į važinėdamas po Latviją torijos leidimui O išlaidos
yra tokių ir tarp universitetų studentų, buvau užsukęs į Mintaują buvo didžiulės. Kiek kašsi. Jis apsirėdęs kaip paprastas darbininkas, bet turi Dievą. Daug
, . .. ,. .
... . .
a i •
ii
•
a
a ii- a
i “Darbininke” galite gauti ką
su savim bažnytinius drabužius ir visus reikmenis Mi Grynai materialistinis aiskimmas tokių klausimų, pas tą nuostabų lietuvi, tavo vien padarymas katu tik išėiusia iš spaudos didelė
gyvybės
- ------- ““ sutvėrimas,
-------------•"* ant žemės atsiradi kurs visas
aantaVPas - paveikslų knygai. Pvz., mia raidįmi, klm. p,. Juškaiįio
šioms laikyti. Slaptose pamaldų vietose jis dalina Ko kaip pasaulio
ir
visą
savo
laisvalaiki
su- vieną paveikslą turėjau išleist, maldaknygę _ -Maldų
mas,
žmogaus
pradžia,
—
moksleivių
nepatenkina,
ir
muniją, atlieka vedybų apeigas, šventina krikšto van
denį, kad tėvai patys galėtų vaikus krikštyti, kuomet jie ieško tam atsakymo religijoj”. (“Bezbožnik”, bal. naudojo tam, kad duotų specialiai iš Lietuvos ga- Šaltinis”, ši maldaknygė yra
mūsų tautai taip brangią benti į Rygą, kad būtų ga paranki kaip vyrams, taip ir
kunigo negali susilaukti. Po pamaldų jis aplanko ligo 5,1941).
— gražiai
.......
,
. išleistą, iįma padaryti spalvuotus moterims, nes ji yra nedidelio
Net raudonojoj armijoj pasireiškia religinis są dovaną
nius. Paskui keliauja į kitą kaimą”. (“Bezbožnik”, bal.
»
J y
jūdis. “Komsomolskaja Pravda” pastebi, kad Ukrai puikiai iliustruotą meno jo atvaizdus”.
21.1939 m.).
formato — 5*4 x 3% colių.
istoriją. Jo kambariai nu-i
Storumo apie pusę colio, odos
Kitas bedievių laikraštis “Antireligioznik” šitaip noj dauguma jaunimo ir raudonųjų karių lanko baž krauti knygomis ir vertin- ŽODELIS APIE MENĄ
nyčias. “Ypatingai pasireiškia kryptis į religiją tarp gaiš meno kūriniais. Čia' Mons. K. Jasėnas labai apdarai, ant kurių įspaustas
tą vaizdelį papildo:
“Dvasininkai yra didžiausi skurdžiai ir gyvena raudonosios armijos karių. Jie yra pamaldūs, ramūs jis ir praleidžia visą nuo džiaugėsi, kad jau 1939 gražus auksinis simbolis —
nepakenčiamiausiose sąlygose. Jų bažnytiniai drabu ir savy susikaupę”. Vokiečiams įsibrovus į Rusiją, bažnyčios darbo atlieka- metaiš Istorija buvo baig- kryžius karūnoje. Kaina tik
žiai ko praščiausiai pasiūdinti, kielikai mediniai ar Maskvos katedroje laikė pamaldas Patnarcha Sergi-, ma laiką. Apie to didžios ta šias knygas jisai rašė $2.50.
blekiniai. Nieks jų neatskirtų nuo paprastų žmonių. jus ir 26 dvasiškiai. Cerkvėje buvo susigrūdę 12,000 vertės veikalo atsiradimą daugiau kaip dvidešimts
Jie dirba kaip papraščiausi darbininkai. Jie yra na žmonių ir nesuskaitomos minios lauke. Nenuostabu, autorius pasakojo:
i metų (spausdinti buvo
riai įvairių sindikatų bei draugijų ir atlieka labai nau kad tokių faktų akyvaizdoje pats Stalinas įsakė mels — Menu nuo seniau do- pradėta 1921 ir baigta
dingus visuomeninius darbus. Daugelis jų yra sportų tis į Dimitrį Donskojų, pravoslavų karį-šventąjį...
mėjausi. Užklupo Didysis 1939 m.). Menas jam buvo
Lengvai
ir
noriai
galime
gerbti
rusų
tautą,
didvy

karas. Užplūdo vokiečių o- vienas didžiausių turtų ir
vedėjais, skaityklų ir chorų direktoriais, kuomi jie
patraukia daug komunistinio jaunimo”. (“Antireli riškai kovojančią prieš naminius bedievius ir vokie kupacinė armija, bet tarp jisai nesigailėjo tam reikačius užpuolikus. Bet už ką turėtume garbavoti bedie jų buvo gerokai apsišvie- i lui pašventęs savo gyvenigioznik”, No. 5,1939).
Uždarymas vienuolynų nepanaikino vienuolių. viškąjį komunizmą? Už kruvinus darbus Lietuvoj? K. tusių kapelionų, su kuriais1 mo laiką ir viską, ką turė-
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DARBININKAS

Pennsylvanijos Žinios

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS

rektorius Juozas Kavaliauskas.
Žemiau talpiname iš Lie 8334. Petnūkevičienė, Šiau-’ guslavas), gimus 1912, ūkin.
PH1LABELHHA, PA
Service Flag šventinimo cere
j 8359. Peža, Vitas (Juozas),
tuvos išvežtų gyventojų liai.
monijas vykdė kun. V. Vežis.
Sibiran sąrašą, kurį su 8335. Petrikienė, Marija (Jo- 20, studentas, g. v. Mažiškiai,
KARO TARNYBOS VĖLIA
Garbės svečiai pasakė turinin
rinko ir sutvarkė Lietuvos nas), 30, siuvėja, g. v. Gervė-’ Griškabūdis.
VOS šventinimas
gas kalbas, būtent, adv. M- kli
8360. Peža, Povilas, (AutaRaudonasis Kryžius. Žis čiai, Knistužkig.
Spalių 4 4. š. m. Šv. Kazimie- ; kas, 25-.to distrikto policijos
sąrašas yra labai svarbus, 8336. Petrukienė, Jane (Vi- nas), 35, samdinys, g. v. Skaro
lietuvių parapijoj įvyko karo] viršininkas, prof. Sena, kun. St.
nes iš jo Amerikoje gyve nonas), 37, ūkin., g. v. Gervė- piškis.
tarnybos vėliąvos iškėlimas ir Raila ir trys motinos, kurių sū8361. Pežienė, Ieva, 30, šeim.
nanti giminės ar pažįsta čiai
šventmimas. Pirmiausia įvyko' nūs jau yra žuvę karo lauke,
mi galės sužinoti apie sa 8337. Petrukaitė, Valentina g. v. Viešionys. Kupiškis.
paradas gatvėmis. Paraduojant'būtent, p. Kaulakienė, kurios
88362. Pežaitė, Uršulė (Antavuosius, nuo kurių dabar (Pranas), 13.
grojo Šv. Jurgio lietuvių par. sūnus pirmutinis iš Philadel8338. Petruvienė, Eugenija nuas), 27, šeim.
negauna jokių žinių.
benas, vad. kap. Pranui Šapra-: phijos žuvo. Lietuvis kapitonas,
Sąrašas sunumeruotas ir (KramtąntinfiK) gim. 1891, g. 8363. Pežaitė, Felicija (Ponui ir kun. Jeronimui Bagdo- j kuris jau antrame kare tarnau! vilas), 18, studentė, g. v. Kualfabetiškai * sudarytas. v. Paulinava Švenčionys.
nui. Benas užsitarnavo didelę' ja. Lietuvą atstovavo p. BegiPirmiausia paduoda išvež 8339. Petrovaitė, Sofija (Vik-' piškis.
pagarbą. Jauni vaikinai ir mer- nytė.
8364. Pežaitė Zina (Povilas),
tojo pavardę, vardą, o toras), gim. 1880, šeimginos gerai pasirodė. Taipgi pa- ‘ Programos vedėjas perskaitė
skliauteliuose tėvo vardą, 8340. Petronis, Bronius (Liu- 10, mokinė.
radą puošė Seserų priruošti Ka- yisų išėjusių karo tarnybon
8365.
Pežaitė,
Julija
(Povi

išvežtojo amžius ir gyve dvikas), gim. 1907, dailidė, g.
zimieriečių mokyklos mokiniai.' jaunuolių vardys. Buvo sakolas), 14.
v. Kaunas.
namoji vieta Lietuvoje.
Maršavo daug moterų, kurių ma, kad yra 200 lietuvių jauPagelbsti
Laivyno
kariui.
Genevieve
J.
Platt
užveria
8366.
Petuševskis,
Juozas
8341. Petrikienė, Anelė, 75,
(Tąsa)
g. v. Bąbrauninkai, Gervėčiai.
(Juozas), 40, darb., g. v. Vil keletą siuvinių kario uniformos sutrūkusioj vietoj. Tai sūnūs yra išėję į karo tarnybą. į nuolių išėjusių karo tarnybon,
8317. Petruškevičienė (su 3
8342. Petrikienė, Uršulė, 58, nius.
New Yorke centre atidarytame pataisymo karių uni Sugrįžus paradui prie bažny-, ir toks skaičius užrašytas ant
čios, jau laukė apie pora tūks- J tarnybos vėliavos, bet kada pravaikais).
8367. Petuševskienė, Alicija formų stotyj.
šeim., g. v. Petrikai, Gervėčiai.

tančių žmonių.
įdėjo registruoti išėjusius, tai
8318. Petrauskienė, Jane (A8343. Petrikienė, Vladė, g. (Mikas), 39, darb.
8368. Petuševskaitė, Irena
dolfas), 27, mokytoja, g. vieta v. Kunigėliai, Žemaitkiemis.
8382. Pilsudskis,
Arturas 8416. Pileckienė, Nastė (Jus Vietinis klebonas kun. I. Va- pasirodo, kad išėjo daug Hanlančiūnas pradėjo ceremonijas giau. Išėjusiųjų į karą jaunuo(Juozas),
14.
tinas), gim. 1918, mokytoja.
8344. Petrikienė, Konstanci
(Adolfas), 15, mokinys.
Staškevičiai.
malda
— Tėve Mūsų. Progra-'lių motinos gavo atminties žen8369. Petuševskaitė, Elžbieta
8417. Pilienė, Natalija, 34,
8319. Petruškevičius, Anta- ja, 60, ūkin.
8383. Pilsudskis,
Vytautas
K.D.
mokyt., g. v. Dirvėnai, Antra- mos vedėju buvo laidotuvių di- Helius.
8345. Pieskovska, Czeslova (Juozas), 13.
nas (Laurynas), g. v. 1896,
(Adolfas), 22.
8370. Petuševskaitė, Halina
(Tadas), gim. 1920, vienuolė,
8384. Pilsudskis, Eduardas- monys.
samdinys, g. v. Kaunas.
(Jurgis), 9, mokinys.
lovas (Liudvikas),
(Juozas),
15.
8320. Petruškevičius, Anta- g. v. Vilnius.
Juozas (Adolfas), 19, studen 8418. Pilytė (Vladas).
8452.
Piorkovskis,
Henrikas
Kurtuvėnai, Padu y.8419. Pilius, Jonas (Matas),
8371.
Peckuvienė - Petraš tas.
nas, 19, studentas.
I 8346. Pieskievič, Mečys (Ta(Bronius),
41,
darb.,
g.
v.
N.
8483. Pliasteri
8321. Petruškevičienė, Mari-ldas), 17, mokinys, g. v. Vil- kaitė, Marė (Andrius), 32, dar 8385. Pilsudskytė, Oiga (A- 42, mokyt., g. vieta Iždagiai,
Vilnia.
(Mykolas),
14,
a.
bininkė, g. v. Kaunas.
Onuškis.
dolfas), 14, mokinė.
ja (Matas), 38, šeim., g. vieta mus.
8453.
Piosek,
Baltramiejus,
kiai, Utena.
8420. Pilipavičienė, Jadvyga
8347. Pieskievič, Vladislava 8372. Petruškevičius, Petras
8386. Pilsudskaitė, Olga, 16,
Kaunas.
43,
policininkas,
g.
v.
Vilnius.
8484. Platerienė, Uršulė, 54,
(Adomas), 26, šeim. g. vieta
(Jutais), 37, darb., g. y. Mari g. v. Pašaltomis, Raseiniai.
8322. Petrulis, Juozas (Jo (Marijonas), 50.
8454.
Piotek,
Stanislovas
ūkin., g. v. Rokuvalkis.
8387. Pilsudskienė, Bronisla- Onuškis, Trakai.
nas), 31, ūkin., g. v. Pavasa
8348. Pieskevič, Tadas (Vla jampolė.
(Mykolas),
gim.
1897,
darb.,
8485. Plateris, Mykolas (My
8421. Pilipavičius, Algirdas
das), 60.
8373. Petruškevičius, Liudas, ya, 50, ūkiu.
riai, Subačius.
g.
v.
Trakai.
kolas), 68, ūkin.
834®. Piaseckienė, Loja, 40, 30, agronomas, g. v. Šaukėnai.
8388. Pilsudskienė, Bronisla- (Viktoras), 9.
8323. Petrulis, Jonas, 70.
8455.
Piotek,
Anna,
gimusi
8486. Plateris, Domininkas
8422. Pilipavičiūtė, Birutė
8374. Petruškevičius, Serafi va (Juozas), 52, šeim.
8324. Petrulienė, 60, ūkin., g. g- v. Vilnius.
1902.
(Mykolas), 14.
8350. Piasecki, Jeroslavas nas (Juozas), gim. 1906, ūkin., 8389. Pilėnas. Vincas (Juo (Viktoras), 7.
v. Skrebeniškis, Pasvalys.
8456.
Piotek,
Jadvyga
(Sta

8487. Plateraitė,
Stefanija
8325. Petrulienė, Albina, 23. (Mikas), 15, knygvedis, g. v. g. v. žalvokai.
zas), samd., g. v. Pavištyčiai, 8423. Pilipavičienė - Miknevisys),
gimusi
1922.
(Mykolas),
16,
mokinė.
čienė, Viktorija, 48, šeįm. g. v.
8375. Petruškevičiūtė, Uršu Vištyčiai.
8326. Petrulytė, Silvija, 12, Vilnius.
8457. Piotek, Eugenija (Sta 8488. Piatonovas,
Spiridonas
8351. Piaseckaitė, Svetlana lė (Antanas), 32, mokyt., g. v.
8390. Pileckienė Nastė, 23, Pagelupis, Truskava.
g. v. Balbieriškis, žiegždriai.
sys)
,
15,
g.
v.
Trakai.
gim.
1907,
ūkin.,
g.
v.
Porodo8424. Piliponis, Kazys (An
Kaukakalnis, Alvitas.
8327. Petrulionis, Algirdas, (Jeroslavas), 12.
mokyt., g. v. Jeznas.
8458. Pipiras, Pranutis (Vin mina, Rudamina.
8376. Petruškevičienė - Sta16.
8391. Pileckas, Vincas, 28, tanas), 21, ūkin.
8352. Piantkovskis, Adomas,
cas),
7, g. v. Girdžiai, Rasei
8489. Plechavičiūtė, Regina
8425. Piliponytė. Antanina
nionytė, Dominika (Baltrus), samdinys.
8328. Petrulionis, Gediminas, 44, samdinys, g. y. Vilnius.
niai.
(Mamertas),
8 mėn., g. v. Se
8392. Pilecka. . Konstancija (Antanas), 16, mokinė.
10.
8353. Piatkovska, Juzefą (Le g. 1911, ūkin.
8459.
Pipiras,
Vincas
(Ma

da, Mažeikiai.
8426. Piliponis, Stasys (An
8377. Piemutienė - Kulkaity- (Kostantas), 45, ūkin., g. v.
8329. Petrulionis, Vytautas, onas), gim. 1902, vienuolė, g.
las),
gim.
1902,
mokyt.
8490. Plechavičiūtė,
Vita
tanas), 14.
,
14.
tė, Augustė (Jonas), 27, šeim. Vilnius.
v. Vilnius.
8460.
Pipirienė,
Ona
(Gab

(Mamertas),
4
mėn.
amž.
8427. Piliponytė, Genė (An
8393. Pikelis, Juozas (Domi
8330. Petrulionis, Algiman 8354. Piantkovskis, Zbigne g. y. Leoniškiai, Paežerėliai.
rielius), .gim. 1899, mokyt.
8491. Pleišką, Jonas (Rapo
8378. Pičkovienė, Jadzė (A- nikas), gim. 1906, samdinys, tanas), 13, mokinė
tas, 7.
vas, 15, mokinys, g. v. Vilnius.
8461.
Pipynė,
Mykolas,
60,
las),
15, g. v. Alkuniai, Joniš
8428. Piliponytė, Stasė (An
v. Tvarkučiai, Židikai.
8355. Piakarskas, Stanislo leksas), 16, padavėja, g. v. Vi
8331. Petrulionienė - Žukaus
ūkin., g. v. Juodžioniai, Biržai. kis.
8394. Pieviškis,
Vaclovas tanas) , 10, mokinė.
kaitė, Anelė, 40, ūkinin., g. v. vas (Feliksas), 27, darb., g. v. lijampolė.
8492. Pleišką, Pranas (Rapo
Lentupis.
8429. Piliponis, Antanas 8462. Pipynienė, Milė, 45,
8379. Pičkovas, Jonas, 21, (Feliksas), gim. 1905, g. vieta
Žiegždriai.
las), 8.
ūkininkė.
(Stasys), 49, ūkin.
8332. Petruliavičius, Jonas
8356. Pežarskis, Bogulavas samdinys.
Kaunas.
8463.
Pipinytė,
fciiiė
(Myko

8493. Pleiskaitė, Elena (Ra
8430. Piliuka, Vladas (Jo
8395. Pievaitis, Petras, 43,
8380. Pilibavičiūtė, Lina, 13,
(Juozas), 30, darb., g. v. Vaš- (Vladas), 74, ūkin., g. v. Kie
polas), 13.
nas), 27, samdinys, g. v. Vil las), 13.
kiai.
meliai, Maišiogala.
sekretorius, g. v. Vilnius.
g. v. Valikininkai.
8464.
Pisanko,
Anna,
85,
ūki
8494. Pleiskienė, Viktorija
8386. Pievaitienč, Aleksandra nius.
8357. Pežarskis,
Vaclovas 8381. Pilsudskis, Adolfas, 58,
8333. Petruikevičius, Liudas
8431. Pilkauskaitė,
Bronė ninkė, g. v. Kovžadala, Paberžė. (Antanas), 55, ūkin.
(Jurgis), gim. 1911, agrono (Boguslavas), gim. 1907, ūkin. ūkin., g. v. Pašaliniai, Rasei (Kostas), 23, samdinė.
8495. Pleskačauskienė, Karo
8397. Pievaitis, Petras (Pet (Juozas), 26, ūkin., g. v. Juo 8465. Pisienkova, Ona, 70,
8358. Pežarskaitė, Ona (Bo- niai.
mas, g. v. Šiauliai.
ūkin., g. v. Pileciškiai, Paberžė. lina, 40, g. v. Kaunas.
zapava, Debeikiai.
ras), 1% metų amžiaus.
8398. Pietrauskienė, Viktori 8432. Pilkauskas, Jonas (Juo 8466. Pitakienė, Ona, 39, ūki 8496. Pleskačauskas, Aleksas
ninkė, g. v. Melagėnai, šven (Aleksas), 20.
ja, g. 1866, šeim., K- v. Vilnius zas), 35, ūkin.
8497. Pleskačauskas, Alek
čionys.
8433. Pilkauskienė,
8399. Pietkevič, Bronius (Ze
Bronė,
8467. Pitkaitienė, Magdalena sandras, 50, samdinys (su žmo
nonas), gim. 1908, vežikas, g. ( Vincas), 58, ūkin.
(Nikodemas),
43, mokytoja, g. na ir sūnum).
8434. Pilkauskaitė, Kazė
v. Vilnius.
8498. Pleskačauskas, Alek
v. Skardupis, Gražiškiai.
8400. Pieteris, Vincas (Ka (Juozas), 21, ūkin.
8435. Pilkauskas, Juozas 8468. Pitkaitis, Juozas, 50, sas, 42, samdinys.
zys), 42, darb., g. v. Vilnius.
8499. Pliaterienė, Uršulė, 55,
8401.
Pieslak, Leokadija (Juozas), gimęs 1898, mok., g. ūkininkas.
8469.
Pisarenko, Aleksas ūkinin., g. v. Pakavalkiai, Ute
(Gneponas), gim. 1916, siuvė v. Degaičiai, Telšiai.
8436. Pilsudskį, KaJ iksas (Antanas), 34, technikas, g. v. na.
ja, g. v. Vilnius.
8500. Pliateris, Mykolas, 71,
8402. Pieniutienė, Siga, 30, .Edmundas), 53, ūkin., g. . Vilnius.
ūkininkas.
8470.
Pišas,
Stasys
(Myko

Vilnius.
g. v. Paežerėliai, Leoniškiai.
8501. Plienaitytė, Birutė, 19,
8403.
Pienutaitė,
Nijolė
8437. Pinkevičius, Antanas las), gim. 1916, darb., g. v. Vil
studentė,
gyv. v. Raseiniai.
(Aleksandras), 3.
(Kazys), 3, g. v. Skudutiškis, nius.
(Bus daugiau)
8471. Pivakauskaitė, Halina
8404. Pieniuta, Aleksandras Kuktiškis.
(Gustavas),
17,
g.
v.
Vilnius.
(Andrius), 35, mokyt., g. v. 8438. Pinkevičius, Fabijonas
8472. Pivakauskas, Gustavas,
(Kazys), 7.
Leoniškiai.
gim.
1885, darb.
8405. Pieniuta, Aleksandras
8439. Pinkevičius, Bronius,
8473. Pivakauskas, Mečius
(Aleksandras), 10 mėn. amž.
14, mokinys.
(Gustavas),
21.
84Q6. Pieniutaite, Violeta
8440. Pinkevičienė, Magdale
8474. Pivakauskienė, Stasė,
(Aleksandras), gim. 1937.
na (Aleksas), 38, šeim.
gim
1894.
8407. Pieniuta, Aleksandras 8441. Pinkevičius, Kazys (Jo
8475. Pivariunas, Leonas
(Eugenijus), 34, mokyt
nas) , 39, siuvėjas.
(Vincas),
19, studentas, g. v.
8408. Pieniuta, Algimantas
8442. Pipinytė, Emilija, 13,
per visus metus tiek pat pinigų kas
Tik kelis pennus atidedant kasdie
Kaimas.
(Aleksandras), 9 mėn. amž.
sąvaitę. kiek jie paprastai gaudavo.
g. v. Juodžioniai, Biržai.
ną, padaro užtikrinimą jūsų šeimai,
8476. Pivariunas, Bronius
Tas duos jūsų paveldėtojams laiko
8409. Piesiak, Lecnas (Pran8443. Pipmienė, Emilija, 45,
kad ji gaus palyginamai tokią pat
(Blažiejus)
, 28, policininkas,
susitvarkyt patiems prie naujų ap
ciškus), 30, samdinys, g. v. S. ūkin.
algą kas sąvaitę per metus laiko,
linkybių ir pasidaryt planus ateičiai.
Vilnia.
8444. Pionkaitė,
Aldona g. v. Vilnius.
kokią jus gaunate dabar, jeigu jiems
8477. Pivariunas, Albertas
Ar
dabar
jus
turite
gyvasties
ap8410. Pietuško, Anastazija. (Jurgis), 19, stldentė, g. v
prisieitų gyvent be jūsų.
draudą. arba neturite, bet jus išgalit
gim. 1922, ūkin., g. v. Pieme29, darb., g. v. Vilnius.
Lazdijai, SeinaiTas dabar tapo sudaryta prie spepasiimt tą nebrangią bet reikšmingą
8411.
Pikelis,
Eduardas
8445. Piontka, Jaunutis, 16, nai, Tverečius.
cialio John Hancock gyvasties ap
apsaugą. Pasiųskite žemiau paduotą
8478. Pivniekas, Vladas (Bet-i
(Pranciškus), gim. 1908, tech ■mokinys.
draudos plano, kuris nustato užlaikuponą kad gaut informacijų kaip
ras),
gim. 1921, policininkas,
nikas, g. v. Kaimas.
8446. Piontka, Vytautas (Jur
kyt šeimyną sunkiose dienose, jeigu
sudarytas Tęsiamos Algos Planas,
g. v. Vilnius.
84x12. Pikienė, Jadvyga (Ka gis), 15, mokinys.
kuris paliestų jumis ypatiškai.
ištiktų mirtis duondavį, paskiriant
8479. Pizani, Anna (Justi-<
zys), 32, samdinė, g. v. Šan 8447. Piontkaitė, Daugirutė
nas), gim. 1870, ūkm., g. v. i
čiai.
(Jurgis), 3.
8413. Pikys, Algirdas (Sta 8448. Piontek, Adomas, 32, Kardisče. Vilnius.
8480. Pizani, Teresė, 40, g. v. į
■E ESCAVED
I" Prašau prisiųsti informacijų apie Tęsiasys), 13, mokinys, g. v. Šan samdinys, g. v. Vilnius.
Sgt
Ralph Karstės, servinc
Vilnius.
8449. Piontkienė, Ona (Ka
čiai.
J mą Algos Planą.
with the U. S. Army in Iceland,
8481. Platenis. Jurgis (Ado
8414. Pilecka, Konstancija, zys), 45, g. v. Lazdijai.
J Aš gimiau ...............................................................*
was in the Netheriands Am*
bcfore Kasis took over. AUk
8450. Piontka, Jurgis (Jo mas), 66. ūkin., g. v. Švėkšna.
J
Mano abelnai sąvaitės alga ..........................
50, g. v. Vilnius.
hair-raising ezperiences, he esTauragė.
! Vardas ...........................................................................
nas), 49.
OUT W. COK, PmidMit
caped to U. S. and ioised tbą
8415.
Pileckas,
Vincas.
30,
«
8482. Plater - Zyberk, Stanis
8451.
Piontka,
Liudgera
Ana*,
—
•
Adresas . .........................................................
• g. v. Jeznas, Alytus.
i
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DARBININKAS

J.
Wa Butkevičius.
WUkf\VVIVIUd įminimo ir paprastumo, ji
visuomet save vien tik kū
dikiu vadindavo, sakyda
ma: — “Aš esu tik mažu
Žmonės nekantriai laukia,
Aušros Vartų Parapija
tėlis V. Jėzaus žaisliukas!”
vis
žvalgos,
ar
neveda
vie

Spalių 3;
nuolio. Galų gale pasigir Aušros Vartų par. bažnyčioje
50) Auklių ir Auklėtojų:
do liūdnas, bugštus trimi nuo Spalių 1 dienos, per ketu
— Šv. Kunigas, — Jonas į
tų balsas: tai eina dvi ei rias dienas. įvyko pamaldos už
Bosko, — didžiausias jau
lės šventikų, apsivilkę il taiką ir už mūsų jaunuolius ka
nuomenės Apaštalas, su
gais juodais rūbais. Sus riuomenėje.
(Tąsa)
ko, pats laisva savo valia Į kurio auklybos šventumu
tojo aplink laužą.
Pamaldas vedė kun. Dr. Vaš
ne_|ir tobulumu, niekas kitas
pasidavė
Turkams
36) Angliakasių: — šv. laisvę kad per save išpirk- |P_asau^y> visiškai nebega
Po valandėlės pasigirdo kas, MIC. Kiekvieną dieną buvo
Margarita, — Škotijos ka ti kitus krikščionis, nelai-k^j0 susilyginti! Šiandien
vėl triūbos: tai budeliai šventoji valanda, pamokslas ir
ralienė, kuri su angliaka svėje kentančius, spalių f.v‘ J°no ^osk° auklyba
veža suraišiotą Andriejų. išpažinčių klausymas.
siais darbininkais, dau jo.
žinoma visame pasauly,
Atvežė, nulapino nuo ve Žmonės gausiai lankėsi baž
giausiai laiko praleisdavo,
sausio 31;
žimo ir pastatė ties vy nyčioje, ėjo išpažinties ir prie
jų reikalais besirūpinda 44) Kalinių: — šv. Bur- Taigi aiškiai matome,
riausiojo šventiko sostu. komunijos.
gondoforas,
kentėtojas, kad visa didžiuma jvairių
ma, birželio 10;
Pasigirdo trečią sykį tri Kaip tai gražu, kad mūsų jau
kurs
už
tikėjimą
pats
diĮ
profesijų,
amatų
ir
luomitai — ir nuo šventyklos nuoliai, kariuomenėje esantieji
37) Valgių, Virėjų ir Ke
džiumą
savo
amžiaus,
ka-Įmų,
žmonių,
turi
šventuopasirodė
vyriausiasis nepamirštami, jie dvasioje su
pėjų: — Šv. Laurynas,
lėjime
praleido,
balandžio
sius
savo
užtarytojus
ir
šventikas su palydovais, mumis, o ypatingai tėvams tai
kentėtojas, kuris už tikė
3;
globėjus,
pas
V.
Dievą
o nuo pilies — kunigaikš malonu jausti. Beabejo jaunuo
jimą jį bekankinant, —
45)
Ligonių
ir
Kentandanguje
amžinai
triumtis su svečiais-vyrais. Už liai bus visados dėkingi savo
ant raudonai įkaitintų ge
—
Šv.
Liudvika,
kufuojančius.
Šiuo
faktu,
ėmė savo vietas. Minia kunigams už tokias, jų intenci
ležinių biėtų, buvo gyvas
ri
visą
nepagydomomis
šv.
mūsų
Motina,
—
Katanutilo, laukia. Vyriausia ja parengtas pamaldas.
iškeptas, šventasis kentė žaizdomis aptękusi būda- lįkų Bažnyčia, galutinai
damas didžiausius skaus ma, — veik visą savo gy- užantspauduoja tą šventą
sis šventikas klausia An Lai Dievas apsaugoja mūsų
mus, — su šypsena lūpo venimą, pati didžiausius įr nieku būdu nepaneigiadriejų: “Ar tu vis dar nie jaunuolius ir pagreitina taiką.
R.
se, savo kankytojui pasa skausmus, visuomet su mą tiesą, kad kiekvienoje
kini mūsų dievus?” —
kė: — “Vers mane ant ki didžiausia kantrybe ir pa- profesijoje, kiekviename
“Taip”,
atsakė senelis,
to šono, nes šis šonas jau siaukavimu
tyriausiasis šventikas pa Sv. Kaamiera Parapija
kentėdavo, amate,
ir kiekviename
pakankamai iškepė; jeigu balandžio 15;
mojo ranka. Budeliai suė
būdamas, kiekvie-'
n.vrėsi, — galėsi jau yal- 46) Numirėlių, Laidoto- luome
mė senelį, užvedė ant lau Šv. Kazimiero parapijos meti
nas tikintysis žmogus, ga
rugpiūčio 10;
žo, pririšo prie stulpo, ap nė vakarienė pilnai priruoštą.
jų ir Vyskupų: — Šv. Juo- H būti išganytas, jeigu tik
38 > kušierių: — Šv. zapas, Arimatietis, kuris jįs pats laisva savo valia
rišo iki kaklui smaluotais Paskutiniame susirinkime, 28
Motiej .s, Apaštalas, nes Šv. mūsų Išganytojaus, — savo sielos išganymo trok- YANKIAI VISUR — Štai Dėdės Šamo karo jėgų bū šiaudais ir skubiai nubė d. rūgs., tapo galutinai viskas
; v jnas padavimas sa- V. Jėzaus Kristaus Kūną, šta, ir jeigu tik jis taip V.
go žemyn; sustojo ketu apsvarstyta, sutvarkyta, tik
riai
ir
Palestinoj.
Dėdės
Šamo
karo
frontas
ilgas
ir
ko_ — jis turėjo net du nuo kryžiaus nuėmė, ir Dievui tarnaus ir Jo Valią
riose laužo kertėse, laiko prašome svečių nepamiršti diesiekiantis
po
visą
pasaulį.
kartu gimti, kol atėjo į šį uoloje iškaltame karste pildys, kaip jo profesijos,
deganeius žibintuvus. Dar nos ir laiko- būtent 11 d- spa’
pasaulį, vasario 24;
sykį pamojo vyriausiasis lių, 6 vai. vakare, bažnytinėje
palaidojo. Šv. Juozapas A- amato arba luomo šv. Už39) Slaugių ir Ligonių rimatietis, taipgi yra skai- tarytojas ir Globėjas, yra
šventikas ranka — ir bu salėje.
Prižiūrėtojų: — šv. Kami- tomas ir Vyskupų užtąry- ją pildęs ir Jam tarnavęs,
deliai uždegė laužą. Iš Gaspadinės rūpestingai ruo
lius, Lilietis, Išpažynėjas, toju, kovo 17;
Tie Šv. Užtarytojai ir Glokarto pakilo didelė lieps šiasi mal opiai priimti visus sve
(Kaip ir pasaka)
kuris ligoninėje būdamas, 47) Piemenėlių ir E u- bėjai, kiekvienam iš mūsų
toks neatsargus, taip arti na ir pradėjo greitai kopti telius ir skaniai pavaišinti. Se
ir per 46 metus laiko, dėlei charistininkų: — Šv. Pas- kuoaiškiausiai parodo V.
po šventikų šonu pasirin aukštyn. Tyla... Tik lieps kančios gaspadinės darbuojasi:
Tęsinys
didelių savo kojose esamų chalis, Baylonietis, nes jis Dievo Valios ir Dieviškokai buveinę?” “Čia buvo na girdėti...
Nendrytė, M. Ščiukienė, P. Blaveckienė,
žaizdų, — kentėdamas di visą savo jaunystė pralei- sios Jo Apvaizdos mums 7. PASKUTINį KARTĄ už vis mažiau pavojaus drebėdama, veržias į prie O. Landžiuvienė, E. Navulienė,
džiausius kentėjimus, — do beganydamas aveles, paskirtą kelią, sielos iš- Mergaitė susimąstė. Po niekam nė į galvą negalė šakį, kur būtų gerai ma O. Ridikienė, O. Žuromskienė,
nė valandėlę nenustojo kol po Ispanijos kalnus ir ly- ganyman eiti, ir kiekvieną -valandėlės sako: “Iš tavo jo ateiti čia manęs ieško tyti kankinio veidas. Žmo O. Kundrotienė, M. Valantukegyvas buvo, kitus ligonius gumas. Eucharistininkų geriausiai ir išmintingiau žodžių jaučiu, jog tu, se ti”. — “Tad aš tave išda nės, ją pažinę, praleido. vičienė, K. Bendaravičienė, K.
slaugęs, — jų žaizdas rai globėju vadinamas yra siai iš mūsų pamokina, neli, stipriai tiki, ką sa viau!” “Būk protinga, dū Sargai praleido; ir štai Maleckienė, M. Piktelienė, A.
šiojęs, guodęs, ir visa ge dėl to, kad kai jis tapo kaip tuo keliu per šį mūsų kai. Matyt, žinąi, jog tai— kryte! Ne tu kalta. Dievo žiūri kunigaikštytė ir se Morkūnienė, M. Grigienė, P.
Jurgehonienė, ir S. Stanevičie
ra ką tik galėjo jiems da vienuoliu, — prieš Šv. Sa žemiškąjį gyvenimą turi tiesa... Taip, šioje valan-! valia viską surėdė!.. Da
ręs, iš lovos atsikeldamas, kramentą bažnyčioje vie me eiti, kad galėtume sa- doje tu stipriai tiki... Mat, bar klausyk: kad mane de nelis į viens antrą. “Ar ne- nė.
išsigąs? Ar šyptels man?
liepos 18;
nas būdamas, taip karštai yo sielą išganyti, ir užsi dabar mirtis toli, ir tau gins ant laužo, ateik į aik- dejuoja mergaitė... O se Komisija svečius priimti ir
40) Odų Išdirbęjų: —Šv. melsdavosi, kad tankiai pelnyti amžinos, — nepra
stalus prižiūrėti: E. Paulaus
neateina
stiprių
abejojii ®tę ir prieik arčiau; kaip
nelio
veidas
toks
rimtas...
kienė, A. Lukoševičienė, M. UrBaltramiejus, Apaštalas, būdavo daugiau kai du nykstančios garbės vaini
kentėtojas, nes bekanki mastu nuo žemės į orą pa ką danguje, pas V. Dievą. tau, begu ten kas-nors y- kunigaikštytę, tave pri Tik ūmai liepsna pakilo monienė, O .Gaidienė, A. Parura... Bet, kad stovėtumeii kis- Pačioj mirties valannant jį už tikėjimą, — ka keliamas, gegužės 17;
Pabaiga. mirties akivaizdoj ir drą- doj aš surasiu tave aki- iki kojų ir jas pabučiavo. lienė, P. Bagužinskįenė, A.
Stulpas
užsidegė, kaip Tamsonienė, O. Stalulonienė, O.
reiviai jam gyvam tebe 48) Sargų: — Šv. Kon
siai
man
patvirtintumei.
”
i
rn
is,
linkterėsiu
galva
ir
žvakė.
‘
Ar
šyptels?” pa- Sidabrienė, ir M. Dilionienė.
sant, nulupo visą odą nuo radas, Altettongietis, ku Novena Stebuklingojo
— “Aš tai padarysiu!” sa- šyptelsiu tau. Tai bus žen- dūmojo Nendrė, giliau Vakarienė bus puiki, nes vis
švento kankinio kūno, ris didžiumą savo gyveni
ko ramiai senelis. “Kuo-Į klas, jog aš nė mirties ne- siam ilgesyj. Ir štai, kad kas sklandžiai tvarkoma gabios
rugpiūčio 24;
mo praleido, kuostropiau41) Našlių: — Šv. Moni siai besaugodamas vie “Darbininke” dabar galima met tai bus?.. O aš tiekĮ bijau, nė neabejoju, tik jinai paskutinį kartą iš ir sumanios valdybos, suside
prisikankin- ramiausiai laukiu atsivęr- vydo liepsnose jo veidą, dančios sekančiai: Garbės pirm.
ka, Našlė, — Šv. Augusti nuolyno duris, vasario 19; gauti “Novena Stebuklingojo tuo tarpu
no Paklydėlio, Vyskupo ir 49) Kunigų, Misijonie- Medalikėlio Dievo Motinos siu!” — “Tad tu nori, kadĮ siant rojų... Ar užteks tau senelis žvilgterėjo jai į pat — klebonas kun. A. Petraitis,
•Bažnyčios Daktaro Moti rių ir Kūdikių: — Šv. Te Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda aš greičiau numirčiau”, tokio įrodymo1?” Tyli Nen- sielos gilumą tokiomis kun. J. Bakanas, ir kun. J. Padresėlė Lisieux, — Mažoji mi minėtą knygutę, prisiųski- juokaudamas, sako vie- drytė ir gūdžiai rauda... aiškiomis, blaiviomis ir vaiskas, pirm. — Elz. Kupstie
na, gegužės 4;
42) Našlaičių: — Šv. I- Kūdikėlio V. Jėzaus Gėle te 15c. įdėję į konvertą ir gau nuolis. Nendrytė apsipylė Tą pačią dieną šventikų maloniomis akimis ir šyp nė, pagelb. — M. Vaitekunienė,
vanas, Našlaitis, spalių lė, kuri daugiausia už ku site minėtą knygutę. Ūžsaky- krauju, sako skubiai: “Oi, tarnai uždarė Andriejų į telėjo, lyg saulutė pro de rast. — J. Tamson, ižd. — P.
27;
nigus ir misijonierius mel jnus siųskite: “Darbininkas”, ne, ne! kaip galėjai tai ir kalėjimą.
besius, ir linkterėjo. Taip Bačinskienė.
Rep.
43) Belaisvių: — Šv. Pe sdavosi. Kūdikių užtary- 366 W. Broadway, So. Boston, pamąstyti! aš nenoriu,
8. GIMTOJI DIENA,
šviesu ir šilta pasidarė
tras, Alkantarietis, kuris toja skaitosi dėl to, —kad Mass.
kad greit mirtumei!!” — Žmonės linksmai ban- mergaitei, jog ji ir valan
kaip vienas padavimas sa-'iš didžiausio savo nusiže
“Tačiau aš mirsiu labai guoja. Triūbos triūbija. dos baisumą užmiršo.
Galite Gauti
greitai — tavo gimtąją Raiteliai jodinėja. Iškil- Tuoj pradėjo veržtis atgal
Rožančių
dieną”. Kunigaikštytė ap minga diena: miesto aikš- per minią ir parbėgo į sa
“Darbininke” galite dabar mirė; tyli ir žiūri, nuste- tėję degins Andriejų, o pi- vo kambarį.
Sugrįžo svečiai. Rengia
gauti kūkavinių, stipriai pada busi ir išsigandusi. “Nu- ly sveikins gražiąją kunimi iškilmingi pietūs. Nen
rytų rožančių po $1.00. Jų kie rimk”, sako senelis: “ir gaikštytę.
kis yra nedidelis, todėliai, no nebijok! nėra ko bijoti. į Didžponių būriai važiuo- drės sieloj angelai gieda.
rintieji įsigyti rožančių, tuojau Dalykas paprastas. Pažiū-; ja ir joja. Juos priima pui- Jis šyptelėjo! Yra rojus!
Kaip kitais metais, taip ir šiemet, Marianapolio užsisakykite,
“Darbininkas”, rėk, va ten ir ten!” Nen- kūs tarnai ir veda į salę. Nebbijau mirti! tuoj eisiu
Kolegijos Rėmėjų Seimas šaukiamas Spalių 25 d. 1942 366 W. Broadway, So. Boston,1 drytė pažiūrėjo ir da la- Prisirinko puspilnė. Įėjo pasakysiu jiems visiems!”
m., Kristaus Karaliaus šventėje.
I biau nusigando: išvydo kunigaikštis su baltąja Bet ir baimė širdį taip kei
Šis iš eilės yienuoliktasis Seimas bus laikomas
Kebab I vyriausiojo šventiko sar- Nendre. Svečių tarpe pa stai spaudžia! “Nesakyk!
igus. “Bėk!” šnibžda ji se kilo stebesio šnibždesys. bus blogai!!. Tačiau pasa
Marianapolio jKolęgijos patalpose šitokia tvarka:
1.
jįp vaL -ryto— iškilmingosios šv. Mišios Kolegi
neliui: “slėpkis! žūsi!” Vi Prasidėjo pasveikinimai. kysiu! ir jis nebijojo”.
jos kęųjlyčiojįe. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą Parašė Kun. J. Paškauskas. sa dreba. Senelis paėmė ją Tarnai neša ir neša dova Ir, drebėdama, skuba j
Knygutė labai įdomi ir verta už rankos: “Nurimk! bėg nas. Ir galo nėra... Q Nen Nendrė į salę. Blizganti'
pasakys ku®. Juozas Kuprevičius, MIC.
kiekvienam įsigyti. Kaina tik
2. — 12 vai. po pamaldų — bendri atstovų ir svečių 25c. Užsakymus siųskite: “Dąr- ti man nebverta ir slėptis: drė tuo tarpu vis žiūri pro minia. Svečių pilna. Aukš-;
hinfokas”, 366 W. Broadway, jau manės nebepaleis!... langą į aikštę ir mąsto: čiaų, soste kunigaikštis. Į
pietūp.
Tau pas mane besilan “Ar jis ištesės?” Ir trokš Nendrytei akys aptemo. O
Sę. .Boston, Mass.
3. — 2 vai. po pietų — Seimo posėdžiai.
kant, šnipai pastebėjo” — ta, kad ištesėtų, kad pa širdį ji vos besulaiko krū
4. — Seimo posėdžiams užsibaigus — bus rodomi
“Tad ką bedaryti?” suju tiektų jai įrodymo... Taip tinėje. Visų akys pakrypo!
krutamieji paveiksimi atvaizduoją a. a. kun. Jono Na
dusi, klausia Nendrė. skaudu abejoti!... Ir sykiu į gražuolę. Priėjusi prie
vieko paskutinius darbus ir jo laidotuves.
“Nieko ypatingo: tujen gaila jai senelio. Taip gai tėvo, “Tėveli” — sako —
Svarbiausieji šio XI Rėmėjų Seimo svarstytini
“aš... aš... aš mirties nebskubėk namoliai. Tau nie la!
klausimai bus: 1) dabartinė Marianapolio Kolegijos
ko nebus... O mane tuoj Galų gale, sulaukusi bijau”... Ir nutrūko balsas
būklė; 2) pereito Seimo užbrėžtų darbų išpildymas;
suims ir tavo gimtąją die progos, Nendrytė išbėgo krūtinėje, ir skaistuolė
3) a. a. kun. J. Navicko Fondo reikalai.
ną sudegins”. — “Dieve! iš rūmo ir tiesiai į miestą. sukniubo ant margųjų
Nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Mariana
Dieve! Ir kam aš turėjau Nesunku jai tai buvo, nes marmurinių grindų. Pri
BETTER HVRRY:—Sergeant
polio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuočion eiti ? Tave pražu visur vartai atdari, žmo bėgo tėvas, bučiuoja. Ap
Roland Judd, member of tha
skaitlingiausiai dalyvauti šiame Vienuoliktame savo
stojo svečiai. Gydytojas
džiau!” verkdama, šnibžda nių pilna.
air transport command, hangs
his wash at Washington, D. C.,
Seime.
Nendrė. “Tai — netiesa: Aikštė irgi pilna. Bet ilgai klausės širdies. “Mi
airport and hopes that it will be
KUN. JONAS VAITEKŪNAS,
ne tu mane pražudei: aš dar vis renkas daugiau. rė”, tarė pagaliau.
dry before he’s called upon to
(Iš “šviesos” leidinio)
pats čia apsigyvenau”. — Viduryj riogso aukštas
K
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Centro
■take off again on another transocean supply hoo(Pabaiga)
“Kodėl gi, kodėl buvai laužas su stulpu viršuje.
'K
.
Pirmininkas ir Valdyba.

Worcester, Mass.

(vairių Profesijų Amatų Ir Luo
mų, Sv. Užtarytojai Arba

Kunigaikštytė Nendrė

Marianapolio Kolegijos Rėmėju
Seimas Įvyksta Spalių 25,1942

9enktadiani«, spalių 9, 1942

DARBININKAS

KAS...
—
girdėti lietuviu
KOLONIJOSE '
IAWRENCE, MASS.

kojo apie savo kelionę Graiki
joje ir Turkijoje. Patarė nepa
miršti ir skaityti knygas savo
prigimta kalba, būtent, lietu
viškas knygas, kurių knygynas
parūpina užtektinai.
Dalyvės pageidavo daugiau
'tokių vakarėlių.

Cambridge, Mass.
PRANAŠAUJA
ANKSTYVĄ
ŽIEMĄ!

parapijiečių tą dieną priėmė ko Spalių 11 d., 6 vai. vakare, pp.
muniją.
Adomaičių - Rakauskų namuo
Tretininkų brolijon įsirašė se, 4 St. George Avė. įvyks Ro
Juozas Arlauskas, Agota Šed- žančiaus Brolijos arbatėlė ka
reikienė, o trečio asmens nete reivių naudai.
Oro spėjimai pranašauja šįmet ankstyvą žie
ko sužinoti pavardės. Taigi mū
mą. Jie sako, kad bus nevien ankstyva žiema, bet
sų Tretininkų brolija turi virš _ . .
?
. _
'
ir šalta. Taigi iš anksto pasiruoškite sutikti žiemą
100 nanų, kūnų daug.au negu
Mansffew
su puošniais, elegantiškais ir šiltais I. J. FOX kai
trečdalis yra jaunimas.
, . .
. ,.
.
,
J J
1 d. minės savo šešių metų vedy
liniais. I; J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir
binio gyvenimo sukaktį. Ta
ma, Amerikoje, turi didelį ir platų moteriškų kai
Spalių 5 d., užsimezgė studijų
proga spalių 9 d. išvyko į New
ratelis. Studijuoja mišiolą ir
. . _
.
. . , linių pasirinkimą visokio dydžio. Dabar laikas pa
.sventąu
a. - ka.
x
j a Yorką ir Connecticut pas gimisiruošti žiemai — pasirinkti tinkamiausus kaili
rastą. Šis studijų rate, . .
....
nes praleisti savaites pabaigą.
lis susideda iš merginų, nes ynius; Ateikite į mūsų krautuvę šiandien! Atėju
Į Tą pačią dieną minės vedybi
ra kitas ratelis vaikinams.
sios į krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnau
Aušrelė. nio gyvenimo sukaktį pp. B. ir
tų šios krautuvės lietuvis, ponas Bernardas KoO. Červokai. Sveikiname!
i raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per

Motinų Arkibrolija turėjo sa
vo mėnesini susirinkimą, spalių
4 d. Tarp-kitų nutarimų vienas
ypatingai pažymėtinas, būtent:
nusprendė sudaryti iš laisvanorių komisiją kuri su mūsų kle
bonu, kun. P. M. Juru, rūpinsis
sudaryti fondą iš kurio bus per
kamos dovanos mūsų karei
viams.
Pirmadienį, spalių 5 d., klebonįjon atsilankė pp. L. Venčienė, A- Strudčkienė, A. Rimienė,
p. M. Rimienė, negalėdama ateiti tą valandą, prižadėjo su ki
HORfOOD, MASS.
p. Kazys Mickūnas, pharmatomis komisijos narėmis dar
cisto
Antano Mickūno brolis,
buotis. Čia pat pasiskirstė pa
Sekmadienį, spalių 4 d., 7:30 šiomis dienomis pradėjo dirbti
reigesnis: L. Venčienė — pirm.,
A. Rimienė—rast., ir A. Strudč- vai. vakare iškilmingai užsibai- Bird & Son kompanijos ofise,
kė 40 Valandų Atlaidai Šv. Jur kaipo sąskaitų vedėjas.
kienė — ižd.
gio
lietuvių parapijos bažnyčio
Nutarta turėti spalių 18 d.,

3:30 vaL
gale”. Tikietė-je.
je- Per
Per visas
visas tris
tris dienas
dienasvaka
vakaPereitą sekmadienį, spalių 4
liūs parūpins iš anksto komisi-rais
rais pamokslus
pamokslus sakė šie kuni- d. pas adv. B. ir E. Sykes, gyv.
jos narės.
!
'■ kun. dr. K. Rėklaitis, MIC.,: 125 Bond St~, lankėsi ponios
Tikimasi, jog visi parapijos kun. K. Jenkus, ir paskutinį va- Sykes tėveliai Raudeliūnai iš
lietuviai paroms gražų darbą, karą — kun. F. Norbutas. Da- Brighton ir brolis Jonas.
atailankydami į prakalbas, ku Iyvavo daug svečių kunigų.
rias pasakys ‘Amerikos’ redak Žmonės gausiai lankėsi į pa- Tą pačią dieną pas pp. Okulevičius, gyv. Washington St.,
torius, p. Juozas Laučka ir maldas,
lankėsi p. Ieva Marksienė iš So.
tuom pačiu laiku dalyvaus “baAntradienio vakare, spalių 6 Bostono, gerai žinoma veikėja,
kery sale”.
d.,
lankėsi Tretininkų vizitato
Sekmadienį, spalių 11 d., mū
sų koloniją lankys kun. dakta rius kun. Grassman, pasakė pa Kareivis Jonas Kulišauskas,
ras Gečys. Mūsų klebonas pa mokslėlį ir priėmė naujas na- choristas, rašo, kad Floridoj
sutikęs muziką Antaną Gied
garsino tą dieną prakalbas. Tą res.
raitį, kuris dabar yra karo tar
pačią dieną prašoma priduoti
nyboje
ir vadovauja kareivių
spalių mėnesį Šv.
darbuotojoms kareivių vardus ^er
! Jurgio lietuvių par. bažnyčioje chorui. Jis yra buvęs Providenir antrašus.
Komisija kvies laisvanorias kas vakar4 įvyksta Rožančiaus ce lietuvių parapijos vargonininkas.
pagelbininkes, išsiuntimui ka- P^a^os
redviams laiškų ir dovanų.
_______
Pirmadienį, spalių 5 d. tuojl Kareivis A. Mačys, buvęs pafiv. Pranciškaus parapijos gio- po Rožančiaus pamaldų parapi- rapijos choro pirmininkas, pribėjo dieną, 9:30 vai., buvo lai- jos svetainėje įvyko Moterų Są- siuntė chorui laišką. Jis dėkoja
kytos iškilmingos mišios, ku- jungos 27 kuopos kursai. Daly- chorui už prisiminimą ir dovarias celebravo mūsų klebonas, vės turėjo progą pasiklausyti nėlę.
kun. P. M. Juras ir asistavo — gražių ir naudingų patarimų—j
------ --- .
deakonu kun. M. Savard, OMI., kalbų, kurias pasakė Norwoodo PP- Čiubetų sūnus Edvardas,
ir subdeakonu kun. J. Skalan- miesto knygynų viršininkės, kuris yra Coast Guard tamybodis.
Į būtent, p-lės Edna Phillips ir M. je, mokinasi, kad gauti aukštesnį laipsnį.
Po pietų, 3:00 vai., iškilmin Gregg.
gai baigta novena, kuriai vado p. Phillips davė patarimų ko1
vavo pranciškonas, tėvas Juve kios knygos yra naudingiausios Parapijos Sodalietės smarruošiasi ateinantį sekma
nalis Liauba, OFM. Dauguma turėti savo namuose. Ji papasadienį, spalių 11 d. vykti į Nau
jos Anglijos Lietuvių SodalieMASON FURNITURE CO.
čių Kongresą, Lowell, Mass.

jį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos,
nes jis primieruos ir pritaikins juos pagal jūsų
figūrą ir skonį.

LENGVI IŠSIMOKEJIMAI
I. J. FOX krautuvėje galite įsigyti kailinius
labai lengvais ir prieinamais įsimokėjimais. Įmo
kėkite mažą depozitą, o likusį balansą mokėkite
taip, kaip Jums parankiausia.

Šiomis dienomis gauta žinių,»prirengta mūsų klebonijos kiekad jaunas ' leitenantas Alfon me, kur mes lietuviai savo dalį
sas Matusevičius pakeltas į vy galime atiduoti. Visi valykite
resnį leitenantą. Leit. Alfonsas savo skiepus, aukštus, pastoges
Matusevičius mūsų parapijos bei kiemus ir radę šių daiktų,
jaunuolis tarnauja Virginijos būtent: geležies, gumos, kon
servų skardų bei alumininių
valstybėje. Sveikiname.
daiktų, atiduokite į šią stotį.
Tą darydami visi bendrai prisi
Kun. Juškaičiui minint savo
dėsime prie siekiamos šio karo
25 metų kunigavimo jubiliejų,
pergalės.
jam prisiuntė sveikinimo tele

gramą iš Fort Teustis, Virgini
ja, po kuria pasirašė Pvt. Stephen Juškaitis. Pasirodo, kad
šis asmuo kun. Juškaičiui nebu
vo žinomas. Dabar paaiškėjo,
kad čia pasitaikė telegramų agentūros padaryta klaida, šią
telegramą prisiuntė p. B. Jaku
čio sūnus, kuris tarnauja viršminėtoje vietoje, ir tenai turėjo
būti parašyta — Pvt. Stephen
Jakutis, bet ne Juškaitis.
Sekmadienį, spalių 4 d. para
pijos svetainėje surengtas va
karas, pagerbimui kun. P. J.
Juškaičio, jo vardadienio ir si
dabrinių aidų prisiminimui pro
ga. Mokyklos vaikučiai išpildė
labai gražią programą, kurią
prirengė Seselės mokytojos, ir
kurią galima pavadinti, “25 me
tų laikotarpio”. Programa susi
darė iš dainų bei estetiškų šo
kių ir “Mistiškos Dovanos” vei
kalėlio. Vakaro programoje da
lyvavo visų skyrių vaikučiai ir
alumnietės. Iš svečių kunigų
dalyvavo šie: kun. dr. K. Urbonavičius, kun. A. Abračinskas,
kun. dr. Rėklaitis ir kun. Grass
man. Jie visi sveikino kleboną,
jo vardadienio proga. Svetainė
buvo pilnutėlė žmonių.

šeštadienį, p. Vincas Tocionis
aukavo savo kraujo Raudona
jam Kryžiui.

Sekmadienį, spalių 11 d. tuoj
po pamaldų, parapijos svetainė
je įvyksta svarbus LDS 8 kp.
susirinkimas. Reikia tinkamai
prisirengti prie kuopos parengi
mo, būtent, kortavimo vakaro,
kuris įvyksta penktadienį spa
lių 16 d. Taipgi yra ir kitų
svarbių reikalų. Valdyba dar
sykį kreipiasi į narius, kad už
simokėtų užsitęsusias prenume
ratų duokles. Pageidaujama,
kad visi nariai dalyvautų.
KORTAVIMO VAKARAS

Spalių 16 d., parapijos svetai
nėje,
8 vai. vakare, įvyksta
STORAGE VELTUI
kortavimo vakaras, kurį rengia
LDS 8 kp. Rengėjai kviečia
Dabar nusipirkusios kailinius galėsite padėti
bendrai visus dalyvauti šiame
į mūsų saugų storage, už kurį nieko neskaitysime.
LDS kuopos parengime. BilieTaigi, nelaukite žiemos, apsirūpinkite elegantiš
tus galite įsigyti iš anksto, nes
kais ir vėliausios mados kailinius šiandien!
bilietų galima gauti pas sekančius asmenis: p. H. Plekavičių,
A. Zavecką, p. Bučinsko krau
tuvėje, B. Jakutį, J. Mockevi
čių, P. Radaitį, V. Jaką ir Dau
kantą. Praleisti linksmai ilgą
vakarą, ir turėti progos laimė
411 WASHINGTON STREET.
Šią savaitę ir per visą spalių ti gražių dovanų, daug nekai
mėnesį visur yra renkamas me nuos, tiktai 35c. LDS kuopa ir
BOSTON, MASS.
talo laužas, nes yra pasireiškęs šio vakaro ffengimo komisija
metalo trūkumas. Valdžia atsi kviečia visus dalyvauti.
A.D.
šaukia į piliečius, kurie turi
karo tarnybon šie lietuviai jau Tėvų Pranciškonų Rekolekdaiktų, padarytų iš metalo ir
nuoliai: M. Minkevičius, V. ki
Albert R. Barter
djos Ir Misijos 1942 m. netinkamų vartojimui, kad ati
laitis, K. Sestavičius ir J. Janu
duotų valdžiai. Šiam tikslui yra Į
Pirmiau—Pope Optical Co.
žis. Geriausių sėkmių tarnybo Anaonia, Conn. — Šv. Antano
viešose vietose padarytos sto-i
jepar., spalių. 5—11 d., T. Juve- tis, kur galima netinkamą me
Kada Jums reikalingi
leiskite mums liegzaminuotl aki
nelis Liauba.
talą palikti. Panaši stotis yra
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Kiek laiko atgal pasidavė į
New Britain, Conn. — Šv.
mo dirbtinas akis.
Bostono miesto ligoninę p. Jo Andriejaus par., spalių 18—20 Marijos Nekalto Prasidėjimo
897 MAIN ST.
Tel. 8-1944
nas Navickas, pp. Navickų, an d., T. Justinas Vaškys.
par., Švč. P. Marijos Nekalto
tVORCESTER, MASS.
275 Main SU
Webster, Man.
Kingston, Pa. — Švč. Panos' Prasidėjimo novena ir misijos,
glių ir aliejaus biznio savinin
I
kų sūnus. Spalių 9 d. Jonui bus į Marijos par., lapkričio 9—151 lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
daroma operacija, kad atitai d., T. Justinas Vaškys.
T. Justinas Vaškys.
Chicago, IU. — Švč. Panelės
syti automobilio nelaimėje su
Chicago, IU. — šv. Kryžiaus
žalotas kūno dalis. Pasimelski
par., gruodžio 13—20 d., T.
Namų Reikmenys
Sekmadienį, spalių 4 d. p. An me, kad operacija pavyktų ir gimtadienį. Ji gavo daug svei- Justinas Vaškys ir T. Juvenalis
New Bedford, Mass.
gelą Rukštelytė, gyv. Austin kad Jonas grįžtų iš ligoninės vi kinimų.
Liauba.
Kewanee, IU. — Šv. Antano
St., išvyko į šv. Elzbietos ligo siškai sveikas, pp. Navickai yra
Sekmadienį,
spalių
4
d.
buvo
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
ninę, Brighton, Mass., phadėti nuoširdūs parapijos ir katali
J. J. DUANE
atvykęs pas savo tėvelius jūrei venalis Liauba.
slaugės (nurse) mokslą. Linki kiško veikimo rėmėjai.
vis Edvardas Babilas, kuris da
FRANCISCAN FATHERS
Namų Ardytojai—Medžio Medegos
me p. Angelai geriausių sėkmių.
310 Orchard St.
p. Janina Vasiliūnaitė, gyv. bar tarnauja Jung. Valstybių
600 Southern Artery,
Quincy, Mass.
Antradienį, spalių 6 d. išvyko St. James Avė., minėjo savo laivyne.
Pittsburgh, Pa.
CNS.
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Laikraščio “Darbininko”

METINIAI ŠOKIAI
Municipal Building Salėje, East Broadway, South Boston, Mass.
GROS GARSIOJI WALLYJASON ORCHESTRA

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

VANOS IR KITI MARGUMYNAI.

KVIEČIAME VISUS!

t*

b AR SI KINKAS

Penktadienis, Spalių 9, 1942
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Aukojo Intertypos Fondui

Žymi estų dainininkė ponia
Juht padainuos keletą estų liau
dies dainų, o lietuvių jaunamečių šokėjų grupės muzikantai
Į pagros keletą lietuviškų šokių.
Dalyvaus Alena Plevokaitė, Ire
na Rasimavičiūtė, Rapolas Imundis ir Algimantas Ivaška.
Rap.

SVEČIUOJASI PAS
TĖVUS

Vincas Marcinauskas, tarnau
jąs
Dėdės Šamo kariuomenėje ir
Lietuviai komunistai savo
turįs kapitono laipsnį taipgi ir
spaudoje skelbė Russian War
jo brolis Jonas, taipgi tarnaująs
Relief, Ine. vardu “Visų Lietuvažiavimas — konferencija.
ŽINUTES
Dėdės Šamo kariuomenėje, šio
Vaikų misijos prasidės antra-1 V*U Masinį Susirinkimą . Visi
mis
dienomis svečiuojasi pas
4 v p. p.
; gerai žino, kad lietuviai su tuo
Merginų - Moterų misijos la*
savo tėvelius pp. Marcinauskus.
skelbiamu mitingu, išskyrus
bai sėkmingos. Vakarais pilna
Sūnų atsilankymo proga perei
Bauginasi misionierių pajė- komunistus, nieko bendra netubažnyčia vien merginų ir mote
Rankdarbių
Paroda
tą šeštadienį, pp. Marcinauskai
rų. Rytais ateina ir vyrų. Misi gos. Girdžiu, kad apart TT. Jus- r®j°- Taip pat skelbė, kad kal
jiems pakėlė didelį bankietą,
Ir Festivalas
SaltonstsU, mayoras
jas skelbia Tėvas Justinas Vaš tino ir Juvenalio yra dar šie
kuriame dalyvavo virš 50 sve
kys, O.F.M. Jos baigsis sekma Pranciškonai: kunigas Alphon- Tobin, bet nei vienas, nei kitas
čių ir viešnių. Pp. Marcinaus
sas Kazlauskas, O.F.M., kun. nedalyvavo. Kai kas sako, kad
Antradienį, spalių 6 d., 3:30 kai gyvena 8 Winfield St. So.
dienį, 3 vai. p.p.
Justinas Mikaitis, OFM., kun. komunistai greičiausia skelbė
Rap.
vai. po pietų Boston Garden, Bostone.
Kitą savaitę atvažiuos antras
suviKrancevičius,
OMC.,
P*
atsiklausimo,
kad
Bostone atidaryta graži įvairių
misionierius Tėvas Juvenalis Emilijus
kun.
Justinas Grabauskas,,
žmones.
Blaivininkiį Susirinkimai
rankdarbių paroda ir įvairi,
Liauba. Jiedu ves misijas visą
dainų, muzikos ir šokių progra
savaitę vyrams ir vaikinams. OMC. Dar vienas kunigas pas Komunistai greičiausia su
Sekmadienį, spalių 11 d., tuoj
kalus
pranciškonus,
Pittsburgh,
klaidino
j
r
Russian
War
Relief,
ma. Programai vadovauja p-lė
Tos misijos prasidės pirmadie
po misijų užbaigos, apie 3:30
Knutt, kuri yra labai gerai susi
Inc. pareigūnus, sakydami, kad
nį, vakare, 7:30 vai. Baigsis se Pa.
vai. po pietų bažnytinėje svetai
Du
klierikai
ir
du
broliai.
Bepažinus
su lietuviškais tauti
“visi lietuviai tokiam susirinki
kamą sekmadienį 2:30 v. p.p.
nėje įvyks LRK Blaivininkų 49
niais šokiais.
Po tam seks Tretininkų susi- abejo jų yra kur nors daugiau. mui pritaria”. Komunistų spau
kp. ir Marianapolio Kolegijos
Paroda ir festivalas užsidarys
da suklaidino ne tik svetimtau
Rėmėjų susirinkimas. Bus ren
šeštadienio vakare, spalių 10 d.
Trys studentės lietuvaitės va- čius, bet ir savuosius pasekėDAKTARAI
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo Programa išpildoma du kart į kami atstovai į Marianapolio
žiuoja į Fort Dės Moines moky- jus- nes suvažiavę sekmadienį,
Kolegijos Rėmėjų seimą. Kvie
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny
tis karo tarnybai. Stepanija spalių 4 d. į So. Bostoną, prie čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti dieną: 3:30 vai. po pietų ir 8:30 čia visus dalyvauti.
vai. vakare. Liaudies iškilmin
Lietuvis Dantistas
Podžiūnaitė, Amelija Šimkaitė Municipal svetainės rado uždanamas.
Šie
rėmėjai
šią
savaitę
pasirodė
sekantieji:
goje programoje dalyvauja ir
duris. Komunistų vadu
A. L. Kapočius ir Agnietė Mašidlauskaitė perė rytas
S.
Mazellis,
Hamtramck,
Mich.
$5.00
So. Bostono lietuvių jaunamekai,
to
susirinkimo
ruošėjai
jo kandidačių sunkius kvoti
Queen Am Laandry
M.
Bunis,
Elizabeth,
N.
J.
1.00
517 E. Broadway,
čių šokėjų ir muzikų grupė, va
mus ir išvažiuoja tarnybon lakstė, karščiavosi, keikė ir net
7-11 Ellery St.,
SOUTH BOSTON, MASS.
2.00 dovaujama mokytojos p. Onos
penktadienį. Kvotimai buvę šaukėsi policijos pagalbom, bet O. Yendertienė, Mahanoy City, Pa.
Tel. SOUth Boston 2660
*
2.00 Ivaškienės.
So. Boston, Mass.
landos nuo 9 iki 12, nuo sunkūs. Jos visos juos išlaikė. vistiek nesurado, kad kas jiems A. Laurenas, Brooklyn, N. Y.
ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Toji
lietuvių
grupė
labai
gra

Pr.
Povilaitienė,
Waterbury,
Conn.
2.00
Su joms tuos kvotimus ėmė 25 atidarytų svetainę,
Td. ŠOU 2923
r-, •
nuo 9 iki 12 vai dieną
S. Zurlis, Linden, N. J.
2.00 žiai užsirekomendavo publikai
nuo 9 iki 6 vai vak. svetimtautės. Iš šių daug nega
Unitarionų
ministeris
prava

. nuo 9 iki 12 vai dieną
5.00 lietuvių tautiniais šokiais: Kal Skalbiame visokius skelbimus
lėjo kvotimų išlaikyti. Garbė žiuodamas pamatė, kad susi Mrs. M. Oshutis, Elizabeth, N. J.
>agal sutartį)
Pajiniame ir pristatome
lietuvaitėms ir lietuviams.
2.00 velis, Kepurinė ir Mikita. Publi
rinkusi publika negali įeiti į Mrs. M. Mazulaitienė, Brooklyn, N. Y.
į namus dykai.
2.00 kai ypatingai patiko šokis —
svetainę, pakvietė juos į savo M. Visniauskienė, Baltimore, Md.
Spalių 12 d., Amžinojo ir Gy bažnyčią. Kiekvienas įeidamas M. Kirtiklienė, Seltzer City, Pa.
Tel. TROwbrldge <330
2.00 Mikita, ir ji šokėjams labai en
tuziastingai plojo. Lietuvos ir
vojo Rožančiaus draugijos va
1.00 lietuvių vardas puikiai išrekla
LIEPOS tIEDV. POtSIO KUOPIMO
J.Repshis, M. D. dovybėje, žmonės kalbės Ro į tą protestantų bažnyčią turė O. Gruckiunienė, Baltimore, Md.
TIEKAS BIČIŲ
jo užsimokėti dešimtuką. Bet T. Bakas, Hartford, Conn.
1.00 muotas. Už tai priklauso didelė
žančių, Šv. Petro par. bažnyčio- komunistai jau ir su tuo yra
(REPŠYS)
J. AdamoniSy-.Phila., Pa.
1.00 garbė jaunamečių grupės moky
| je, per visą dieną, taikos inten apsipratę. Kubilius visus ko
<100% PURE HONEYt ,
K. Matuliunas, Waerbury, Conn.
5.00 tojai p. Onai Ivaškienei.
Lietuvis Gydytojas
cijai.
munistus ištreniravo taip, kad Ka. Masiulienė, So. Boston, Mass.
5.00 Reikia pažymėti, kad jeigu ne
278 HARVARD STREET
Gamtos
jie dabar yra geriausi jo rėmė O. Akstinienė, Worcester, Mass.
Kampas Inman arti Central Sq.
1.00 toji p. Ivaškienės grupė, tai
Saldumynas
PADEKA
CAMBRIDGE, MASS.
jai.
Liet. Studentų dr-ja, Philadelphia, Pa.
1.00 vargu ar mes lietuviai į taip
Sveikatai
Ofiso Valandos 2—i Ir 6—8.
Protestantų bažnyčioje apart
trumpą laiką būtume prisiruoPASTABA:
Nuoširdžiai dėkojame visiems,1 komunistų kalbėtojų buvo ir
KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. Ką. AMngtoA. Mus
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš šę kuo nors pasirodyti tame di
kurie dalyvavo mūsų dukrelės Dr. Hugh Cabot, Russian War
TeL Kirkland 7119
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
dingame
parengime.
medus nėra tikras bičių medus
Alicijos išleistuvėse į vienuoly- Relief, Ine. Naujos Anglijos Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. JušProgramoje
dalyvavo
įvairių
h ____ ____
ną. Dėkojame kleb. kun. P. Vir pirmininkas, ir P. Rotomsky, j kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę
tautybių grupės.
MEDAUS KAINA —
{Lietuvi gydytojai mauskiui už gražią ir padrąsi- Sovietų Rusijos konsulato iš — “MALTOJ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja Labai gražiai pasirodė ir Es Kvarta,
stiklinė______ 85c.
nančią kalbą, ir taipgi kun. A.į New Yorko atstovas. Jiedu ga- $2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NUtijos atstovai — dainininkė 5 svarai---------------- $1.25
400 Broadvray,
Abračinskui, kun. dr. K. Urbo- j Įėjo aiškiai pamatyti, kad ko- SIŠYPSOK” vertės $1.00.
Mrs. Amanda Juht ir Dr. Lud- Galionas, 12 svarų___ $3.00
Cambridge, Mass.
navičiui ir kun. Jenkui už gerus į munistai turi labai mažai paseVisiems’ aukotojams nuoširdžiai dėkojame UŽ pa- wig Juht iš Bostono grojimu Persiuntimą mes patys apmo
patarimus -ir linkėjimus. Taipgi Į kėjų, nors jų buvo suvažiavusių Į ramą įr nuoširdumą.
basiniu instrumentu (bass cel- kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Valandos: Nuo 2 Iki 4
nuoširdžiai
dėkojame
rengėjom,
iš
visų
kolonijų.
Viso
buvo
apie
"
Nuo 6 iki 8.
Končiaus Bitininkystė
lo). Jo instrumentas yra 300
kurios tas išleistuves suruošė 150 žmonių, ir tai dauguma bu-Įjjūg prieš Lietuvą. Jis net buvo Kuri Kolonija Laimės
Bekmadlentaia
57 Battery St,
metų senumo, italo išdirbystės.
rugsėjo 17 d. š. m., būtent, p. M. vo suėję dėl žingeidumo pama- areštuotas Brocktone už piktaNo.
Abington, Mass.
Dr. Juht taip gabiai jį valdė,
Taurę?
Kilmoniūtei, p. Čiurlionienei ir tyti ir pasiklausyti ką kalbės žndžiavimą
TeL ŠOU 2805
kad tik norisi klausyti koilgiaup. Švedienei ir visiems kitiems, komunistų
staršas
vadas Mitingo ruošėjai turėjo ir ru į Springfield miesto mayoras, siai. Latvytė p. Ruth Kolka akurie kokiu nors būdu prisidė Bimba, kuris Bostone ir apylin- aiškus šokius, bet pačioje bažDr. J. L Pasakantis
kandidatas į gubernatorius Ro- kompanavo.
South Bestai Garage
jo prie šio darbo..
kėje yra pasižymėjęs savo anti- nyčioje negalėjo šokti. Turėjo ger L. Putnam ir kongresmaOPTOMETRISTAS
Pažymėtina, kad Pabaltijo MOLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.
Vincas ir Ona Jurgelaičiai, religinėmis kalbomis ir kalbo-j sueiti į kitą tos protestantų nas ^andįdatas į senatorius Jovalstybių grupės — Lietuvos,
447 Broadvray
Automobilistai! Jei jūs norite,
bažnyčios saliukę ant antrų lu- seph E Casey padovanojo Latvijos ir Estijos turi savo
kad Jūsų karas Ilgai laikytų lr
So. Boston, Mass.
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
bų ir ten kelios mergaitės pašo- “Į)ari)ininko” metiniams šo stalą, apkrautą įvairiais tauti
gasolinų pas mus.
•»
OFISO VALANDOS:—
ko kazačioką .
kiams po gražią taurę. Šokiai niais rankų išdirbiniais. Labai
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro
Nuvalom purvinus karna Ir
Taip ir užsibaigė tas “didžiu- įvyks spalių 24 d Municįpai sumaniai ir tiksliai apie tuos iš
lig rysuoJame.
Seredomis:—
LIETUVOS
DUKTERŲ
DR-JOS
Nuo 8 ryto Iki ♦ vaL
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP1NES
lis
”
komunistų
sušauktas
“
maBuilding
svetainėje,
So.
Boston,
dirbinius aiškina žiūrovams
Tel. ŠOU 9530
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
sinis mitingas .
R.
pirmąją taurę laimės ta mokytoja Lili Kleinberg (latvių 541 Broadway S<
S25 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
i pora. kuri gražiausiai pašoks tautybės). Taipgi prie to stalo
TeL So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2712
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
“Atskrido Garnys" valsą, o antrąją, kurie gražiau' darbuojasi ir lietuvaitės, tauti
8 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
GRABORIAI
Dr. J. C. Seymoor
702
E.
5th
St,
So.
Boston,
Masa
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
i šiai pašoks polką.
niais drabužiais apsirengusios.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Jonas Glineckis,
(LANDŽIUS)
„
_
Dabar klausimas, kurioms
Kaikurios kitos tautos taip
Fto. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa
Spalių 5 dieną pp. Igno ir O- ....
. . .
.
_ , ..
Lietuvis Gydytojas
4115 Washington St, Roslindale,
.
kolonijoms teks tos taures? Mes pat turi savo stalus su išdir
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
S.Barasevičiu$frSūniB
nos Voverių namus, 16 Dixfield',.____ ]
___ _______
Tel. Parkway 2352-W.
Specialybė—Akių, Vidurių
440
E.
Sbcth
St.,
So.
Boston,
Masa
žinome, kad visose yra gerų šo biniais.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, .
MOTERIS PAGELBININK*
St., aplankė “garnys”, palikda- j
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaletfeas,
kėjų.
Mes
girdėjome,
kad
gauLIETUVIŲ GRABORIUS IR
Toji
paroda
ir
graži
liaudies
Vartoja vėliausios konstruk Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
Imas gražų sūnelį. Mamytė ir
813 E. 5th St, So. Boston, Mass.
BALSAMUOTOJAS
, sūs būriai organizuojasi Mon programa verta kiekvienam pa
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
cijos X-Ray Aparatą.
Maršalka — Jonas Zaikis,
Turi Notaro Teises
sūnelis
jaučiasi
puikiai.
Pp.
VoKasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
j
telloje,
Stoughtone,
Nonvoode,
matyti.
Pritaiko Akinius
501
E.
5th
St,
So.
Boston,
Macs.
110 H SL, So. Boston, Mass.
254 W. Broadvvay,
Įveriai be šio naujagimio augina
Worcestery, Providence, LowelVai. nuo 2—4 ir 7—8
Draugija savo susirinkimus laiko kas
SO. BOSTON, MASS.
T
_
. ...
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre du sūnų ir dukrelę. P-nia O. Vo- ,
Tel. SOUth Boston 2580
534 Broadway
. _
, .
. . . i ly, Lawrence, W. Lynne ir kitur
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio venene
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
yra nuolatine laikras.. . . „
.
Sūnaus gyvenamoji vieta:
So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vaL po pietų. Parapijos salėj
vykti i ‘Darbininko” metinius
lublliefe
S38 Dorchester Avė.
492 E. 7th St., So. Boston, Masa
. , ,
... , .
CIO Darbininko” darbuotoja ir,. . .
pas protokolų raštininkę.
. ,_
.! sokius ir dalyvauti kontestuose.
T
ol COLumbU 2837
ilgamete skaitytoja, ir buvusi
~
~ ...
.
.
,
_
X
„
.
įOis Dorchestemo, Cambridge,
Mattapan,
Mass.
—
Pereitą
{PAIMS SOMAI
pirmininke Stepono Dariaus „ . , .
.
Valgomų Daiktų Krautuves
A,«rjn»^r
Bnghtono, Arlingtono ir South sekmadienį, spalių 4 d. š. m. pp.
CASPER
..
Bostono, tai visi žada atvyktu Miglinai minėjo savo 25 metų
REIKALINGA vaikinai nuo 16 i
FUNERAL
HOME
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik..
'
rgar6-; Todėl atrodo, kad šie šokiai, vedybinio gyvenimo sukaktį.
ir 17 metų ir taipgi vyrai, prie Į
187 Dorchester Street
I tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda tos ligoninėje, Dorchestery. kaip ir kiti bus ne tik gausūs
Jubiliejatų kaimynai ir giminės
Ssuth Beeten, Mase.
įvairių darbų. Patyrimas nerei-. gviožius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bUę kurią Sveikiname pp. Voverius su
dalyviais,
bet
linksmūs
ir
įdo

padarė tikrą surprizą suruoškalingas. Darbas pastovus. Į! krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke’
Joseph
Casper
naujagimiu sūneliu ir linkime
mūs, netik jaunimui, bet ir su dami gražią ir iškilmingą party.
savaitę reikalinga dirbti 5 ir
(KASPARAS)
_ _ .
_ ..
jiem išauginti gražią ir pavyz
LaMstuvių Direktorius k
augusiems. Grieš garsi Wally Jubiliejatai gavo daug sveikinipusę dienų. Atsišaukite:
Povilas Bushmanas
dingą šeimynėlę.
Rap.
BalsstnuOtojM
Jason orchestra. Prie įžangos.mų įr dovanų.
NOTARY PUBLIC
THE ROBT. BISHOP MFG. CO.
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav..
Patarnavimas Dieną Ir M8BZ
bus duodamas $25.00 karo bo- Į Rengėjais buvo šie: pp. Guze157 W. 5th St.,
Telephone COLumbus 6702
Koplyčia šermenims Dykai
nas.
Todėl
spalių-Oct.
24,
visi
į
vičiai,
Damušiai,
Bereikiai,
Tol. ŠOU Boston 1437
753
Broadvray
So. Boston, Mass.
Šiomis
dienomis
Povilas
Mile

29 Savin Hill Avenue
ŠOU Boston 3880
‘
Darbininko
”
šokius.
Tel.
ŠOU
3120,
So.
Boston.
Burduliai
ir
p.
Balčiūnienė.
Da

COL 1981
(6-9-13) Dorchester, Mass.
ris (Miller) pirko Jung. Valsty
lyvavo taipgi pp. Petlukai, Karbių Karo bondsų už $2,000.00.
»CWS3WSSSJW»SS36SS3SS6SSSSSSSOSSOSSS«SSSNMSSSSSSSS8SS3«^^
voskai, Thompsonai, MizliniūLietuviai
lr
Estai
Pil

Patartina visiems lietuviams
ZALETSKAS
Bronis Kontiim
NOVENOS
tės iš Lynn, Mass., ir pp. Ribin- FUNERAL
užsiregistruoti, kurie tik pirito
dys
Muzikalę
ProgHOMB
CONSTABLE
skai
iš
Everett.
karo bondsus “Darbininko” ofi
NOVENA prie šv. Pranciškau* Asyžiečio. Kaina ........................... 15c.
Real Estate A Insuranoa
564
East
Broadway
•'
ranui
JUSTICE OF THE PEACE
20c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .....į..
pp. Miglinai, Jubiliatai, buvo
se arba. draugijome, kurios re
SOUTH BOSTON, MASS.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kalba ........... 15c.
gistruoja. Jeigu kuris iš pirku Penktadienį, spalių 9 d. 8 vai. labai sujaudinti dėl tokio sur- D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
598 E. Broadvvay,
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ....’...................................... 20cGraborlal Ir Balsamuotojai
SO. BOSTON, MASS.
sių padaro pareiškimą, kad jo vakare iš Boston Garden vyks prizo, ir nuoširdžiai dėkojo vi
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.
Patarnavimas dieną lr naktį
Telephone South 8o*ton 1781
vardas nebūtų skelbiamas spau tančios parodos, per WMEX siems už sveikinimus, linkėjiKoplyčia šermenims dykai
r
Re*. 120 Marine Road
DARBININKAS
NOTARY rtTBLIC
Ra/p.
doje, tai ir nebus skelbiamas, stotį bus transliuojama trumpa- mus ’r dovanas,
Tel. SOUth Boston 2483
TnL ŠOU
nors ir skelbimas.raieko blogo programa, kurios muzikališkąją |
366 W. Broadvray.
So. Boston. Mass.
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PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn.
Apskričio Kuopoms

lai buvo gražiai papuošti ir ap
dėti lengvais užkandžiais ir do
vanėlėmis.
Pusryčiuose dalyvavę kun. V.
Ražaitis ir Seselės Pranciškietės, pareiškė daug gražių min
čių. Tretininkės yra giliai dė
kingos brangioms Seselėms
Pranciškietėms ui pusryčių su
ruošimą.

LAUKIANT 1,0 VALANDŲ
ATLAIDŲ

mūsų bažnyčioje. Abu kunigai
buvo prie altoriaus šliūbo me
Pranešu visų kuopų žiniai,
tu. Sveikiname naujavedžius.
kad Moterų Sąjungos Conn.
Sekmadienį, spalių 18 d. mūsų
Lai
Dievo palaima lydi visus jų
Apskričio metinis suvažiavimas
bažnyčioje prasidės didelė me
žingsnius.
įvyks spalių 18 d., 1942 metais
tinė Šv. Sakramento trijų dienų
Tą pačią dieną, spalių 3 d.
Šv. Kazimiero parapijos svetai
garbinimo šventė. Garsusis pa
jaunuolis Juozas Būdelis Dėdės
nėje, 339 Greene St., New Ha
mokslininkas Tėvas Jėzuitas
Šamo tarnyboje paėmė sau už
ven, Conn. Prasidės 1 valandą
Pranas Aukštikalnis sakys vi
Spalių 4 d. Šv. Rožančiaus
žmoną svetimtautę p-lę Noeth.
po pietų.
sus atlaidų pamokslus. Kaip
draugija iškilmingai šventė Ro
Jų šliūbas įvyko Šv. Antano
Šv. Mišios intencija gyvų ir žančiaus šventę. Tą dieną, 9 vai.
pirmadienį, taip antradienį bus
jaunosios parapijoj.
mirusiųjų apskrityje narių bus rytą draugijos intencija atnaša
j net septynerios mišios. Tškil- pbažnyčioje,
onai Budeliai yra plačiai žino
atnašaujamos tą pačią dieną, vo šv. mišias Šv. Andriejaus
minga Suma bus atnašaujama
mi
Baltimorėje. Juozas Būde10 valandą ryte. Taigi kviečiu lietuvių par. bažnyčioje. Daly
9 vai. ryte, o iškilmingi mišpa
is (tėvas) per ilgus metus vei
kuopos atstoves, kurioms būtų vavo daug narių ir bendrai pri
rai bus giedami kas vakaras 8
kia lietuvių tarpe, ypač platinda
patogu atvykti ir išklausyti šv. ėmė šv. Komuniją. Kleb. kun.
vai. Pirmadienį išpažintis bus
mas apdraudą SLRKA. Per
mišių.
klausomos per visą dieną, taip,
M. Pankus pasakė turiningą pa
daugel metų jis eina vietinės
Svarbu yra, kad visos kuopos mokslą, pažymėdamas tos drau
kad kiekvienas lengvai galės
kuopos raštininko pareigas.
prisiųstų atstoves, nes reikia gijos gražius darbus. Ragino
prisiruošti prie atlaidų dvasinės
Jaunasis Juozas pirm išvykimo
išrinkti valdybą ateinantiems parapijos jaunimą ir bendrai
puotos. Atlaidų iškilmės prasi
kariuomenę ir buvo valdybos
Aštuonių savaičių amžiaus jaunas leopardas, taikus kepurėje, bet sa
metams. Taipgi šiame suvažia visus susirašyti į Šv. Rožan
dės su procesija sekmadienį ry
narys. “Congratulations”, Juokoma,
jeigu
jam
davus
penkis
mėnesius
laiko,
tai
jis
savo
“
taiką
”
paro

vime bus paskirstytos dovanos čiaus vainikus.
tą 11 vai. ir baigsis su procesi
zuli! Dieve padėk laimingai gy
dytų. Šis jaunas žvėris orlaiviu pargabentas iš Afrikos j Dėdės Šamo
kuopoms, kurios vajaus metu
ja antradienį vakare po mišpa
venti.
žemę.
prirašė daugiausia naujų na Marianapolio Kolegijos Rėmė
rų.
Per visas mišias pereitą sek
rių; reikia aptarti ateinančių jų 36 skyrius rengia kortavimo
madienį buvo renkama rinklia
metų darbuotę ir surasti būdą, vakarėlį, spalių 11 d., tuoj po Conn.; A. Šimkus į Alabamą da yra aukštesnės mokyklos NAUDINGA DOVA
ALTORIAUS IR ROŽAN
va arkivyskupijos našlaičiams.
mokytoja.
kaip padidinti narių skaičių pamaldų (4 vai. po pietų), pa Kolegiją.
ČIAUS DR-JA VEIKIA
NA
KARIAMS
Girdėjau surinkta arti $200.00.
mūsų apskrityje. Kviečiu visas rapijos salėje. Kviečia visus da-1 Linkime jaunuoliams geriau Rugsėjo 29 d .mirė Vincas Ra
Grįžus rudeninei tvarkai baž 'ai yra graži suma iš mūsų pa
kuopas skaitlingai atsiųsti ats lyvauti. Pelnas skiriamas Ma sių sėkmių moksle ir taip pat džiūnas. Paliko nuliūdime žmonyčioje draugijos vėl pradeda rapijos, nes pereitais metais ne
likti ištikimais Dievui, šiam ną ir sūnų. Abu velioniai buvo, Amerikos kariuomenėje
tovių ir pagaminti naudingų į- rianapolio Kolegijai.
seni šios šalies gyventojai.
šiuo metu yra ir daug lie- veikti. Pereitą sekmadienį Al surinko nei $100.00.
kraštui ir savo tautai.
nešimų apskričio ir visos orga
toriaus ir Rožančiaus dr-ja lai Sekmadienį, spalių 4 d. Treti
Lai Dievas būna gailestingas tuvių. Namie likusieji dažnizacijos labui.
Spalių 5 d. įvyko LRK Mote IŠĖJO Į ANTRĄ PASAULINI
jų vėlėms!
nai sukame galvas, kokią kė pirmąjį susirinkimą po vasa ninkės, kad pagerbti savo įstei
M. Jokubaitė,
i
rų Sąjungos 38 kp. mėnesinis
KARĄ
dovanėlę pasiųsti jiems, ros atostogų ir daug ką nuvei gėją Šv. Pranciškų buvo užsiMot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt. susirinkimas. Išdalinta tikietai
Sekmadienį, spalių 18 <L«su kuri primintų, kad mes kė. Kaip kitais metais šiuo lai prašusios šv. mišias ir ėjo visos
Šiomis
dienomis
V.
Vištartas
rengimo laimės vakaro, kuris įku taip ir šįmet dr-ja nutarė iš
ir J Ivanauskas, buvę pirmojo suma’ 11 val- rite. Šv. Andrie- nuolat apie juos galvoja dr-jos iždo paaukoti $15.00 gė jūryje prie Šv. Komunijos. Po
vyks
lapkričio
8
d.
po
popieti

HEW BRITA1N, CONN.
lietų susirinko į rožančiaus pa
pasaulinio karo varsnai, išėjo'Jaus lietuvių par. bažnyčioje me. Tinkamą dovaną kanių pamaldų, parapijos svetai
lėms, kad papuošti Marijos ai maldas, po kurių buvo joms pa
IŠ BROLIJŲ IR DRAUGIJŲ nėje. Taipgi išrinktos atstovės į Jung. Valstybių karo tarnybą. '■ Pasidės 40 Valandų Atlaidai, reiviui išrinkti yra gana torių per jos rožančiaus mėne
teikta generalinė absoliucija.
Lietuvių Legiono S. Radzevi-!1^
iš anksto pasiruošę pa- sunku. Maistu ir drabuVEIKIMO
į metinį LRKMS Connecticut
sį.
Taipgi
paaukota
kita
$20.00,
Kunigai pradėjo lankyti para
• žiais jie yra aprūpinti. PaTretininkų Brolijos kuopelė apskričio suvažiavimą, kuris į- ciaus 4 posto nariai suruošė sa sinaudoti Dievo malonėmis.
kad
prisidėti prie papuošimo rijiečius. Trečiadienį lankė CurT. M.; siųsti
skanėsiai neretai
iškilmingai paminėjo savo glo vyks spalių 18 d., New Haven, vo nariam išleistuvių vakarėlį.
išstatymo altoriaus per 40 va tis Bay ir Belair Road miesto
pakelyje sugenda.
Linkime legionieriam Vištarbėjo Šv. Pranciškaus šventę. Conn.
landų atlaidus. Kadangi po at dalis. Kaip kitais metais, taip ir
tui ir Ivanauskui laimėti perga
Dėl svarbių priežasčių Tretinin
Kareiviai
kartais
turi
laidų bus rekolekcijos prisiruoš šįmet kunigai atneša Kūčių
AMSTERDAM, N. Y.
kai savo globėjo šventę minėjo Šie mūsų parapijos jaunuoliai lę ir sveikiem grįžti į namus.
daug ir laisvo laiko ir bū ti Kristaus Karaliaus šventei, plotkeles.
šeštadienį, spalių 3 d. 7 vai. ry išvyko siekti aukštesnio moks
dami toli nuo miestų ir tad moteris nutarė užprašyti Labai džiugu, kad laike mišių
MIRĖ
“Darbininko” rugsėjo 25 d. nuo saviškių pradeda jauste išklausė šv. mišių, kurios bu lo: F. Matulis išvyko į Šv. Ta
šv. mišias už gyvas ir mirusias
korespon !ti nuobodulį. Tokiais atve- dr-jos nares. Sveikiname mūsų 12 vai. vidurdienį, kurios yra
Seminariją,
Hartford, Rugsėjo 27 d. po trumpos li laidoje pastebėjau
vo užsiprašę, ir bendrai priėmė rno
Conn.; A. Steponaitis į Provi- gos mirė Juozapatas Poškus. denciją iš Amsterdam, kurioj jąją gera knyga yra nepa- gerąsias mamytes ir linkime atnašaujamos kasdieną už jau
šv. Komuniją.
nuolius karo tarnyboje, bažny
Po šv. mišių, parapijos salė dence Kolegiją; J. Pilkonis į Jis buvo ilgametis LRKSA 109 atitaisoma mano padaryta kiai-. mainoma, todėl juos prisi- joms turėti sėkmingą veikimo
čia yra pilna žmonių. Pirmadie
neužmirškime sezoną.
je turėjo bendrus pusryčius, ku Hartfordo Kolegiją; V. Mičiū- kp. ir Tretininkų Brolijos na da. Tunu pažymėti, kad aš' mindami
nį netilpo: kaikurie turėjo stati
riuos priruošė Seserys Pranciš- nas į Vilianovą (Pa.) Kolegiją rys. Paliko dideliame nuliūdime klaidingai buvau informuotas: aprūpinti geromis knygostovėti.
kietės. Dalyviai patyrė daug (antriem metam); A. Giedraitis žmoną Filominą ir dvi dukte apie Sesutę Agotą. Todėl
J ’ atsi gomis.
DAUGIAU BAŽNYČIOS
malonumo ir nuoširdumo. Sta- į Yale Kolegiją, New Haven, ris, kurių viena, būtent, Grasil- prašau ne tik savo vardu, bet
GERADARIŲ
Juk yra žinoma, kad kaRugsėjo 6 d. iš Worcester,
visos komisijos Sesutės Felici reiviai vienas su kitu išsi Pereitą sekmadienį, daugiau
Mass.
lankėsi svečias p. Anta
jos.
kalba apie savo kilmę. To lietuvių mylinčiųjų savo bažny nas Dranginas LRKSA 13 kuo
Sesutės Felicija tikrai yra kiais atvejais lietuvis ka čią parodė savo duosnumą įpos susiūnkime. Svečias pasa
daug pasidarbavus mūsų para rys turi atsakyti begaly rengdami bažnytinius rūbus.
kė trumpą prakalbėlę. Pagyrė
pijoje.
Komisija.
bes klausimų apie Lietuvą Kazimieras ir Margareta Jan Baltimoriečius, kad jie turi ne
ir lietuvius. Naujausiai iš kūnai nupirko baltąjį arnotą, < paprastai gražią bažnyčią, tik
leistas ir išsamiausias šal Marijona Bruzgiūtė “užfundi- apgailestavo, kad susirinkime
C.BROOKLYH.N.Y.
tinis apie Lietuvą yra Si no” žaliąjį arnotą paaukodami nebuvo jaunimo. Jis pats yra
mučio knyga The Econo po $50.00. Viena svetimtautė šioje šalyje augęs ir norėjo su
RETOS IŠKILMĖS
mic Reconstruction of mergaitė prisiuntė $20.00, jaunimu pasidalinti mintimis
Spalių 11 d. laike sumos, atsi Lithuania
After
1918. kun. Mendelių tėveliai paauka apie lietuvių veikimą. Nariai p.
lankys į mūsų bažnyčią BrookKnyga yra kietais virše vo po $5.00. Magdalena Luko- Draiginui pareiškė padėką už
lyno Vyskupo padėjėjas, J. E.
liais, gražiai išleista ir, šaičiūtė ir Emilija Kripienė už gražias mintis.
Vyskupas Kearney ir pašventys
kaip buvęs Latvijos finan prašė raides Jėzus, kurios ži
naują Aušros Vartų altorių, ku sų ministeris Ekis sako, bes per 40 vai. atlaidus paaukopirkimą daug Milionų Daugiau!
Rugsėjo 19 d. mirė P. Jokū
rį padarė dailin. J. Subačius. Ta “viena iš geriausių knygų damos po $5.00. Kun. dr. Menbaitis. Agota Abromaitienė pa
pačia proga Vyskupas suteiks apie Baltijos kraštus”. To delis ir kun. Dubinskas, abudu
laidota rūgs. 4 d. Abu mirusie
sutvirtinimo Sakramentą.
kią dovaną gavęs karys dėkoja savo bažnyčią mylim ji buvo LRKSA 13 kp. nariai.
tikrai bus dėkingas, o do tiems geradariams. Lai gerasis
JJt.
40 vai. atlaidai įvyks spalių
Dievas jiems atlygina šimterio
vaną
pasiuntęs
bus
atlikęs
18 d. laike sianos ir tęsis ligi
gerą darbą savo tautai. pai už jų duosnumą.
"Darbininkas" Atperka
antradienio vakaro. Mišios pir
Todėl
šiandien
pat
kreip

madienio ir antradienio rytais
Senus Rekordus
PIRMA RUDENS
kitės į knygos leidėją, pa
bus 6:00, 7:30 ir 8:00 vai. Miš
VAKARIENĖ
siųsdami kareivio adresą
parai 7:45 v. vakare. Pamoks
ir $1.50 čekį ar money or Mūsų parapijos veikimo ka Jei kas turite senų plok
lus sakys laike šių atlaidų mi
» w
•
v»
f •
ĮTARS AND!
lendorius jau išsiųstas parapi štelių - rekordų, nenumesderį. Leidėjo adresas;
Mažiausia Erzinančių Savybių * "esin» ’
sionierius domint. K. Žvirblis, O.
jiečiams. Su kalendoriumi kiek kite jų — atneškite “Dar
Columbia University
P. Beabejo, kiekvienas parapi
vienas gavo bilietą pirmutinei bininko” administracijon,
Press
jietis giliai įvertina šias iškil
šio veikimo sezono pramogai 366 W. Broadway, So.
Morningside Heights
mes ir gausiai jas lankys.
Mažiausia Nikotino
kuri įvyks sekmadienį prieš At Boston, Mass. ir už kiek

įvertiname

Old Gold

New York, N. Y.

laidus, spalių mėn. 11 d. Teko vieną seną plokštelę gau
nugirsti, kad dedamos pastan site vieną centą.
Gyvojo Rolandau
gos turėti apie 600 svečių. Va
Mūsų parapijos dadaščios mo
Paslaptys
terėlės tikrai parodė gražų pa
karienė prasidės 5 vai. po pietų
Juozas Ki
vyzdį. Jos surinko savo tarpe
Po vakarienės bus muzika ir
Ine.
Darbininkas
išleido
“
GYVO

gražią pinigų sumą ir užprašė
šokiai. Rengėjoms linkime gra
JO ROŽANČIAUS PASLAPLaidotuvių Direktorių*
visą eilę šv. mišių ui šios para- ,TYS” knygutės formoje. Kiek- žiausių vaisių jų darbui.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
pijos kareivius. Jos šį gražų pa-} viena paslaptis iliustruota pa
NUOTRUPOS
protį turi jau senokai ir tai vie- veikslais, šioje knygutėje taip60? Washinqton Blvd
nam, ar kitam tikslui jos pa gi yra ir narystės mokesčių la šeštadienį, Šv. Teresėlės die
BALTUIORE. lfd.
renka aukų ir užprašo iv. mi peliai. Knygutės kaina 20c. Už noje p-lė Ona Remeikiūtė paė
sakymus siųskite: “Darbinin
Telephone Plaza 8595
šias.
kas”,- 366 W. Broadway, So. mė sau už vyrą svetimtautį LoLlmMlnal SM vteoklų reikalų.
pez. šliūbas buvo su mišiomis
Tikrai tai šventas darbas.
Boston,
PAMALDOS UŽ KAREIVIUS

KAIP RODO BEŠALIŠKI READER’S DIGEST TYRIMAI

Šimtai tūkstančių linksta prie Old Gold. Tiek daug
rūkytojų, tai pasekmės Reader’s Digest nepriklau
somo bandymo cigaretų. Bandymas parodė, kad
Old Gold turi mažiausia nikotino — mažiausia įri
tuojančių savybių.
Pridėkit dar naują aromą. Švelnumą ir skoni
naujų Old Gold. Pabandykit juos, tada ir Jūs permainysit 1 Old Gold.
P. LORILLARD COMPANT. EaUblished 1760

NUO KRAŠTO IKI KRAŠTUI VISI LINKSTA PRIE OLD GOLD
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