nsacsoaaaoGtt

DABARTIES
BILDESIUOS

MAKE EVERY
RA Y DAY

BOND DAY

Join The Pay-Roll
mBDaaaaaaaoHonasssKK
• SAVINGS PLAN
Rugsėjo 24 d., New Yorke įvyko komunistų masi
nis susirinkimas. Kaip ir
galima buvo tikėtis, ko VOL. XXVII — No. 77.
munistų “lyderiai” ir jų '
simpatozatoriai visa ger
kle šaukė už antrąjį fron
tą“Amerika” rašo, kad
rugsėjo 26 d. ‘N. Y. Times’ i
įtalpino vedamąjį straips
nį, kuriame tą komunistų
susirinkimą vadina kvai
liausiu, kokį tik per ilgą
laiką teko matyti. Susi
rinkimą šaukė komunis
tai, kurie iki 1941 m. bir
želio 22 d. darė viską
“šios šalies gynimui pa
kenkti ir Anglijai nugaron
peilį įsmeigti”. Toliau
“Times” pareiškia, kad
Amerikos komunistų da
bar “nieks neklauso, nieks
jais nepasitiki”.
“N. Y. Times” griežtai
pasisako, kad antrojo
?ronto Europoje atidaryk
\as yra grynai kariuome.įės vadovybės reikalas.
3rooklyno komunistų
. ūgų laikraščiui “L.”
labai nepatiko toks “N. Y.
Times” pareiškimas.
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Nauji Smūgiai Japonams
Solomon Salose
I

_____________

Sudaužė Lėktuvlaivę

Iš Gen. MacArthur Cent- yra priversti trauktis iš
ro, Australija, spalių 12 — užimtų vietų.
Sąjungininkų bomberiai Sąjungininkų bomberiai
numetė dvi bombas ant ja- padegė Rabaul keliose vieponų lėktuvlaivo, kuris ve- tose.
žė mažiausia 12 lėktuvų, ir Visi lėktuvai, kurie bomsmarkiai jį sužalojo.
bardavo japonų bazes, grįJaponų laivas buvo 10,- žo laimingai į aerodromus.
000-tonų. Jį lydėjo destrojeris.
Britanija Nekeis Savo
Pereitą penktadienį ir
Nusistatymo Indijos
šeštadienį Sąjungininkų
Klausimu
oro jėgos smarkiai puolė
japonų bazes Rabaul, New
Britain, kur padarė dide-1 Londonas, spalių 12 —
liūs nuostolius japonams. Britų valstybinis sekretoSąjungininkai dviem atvė- rius Indijai L. S. Amery
jais bombardavo Rabaul ir pareiškė, kad Britanija
ant jo numetė apie 100 karo metu nekeis savo nutonų bombų.
sistatymo Indijos klausii Rabaul miestas pavers- mu.
Komunistai ginčijo, kad
tas griuvėsiais. Šis mies- Riaušės Indijoj yra tai
niekas iš Lietuvos nevežė
Us yra 700 mylių į šiaur- Gandhl maištas — krimilietuvių, o tik jie patys
, vakarus nuo Guadalcanal nališko sabotažo planas,
norėję būti išvežtais. Bet
ir 575 mylios nuo Port sako Amery.
dabar, “L.” rašytojas MiMoresby,
sąjungininkų Be to, praneša, kad per
Jung. Valstybių kariai, Camp Hocd, Texas, iškilmingai dedikuoja žvaigždėtąją vėliavą ilgam ir
zara pripažįsta, kad buvo
bazės į pietrytus Naujoj riaušes Indijoj žuvo 846
laisvam plevėsavimui. Tai prieš-tankinių karių jėgos užakcentuoja savo ištikimybę ir drąsą ginti
išvežti “lietuviški naciai”,
‘Guinejoj.
asmenys ir sužeista 2,024
žvaigždėtąją kur jie tik nebūtų skirti kovai už laisvę.
(U.S. Army photo)
ir štai tie “lietuviški na
Vienas karininkas paša- asmenys,
ciai” atsirado Tarybų Są
koja, kad nakties metu,;
jungos raudonojoje armi
Churchill Laikosi Savo
kada lėktuvai pasikėlė lėk-'
Sužalojo 4 Priešo
joje. Suprantama, kad ne
ti
link
Rabaul
miesto,
tai,
Nusistatymo
Submarinus
visi išvežti lietuviai iš Lie
lakūnai matė greit važiuotuvos yra Rusijos armijo
! jančius automobilius su Londonas, spalių 12 —
vis kunije, Todėl negalima pamir Jie Savo Jėgas Nukreipia J Kaukazą'^®®
>
ges, salezietis-jonas
Pm- Britanijos**1 pTm'te^a'; ^tvo ISSa^ Norvegą if’Britų karo lai
šti ir tų lietuvių, kurie,
vai pavojingai sužalojo 4
kaip Cr. Devenis sako,
knnantutaržfo‘’na'bčrti S
ne dėl pasivažinėjimo, bet Ašies submarinas ir ap
‘klausimais, toip
įUola^U ^ūgTssunkiai turi dirbti, badau Iš Berlyno pakartotinai nuo rugsėjo 29 d. iki spa- kupantų turėjo pabėgti iš
šaudė kitus laike 48 valan
naciai
buvo
skelbU,
jog
hų
9
d.
rusa.
prarado
459
tėvynės,
norėjo
gržti
LieCassidy
Associated
Press
£s
ti ir mirti. Mes negalime
didelė dų kautynių Atlantiko
įa^irSti k Lietuvo'J’uki- nebepulsią taip smarkiai lėktuvus, o tuo pačiu lai- tuvon, bet vokiečiai jo ne- korespondentas
klausė automobilių eilė kelyje vandenyne, praneša Britų
šių lietuvių, kurie neša Stalingrado miesto, nes ku naciai praradę 36 lėk- leido, aiškindami, kad da- Stalino, apie pagalbą Ru- Tas parodo, kad japonai laivynas.
sunkų nacizmo junga. A- smarkiais puolimais jie tuvus rytiniame fronte, bar sustabdytas., bet koks sijai, atsisakė tiesioginiai'
merika ir Anglija užtikri- Praranda daug “1° JT’’ Britų oro jėgos nuo spalių civilių judėjimas, nes trau- atsakyti, kad neduoti prie- Į
no po karo visoms tau-N“““ -Sako’ kad dab^ 1 iki 10 d., kaip skelbia na- kiniai esą užimti karo šui (naciams) žinių apie
tom? laisvę ir neprikišu-'į'«"s nera re!kal° Pultl ciai, prarado 127 lėktuvus, reikmenų pervežimu. Ka- būsiančius karo veiksmus. 1
o tuo pačiu laiku naciai dangi dabar iš Lietuvos vis Churchill laikosi savo
somybę. Mes tikime, kad; Stalingrado, ku?s
kautynėse praradę 23 lėk- didesni lietuvių darbinin- pirmykščio nusistatymo. į
tos demokratinės vilsty- ismarkla* apdaužytas
Sunaikino 105 Geriausius Nacių
Įkų kiekiai gabenami į VoTaigi naciai dabar savo tuvus.
bės savo žodį išlaikys.
sustiprintas jėgas pasuko Sovietų Rusijos žinios kietiją, tai vietinių vysku- Britai Bombardavo Hanover
Lėktuvus
-1 - B+ . —
Proqa Užsiregb- į Kaukazą, Mozdoko apy paduoda, kad per dvi pa- pų sutikimu, kun. Puišys
.—
linkę, kur pradėjo smar starasias dienas raudonie- ėmėsi aprūpinti lietuvių
■—*♦ » - ■ - - » »
_
S
Londonas,
spalių
12
— ką jis mano apie Lewis
TruoTi musavunui
kias atakas, kad užimti ji atmušė 12 nacių puoli- religinus reikalus ir apsi- Londonas, spalių 12
Pereitą penktadienį Jung. Į pageidavimą. Green atsaSpalių 14 dieną yra pas svarbiausius punktus — mų Kaukaze, kur sunaiki- gyveno fabrikų rajone, Bntai lakūnai dienos me- (Valstybių didžiuliai “oro' kė, kad jis nemanąs, jog
no du priešo batalionus Paskutinė žinoma jo gyve- tu bombardavo kelias vie- kovos iaįVai” puolė Lille Prezidentas šiais laikais
kutinė užsiregistravimui aliejaus laukus.
pietrytinėje
Novorosyjsko nimo vieta buvo Kassel.
tas vakanneje Vokietijoje, mįestąf okupuotoje Pran- šauktų tokią konferencibalsuoti
Massachusetts Suprantama, jog naciai, dalyje. Mozdoko
apylinkėvalstybėje. Taigi visi pilie- jeigu būtų galėję, tai jie
lynant
anover mies ą, cūzijoje, ir sunaikino ir ją. Kalbėdamas apie John
skelbia Britų orojmniste- (su£aiojo 105 Vokietijos L. Lewis, William Green
čiai, kurie iki šiol nėra už- būtų užėmę Stalingradą, je naciai taip pat yra ofen
siregistravę balsuoti, ture- ®e to miesto gynėjai, ma- šyvoje, tačiau rusai sako, Žuvo Brocktonietis Lietuvis nja. Britai Padare nema- nacjų geriausius kovos pareiškė, kad Lewis griau
kad toje apylinkėje naciai
di nuostolių Vokietijai. 1 lėktUvus.
. nąs tą, ką jis pats yra sutų tuojau užsiregistruoti, tyt, sukaupė visas jėgas ir padarė mažą progresą. Per
Tik kovojanti lėktuvai ir
į
kad lapkričio 3 d. š. m. ga visus nacių puolimus at vieną naktį rusų skautai
iš i Amerikiečiai sunaikino kur^ Pavyzdzlul CT0-kuPranešama,
kad
Hondo,
du
bomberiai
negrįžo
lėtų atlikti pilietinę parei mušė su dideliais priešui užmušė 200 nacių.
ine tik nacių lėktuvus, bet
LewK “organizavo
Texas vastybėje, lėktuvo kovos lauko.
nuostoliais.
gataip pat padarė daug nuo- ■19,55 m‘
Žinios iš Mozdoko, ta nelaimėje žuvo viršila
Lai nelieka nei vieno lie Kaip žinoma, naciai per čiau skelbia, kad nacių (sergeant) J. Vareika, lebombarduodami William Green mano,
Nuskandino 3 Didelius stolių
tuvio piliečio, kuris nebū 48 dienas smarkiausia sustiprintos jėgos padidi kiojimo instruktorius, ki
sandėlius
ir geležinkelio kad dabartiniu laiku tokia
tų užsiregistravęs. Jeigu puolė Stalingradą. Tiesa, no spaudimą.
Laivus,
Sako
Priešo
kiemus.
į unijų konferencija tik išlęs iš Brockton, Mass.
nežinote kur reikia regis įsiveržė į miestą, bet jo
Amerikiečiai
panaudojo
keltų daugiau nesusipratiŽinios
truotis, tai pasiklauskite užimti nepajėgė. Sovietų
naują kovos būdą ore. Na-’ mų.
SUDEGE DVI APSIGYNIMO
kitų, kurie mielai patars ir rusų apskaičiavimu, rau
New York, spalių 12 —'ciai buvo taip sumaišyti,
donieji užmušė 200,000 na
nurodys.
Ašis
sako, kad jų jėgos kad nesusigaudė nei kur
DARBŲ
DIRBTUVES
cių kareivių.
Tūkstančiai Ki
nuskandino tris Britų di- pradėti gintis. Naciai yra
Iš Berlyno nacių komu
Maciai Pakorė 150 Lenkų
Dienos Parade
Pawtucket, R. I., spalių, Gaisrai yra didžiausias delius laivus, du ties Afri-, priversti dabar pakeisti onikatas sako, kad rusai
Londonas, spalių 12 — smarkiai puola nacių pozi- 12 — Vakar naktį sudegė šalies priešas ir Ašies tai- • ka ir vieną Atlantike. Ta-, ™ kautynių taktiką, jeigu
Lenkų valdžia ištrėmime cijas šalę Terek upės, Kau- dvi dirbtuvės, kur dirbo kininkas. Todėl būkime j čiau šios žinios nėra pa-1 J^e nori apginti savo bazes. Spalių 12 d. iškilmingai
minėta Kolumbus, Ameri
praneša, kad naciai arti kaze. Tos atakos, sako na- svarbią karui medžiagą. atsargūs su ugnimi, kur tvirtintos sąjungininkų.
Lewis Neri Unijų Taikos kos atradėjo, šventė, šiais
Krakovos, šalę geležinke- cių žinios, buvo atmuštos, Gaisras padarė $500,000! mes nebūtume, dirbtuvėmetais minime 450 metų
lio, ant telegrafo stulpų; ir nacių oro jėgos dieną ir nuostolių.
Mirė Veteranų
Į se, namuose ar laukuose.
pakorė 150 lenkų piliečių, naktį puolė Grozny alie Royal Yam kompanijos
John
L.
Lewis,
įvykusio

sukaktį nuo Amerikos at
Drangas
kur nacių traukinys su ka jaus laukus. Rusai, kaip ir Northeastem Plastics
je United Mine Workers radimo. Minėjimas pradė
Manevrai Švedijoje
reiviais buvo išsprogdin sako naciai, buvo priversti kompanijos dirbtuvės vi
Detroit, Mich. — Sekmadienį, seime, pareiškęs pageida- tas iškilmingomis pamal
tas, kada užėjo ant tilto.
pasitraukti iš kaikurių sai sunaikintos. Farm Berlynas, spalių 12 — Iš spalių ll d. mirė Wiiiiam J. vimą, kad Prezidentas domis. Parade dalyvavo
kalnuotų vietų.
korporacijos dirbtuvė, ku Švedijos sostinės praneša, į Corbett, 71 m. amžiaus iš Bos-, Rooseveltas sušauktų visų kariuomenė, Raudonasis
Naciai taip pat tvirtina, ri yra tik 30 pėdų nuo su kad netoli Stockholmo tono, kuris buvo žinomas Sve- unijų vadus į konferenci Kryžius, įvairios organi
For VICTORY
kad Stalingrade “įspūdin degusių, išgelbėta, nors vyksta dideli karo manev- timų Karų Veteranams, kaipo ją, sudarymui taikos ir zacijos, tarp kurių užėmė
BŪT
j “Senatorius”. Corbett buvo vienybės.
žymią vietą Knights of
gai puola rusų pozicijas”, buvo dideliame pavojuje. rai.
UNITED
organizacija.
Laikraštininkai kreipėsi Columbus
ir mūšiai tęsiami.
Begesinant,
sužeista “Manevrų žiūrėjo kara- ' Stambus veteranų rėmėjas,
STATE S
DEFENSE
Taipgi
dalyvavo
valstybės,
prie
William
Green,
Ame

liškos
Šeimos
nariai
ir
A;
Laidojamas
ketvirtadienį,
spaAukštosios nacių ko trys gaisrininkai.
BONDS
mandos paskelbtos statis Galimas sabotažas. FBI šies jėgų militariai atsto- lių 15 d. iš Our Lady of Lour- rikos Darbo Federacijos miesto ir Pan - Amerikie
STAMPS
pirmininko, ir klausė jo, čių tautų atstovai.
tinės žinios skelbia, jog agentai veda tyrinėjimą. vai”, sako Berlyno Žinios. įdės bažnyčios Chicago, UI.

Naciai Nebepu^Stalingrado

Amerikos Bomberiai Puolė Lille

Antradienis, Spalių 13, 1942

Sesuo Angelika Ir Vagis

Tremtinių Šelpimo Problemos

Dažnai rašome apie labai reikalingų daiktų,
skaudžią lietuvių tremti- i Tuo reikalu ne vienas
nių padėtį Rusijoj. Dešim-' tremtinio giminaitis kreiKai Klimų Kotryna ap bai patenkinta. Ji dabar
tys tūkstančių mūsų tau- peši į Amerikos Raudonąleido savo mylimus tėve galėdavo su akademikėtiečių ten šala ir badauja, I jį Kryžių, bet klausimas
lius, drauges ir mėgsta mis mankštintis įvairiuo
Tūkstančiai serga, šimtai dar nėra išrištas.
muosius sportus ir atvyko se sportuose. Tas mergai
miršta, ift niekur pagalbos Kad lietuviams tremti
į Vienuolyną pradėti pos- tėms labai patiko, o Sese
niams reikalinga skubi pa
nesulaukdami.
tulantės gyvenimą, ji nu lei į sveikatą. Jos režisiegalba,
aišku jau ir iš to,
Mūsų
fondai
ir
paskiri
stebino ne tiktai savo kla riavimo Akademijos krep
žmonės rūpinosi, kad bent kad pastaruoju laiku labai
sės drauges, bet ir Seselę šinio ratelis žymiai pato
truputį sušelpti bent tuos, stipriai yra plečiamas Ru
Naujokių Magistrę, pati bulėjo.
kurių adresai sužinota. sijos žmonių šelpimas.
viena užnešdama savo če
Vieną šeštadienio vaka
Nusiųsti‘Rusijon bet ko Plačiau ir gyviau čia pra
modaną tris aukštus į pa rą po ypatingai ramios sakią pašalpą tremtiniams deda veikti Russian War
skirtą kambarėlį. Metų vaitės Seselės Prefektės
visada buvo sunku. Daug Relief organizacija, kuri
bėgyje, Seselės Magistrės P1įjnink€
kliūčių reikdavo nugalėti. nurodo, koks didelis yra
nusistetejunąs kas kart
» j akademiki rekre.
Šis reikalas dabar dar la- reikalas teikti pagalbą
didėjo. Apie Kotrynas sti- acijos ‘salę ir pati sau vie•
i biau ir susikomplikavo ir nuo baisaus karo nukentė
prumą ir beveik vyrišką na krepšinį pamėtyti. Bet
jusiems Rusijos žmonėms.
pasunkėjo.
jūgą visos kalbėjo. Kai tai vienas dalykėlis, tai
Ir jei jau pačių Rusijos
mergaitės norėdavo pasi antras, tai dešimtas ją
Iš k&ikurių tremtinių su žmonių būklė yra sunki,
skinti vaisių iš sodo, Kot sutrukdė. Mat, šeštadie
žinota, kad jiems daug tai ką čia jau ir bekalbėti
ryna pakeldavo vieną iš nio vakaras būdavo ypa
naudingiau yra gauti dra apie tremtinius — jų būk
savo draugių, kad pasiek tingai laukiamas ir Sese
bužiai, avalinė, medika lė yra tragiška.
tų medžio šakas; kai vie lių Mokytojų ir mergaičių.
mentai ir kitos prekės, ne Mes raginame nesigailė
sulą papuvusį medį par Mergaitėms būdavo leista
Prisilenkę Britų kariai užtaiso skubiai kanuolę, kai priešo artilerijos
gu pinigai. Mat, mažai ką ti aukų Rusijos nuo karo
vertė skersai tako, ji pati kiek vėliau pabudėti: dai
už gautą pinigą ten gali nukentėjusiems
šrapnelių skeveldros čia pat pro juos skrieja. Tai Egipto pustynių dviko
šelpti.
viena jį nukėlė.
nupirkti.
Nelengva
ten
ir
vos tarp Ašies ir britų karo jėgų.
Krikščioniškoji
artimo
nuoti, šokti, šokoladines
Norėdama suteikti atle virti; o Seselės, jei norėjo,
gauti reikalingieji daiktai. meilė ir paprasčiausias
tiškai, šešių pėdų, trijų ankščiau galėjo atsigulti, kos karatų auksą nuo “de- “Tylėk, sakau. ‘Shut į ranką tuojaus jautėsi Atsižvelgiant į tai, buvo žmoniškumas reikalauja
colių aukščio Kotrynai arba, kas dažniau atsitik šimtštorinių
brangeny up’,” vėl sušuko vagis ir, stipresnė. Ji sekė Seserį daroma mėginimų daiktus ištiesti ranką nelaimin
tinkamą vardą, Motinėlė davo, gerą knygą paskai bių”, kuriomis jaunos išsitraukęs iš jos rankų! Angeliką prie antrų durų. siųsti tremtiniams. Bet, giems. Bet tuo labiau rei
Evangelistą jai paskyrė tyti ar laišką namon tėve mergaitės
dažniausiai pasileido žemyn laiptais,• Bet ir tenai nieko nebuvo. pasirodė, kad nežmoniškai kia rūpintis savo tikrai
“Angelikos” vardą. Tas liams brūkštelti.
puošdavosi.
Alenos klyksmų lydimas. Eidamos prie trečio kam- yra brangus persiuntimas. siais broliais.
turėjo būti nuolatinis pri Buvo beveik pusė po de “Džentelmonas Džimis”, Kitos akademikės, šio barelio, Prefekte greičiau Ypač kas yra skaudu, kad Dėl to, atiduodami savo
minimas, kad jos elgima šimtos valandos, kai Pre akyliai apsisaugodamas, nežmoniško triukšmo pri- • kvėpuodama, Sesuo Ange- Sovietų Rusijos valdžia už dalį Rusijos žmonėms
sis būtų ne vyriškas, bet fektės Pagalbininkė grįžo prislinko prie Šv. Onos žadintos, irgi pradėjo lika visai nesudrumsta, a- siunčiamas Rusijon trem šelpti, prašykime atitinka
angeliškas.
iš Seselių namelio į akade- Akademijos mūro, išsi-' šaukti. Sesuo Prefekte pa-'bi jautėsi, kad čionai buvo tiniams prekes ima tiesiog mų valdžios autoritetų,
Po kiek laiko Sesuo An mikių dormitorijas. Mer traukė iš kišenės tam tik- sinode duryse:
vagis. Sesuo Angelika ati- pasakiškai aukštą muitą, kad padėtų surasti tinkagelika prisipratino savo
gaitės, kurios nebuvo iš rą įrankį, atlupo langelį iri “Mergaitės! Mergaitės! darė duris ir drąsiai įžen- Žmoniškumas ir papras-; mesnes ir greitesnes prienepaprastą jėgą paversti į vykusios
gė į kambarį.
čiausias praktiškumas, ro- i mones Lietuvos tremtinių
namon dėl savai įlindo. Savo delnu pri-‘Kas čia dedasi?”
dailesnius
vienuolyno tės galo, šį
šeštadienio va dengtos lemputės šviesoje “VYRAS!” Alena įsten- Nežinia, ar ji vagį pirma dos, reikalauja, kad kiek gyvybei gelbėti. Taip pat
ruošos darbus:
laiptus karą buvo praleidusios jisai pamatė, kad čia mo
galima palengvinti siun
šluoti, grindis plauti ir balsiai skaitydamos pasa kyklos salė — priekyje es gė atsakyti. “Jis man už-; pamatė, ar vagis ją. Ne čiamos pašalpos persiunti neužmigdykime nuo karo
nukentėjusiems šelpti fon
į galvą ir sakė ‘Shut! svarbu. Vagis šoktelėjo,
taip panašiai. Žiemą ji kas apie dvasias ir raga trada, o aplink _ sienas į- davė
mo
sąlygas.
Juk
kiekvie

> lyg norėdamas ją parversdų veikimo. Tebūnie gyvi
mėgdavo sniegą nuo takų nas ir t. t. Kuomet Sesers vairūs atletikos įtaisai. Up»
nas
daiktelis,
gautas
ka

ti.
Sesuo
Angelika
su

jų centrai, veiklūs skyriai
nukasti. Sesuo Virėja daž Angelikos stipri dešinė Jam šis kambarys nebuvo L. Alenai
.
. nebuvo
r_.
.svarbus
.
riaujančiame
krašte
yra
. kad ne
, gniaužus kumštis žengte- naudingas, kiekvienas vie ir nuolat teplaukia į juos
nai pasikviesdavo šią auk pradėjo skambalo virvę įdomus. Tykiai žengda-l“?^
'lėjo pirmyn.
aukos.
štą, stiprią Naujokę į tal traukti, mažas būrelis įsi mas. šis naktinis lankyto-!0“^
S^' Pasigirdo keistas gar nu ir kitu būdu sušelptas Mes/liettiviai katalikai,
jas susirado duris į kori- H-.***?
atsi ošdama
ką, kuomet reikėdavo ąt bauginusių
akademikių
dorių
ir
laiptus
j
viršų.
I
atsimušė
i
lovos
kampin, sas. Tiktai “Žakt” — ir iš užsienių žmogus, palen turime Lietuvai Gelbėti
sukti viršelius nuo “neat- skirstėsi prie lovelių ilgo
vagis gulėjo išsitiesęs ant gvina nuo karo nukentėju- Fondą ir savo duosnias
sukamų” daržovių stikli- je, šešėliuotoje dormitori- Užlipęs viršun, jis aplenkė j Seležį.
grindų. Vienu smūgiu Se-|sių žmonių šelpimo prob- aukas nuo karo nukentėnių.
pirmas duris, nes tenai Sesuo Prefekte pasilen- suo Angelika paguldė lemą.
joje.
Vienuoliktai
valan

pusiems lietuviams šelpti
Naujokė Angelika tvir dai išmušus, visos buvo dažniausiai būdavo pre- kė prie laiptų pažiūrėti “Džentelmoną Džimį”.
Bet
į
tai,
matyti,
vis
tik
siųskime per jį.
tai stengėsi įsigyti vie lovose, kaikurios jau buvo fektės kambarys. Atėjęs žemyn.
“Džentelmonas
nė
kiek
neatsižvelgiama.!
LGF
*
*
*
nuolišką būdą, eiseną ir pradėjusios sapnuoti apie prie Bartkų Justinos vie- Džimis”, keikdamas visai
d
pašalpos
per-!
2334 So. Oakley Avė.
laikyseną. Bet kai jos bro tas bauginančias dvasias, tos, pamatė ant stalelio Į nedžentelmenišku būdu, Dabar prisiartino Moti Ne tik kad pašalpos per
siuntimo
sąlygų
nepaleng

Chicago, III.
lis ją aplankė, ji užmiršo apie kurias neseniai klau dailią kišeninę lemputę; pasisuko į atviras klasės nėlė Evangelistą, kuri vis
savo sunkiai sudėtas pas sėsi; kitos, neįstengdamos tuojaus ji atsidūrė į jo ki- kambario duris ir varty- ką matė iš saugios tolu vinama, bet dar nežmoniš
tangas ir pasirodė senoji taip greitai užmigti, su šenių. Tai buvo netikėta damas kėdes į visas puses mos. “Dukrele, perdaug kai didelis muitas yra už
Grynas bičių medus, kurį bi
atletiška Kotryna. Mat, ji drebėdavo kiekvieną kar laimė, nes ponas Džimis darė didelį triukšmą. Nie- triukšmo pergyvenai šį dedamas.
brolio automobiliuje užti tą grindim subruzdėjus jokiu būdu nebūtų galėjęs ko nelaukus, Prefekte nu vakarą. Gali eiti dabar į Ar nereiktų prašyti Vals tės sunešė iš žydinčių javų, gė
ko maišą golfo lazdelių, arba langų uždangalam spėti, kad aplink baterijas bėgo į savo kambarį, pasi- savo kambarėlį. Aš atsių tybės Departamento, kad lių, pievų ir medžių yra tikras
tai ji visą popietį praleido susiūbavus. Galų gale ir buvo suvyniota penkinė! griebė apsiaustą ir mažą siu Seselę Rožę su stiklu jis tarpininkautų tarp mū vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
bežaisdama golfą su juo šios užsnūdo, visai nejau Kadangi Justina neturėjo žvilgantį dalykėlį nuo len- pieno ir aspirino”. Klus sų organizacijų ir atitin medaus ir gerk jį su arbata ar
mi didelėje pievoje, ana sdamos, kad šį šeštadienio daugiau nieko vertingo, tynos ir atbėgo į Sesers niai Sesuo Angelika suko kamų Sovietų Rusijos au kava vietoje cukraus. Kas var
toritetų, prašant, kad bū toja medų — to slogos nevar
si eiti.
pus vienuolyno.
vakarą
“Džentelmonas tykusis svečias ėjo prie! Angelikos kambarį,
“Ir, Sesele Rože, atnešk tų nuimtas muitas nuo gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
Sudėjus įžadus, Sesuo Džimis” pasirinko aplan antros vietos; po to prie! “Sesuo, Sesuo! Kelkis!”
_ .. .
. tremtiniams
,, .Jo galite gauti ‘‘Darbininko”
Angelika mokė keletą me kyti šv. Onos Akademijos trečios. Šiuo būdu jisai 1 Sesuo Angelika kažką ir man aspirino plytukę siunčiamų
Rusijoje
drabužių,
mediadministracijoje, 366 W. Broadįsakė
Motinėlė.
tų parapijinėse mokyklo dormitorijas. Mat, ponas prisikimšo kišenius įvai- sumurmėjo. Privargusi, ji
kamentų
ir
kitų
jiems
taiplway,
So. Boston, Mass.
Jai aspirinas buvo la
se. Po to, vieną rugsėjo Džimis, kuris geriau buvo riais dalykėliais. Bet štai sunkiai miegojo,
dieną ji gavo paskyrimą į žinomas, kaipo “Džentel priėjo paskutinę vietą — Sesuo Prefektė savo pa- biau reikalingas, kaip Se
Šv. Onos Akademiją, už monas Džimis”, šiais aka Samsonų Alenos stalelį, galbininkę pradėjo kraty- selei Angelikai.
(Sutrumpinta iš "The Torch
imti Seselės Prefektės pa- demijų aplankymais sau Ant viršaus nieko verto ti iki ji pabudo,
gelbininkės vietą.
nebuvo.
“Džentelmonas 1 “Kelkis, Sesuo! Vagis,
pragyvenimą pelnė.
Naujose pareigose Sese Jisai buvo prityręs “lan Džimis” bandė atidaryti!Vagis žemai!”
30
lė Angelika buvo labai, la- kytojas”; mokėdavo ge stalčių. Stalčius buvo sun-J “Kąąą?” užklausė Sesuo
KSemGmm
riau, kaip Seselės Prefek kiai atidaromas. Reikėjo!Pagalbininkė ir nelaukdaKaip kitais metais, taip ir šiemet, Marianapolio
gerokai truktelti jį. Tas ima atsakymo, šoko į abi- Washington, D. C., spa
tės,
surasti
paslėptą
pini

Juozas Kastetas
gėlį, kurį kaikurios mer-_ truktelėjimas sudarė gar-J tą, dėjosi apsiaustu, nere lių 12 — Sužinota, kad di Kolegijos Rėmėjų Seimas šaukiamas Spalių 25 d. 1942
Ine.
gaitės pasilikdavo savo Įsų girgždėjimą, kuris ir si į batelius. Apsirengusi, džiosios kompanijos jau m., Kristaus Karaliaus šventėje.
Laidotuvių Direktorius
Šis iš eilės Vienuoliktasis Šeimas bus laikomas
prikėlė Aleną. Ji atsisėdo I įsikibo į Sesers Prefektės pradėjo gaminti padangas
Patarnavimas Dieną ir Naktį reikalams, nenorėdamos, lovoje.
“Džentelmonas” alkūnę ir vadino: “Eime... iš seno gurno, ir laike 12 Marianapolio Kolegijos patalpose šitokia tvarka:
taip
sakant, mokyklos
sukamo vilkučio Ko laukiam?”
602 Washington Blvd. vyriausybę apsunkinti sa atsigręžė
mėnesių būsią pagaminta 1. — 10 vai. ryto — iškilmingosios šv. Mišios Kolegi
greitumu:
j
“
Ugi,
Tavęs
”
.
Ir
abi
pavo finansais. Jo išlavinta
tarp 25 ir 30 milijonų pa jos koplyčioje. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą
BALTIMORE, Md.
“Gerai, viskas gerai”,įsileido vytis vagį.
akis, lemputės siauro spin
dangų. Tos padangos bus pasakys kun. Juozas Kuprevičius, MIC.
Telephone Plaza 8595
jisai
šnibždėjo,
“
Nebijok,!
“
Ar
pasiėmei
revolverį,
dulėlio šviesoje, neklysta
2. — 12 vai. po pamaldų — bendri atstovų ir svečių
Ltmosinal (MI visokių reikalų.
{kurį mano brolis paliko?” parduodamos civiliniams pietūs.
mai išskirdavo keturioli- atsigulk ir užmigk”.
Bet pusiau miegančiai Į Sesuo Angelika užklausė. automobilių savininkams,
3. — 2 vai. po pietų — Seimo posėdžiai.
Alenai dalykai atrodė vi ‘T-T-Turiu. Č-Cionai su kad jų automobilius palai
4. — Seimo posėdžiams užsibaigus — bus rodomi
Užsisakykite Toniko Pas Mas
sai negerai. Kai jos akys vyniotas”, pradedanti dre- kyti ant kelių.
Tačiau pagamintos pa krutamieji paveikslai atvaizduoją a. a. kun. Jono Na
apsiprato tamsumoje ir ji bėti Prefektė atsakė.
dangos
iš seno gurno ne vicko paskutinius darbus įr jo laidotuves.
Pristatom geriausį toniką Pikni pamatė kas jai kalbėjo, ji “Suvyniotas? Tai išvy
Svarbiausieji šio XI Rėmėjų Seimo svarstytini
— lyg kariama: niok. Negalima jį Šauti, bus taip stiprios, kaip iš
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir suspiegė
naujo
gurno.
Jomis
galima
klausimai bus: 1) dabartinė Marianapolio Kolegijos
“Mama! Maaaa!”
jei jis taip suvyniotas”.
bus
važiuoti
apie
10,000
visokiems Parengimams.
būklė; 2) pereito Seimo užbrėžtų darbų išpildymas;
“Tylėk!”, per sukąstus “Bet, Sesele, aš ir išvy
mylių,
ir
tai,
jeigu
važiuo

dantis
sukriokė
“
Džentel

niotą
nemoku
šauti
”
,
pri

3) a. a. kun. J. Navicko Fondo reikalai.
iMĮiInMnn r
monas Džimis”, bandyda sipažino Sesuo Prefektė. tojai nevažiuos greičiau,
Nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Mariana
mas rankomis užčiaupti Dvi Seselės prisiartino kaip 35 mylias į valandą. polio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuoprie kambarėlių šalia sa Greitai važiuoti tomis pa skaitlingiausiai dalyvauti šiame Vienuoliktame savo
jos burną.
“Maaa! Pagalbos! Mari lės. Sesuo Angelika atida dangomis yra pavojinga. Seime
KUN. JONAS VAltįkON A$,
Visi Šventieji! Pagal rė pirmąsias duris — nie Šias žinias praneša gu
Gnftn Are.,tslington, Mas. TeL taftom 13M-W ji ja!
mos
ekspertai
iš
Akron,
bos!” vis rėkė didžiagerklė ko nerado. Šiuo tarpu Se
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Centro
padangų gamybos
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R ? Alena, pasigriebus už va suo Prefektė užtiko lie- Ohio,
Pirmininkas ir Valdyba.
gies nykščių.
sargį kampe. Pasiėmus jį centro.
•

Angliškai parašė: Sesuo Maryanna, O. P.
Sulietuvino: A. M. Jurgelaitis.
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darbininkas

vieną lengvą tanką, ir vie
no užtenka dėl 12 lengvų
(THE WORKER)
kulkosvaidžių .45 kalibrų.
Published every Tuesday and Friday except Holidays such at
6 didelės atmatų skardi
New Year, Good Friday, MemoriaI Day, Independence Dąy
nės padarys vieną priešLabor Day, Thanksgiving and Christmas
ėktuvinį nurodytoją; 17
---------by---------SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
senų radiatorių pagamins
Washington — Prieš 450 sikėlimo Dienoj, pranciš■■torHI •* ttcond-claas matter Sept. 12, 1915 at the poet Office at Boston 75 mm. tankų šautuvą; ir
metų,
kada vasara jau’konų rūbuose, prie kurių
Mass. under the Act of March 3, 1870.
vienas
viedras
pagamins
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
baigėsi, Kolumbus su savo jis priklausė, 70 metų amris durtuvus.
•
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
120 vyrų būriu ir savo lai- žiaus. Jo paskutinieji žoVienas varinis puodas
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
veiiais jau mėnuo kai buvo džiai buvo: “į tavo rankas
Domestic yearly___________ 84.00
Amerikoje metams
____ >4.0( pristato
pakankamai va
išplaukęs iš ispanų uosto Dieve, atiduodu sielą”.
Domestic once per week yearly 82.00 Vieną kart savaitėje metams ... 82.00
rio
dėl
84
iššovimų
auto

Foreign yearly ________________ 85.00 Užsieny metams _______ __ _ >5.0C
Palos, ir kelionė dar ture- j Kūnas
palaidotas Šv.
Foreign once per week yearly 82.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams >2.51 matinio šautuvo amunici
jo tęstis apie 6 savaites, Pranciškaus
vienuolyno
jos.
kad išpildyti savo gyveni- Vallodolid.
Ceremonijos
DARBININKAS
Viena sena baterija gali
366 West Broadway,
South Boston, Mass
mo svajonę.
laikytos parapijinėje bažparūpinti užtektinai švino
Telephone SOUth Boston 2680
Nors jo projektas buvo nyčioje Santa Maria de La
dėl trijų prieš-lėktuvinių
bendrai skaitomas, kaip Antigua. Vėliau kūnas bušautuvų.
' svajotojo sapnas, bet Ko- vo nuvežtas į Seville ir
Aliuminas iš vienos skal
1 lumbus žiūrėjo į dalykus Santo Domingo Katedrą.
biamos mašinos gali pada
OWI.
realiai. Jis nebuvo svajoto
ryti
21
keturių - svarų pa
jas. Studentas navigaci
Vienas buvusis lenkų karininkas, pasirašąs Po degimo bombą.
jos, gerai išsilavinęs jūrilonus (slapyvardis), anglų kalba rašytoje knygoje Elektrinė valymo maši
Tėvy Pasijonisty Misijų
į
ninkas,
ir
daug
apie
jūrą
“Aš mačiau Varšuvos bombardavimą” atpasakoja vi na turi gana aliuminos pa
Tvarka, 1942 m.
i suprantąs, jis turėjo skaisas to įvykio baisenybes. Po kapituliacijos jis nenorė daryti septynis iš .50 kali
j tytis su viešom nuomonėm
jo pasilikti vokiečių okupuotame mieste ir drauge su brų kulkosvaidžius.
Frackville, Pa. — Apreiškimo
ir pasipriešinimais— nieks
par., spalių 25 d. iki lapkričio 8
kitu karininku vargais negalais prasprūdo pro vokie Ir visa aliumana iš 7,700
netikėjo j jo svajones nei
d., Tėvas Geraldas. C. P.
čių sargybą ir dasiyrė iki Latvijos sienų tuo tikslu puodų turi gana metalio
tikslus.
Tamaųua, Pa. — Šv. Petro ir
kad iš Rygos galėtų išplaukti į Angliją. Latvių polici padaryti pilnai įrengtą pa
Kas suteikė jam tą pasi
Povilo
par., spalių 4—25 d.. Tė
ja buvo bemananti leisti juos vykti į Rygą, bet iš sovie- sėkimo lėktuvą.
ryžimą ir charakterį, ku
vai Alphonsas Maria, C. P. ir
tijos telefonu pareikalauta, kad du lenkų pabėgėliai Taigi matote kodėl atlie
ris pagaliau privedė jį prie
Gabrielius, C. P.
būtų grąžinti sovietų valdžiai. (Jie buvo laimingai pra kama medžiaga yra reika
šio didžiulio įvykio? Atsa
Philadedlphia, Pa. — Šv. Rakymas yra — jo įsitikini
siskverbę pro sovietų sargybą, bet paskui buvo sekta linga. Vieno žmogaus au
faelius
par., lapkričio 15—22 d.,
mas.
jų pėdomis ir sužinota, kad jie perėjo Latvijos sieną) ka gal daug nereiškia, bet
Tėvas Geraldas, C. P.
Nežiūrint į jo fizinius ir
Latvių policija nenorėdama jų bolševikams išduoti, šimtų ir tūkstančių suda
Tamaųua, Pa. — Šv. Petro ir
proto davinius ir dar prie
patarė jiems pereiti Lietuvos sieną. Čia juos areštavo ro vieną iš turtingiausių
f™'*1!'“ 16-25
šaltinių žalios medžiagos
to įsilavinimą, Kolumbus Į j
Lietuvos policija ir nugabeno į Zarasų nuovadą, ku visame pasaulyje.
d.. Tėvas Geraldas, C. P.
triumfavo tiktai dėl savo
rioje jiems teko išbūti keletą dienų, kol gauta iš Kau
Scranton, Pa. — šv. Juozapo
įsitikinimo, kuris turėjo
GUMA IR GAZOLINAS
no instrukcijų, kas su jais daryti.
par., spalių 4—6 d., Tėvas Ge
pagrindą tikyboje. Biogra
raldas, C. P.
Savo įspūdžius Lietuvoj Polonus aprašo simpa Guma ir gazolinas arti
fai atidengė šią dalį jo
mai
sujungti
įvairiais
bū

Patterson, N. J. — šv. Kazi
tingai. Visų pirma Zarasų nuovadoj duota jiems pro
charakteriaus.
dais
kas
liečia
vieną,
liečia
1
miero
par., lapkričio 29 d. iki
gos gerai nusiprausti (pirmą syk į keletą mėnesių ga
Garsusis admirolas buvo
dtą.
Ir
abudu
būtinai
reivo muilo ir švarų rankšluostį) ir pavaišinta gerais pus
Demonstruojamas naujas nardymo maskos mode žmogus giliai tikintis. Ši gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie
calingi moderniniame ka
ryčiais. O kai nuvyko į Kauną, tai buvo vaišinami kaip re. Gazolinas varo milijo lis, pagamintas išradėjų ir pristatytas Inventor’s tas yra ištirta neginčija lius, C. P.
kokie kunigaikščiai. Formalumai su Latvijos viza (vy nus privačių ir komerciji- Council in Washington, D. C.
mais rekordais. Kad jis Kingston, Pa. — Švč. Panos
buvo geras katalikas, pasi Marijos par., lapkričio 16—22
ko, mat, į Rygą) atlikta tvarkiai ir sparčiai. (Varšuvos nių automobilių — visi
są,
taipgi
mūsų
Lend1
IŠVENGIA
GIRIŲ
rodo
rodo jo
jo darbuose,
darbuose, suriš-1
suriš d > Tevas Gabnehus’c-pvaldininkai, girdi, būtų užtrukę penkis kartus ilgiau) vartoja gumą. Jung. Vals
tais su jo kelione.
Bayonne, N. j. — šv. Mikolo
K viso, Lietuvos tvarka, gerbūvis ir svetingumas jam tybėse yra apie 27 milijo Lease alijantai. Mes kiti .GAISRUS
turime
pasidalinti
kiek
Į
Mūsų
šaliai
grasina
diJis
daug
sykių
pareiškė,
P»r.,
lapkričio 30 d. iki gruolabai patiko. Taip pat pabrėžia lietuvių nuoširdžią už nai privačių automobilių,
uojautą, kurią lenkams, pabėgėliams gyventojai tuo beveik 5 milijonai sunkve- lieka, savanoriai, suroažin- džianaiaft pavojus jos visoj kad vienas tikslas jo eks- džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P.
met parodė. Jie buvo aprūpinami drabužiais, maistu, žimų, daugiau kaip 150,- darni mūsų savaitinę mė- istorijoj. Pavojus grasina pedicijos buvo, tai norasĮ tėvai alphonsas MARIE
ir GABRIELIUS, C. P.,
patalpa. Nieko jiems nesigailėta. Priiminėta kaip sve 000 busų. Sunkvežimai ir sos dietą ligi 2V2 svarųįr mūsų miškams. Vienas j atversti “indų“ rasę į kakiekvienam
žmogui
iki
seneatsargus
degtukas
arba
talikybę.
Pasitikėjimas
tai
St. GabrieVs Monastery,
čius, ne pabėgėlius. Daugelio moterų akyse spindėjo busai išnešioja apie 35,000
karo
mėnesio,
kada
mėsos
cigaretas
—
nepaisant
kas
įvykdinti,
išaiškina
pagal159 Washington St.,
ašaros, jiems betarnaujant. Tik du dalyku tą draugiš padangų per dieną. Labai paskirstymo
programa
jį
numeta
—
gali
padaryti
bą,
jam
suteiktą
kunigų
ir
Brighton, Mass.
ką nuotaiką kiek sugadino. Vienas — kai matė iškil daug gumos išeikvojama bus gatava.
t
tiek
blėdies,
kiek
padegij
prelatų,
padėti
jam
gauti
mingą lietuvių eiseną Vilniaus atgavimo proga. Len kasdien, dauguma dėl per- Tūkstančiai geležinkelio mo bomba tūkstančiams paramą nuo Ispanų karaNovena Stebuklingojo
kams tai labai nepatiko, bet nutylėjo, tik mintyje darė greito važiavimo
ilaus.
tankų
karai
gabeno
kuro
akrų
vaisingos
žemės.
Medalikėlio
savo pastabas. Antru kartu patys lenkai neapdairiai Vienintelis teisingas ir aliejų, juos turėjome var- Kiekvienas
amerikietis Nuo Vyriausio Order of
praktiškas būdas išvengti
Mercy for the Redemption
išsišoko, prasitarę, kad Vilnius tai lenkiškas miestas. baisią gumos stoką yra toti gabenimui daržovinių privalo —
“Darbininke” dabar galima
Tas tai jau lietuviams smarkiai nepatiko. Šiaip jau, paskirstyti gazoliną. Visą- aliejų, riebumų ir chcmi/ 1- Rūkyti tik saugiose of Captives, Kolumbus
j i gauti “Novena Stebuklingojo
išskyrus tuos du mažmožiu, įspūdžiai iš Lietuvos esą tautą apimantis racijona- kalų, kurie taip būtinai vietose, kur nėra jokios pr^e ir gavo paramą Pad- Medalikėlio Dievo Motinos
ko geriausi.
vimas prasidės lapkričio reikalingi karui. Šie alie- greitai uždegamos medžia- re Solorcano, laivyno k»-CrteL luina ISe. Uisisakydax
.
Deja, tai ne mažmožiai. Tai gilus įsisenėjęs paši 22 d. Jau dabar per grei jai ir chemikalai turi pir- gos. Užlaikyti visas “no peliono, ir vienas is pirmų- . . .. ,
jų
admirolo
veikimų
po
iš,
m
‘
k
”
ygutę
'
P™
“
'**menybę.
smoking
”
taisykles
mišnas lietuvių - lenkų santykiuose. Senas opus klausi tas važiavimas sustabdy
plaukimo buvo sušaukti “ t ' T* T
T‘
mas, dar karui nepasibaigus, grįžta atgal. Atrodo, kad tas su maksimumo grei Visame pasaulyje yra kyose, kur rūkymas drau- abiejų laivų Pinte ir Nina slte mme“ kay^‘ę' R.Užaaky;
patys lenkai mėgina jį išprovokuoti, primygtinai tumu — 35 mylių per va trūkumas aliejų ir riebalų, ūžiamas.
Įgulas, j savo
laiv, “Santa
”’tk,te' D^?k“ ’
iSkinnavH
Vnni 1 ™
skelbdami kažkokius nebūtus paskatas, jog lietuviai landą visam karui Jung. Išrišimui šios problemos 2. Būki tikras — absoliu366 W. Broadway, So. Boston,
Combined Fotkl Board tlskai tikras ~ kad tevoįMal;ia • ir »W»u»yb kunibūk tai šaudo lenkus. Tai aiški nesąmonė. Viena, kad Valstybėse, apart sunkve- veikdamadėl Suv. Tautui degtukas, cigaretas arba
-f® Mass.
tai nesutinka su sena karo padėtimi. Juk ne tik len žimams ir busams, kurie nutarė, kad Jung. Valsty- “g“® Pilaai užgesintas :Pa^a™>“^ šlos Pav°J>nkai, bet ir lietuviai yra vokiečių pavergti. Kas jiems daro reguliarias keliones. bės turi pirkti visas sėk- Pnes apleidžiant vietą.
\&» Keliones.
duos ginklų kits kitą šaudyti? Tai ir nesutinka su lie Lėtas važiavimas tapo ga las, iš kurių gaminamas a- 3. Pranešk gaisrus ko- Kelionės rekordai tiks
tuvių prigimtimi. Nelaimingą ir pavergtą žmogų lie zoliną ir padangas.
liejus, aliejų ir riebalus A- • greičiausia. Pasauk ar- liai įrodo Kolumbo tvirtą
TRŪKUMAI
IR
tikėjimą į Dievą, prie Ku
tuvis nepuls, bet jo pasigailės. Juk lenkai patys pripa
merikose, Portuguese A- ciaus1^ miskl* prižiūrėtoją rio jis kreipėsi, kada vėt
PASIAUKOJIMAI
žįsta, kad jų pabėgėlius Lietuva svetingai priglaudė
frikos, Ispanų Afrikos ir arba valstybės gaisro warros ir audros sudarė pavo
Kam rodyti tokį neskanų nedėkingumą, skelbiant ne Žmonės, kurie vartoja Liberia, ir copra iš Tahiti. eną*
kuro
aliejų
šildyti
namus
ju
sąmoningas melagystes?
K
ir Laisvų Prancūzų Pacifi- NUOMŲ KONTROLE
30 valstybėse, kur kuro a- ko salų. Didžioji Britanija Penkiasdešimt milijonų Išlipdamas iš laivo, Ko
liejus buvo paskirstomas, nupirks gyvulių riebalus žmonių iš 132,000,000 Jun- lumbus iškėlė kryžiaus vė
liavą. Tada pagal vieną iš
turės apsieiti su apie 2/3
iš
Argentina
ir
Uruguay,
gtinėse
Valstybėse
gyvejo istorikų “jis puolė ant
dalis normalio kuro šią
aliejų
ir
riebalus
iš
kitų
na
vietose
po
federale
nuokelių prie Aukščiausiojo,
žiemą, jeigu aliejų nepa šalių.
mų
kontrole
spalių
1
d.
tris kartus lenkdamas gal
SENA MEDŽIAGA
mi laiku nebuvo patogumų keičia anglimi. Pakeitimą
Federalė nuomų kontro vą ir verkdamas pabučia
atskirti skardą nuo kitų aliejaus į anglį turės pasi VYRŲ - JĖGOS
Rinkimas visokios atlie metalų (detin.),
dalinti nuomininkas ir sa Tikrai stoka darbininkų lė toje dienoje veiks visose vo tą žemę, į kurią buvo
kamos arba senos medžia Dabar “detining” įstai vininkas, jeigu nuominin Ir gal mes turėsime priim-'v.a!sty/'^al0'*e
ls‘ privestas Dievo valios”.
U kSįnors racijonavim, “^naarei; North P° trUInp,, TŽV° S°1°r2agos progresuoja. CIO, AFL gos įvestos šešiose svar kas sutiks
ir Geležinkelių Brolija biose vietose taip, kad Visoki trūkumai įvyks žmoniškos jėgos. Pakeitino pamaldų, Kolumbus da
bendrai veikia šiame va skardines galima kolek- ta, kada mes pilame viską mas milijonų darbininkų Dakota.
vė vardą salai San Salvajuj, bendrai su 80% ša tuoti iš kiekvienos šalies ką turime į kovą už laisvę. iš nesvarbių į svarbias in Kur nuosavybė nepakei dor (Šven. Išganytojas).
sta su pridėjimu maudy
lies dienraščių. Piliečiai vi dalies ateityje.
Anglies turime iškasti 42 dustrijas nesuteiks mums nės, arba įvedimu trotua Kolumbo pasišventimas
sur yra prašomi prisidėti Kada visa medžiaga iš milijonu tonų, jeigu nebus užtektinai vyrų - jėgos.
Bažnyčiai buvo įrodytas,
prie vajaus, kaipo rinkėjai šalies laukų ir darželių trūkumas sekamais me Milijonai jaunųjų ką tik ro, ar kito pagerinimo, kada jis mirė. Jis mirė Priir pranešti apie visas ne bus surinkta perdirbimui, tais. Angliakasiai turės mokyklas baigę, turės eiti nuoma mokama spalių 1
naudojamas mašinas ir ką su ja mes darysime? aukoti daugiau valandų, į karo darbus, su milijo d., turi būti tokia kokia 1920 m. tuzinas kiaušinių
nevartojamus metalinius Stebėtina ką mes iš jos daug ilgiau dirbti. Ir netu nais moterų, ir milijonais buvo kovo 1 d. šių metų kainavo 92 centu. Ir kada
arba spalių 1 d. pereitų kaina puolė, ji greitai puo
daiktus, kuriuos būtų ga galėsime pagaminti.
rime užtektinai medžio kitų, kurie visai nesitikėjo metų.
lima pristatyti plieno fa Atliekamas senas gele karo reikalams.
lė. Ūkės kainos nupuolė
dirbti. Turėsime vartoti tą
brikams. Moterys visos žis ir plienas iš dešimt se Nors mėsos atsarga yra mūsų rezervą — tikrai di PRAEITO KARO
54% tarp gegužės 1920 m.
HE KNOWS WHEN—Hitler
šalies dalyse renka ko- nų virtuvės pečių padarys didžiausia visoj mūsų isto delis rezervas — kurie gi KAINOS
ir gegužės 1921 m.
would give his right arm (if
anyone wanted it) to know
daugiausia skardinių. Pra pakankamai plieno dėl vie rijoj, vistiek bus per maža mė svetimose šalyse ir ku Jeigu manote, kad kai Tokius įvykius OPA tiki
what’s behind this knowing
džioje, žmonės tik kažku no pilnai įrengto skautų sutikti reikalavimus. Mū rie yra lojalūs principams, nos dabar aukštos, tik pa išvengti
su dabartiniu
grin on the face of Brig. Gen.
kainų
kontrolės
įstatymu.
R. M. Littlejohn. pictured in
riose šalies vietose rinko karo.
žiūrėkite
į
pereito
karo
dėl
kurių
Suv.
Tautos
ko

sų kovojanti vyrai turi
London shortly after arrivaL i
OWI.
kainas. Gruodžio mėn.
skardines, todėl, kad tuo- 61 šaldytuvas pagamins gauti jiems reikalingą me voja.
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ta Vyžuoniai, Utena.
p— r —
8640. Praluckas, Bronius (An
tanas, 26, ūkininkas, gyv. vie
V. 1 DEFENSE
ta Gervėčiai, fiveilionys.
BONDS
(Stanislovas), 41, agronomas,
Žemiau talpiname iš Lie dinė, Kiduliai.
8641. Praluckas, Edvardas
8524.
Pocienė,
Kazė
(Povi
gyv. vieta Vilkaviškis.
STAMPS
tuvos išvežtų gyventojų
(Antanas), 23, ūkininkas.
las),
28,
mokytoja,
gyv.
vieta
8555.
Počvaitytė,
Nijolė
(Ed

Sibiran sąrašą, kurį su
8642. Pranaitienė, Narcizą
vardas), 10.
rinko ir sutvarkė Lietuvos Ž. Kalvarija.
(Mečys), 27, mokytoja ,gyv. v. (Antanas), 17, gyv. vieta A.
Raudonasis Kryžius, šis 8525. Posevičiūtė, Marė (Sta 8556. Poderytė, Gražina - Ce
Krukiai.
»»
Panemunė, Kaunas.
sąrašas yra labai svarbus, sys), gimusi 1900, darbininkė, cilija (Antanas), gimusi 1915,
8643. Pranaitis, Feliksas, 33,
8677. Pranculienė, Ona, 32,
medicinos studentė, gyv. vieta
nes iš jo Amerikoje gyve gyv. vieta Alytus.
mokytojas.
šeimininkė.
nanti giminės ar pažįsta 8526. Pocius, Adolfas, 38, Kaunas.
8644. Pranaitienė, Marcelė,
8678. Pranculis,
Edvardas
mi galės sužinoti apie sa mokytojas, gyv. vieta Užugiris, 8557. Poderys, Grasius (Kle42, šeimininkė, gyv. vieta Pa (Antanas), 14, mokinys.
vuosius, nuo kurių dabar Ukmergė (su žmona ir 2 vai- mensas), 7, gyv. vieta Kluoniškalniškiai, Panemunė.
8679. Pranculytė,
Laimutė
kais).
kiai,
Zapyškis.
negauna jokių žinių.
8645. Pranaitis, Antanas, 45, (Antanas), 6, mokinė.
knygvedis, gyv. vieta Pakalniš
Sąrašas sunumeruotas ir 8527. Pocienė - Baipšytė, Ka 8558. Poderienė, Jadvyga
8680. Pranculis, Antanas (Izė
(Pocilas),
gimusi
1911,
mo

(Stasys),
28,
ūkininkė.
alfabetiškai
sudarytas.
kiai, Kaunas.
zidorius), 40, samdinys.
8559. Podleckis, Vytautas
8646. Pranaitytė, Dangutė
Pirmiausia paduoda išvež kytoja, gyv. vieta Telšiai.
8681. Pranculienė, Marija, 39,
(Antanas), 17, mokinė.
tojo pavardę, vardą, o 8528. Pocienė, Sofija (Pra (Vaclovas), 21, studentas, gyv.
šeimininkė, g. V. Šiauliai.
8647. Pranaitis, Vaida (Anta
skliauteliuose tėvo vardą, nas), 56, šeimininkė, gyv. vie vieta Kaunas.
8682. Pranculytė, Rita (Jo
8560. Podvojevski, Voldema
nas), 16, mokinys.
išvežtojo amžius ir gyve ta Gerdžiogala, Vaiduliai.
nas), 11 ,mokinė.
8529. Pocius, Steponas, gi ras (Bronislavas), 13, moki
8648. Pranaitis, Juozas (Juo
namoji vieta Lietuvoje.
8683. Pranculis, Jonas, 43,
męs 1898, mokytojas, gyv. vie nys, g. v. Vilnius.
zas,
60,
ūkininkas,
gyv.
vieta
samdinys.
(Tąsa)
ta Alsėdžiai, Telšiai.
8561. Podvorskis, Juozas (An
Suodžiai, Bubeliai.
8684. Prankevičius, Pranas
8502. Plienaitiene - Skudzins8530. Pocius, Aleksandras tanas), 31, samdinys, gyv. vie
8649. Pranaitienė, Antanina 28, technikas, gyv. vieta Ma
kienė, Zosė (Kazys), 40, indus- (Kazys), gimęs 1907, mokyto-į ta Ašmena.
(Antanas), 50, ūkininkė.
žeikiai (su žmona ir 2 vaikais).
trialistė.
jas, g. v. 2. Kalvarija.
8562. Pogoželskis, Stanislo
8650. Pranaitis, Vincas (Juo
8685. Pranevičienė, Aleksan
8503. Plikaitis, Jonas (Pra 8531. Pocius, Kazimieras (Al vas, 55,. samdinys, gyv. vieta
zas), 24, ūkininkas.
dra
(Jonas), gimusi 1902, šei
nas), gimęs 1900, policijos in binas), 78, ūkininkas, gyv. vie Vilnius.
8651. Pranaitytė, Petronėlė mininkė, gyv. viet Panevėžys.
struktorius.
ta Gerdžiogala, Vaiduliai.
8563. Pajechalytė, Stasė (Pe
(Juozas), 22, ūkininkė.
8686. Pranevičius, Henrikas
8504. Plechavičienė, Ona (Jo 8532. Pliuškevičienė - Chai- tras), 17, mokinė, g. v. Šiauliai
8652. Pranaitis, Romualdas (Balys), gimęs 1929, m
nas), 36, šeimininkė, gyv. vie niutaitė, Jurusla, 28, slaugė, g.
8564. Pogoda, Juozas (Vin
(Kazys), 18, darb. gyv. vieta
8687. Pranevičius, F
ta Lupiekiai, Seda.
vieta Kaunas.
cas), 28, ūkininkas, gyv. vieta
Kaunas.
das (Balys), gimęs 192
8505. Pleskačiauskas, Alek 8533. Pliuškevičius, Algirdas Šulnikai, Michališkiai.
8653. Pranckevičius, Stasys
8688. Pranevičius, B; .... (Asandras (Aleksandras), 20, stu (Vytautas), 1.
8565. Poklevskaitė - Korelai(Ipolitas), 25, samdinys, gyv. domas), gimęs 1898.
dentas, gyv. vieta Kaunas.
8534. Pliuškevičius - Pliuško- tė, Kristina (Karolis), 5, gyv.
v. Kukiškiai, Jonava.
8689. Prankutis,
Vyiau-8506. Pleskačiauskienė, Karo nis, Adolfas (Kajetonas), 30, vieta Vaduvai, Skapiškis.
8654. Pranckevičienė, Jadvy (Vincas), gimęs 1923, darbi
lina, 54, šeimininkė, gyv. vieta samdinys, gyv. vieta Vilnius.
8566. Poklevskienė - Koreliega, 38, šeimininkė, gyv. vieta ninkas, gyv. vieta Prienai.
Kaunas.
8535. Hiuškonis,
Adolfas nė, Alma (Hermanas), 63, ūLazdijai, Vilnius.
8690. Pranckevičienė, Anas
8507. Pleskačiauskas, Alek (Kajetonas), gimęs 1907.
rininkė.
8655. Pranckevičius, Stasys tazija (Stasys), 24, šeiminin
sandras (Antanas), 54, samdi
8536. Pliuškevičienė, Adolfi 8567. Poklevskienė - Korelie(Vladas), 12, mokinys.
kė, g. vieta Mažeikiai.
nys.
na (Juozas), 73, ūkininkė, g. nė, Irena (Povilas), 27, ūkinin
8656. Pranlckevičiūtė,
Elė
8691. Prapiestienė - Amšie8508. Pleskačiauskas, Alek vieta Danyliukai, Tauragė.
kė.
Sudaužyta
saugumo
dėžė
“
safe
”
,
dabar
eis
į
Hitle-Į
<
-^
a
^
s
^
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jutė,
Emilija (Motiejus), gi
sandras
(Aleksandras), 20,
8537. Plotnikas, Isajus (Vo 8568. Poklevskis - Korela,
8657.
Pranckevičiūtė,
Zosė
mus 1913, šeimininkė.
studentas.
sylius), 38, ūkininkas, gyv. v. Karolis (Karolis), 32, ūkinin rio glėbį ne kaip vertenybė, bet kaip karo ginklas, kad (Vladas), 6.
8692. Praselik, Janys (Jo
nudeginus jo daug-norinčius pirštus.
8509. Pleskačiauskienė, 40, Apydumis, Tauragė.
kas.
865. Pranckevičius,
Henri- nas), 16, mokinys, gyv. vieta
šeimininkė, gyv. vieta Kaunas.
8538. Plonutienė, Apolonija 8569. Poklevskis - Korela, Ka kaitė, Marija, 50, šeimininkė. Ižai.
Į^88 *^ranas^. 19, studentas.
Vilnius.
8510. Pleskačiauskas, Alek (Ignas), 41, ūkininkė, gyv. vie rolis - Ričardas, (Karolis), 6.
8593. Popiera, Jonas (Pet- ■ 8615. Povilionytė, Kazė (Ka86^9- Pranckevičius, Juozas,
8693. Prazauskas, Mindaugas
sandras), 45, buhalteris.
ta Rukšiai, Kaltinėnai.
8570. Polikauskaitė, Dalina, ras), 50, ūkininkas, gyv. vieta zys), 7.
27, technikas, gyv. v. Mažei- (Jonas), 13, mokinys, gyv. v.
8511. Pliateraitė, Stefanija
8539. Plotnikas, Aleksandras 25, slaugė, g. v. Marijampolė. Purviniškiai, Sasnava.
{ 8616. Povilionienė, Ona (Vla- kiaiLekėčiai, šakiai.
(Mykolas), 17, gyv. vieta Pa- (Vosylius), 36, ūkininkas, gyv. 8571. Polianskis, Leonas (A
8594. Ponius, Domas, 38, ve- das), 28.
8660* Pranckus, Juozas (Mi8694. Prasauskaitė, Milda
kavalkiai, Utena.
vieta Kačeniškė, Lentupis.
leksandras), gimęs 1920, stu terinaras, gyv. v. Marijampolė.
8617. Povilionis, Kazys (Domokytojas (su žm6- (Jonas), 15, mokinė.
8512. Pliopys, Jonas (Jonas),
8540. Plotnikas, Florijonas dentas, gyv. vieta Tauragė.
8595. Popikaitė,
Viktorija mininkas), 31, knygvedis, gyv.p* w 2 vaikais), gyv. vieta Ka8605. Prasauskienė, Elzbieta
20, gyv. v. Kud. Naumiestis. (Simas), 35, ūkininkas, gyv. v.
8572. Polanskienė, Konstan (Vincas), 45, gyv. v. Kybartai.. vieta Biržai.
Z^^?Va8’ Daugai"
(Mykolas), 42, siuvėja, gyv. v.
8513. Plioplys, Vincas, 34, Apydumis, Lentupis.
cija (Stasys) ,gimus 1900, šei
8596. Popkuvna, Nadzia (Iza8618. Potvelis, Pranas (My8661- Pranckus, Albinas, 30 Lekėčiai.
mokytojas, gyv. vieta Šiauliai.
8541. Plotnikovas,
Povilas mininkė.
jevas), gimusi 1907, darbiniu- kolas), 31, g. v. Vilnius.
(samdinys, gyv. vieta Kaunas,
8696. Prapuolenis, Vincas
8514. Pliupas, Kostas (Kos (Ignas), 34, darbininkas, gyv. 8573. Polonskis, Aleksandras,
8662.
Pranckūnas,
Stasys
(Jonas), 15, mokinys, gyv. vie
kė, gyv. vieta Vilnius.
8619. Požarskis, Bronislavas
tas), 38, samdinys, gyv. vieta vieta Apydumis.
gimęs 1889, stoties viršininkas,
Kazimieras, gimęs 1909, sam- ta Kybartai.
8597. Poplovska, Filipina, 63, (Vladas), 74, ūkininkas, gyv. v.l (Kazimieras,
Šiauliai.
8542. Plungienė - Kryžanaus- gyv. vieta Tauragė.
1^®’
vieta Kaunas.
8697. Prapuolenis, Algiman
mokytoja, gyv. vieta Zodiškiai, Kiemeliai, Maišiogala.
8515. Pliura, Algirdas (Alek kaitė, Liudgina (Juozas), 29,
8574. Polujanskis, Jurgis
8620.
Požarskis,
Vadovas
8663.
Praickūnaitė,
Laima
tas
(Jonas), 17.
Vileika.
sas), gimęs 1908, studentas, g. mokytoja, gyv. v. Anykščiai.
(Juozas), gimęs 1908, karinin
(Alfonsas), 2, gyv. vieta Lu8698.
Prapuolenytė, Bene
8598. Porutis, Domininkas, (Bronius), 33, ūkininkas.
vieta Šiauliai.
8543. Plungis, Rimantas (Ba kas, gyv. vieta Vilnius.
8621.
Poželienė,
Marija
(JoiP^ka,
Dūkstai,
Zarasai.
(Juozas),
16,
mokinė.
40, veterinaras, gyv. vieta Va
8515. Pliura, Algirdas (Alek lys), 6.
8575. Ponėko, Juzefą ,26, g rėna, Poligonas8664.
Praickunienė
Vaitie8699. Prapuolenytė, Uršulė
, nas), gimusi 1904, šeimininkė, _
sas), gimęs 1908, studentas, g.
8544. Plungytė, (Balys), 3 vieta Adutiškis.
8599. Potockis, Stasys (Sta- gyv. vieta Kaunas.
kūnaite, Elena (Pranas), 27, (Antanas), 56, šeimininkė.
vieta Šančiai.
mėnesių amžiaus.
8576. Ponelis, Bronius (Jut sys), 27, medicinos studentas, Į 8622. Požėla, Ignas (Petras), J
8700. Prapuolenienė, Stasė,
8516. Pliuto, Veronika (Ste 8545. Plutas, Kostas (Kos gis), 28-30, karininkas, gyv. v
8665.
Pranckūnas,
Alfonsas,
33,
šeimininkė, gyv. v. Kaunas.
gyv. vieta Vilnius.
į 2, gyv. vieta Gataučiai, Linkupas), 21, šeimininkė, gyv. vie tas), 38, geležinkelietis, g- v. Vilnius.
32,
mokytojas.
*
8701. Prapuolenis, Antanas
8600. Požiunas, Kastytis-Jau- . va.
ta Skarbiškė, Švenčionys.
Šiauliai.
8577. Ponemanas, Vladas nutis (Antanas), 6, gyv. vieta
8666.
Pranckūnas,
Stasys
(Vincas),
42, samdinys, gyv. v.
8623. Poželienė, Ona, 31, ūki8517. Pliuto, Antanas (Hilia- 8546. Plungis, Boleslovas, 40, (Vosylius), 28, g. v. Kaunas.
(Kazimieras), 31, samdinys, g. Kaimas.
ninkė.
ras), 27, mokytojas, gyv. vieta mokytojas, gyv. v. Andrioniš 8578. Ponitka, Jadvyga (Si Radeckai, Taujėnai.
8624. Požėla, Petras (Ignas), Ivieta Skapiškis, Rokiškis.
8702. Prapuolenis, Juozas, 60,
8601. Požiūnaitė, Janina (AnGirdėnai, Adutiškis.
kis.
monas), gim. 1919, g. v. Vil
28,
ūkininkas.
8667
'
Praickūnaitė,
Laimutė
ūkininkas, gyv. vieta Kybartai.
tanas), 16, mokinė, gyv. vieta
8518. Pliuškevičius, Vytautas
8547. Pocius, Aleksas (Ka nius.
8525. Požėla, Edvardas (Juo-1 (Jonas)> 7>
Antalieptė,
8703. Prapuolenis, Algiman(Kajetonas), 32, samdinys, g. zys 30, samdinys, gyv. vieta 8579. Ponomariovas, Nika- Kaunas.
tas-Viktoras
(Juozas), g. 1924.
Pranckūnaitė, Birutė
8602. Požiunienė - Misevičiū- zas), gimęs 1892, samdinys, g.
vieta Kaunas.
Gerdžiogala, Vaiduliai.
lojus (Simanas), 47, technikas tė, Eugenija, 45, šeimininkė.
vieta Kaimas.
(Jonas), 9, mokinė.
8704. Prapuolenis, Vincas-An8519. Pliuščiauskienė, Zofija
8548. Pocius, Bronislovas gyv. vieta Kaunas.
8626.
Poželienė,
Ona,
50,
gyv.
8669
Pranckūmenė,
Teofitanas
(Juozas), gimęs 1926,
8603. Pošiunas,
Antanas
(Julius), 65, ūkininkė, gyv. v. (Kazys), 28, ūkininkas.
8580. Pontežis, Kazys (Jero (Vincas), 45, karininkas.
vieta Žiniūnai, Linkuva.
lg (Motiejus), 32, šeimininkė, mokinys.
Žalpiai, Nemankščiai.
8549. Pocius, Juozas (Ka- nimas), gimęs 1901, samdinys
8705. Prapuolenienė, Uršulė
8627.
Poželaitė,
Janina
(Juovieta Zigmantiškiai.
8604. Povilaitienė - Biečkaus8520. Pluta, Pranciškus (Jo- zys), 19, ūkininkas,
gyv. v. Kaunas.
zas), 11, gyv. vieta Žiniūnai,
8670. Pranckūnas, Jonas, 35, (Antanas), 55, šeimininkė, gyv.
nas), gimęs 1912, policininkas,
8550. Pocius, Vytautas (Ka- 8581. Ponykolskis, Stasys kaitė, Anelė (Jonas), 26, mo Linkuva.
mokytojas,
gyv. vieta Smėlynė. vieta Kybartai.
kytoja, gyv. v. Papartėnai,
g. v. Širvintai.
j zys), 17, ūkininkas.
8628. Poželaitė,
Elzbieta) 8671- Pranckūnienė, Marija 8706. Prasauskaitė, Milda
(Stasys), 38, policininkas, gyv.
Žasliai.
8521. Plutinskas, Bronius' 8551. Pocius, Jonas (Kazys), vieta Vilnius.
9.
(Kazimieras), 30, šeimininkė. (Jonas), 16, gyv. vieta Lekė
8605. Povilaitienė, Anastazi (TiipTac)
(Antanas), gimęs 1907 ,sam-;24, ūkininkas.
8829. Poželienė, Ona, gyv. v. U v' Merkiškis, Aukštadvaris. čiai, Šakiai.
8582. Ponykolskis, Kazimie ja (Jonas), 31 (su šeima), gyv.
dinys, g. v. Vaukiškiai, Miros-! 8552. Pociūtė, Jadvyga (Ka- ras (Stasys), 28, studentas.
Labonai, Linkuva.
8672- Pranckus, Juozas (Jo8707. Prasauskas, Jonas, 45,
vieta Palanga.
lavasį zys), 27, ūkininkė.
8583. Požerickas, Vytautas 8606. Povilaitienė, Elena (Do 8630. Poželienė, Ona (Gaspa- nas)> 32’ mokytojas, gyv. vie samdinys.
8522. Plyčius, Jonas (Juozas)
(Jonas), gimęs 1917, darbinin
nas), 49, ūkin., gyv. vieta Ži- P8’ Kazimieravas, Pivašiūnai.
8708. Prasauskas, Mindau
22, kareivis ,gyv. v. Jurbarkas. , 8553. Počvaitienė, Zuzana, 31, kas, gyv. v. Vibarčiai, Jočiūnai. mas), gimusi 1896, gyv. vieta
8673.
Pranckus,
Juozas
(Juo

gas (Jonas), 14.
mama.
Pakalniškiai. Gelgaudiškis.
8523. PaceviJte. Jonas (Di-! mokyto>
Tiet* Sintautai,
zas),
6,
gyv.
vieta
Merkiškis,
8584. Požemeckas, Vytautas
8607. Povilaitis, Jonas (Jo 8631. Poželaitė, Janina, 10.
8709. Prasauskienė, Elzbieta,
mas), 32, darb. gyv. vieta Šiau-! 8554. Počvaitis, Eduardas
(Balys), 11, mokinys, gyv. v. nas), 32, gyv. vieta Palanga.
8632. Poželaitė, Elzytė, 7.
I Aukštadvaris.
40.
Sigutėnai, Pakruojus.
8633. Pranculytė, Silva (JoPranckiūtė,
Alfreda
8608. Povilaitytė, Nijolė (Jo
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
8710. Preckalo, Juozas (Kon
8585. Požemeckaitė, Aldona nas) , 3.
nas), 3, gyv. vieta Šiauliai.
(Juozas), 15, mokinė.
stantinas), 34, samdinys, gyv.
(Balys), 9, mokinė. .
"Darbininkas'' išlei 8586. Požemeckienė, Ancė, 8609. Povilaitienė, Elena 8634. Požeiskis, Emerikas 8675- Pranckutė, Marija-Al- vieta Vilnius.
(Kazys), 39-40, ūkininkė, gyv. (Juozas), gimęs 1906 ,techni- S® (Juozas), 9, mokinė,
do labai naudingą kny 37, šeimininkė.
kas, gyv. v. Babėnai, Kedai-j 8676. Pranculis,
Algirdas Tęsinys 6-tame puslapyj
gutę, kuri' labai daug 8587 . Požemeckas, Balys vieta Pakalniškiai, Šakiai.
8610.
Povilaitis, Antanas
padės tiems, kurie ruo (Juozas), 37, geležinkelietis, g
Povilaitienė, Elenai
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
(Antanas), 21, studentas.
šiasi gauti Amerikos pi vieta Šiauliai.
8611. Povilaitis, Jonas (Jur (Kazys), 45, ūkininkė, gyv. vie
lietybes antruosius po 8588. Požėla, Petras (Ignas),
Jei nori būti gera smmininke-virėja. tai tUOgis), gimęs 1905, buhalteris, g. ta Pakalniškiai, Gelgaudiškis.
pierius. Joje yra trum 28, gyv. v. Getaučiai, Linkuva.
8636. Povilaitis, Antanas-Vyįsigyk labai naudingą knygą — "VALGIŲ
vieta Kaunas.
pai suglausti klausimai 8589. Poželaitė, Elzytė, 7, g. 8612. Povilaitytė, Aldona tas (Antanas), 20.
I.GAMINIMAS
1---- *—2—k- — IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". »_
Be
ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu v. Zinioniai, Linkuva, Šiauliai (Antanas), 17, mokinė, gyv. v.
8637. Povilaitytė,
““ to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 8590. Porutis, Kostas (Kaje Pakalniškiai. Šakiai.
(Antanas), 16.
gaminti iš visokių vaisių vynų. Knyga turi 223
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš tonas), 46, samdinys, gyv. vie
8613. Povilionis, Matas (Sil
8638. Pozniak. Jonas
j kaina
$1.00. Su prisiusimu —
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI ta Šiauliai.
vestras),
75,
ūkininkas,
gyv.
rius, gyv. vieta Vilute.
S1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite.
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25c 8591. Popieraitė , Ona (Jo
v. Padembiai, Raguva.
ir priklijavę 3ę štampą, pasiųskite "Darbinin nas), 17, gyv. vieta Praveniš8639. Pragulbickieoė . Melei.
Darbininkas
»
8614. Povilionytė, Nijolė (Ka
kui", 366 W. Broadway, So. Boston. Mass. ir tuo kiai, Sasnava.
.kaitė,
Stanislava,
57,
gyv.
vie-!
•
366
W.
Broadway,
So. Boston, Mass.
8592. Popierienė - Liubins- zys), ll/s metų amž. g. v. Bir-
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DARBININKAS

Kelione Iš Omaha, Nebraska Iki
Los Angeles, California
PYRAGAS IŠGELBĖJO
GYVYBĘ — PUSRYČIA
VAU PAS VYSKUPĄ

nori kontroliuoti tas mašinas,
kuriose yra maisto. Pavojinga
yra ir gyvybei, nes skaičiau
laikrašty, kad už keletos dienų
po mano aplankymo Yellowstone Parko, meška sudraskė
vieną moterį, kuri norėjo su
meška pažaisti, kaip su savo
šuneliu.

jau draugą, bet visą kelią pats
vienas turėjau vairuoti, c tas
kelias buvo ilgokas. Padariau
su mašina vienuoliką šimtų
mylių.
Provo miestelyje yra katali
kų bažnyčia, tai pasistengiau
atlaikyti šv. mišias ir kitų šv.
mišių išklausyti, kad Dievas
padėtų man laimingai užbaigti
kelirnę — ir tikrai Dievo pa
laima mane lydėjo, nes be jo
kių svarbesnių nemalonumų
atlikau tokią didelę kelionę;
neturėjau kelyje nei ‘flat tires’,
o palikta Geyser’e skrybėlė ir1
Provo pagalvė nesiskaito nelai
mė.

CTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR

Labai man buvo malonu gy
venti pas vaišingą Kun. Juoza
AND
pą Jusevičių — Sv. Antano pa
rapijos Omaha, Nebraska, kle
boną, ir būčiau ten gyvenęs il
giau, nes ir parapijiečiai pasi
rodė man labai prielankūs, ne
BRIEDIS PRIE VAKA
tiktai kvietė į vaišias, bet parė
RIENĖS STALO
mė aukomis mano bažnyčios
Nedovanotina
Praslinko visa diena važinė
reikalus, o ponia Kraučiūnienė jant po parką, o vakare, nu
davė man kelionei didelį pyra samdęs sau nakvynei kamba
Klaida
Grįžau į Los Angeles Šv.
gą, kurs gardžiai kvepėjo, bet rį, išėjau dar pavaikščioti ir
Liudviko dienoje 25 d. rugpiūparagauti negavau, tačiau ma pamačiau keleivį, kuris keliavo
Į visokias lietuvių iškil
čio ir radau savo bažnytėlę ir
ne išgelbėjo iš nelaimės, kurį su savo šeima. Jis nenorėdamas Į
mes dažnai kviečiami ir
kleboniją tvarkoje.
mane sutiko kelionėje, apie ku samdyti sau kambario, prie
tos apylinkės
vadinami
rią papasakosiu žemiau. Išvy mašinos ištempė šėtrą ir, pa
Kun. Malakauskas — mano politikieriai. Kviečiamieji
kus iš Omaha, kelionėje nieko statęs mažą virtuvę, užkūrė
asistentas, padarė mažų per- į lietuvių iškilmes ateina
ypatingo neatsitiko iki atva ugnį, kad pasigaminti vakarie
mainų klebonijoje, perkelda- ar ^aį
simpatijos liežiavau į Yellowstone National nę. Kaip tiktai pradėjo valgyti
mas virtuvę į porčių, o iš vir- tuvįams> ar tai lietuvių
Park. Įvažiuodamas į tą gar vakarienę, atėjo ragauti didelis
tuvės padarė valgomąjį U>in-ibalsų tikėdaniįesi besiartisingą parką turėjau apmokėti briedis ir nelaukdamas pakvie
ing) kambarį, ir ta permaina nančiuose rinkimuose. Bet
tris dolerius ir keliavau per di timo, drąsiai prisiartino prie
labai naudinga, nes turime da-’mes darome labai didelę
delį mišką, kuriame yra daug valgančių vakarienę šeimos.
bar nemažą virtuvę ir patogų klaidą, jeį nepasistengiam
meškų, briedžių ir kitų žvėrių. Vaikas, pamatęs briedį, pradė
kambarį, kur galim valgyti ir kviečiamuosius ta proga
N -~>kėių ilgai laukti, kaip pa- jo klikti, bet briedis to neišsi
net svečiams priimti.
j ?lačiau painformuoti apįe
sirod
>■ ; t kelio didelė meška gando ir tiktai tada pasitrau
Moderniškas patarnavimas. Kai laike Dėdės Šamo karių manievrų
Kelionė buvo naudinga mano lietuvius ir Lietuvą,
. meškučiais, kurie už- kė, kada jį pavaišino pyragu.
Fort Bragg, N. C., patirta ir “sužeistųjų”, tai tuojaus buvo visu greitu
bažnyčiai, nes surinkau 1513
Jie kartais nori ir jaučia
‘ o > an kelią. Turėjau sumu
pristatomi
žemės
ir
oro
susisiekimais
į
skiriamas
gydymo
vietas.
dolerių
atmokėjimui
skolos,
ku

Atsilsėjęs
per
naktį,
leidžiaus
reikalą
pasakyti lietus:<A
kaip tik mašiną sustabdar
pamatyti
žymesnias
parko
rią
šįmet
turiu
numokėti
du
viams
simpatingesnį
žo^į,'
tuojau didelė meška at
miestelį• ligoninėje tyrinėjo mano širdį tūkstančius dolerių. Išdaviau bet) mažai ką apie lietuvietas.
Nuvykau
visų
pirma
į
I
be
skrybėlės,
negu
statyti
į
paatvažiavau
į
nedidelį
sistojus ant paskutinių kojų įProwo. Tame miestely nieko ir kraujo spaudimą. Bet sau Kun. Kazimierui Malakauskui vius žinodami, dažnai nekybo į mašinos duris ir įkyšo žvejybos vietą, kur daug žve vojų mano asmenį ir būti iš
ypatingo, bet netoli nuo to pagalvojau, kad tokios kvai- įgaliavimą, kad surinktų bent suranda įr ką pasakyti,
galvą į mašiną, ir užuodus gar jų, bet matyti, kad daug žuvų virtam tame milžiniškame katimiestelio yra garsingas urvas' lystės savo gyvenime nepakar- penkius šimtus dolerių. Kiek- Todėl ateityje kviesdami
džiai kvepiantį pyragą, parodė nepagauna, tiktai susirinkę ant Į le’-------- pavadintas “Timpa- tOSlU.
Pamatęs
žymesnes
parko
viekalnuose,
vienas, kuris paaukos Šv. Kaži- svetimtaučius į savo panorą lipti į mašiną. Nenorėda tilto meškenomis, kaip botagaiš
vandenį
kapoja.
Prisiarti]
tas,
buvau
užganėdintas,
kad
nogas
Cave
.
Susirinko
tokių
žingeiduolių,
miero bažnyčiai Los Angeles, rengimus būtinai aprūpinmas turėti tokio draugo, grei
nęs
arčiau
prie
vandenio
pama-1
sveikas
ir
gyvas
galėjau
tą
vietai sugriebiau pyragą ir išme
GARSUS URVAS KAL- Į kalno viršūnėje, kaip aš, gana Califomia, gaus nuo Kun. Ma- kime juos ir angliškomis
čiau
ūdrą,
kuri
taip
pripratusi
tą
apleisti,
o
įspūdžių,
kurių
čiau ant kelio, ir tas pyragas
NOVIR6GNĖJE
daug, ir vadovaujant, paskir- lakausko kortą su bažnyčios knygomis apie Lietuvą,
prie
žmonių,
kad
d
ažn
ai
iš
vanpatyriau,
niekuomet
nepamirmane išgelbėjo, nes meška
Panorėjau ir aš pamatyti tą tam valdžios tam tikslui, žmo- antspauda, ir aš ir visi mano Tuo ir pakviestasis svedenio
iškiša
galvą,
laukdama
i
šių
skubiai puolė prie pyrago, o
urvą. Bet kaip pamatysi, reikia
leidomės į urvą pamatyti parapijiečiai būsime dėkingi už timtautis bus patenkintas
paramą, ir stengsimės maldo- ir meg būsįme gerą darbą
meškučiai taip pat norėjo pasi- inuo svečiy ‘pyrago” žuvelės GALI MIEGOTI VIRŠUJ įeiti į tą urvą, o tas urvas kai- Į gamtos stebuklų,
skaninti pyragu.
Prasidėjo ’ pavydale.
VANDENIO, KAIP
no viršūnėje; privažiuoti nega-; Sunku aprašyti tą visą ką mis išprašyti Dievo, kad mūsų atlikę gavo tautai.
visiems geradariams šimterio-į m. ,
.
.
, ,.
Žingeidu
man
buvo
pamatyti
meškų vaišės, o aš pasinaudoMINKŠTOJ LOVOJ
Įima, nes tiktai siauras takas akys mano matė tame urve,
. _ *
.x
x
.
Tinkamiausia
tokiam
pai atmokėtų. Ateity patalpin-i
,
jau tuo momentu ir važiavau tuos garsingus Yelowstono
Iš Yellowstone Park’o, va-' padarytas, kuriuo einant gali kuriame per tūkstančių - tūks_
,.
, „
,
Simučio knyDarbininke
*. r reikalui
g, THEyra
'gcONOMIC
REsiu
"Darbininke
'
pavardes
ir
Parko
Geyserius,
kuriuose
ver

toliau. Pavažiavus "keletą my
žinodamas gražiais keliais, at pasiekti uivą. Žiūrint į kalną, tančius metų susiformavo’ įvaikiek
kurie
paaukavo
mūsų
baž

lių, vėl sutikau didelę mešką, da vanduo, kaip katile, ir karts ] vykau į garsingą miestą Salt rodos, neperdaug aukštas, o rių išvaizdų dalykai.
CONSTRUCTION
OF
kuri nebuvo tokia nemandagi nuo karto purkščia karštą van Lake, Utah, kurs garsingas Į kada pamačiau, kai kiti kuopia Vadovas rodė į visokius susi- nyčiai.
LITHUANIA
AFTER
Pasilieku su giliausia pagar 1918. Ji yra labai gražiai
ir man davus signalą, pasitrau denį aukštyn.
tuomi, kad yra prie didelio eže- i į kalną, pasidrąsinau ir aš už- formavusius dalykus; vieni tukė į šalį. Paskui mane važiavo! MANO SKRYBĖLĖ GEY- ro, kuriame vanduo dar sūres lipti ant kalno. Tame momen- rėjo panašumą į žmogaus pirš ba ir dėkingumu —
išleista ir tinka kaipo do
Prel. J. Maeiejauskas.
kita mašina ir biškį stabtelėjo,*
ŠERIO NASRUOSE
nis, negu jūros vandenyne. Ten te pamiršau, kad aš turiu 75 tus, kiti į bananus, kiti į žmovana net aukščiausiems
o tas momentas kada sustojo
metų
amžiaus,
o
eidamas
taku
į
gaus
širdį
—
net
buvo
viso
Norėdamas turėti atmintį iš suvažiuoja iš visų kraštų, kad
politikieriams, o tuo tarpu
Galite Gauti
mašina buvo užtektinas, kad Parko, prisiartinau prie garsin- tame ežere pasimaudytų, o y- sužinojau, kad kalnas yra še- žmogaus išvaizdą, o kada paė
tekainuoja tik pusantro
meška pasinaudojo tuo trumpu giausio
Rožančių
Geyser’io,
dariau Į pač tie trokšta ten maudytis, šių tūkstančių pėdų aukščio, mė lazdelę ir pradėjo mušti į
dolerio ($1.50). Kiekviena
laiku — atstojo piesta ir prisi nuotrauką. Kaip tiktai paė-1 kurie nemoka plaukti, nes ten Šiaip taip atsilsėdamas dasi- tuos kibančius iš skliaustų lielietuvių draugija turėtų
artino prie mašinos durelių. Aš miau į rankas fotografijos a- ir norėdamas negali nuskęsti, o krapščiau iki pusės kalno, su-, žuvius, tai tie liežuviai atsilie“Darbininke” galite dabar tuojau įsigyti po kelis tos
suskubau sučiupti savo foto paratą ir taikiau, kad būtų ge- atsigulęs gali miegoti viršum šilau. Skrybėlė paliko ‘Geysere’, pė įvairiais tonais. Todėl tas gauti kūkavinių, stipriai pada knygos egzempliorius ir
grafijos aparatą ir padariau ra nuotrauka, vėjas pagavo vandenio, kaip minkštoj lovoj, o čia saulė degina galvą. Bet urvas ir pavadintas Timpano- rytų rožančių po $1.00. Jų kie laikyti
atsargoje pana
nuotrauką. Pasirodo, kad su mano skrybėlę ir nunešė į Gei- Man tiesa nebuvo žingeidu pa suradau senos mados skrybėlę, gas cave.
kis yra nedidelis, todėliai, no šiems atsitikimams.
meškomis neverta prasidėti, ir seno karštą vandenį, ir nors matyti tą Salt Lake vandenį, Tai buvo nosinė - skarelė, kaip
Be vadovo žmogus negalėtų rintieji įsigyti rožančių, tuojau
Užsakymus su čekiais
reikia vengti su jomis artimes ilgai mano skrybėlė plūduriavo nes turėjau progą išsimaudyti moterėlės, minkydamos duoną, išsikrapštyti iš to urvo, nes tai užsisakykite,
“Darbininkas”, ir money orderiais reikia
nio susipažinimo, nereikia tu viršum vandenio, bet prieiti ir Negyvųjų jūroj Palestinoj, kur užrišdavo galvą, tai ir aš taip tikras labirintas. Be vadovo 366 W. Broadway, So. Boston,
siųsti:
rėti mašinoj maisto produktų, paimti ją buvo pavojinga, ir | vanduo turi tas pačias savybes, pasipuošiau ir keliavau toliau, galėtum išeiti, jei prie urvo anColumbia University
nes meška turi gerą uoslę ir aš nusistačiau keliauti geriau j Suradęs nakvynei kambarį ir bet vėl jaučiuos, kad mano ko gos prisirištum siūlo galą, o Piety Amerikoje Kelionės
Press
gerai atsilsėjęs, nuvykau į baž- jos atsisako žingsniuoti. Būtų paėmęs kamuolį toliau atsar
Columbia University
Įspūdžiai
jnyčią. Bažnyčia labai graži ir gerai, kad turėčiau, senatvės giai slinktum ir siūlo nenu
New York, N. Y.
[didelė— pasirodė, kad yra tai paramą — lazdą, bet norėda trauktum. Dar, patyriau, kad
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
Parašė Kun. J. Paškauskas
i vyskupo bažnyčia — katedra. mas atrodyti jaunu, lazdos iki po tą urvą patogiau keliauti
Knygutė labai įdomi ir verta
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
Infliacija yra priešas,
Po šv. mišių vyskupas pa- šiol nevartojau, o dabar iš kur mažesnio ūgio ir mažesnio svo kiekvienam įsigyti. Kaina tik
I kvietė pas save pusričiauti; o gausi. Norėjau nupiauti nuo rio žmonėms, nes būdamas ga 25c. Užsakymus siųskite: “Dar kurio tu negali matyti.
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
sužinojęs, kad aš lietuvis; tele- medžių augančių kalnuose šaką na aukšto ūgio gerokai įdau- bininkas”, 366 W. Broadway, Nugalėk ją Karo Bonų
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno
sutaupomis.
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
phonu pakvietė karo kapelioną ir pasidaryti lazdą, ir jau trau žiau pakaušį, o nebūdamas per So. Boston, Mass.
pusi. Kaina_____________________ ________ . 25c.
kun. Tomą Pašką, kurs atlikęs kiu iš kišenės peilį. Bet pama daug nutukęs, be vargo prasDR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
kariuomenei pamaldas, nes tai čiau ant lentos parašą, kad ne linkau per siauras vietas; o ku
tais apdarais, 267 pusi. Kaina -------------------- - . 50c.
buvo sekmadienis, atvyko į leidžia netiktai šakų nusipiau- rie sveria apie 250 svarų, tiems
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pust. Kaina . 20c.
ti,
bet
ir
lapų
nuo
medžių
skin
būtų
pavojus
įstrigti
taip,
kad
I vyskupo rūmus ir man daug
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvida*. Šioje knygelėje
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėli* pradžios mo
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
[ žingeidžių dalykų papasakojo, ti; ant mano laimės pamačiau negalėtų nei pirmyn nei atgal
kyklom* ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA", 5
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ______ .. 20c.
ir pridūrė, kad nuo pat įstoji- nudžiūvusią šakelę, nulaužtą ir eiti.
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
imo į kariuomenę kaipo kapelio tarp akmenų beriogsančią. Pa UŽ IEŠKOJIMĄ PATO
“LIURDO STEBUKLAI", 4 aktų drama. Da
P. Juikaiti*. Kaina _______________________ 15c.
nas, neturėjo nei vienos laisvos maniau, kad jau manęs niekas GUMŲ LIKAU NUBAUS
lyvauja 21 moteris. Sios knygutė* kaina .. .... 35c.
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
nebaus,
jei
aš
ta
šakele
pasi

dienos.
Iš
jo
kalbos
supratau,
ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius".
15c.
TAS
Kaina ------------------- -----------------------------------ParaSė Kun. Leonas Vaičekauskas ...,..... — 15c.
| kad uolus kunigas ir dėvėda remdamas kopsiu toliau.
20c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .
Išlindęs iš urvo su apdaužytu
mas karišką uniformą, nemaGYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIDUOTUM DOLERI Už
pakaušiu, leidaus nuo kalno že
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
I
žiau
turi
darbo,
kaip
.
būdamas
Kaina _____________ ____ ________________ 15c.
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
VANDENS STIKLĄ
myn, ir toje kelionėje man ne
motery*. Kaina __________________________ 15c.
! klebonu arba vikaru didelioje
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina....................... 20c.
Bekopdamas į kalną, sutikau buvo reikalinga lazda. Nors
parapijoje.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikima* » Ame
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
įvairiausio plauko žmonių: vie nuo kalno kelionė užtruko neil
rikoniško Gyvenimo. ParaSė H. Sienkievič.... 20c.
Graži apysaka. Kaina.... ..................... -.............. 25c.
Salt Lake J. E. Vyskupas Du ni ėjo porelėmis, kiti pavieniai, gai, bet jau buvo vakaras, ir
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
komedija. ParaSė Seirijų Juozukas. Dalyvau
banus Hunt pasirodė netiktai o tėvai jsavo pavargusius vai prisėjo Provo miestelyje apsi
25c.
Kun. J. Paškauskas. Kaina............
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
vaišingas ir malonus, bet ir ne kus nešė ant kupros, sakant nakvoti. Užsukau į vieną!
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
paprastai uolus. Tą dieną pats mūsų vulgare kalba: ėjo su “Camp”ą ir čia pernakvojau.
pusi. Kaina................ .................................... -....... 20c.
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
Sė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
pasakė tris pamokslus. Sužino “kromeliu”. Bežengiant aukš Kadangi prirengtoje lovoje bu
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Dariu* ir Girėnas.
lyvauja 5 asmeny* ir 5 poro* ubagų. Ubagų
Parašė kap. P. Jurgėia, gerais apdarais. Kai
jau iš paties Vyskupo, kad jis tyn, pradėjo kankinti trošku vo labai menka pagalvė, tai aš
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
na ............................. . ............... ........ ................. $1.60
asmenys. Kaina ______________ ___________ 30c.
buvo protestantu, bet moksliš lys — liežuvis išdžiūvo — sei įsinešiau iš mašinos man dova
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IStyrkai ištyrė, kad vien Katalikų lės nėra — duotum dolerį už notą Nevvark, N. J., pagalvę.
MAS.
čia rasite daugybę įvairių valgiams
sime paskui”, "Antanukas Našlaiti*" ir “Mė
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ....... $1.10
Bažnyčia yra Viešpaties Jėzaus vandenio stiklą, bet niekur Bet gal už tą ieškojimą patogu
ginimas". Kaina _________________________ 15c.
įsteigta, ir dėlei to priėmė ka vandenio nei lašo. Galutinai pa mų likau nubaustas, nes išva
Su užsakymais kreipkitės —
talikų tikėjimą, ir dabar yra siekiau kalno viršūnę ir čia ra žiuodamas pamiršau pagalvę
užsidegęs nepaprastu uolumu, dau šalto vandenio, kuriuo už pasiimti ir negalėjau, kelyje
"DARBININKAS"
"DARBININKAS"
kad ir kitus paklydusius pa gesinau savo troškulį, ir išty nuvargęs, priglausti
galvos
366 W. Broadway,
Se. Boston. Mass.
366 W. Broadway.
So. Boston. Mass.
traukti prie Katalikų Bažny riau savo sveikatą, geriau negu prie minkštos pagalvės. Reikia
čios. Apleidęs Salt Lake City, gydytojai, kurie Šv. Kryžiaus žinoti, kad nors kelionėje turėSu užsakymais kreipkitės —
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Aatradienis, Spalių 13, 1942

DARBININKAS

Laikraščio ‘ Darbininko”

Lets Dante-

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

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

VANOS IR KITI MARGUMYNAI.

KVIEČIAME VISUS!

las), 30, ūkin., g. v. Sobotniki,
8822. Puodžius, Jonas, 35,
žiškiai, Kelmė.
išvyko Į Motery Pagel Jj jampolė.
8744. Putvys, Rimandas, 11.
8783. Pšibitko, Danielius (Ju Lyda.
mokytojas.
binę Kariuomenę
8813. Pulkaunykas, Jurgis, 8823. Puodžiuvienė, Katrė,
8745. Putvienė, Dalė (Dimilius), 21, darb. gyv. v. Vilnius.
30, mokytoja.
trijus), 40, šeimininkė, gyv. vie
8784. Pšigodskis, Kostas (A- 27, g. v. Vilnius.
Kazys 8824. Puodžius, Ritis (Jonas),
domas), 33, vežikas, gyv. vieta 8814. Pulkaunykas,
ta Bubiai, Kurtuvėnai.
(Jonas), 26, samd., g. v. Ulič- 6.
8746. Putvytė, Julytė (Sta
Vilnius.
8825. Puodžius, Jonas (Se
8785. Ptakauskienė, Marijona nikai, Pabradė.
sys), 14, mokinė.
8726. Pronckūnaitė, Laimutė
(Pradžia 4 pusL)
8747. Putvytė, Aleksandra
(Petras), gimus 1918, šeiminin 8815. Pulrečevskienė, Halina, rafinas), g. 1906, mok., g. vieta
8711. Prejser, Paulina (My (Jonas), 7, mokinė.
Vilnius.
kė, gyv. v. Leipalingis, Mizerai. 36, g. v. Vilnius.
i Stasys), 16, mokinė.
8727. Pronckunienė - Vitkaikolas), gimusi 1878, šeiminin
8816. Pulračevskis, Juozas,
8826. Puotkalnis, Jurgis, 31,
8786. Ptakauskienė, Vincė
8748. Puškienė - Ostrauskaitė,
tė, Teofilė, 36.
kė, gyv. vieta Vilnius.
(Mykolas), gimusi 1923, parda- 58, samd.
karys, g. v. Vilnius.
Margarita (Stasys), 30, knyg
8728. Pronckunas,
Jonas
8712. Prialgauskienė, Stefa
8817. Pulokas, Matas (Jo- 8827. Pupas, Pranas (Matas),
veja, gyv. vieta Kaunas.
vedė, gyv. vieta Vilnius.
(Juozas), 35, mokytojas.
(Julijonas), 42, ūkininkė, gyv.
8787. Ptakauskas, Stasys (Ka- nas), 27, darb., g. v. Panevėžys. gim. 1901, mok., g. v. Veliuna.
8749. Przybysz’as, Jonas, 32,
8729. Prosinskas, Ignas, 81,
vieta Gerdiiogala, Vaiguva.
x
.
rolis), gimęs 1908, siuvėja, g. 8818. Puodžius, Valencius
kunigas, gyv. v. Marijampolė.
8828. Pupalaitis, Algirdas
8713. Prielgauskas, Juozą.
'7eU.VU^“U_,
(Jonas), 4, g. v. Alunta.
8750. Prunskytė, Ona (Mykovieta Kaunas.
(Stasys),
15, mokinys, g. vieta
8730. Prosinskienė, Teresė,
(Jurgis), 16.
8788. Ptakauskas, Kazys (Ka 8819. Puodžius, Valentas.
as), 75, šeimininkė, gyv. vieta
Marijampolė.
70.
8820. Puodžius, Ritas-Jonas
8714. Prielgauskas, Stepas
rolis), gimęs 1910, policininkas.
Žvilbučiai, Daugailiai.
8731. Protasevičiūtė, Irena,
8829. Pupalaikienė, Ona, 38,
(Jurgis), 13.
8789. Ptašinskas, Jonas (Jo (Jonas), 6.
8751. Prunskienė, Ona (Pra
29, padavėja, gyv. vieta Kau
Į
šeim.,
g. v. Marijampolė.
8821. Puodžiuvienė, KotrinaJ
8715. Priebalda, Andrius, 30,
nas), 5.
nas), 55, ūkininkė.
nas.
(Bus daugiau)
8790. Ptašinskas, Konstanti- 25—30, mok., g. v. Alunta.
darbininkas, gyv. vieta Vizo8752. Prunskis, Petras (My
8732. Protasevičienė, 50, šei
Agnes A. Mashičūauskaitė
nas (Ignas), gimęs 1896, techriai, Daujėnai.
kolas), 68, kunigas, gyv. vieta
mininkė.
SPECIALC VAIKUČIAMS MALDAKNYGE
Duktė Mato ir Liudvinos Ma- nikas, gyv. vieta Vilnius.
’ 8716. Priebalda, Karolis, 35,
Palužė, Vilnius.
8733. Protasevičiūtė ,Dorevs8753.
Prunskys,
Juozas
(Myshidlauskų,
gyvenančių
702
N.
j
8791.
Ptašinskas,
Algirdas
ūkininkas.
.
ka, 31, mokytoja.
“Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje
8717. Prielaidas, Stepas-Stakolas), 70, ūkininkas, gyv. vie- Main St., Brockton, Mass. spa- (Jonas), 3l/2 metų amžiaus, g.
8734. Prozovas, Vasilijus (Ata
Žvilbučiai,
Daugailiai.
lių
3
d.
apleido
Brocktoną
ir
išvieta
Kaunas.
“Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
sys (Kazys), 42, rangovas, gyv.
leksiejus), 56, ūkininkas, gyv. 8754. Prunskas, Juozas, 36, vyko į Moterų Pagelbinę Ka- j 8792. Ptašinskienė, Jadvyga,
vieta Šiauliai.
kintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE ATEI
vieta Kaunas.
dženitorius, gyv. vieta Alytus. riuomenę, (WAAC) Dės Moi- 30, šeimininkė, gyv. v. Kaunas. KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
* 8718. Prielgauskis, Jurgis
8735. Prozorovienė, Marijo
8793. Ptašinskas, Jonas (An
8755. Prunskas, Adomas, 40, nes, Iowa mokytis,
(Juozas), 51, ūkininkas, gyv. v.
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
na (Fedejus), 46, šeimininkė.
tanas),
36, samdinys.
mokytojas,
gyv.
v%
Medeliai.
•
Ji
yra
baigusi
Mary
A.
BumGerdžiogala, Vaiguva.
8736. Prozorovas, Sonontas
8794. Ptašinskas, Vilius (A- kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
8756. Pruzas, Jonas (Vladas), ham mokyklą, Northampton,
‘ 8719. Prieskienė, Ona, g. v.
(Vasilijus), 23, samdinys.
9, gyv. v. Josiunai, Did. Salei- lankė Monticello kolegiją, God- dolfas), 2, gyv. v. Totoriai, Lin- kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtą — taip
Puvočiai, Alytus.
8737. Prozorovaitė, Ekaterina ninkai.
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
frey, UI- ir ją baigė 1940 m. su kuva.
8720. Prieskienis, Algis (Bro
(Vasilijus), 22.
8795.
Ptašinskas,
Romas
(A8757.
Pruzas,
Mikas
(Vladas)
,
pasižymėjimu.
Ji
aktyviai
dirbo
nius), 3.
ku.
8738. Prozorovas, Jonas (A- 15.
Į prie apsigynimo darbų. Ji taip- dolfas), 2.
8721. Prieskienis, Bronius
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirveleksiejus), 43, gyv. v. Kaunas.
8796. Ptašinskas, Leopoldas
8758. Pruzaitė, Stefa (VIa- gi yra baigusi Massachusetts
(Antanas), 34, ūkininkas, gyv.
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
8739. Pruckaitė, Kazimiera das), 18.
Women’s Civilian Defense mo (Juozas), 80.
V. Puvočiai, Merkinė, Alytus.
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią
(Bonaventūras), 20, gyv. vieta
8797. Ptašinskas, Adolfas (su
8759. Pruzienė, Albertina kyklą.
• 8722. Prokopavičius, Jonas
Paalančiai, Kuliai.
(Kazys), gimus 1892, šeiminin Būdama Monticello kolegijoje šeima), (Leopoldas), 42, ūki knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą
(Juozas), 36.
8740. Pruckus, Vladas (Pra kė.
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
parodė daug veiklos. Išėjus iš ninkas, gyv. vieta Titoniai.
8723. Prokopavičius, Edvarnas), gimęs 1940.
8798.
Ptašinski,
Andrėj
(Hennedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda8760. Przednikovskaitė, Jad- mokyklos irgi nesnaudė — ji
das, 30, darbininkas, gyv. vieta
Vilnius.
Į 8741. Pruckienė - Butkaitė zė (Jurgis), 34, ūkininkė, gyv. ! veikė. Priklausė Brockton Hos- rikas), 57, samdinys, g. vieta! rajs 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
pital Women’s Guild, buvo ak Vllnlus!
Užsakymus su money orderiu siųskite:
8724. Prokopavičius, Vladas Petronėlė (Leonas), gimusi vieta Zamocnikai.
8799.
Ptašinski,
Bagdonas,
32,
tyvi
narė
Twentieth
Century
8761.
Psegalinskaitė,
Zofija
(Aleksandras), 33, vežikas, gyv. 1912, šeimininkė.
"Darbininkas"
8742. Prulis, Jonas, gimęs (Adolfas), 21, studentė, gyv. v. Catholic Club, priklausė prie’ gyv. vieta Vilnius.
vieta Vilnius.
36$ W. Broadway,
So. Boston. Mass.
8800. Ptašinskis,
Stanislav,
Seville Ladies’ Bowling League
8725. Pronckūnaitė, Birutė 1913, vežikas, gyv. v. Ukmergė. Kūnai, Rudamina.
27, vienuolis, gyv. v. Vilnius.
ir kitų draugijų.
(Jonas), 12, mokinė, gyv. vieta 8743. Putvinskienė, Emilija, 8762. Psegalinskienė, Janina P-lė Agnės A. Mashidlauskai8801. Ptašinskienė, Apolonija
67, šeimininkė, gyv. vieta Grau- (Vytautas), 52, ūkininkė.
Antalieptė, Zarasai.
(Ignas),
26, g. v. Titoniai, Lin
tė
visuomet
aktyviai
dalyvavo
8763. Psegalinskis, Adolfas
ĮVAIRIOS KNYGOS
••••••©Geae®®®©©©®©©©®©©©®©©©©®®©®©©©®©©®®©®©©®®®!®®^ (Andrius), 68, ūkininkas, gyv. įvairiuose “Darbininko” paren kuva.
gimuose, užimdama rengimo 8802. Puceta, Petras (Andvieta Kūnai, Rudamina.
SMAGU MELSTIS
JĖZUS KRISTUS — Je gyvenime* Ir darbai. Para8764.
Pšekovska, Marija komisijoje svarbią vietą. Linki-; rius), 21, karys, g. v. KidolišM Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių.- $2.50
Ii Geros Maldaknygės
(Zigmas), 55, mokytoja, gyv. me p-lei Agnietei geriausio pa- J kiai, Marijampolė,
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
sisekimo.
‘ 8803. Puceto, Stasys (AlberieimininkSma, net joje yra labai daug receptų,
vieta Vilnius.
'Darbininkas" siūle šias maldaknyges
kaip pigiai Ir gerai pagaminti valgius ir vaisi8765. Pšekovski, Jonas (Zig pp. A .J. Namaksiai savo pui- taas), gim. 1921, studentas, g.
•tvj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------- $140
už labai nupigintą kainą:
kiuose namuose p-lei Mashid- v. Vilnius,
mantas); 59, teisininkas.
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTĄ“MALDŲ BALTINIS”, didelėmis raid«mis, odos
$1.25
lauskaitei
surengė išleistuvių: 8804. Pučinskas, Jonas (AnMENTAS ______
apdarais, auksiniais kraZtais, 432 puslapių.... $2.50
8766.
Pšerodovski, Ignas
puotą,
kurioje
dalyvavo
daug
įtanas),
18,
darb.,
g.
v.
Šiauliai,
DIEVAS $U TAVIM, Juodi, tikro kolonkoro virš
PILIETYBES KATEKIZMAS. Slejc knygutfje ran
(Bronius), gimęs 1888, samdi
350.
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
ilai, 1$2 pusi--------------------------------------------------žymių
svečių
ir
viešnių.
Rap.
j
8805.
Pudymaitis,
Andrius
nys, gyv. v. Tumagaiis, Raguva.
tiems patapti Amerikos piliečiu II knygut* yra
JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros
■■
1
j
(Augustinas),
54,
mokyt,
g.
v.
25c.
labai naudinga Jslgyti. Kaina tik---------------------8767.
Pšerdzekas,
Pranas,
42,
$145
Ir lankstos vlrtellal; apvalūs kampai —
8776. Pševlockas, Vytautas, Vilnius.
BAŽNYČIOS ISTORIJA, parai* Kun. A. Alekna
SOe.
$140
karys, gyv. vieta Vilnius.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eoluloidiniai viršeliai
8806.
Pudlauskas,
Petras,
20,
8768. Pšerockaitė, Birutėj47’ ūkininkas, gyv. vieta PerSEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIPi NUO KRYŽIAUS,
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eoluloidiniai vlrtellal
para** kun. Pr. Jutkaltls. Kaina ___________
25c.
su kablko--------------------------------------------------------------- $140
darb., g. v. Duriškiai, Krosna.
(Stasys), 8, mokinė, gyv. vieta kūaat Paberžė.
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
ENCIKLIKA Sv. T*ve Pijaus XI. Kaina________
10e.
8807. Puchačevski, Juozas,
8777. Pševlockienė, 66.
Jukniškiai, Onuškis.
558 puti........................................................—----- -------- $2.75
GEGUŽES
MENUO,
Kun.
Pr.
žadeikls,
labai
gražOa
8769. Pšerockas, Algirdas 8778. Pšibilski, Karolis (Mau- 54, dženitorius, g. v. Vilnius.
•VEIKA MARIJA, Juodi tikra kolonkoro vlrtellal,
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
ricijus), 42, darbininkas, gyv. 8808. Puchačevskienė, Hali
raudoni krattai, 3S4 pusi.____________________
25c.
5Oc., dabar
(Stasys), 10.
VYRAI BROLIAI, special* vyrama maldaknyg*,
na, 40, g. v. Vilnius.
v. Rosteliai, Rudamina.
JONO KMITO EI LEE, buvo kaina $140, dabar _
SOe.
8770.
Pšerockienė,
Marija,
35,
parinktos gražiausias maldos, Ulkln* labai plo
8809.
Puchalska,
Barbara
8779.
Pšibitko,
Danielė
(Juli

na popiera. Juodi kolonkoro vlrtellal...................... $2.50
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaM Kun.
mokytoja.
Or. J. Starkus. Kaina________________________ $1.10
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ____________ . 2Oo.
8771. Pšerockas, Stasys (A- jonas), 20, siuvėja, gyv. vieta (Vladas), gim. 1897, vienuolė,
VYTIS KANKINYS (iv. Jurgis) penkių veiksmų
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, Juodi odos apdarai,
Kožemakiai, Eisiškis (su moti g. v. Vilnius.
dolfas), 37, ūkininkas.
tragedija. ParaM V. Nagomoskis. Kaina____
SSo.
auksuoti krattai, 288 pusi. Kaina .............-....... $1.50
8810.
Puolikas,
Edmundas
na ir seseria).
8772.
Pševackas,
Stasys
(My

ANIOLAS SARGAS, Juodi odos apdarai, auksuoti
8780. Pšigurskienė, Marija, (Liudvikas), 26, darb., g. v.
krattai, 288 puslapiai. Kaina .—......... . ......— $1.50
kolas), 34, ūkininkas.
Su užsakymais kreipkitės —
Kaunas.
8773.
Pševackienė,
Marija
21,
gyv.
vieta
Trakai.
MALDŲ RINKINĖLIS, Juodi kolenkaro vlrtellal,
8811. Puchovski,
Vladas
328 puslapiai. Kaina ............................. ............ ............ 65c.
"DARBININKAS"
(Jdnas), 40, mokytoja.
8781. Pšigurskis, Aleksan(Florijonas),
24,
ūkin.,
g.
v.
8774. Pševackas, Algimantas dras, 33, gyv. vieta Trakai.
366 W. Broadway.
So. Boston. Mass.
-DARBININKAS"
Užkuriai, Salai.
(Stasys), 10.
8782. pgibis jonas, gimęs
366 W. Broadway,
So. Boston. Mass.
8775. Pševackaitė, Birutė, 9. 1909, kunigas, gyv. vieta Mari- 8812. Puesk, Juozas (Myko-

Lietuvos Tremtinių Sibiran
Sąrašas
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DARBIttlNKAS

Antradienis, Spalių 13, 1942

Mechanikų Rekrūtavimo Vajus
Vilimas Jurgis Vilimo JurgioAlicijos (Dunskaitės) ŠidlausKūmais buvo Albertas Marcinkevičius ir Pranė Šidlauskait®------------Tą dieną, 3 v. p.p., iškilmingai
baigėsi sėkmingos merginų ir
moterų misijos. Susirinkusių
buvo pilna bažnyčia.
Vyrų vaikinų misijos praside

ŽINUTES

_______
Spalių 10 d. Ūpo pakrikštytas
Vytautas Danielius Vlado-Onos
(Radaevičiutės) Adomonių. Kūmals buvo Adomas Seniukevičius ir Veronika Ivanauskienė.
■' ■ '■'
Spalių 11 d-, Alfonsas Jakštas
apsivedė au Valerija Javąrauskaite. Uūdijo Dr. Petras Zareckas ir Marė Javarauskaitė.
da spalių 12 d., 7:30 v. v. Baig
—■
—
t sis spalių 18 d. 2:30 v. p.p.
Tą dieną tapo pakrikštyti šie Vaikų misijos prasidės spalių
kūdikiai:
13 d., 4 v. p.p. Jos baigsis spaKristyna Ona Juozo - Pranės' iįų 17 j., 9 vai. ryte.
(Kuklevičiūtės) Stanevičių. Kū
mai buvo Fredrikas Daugis ir
Tėvai misionieriai Pranciško
Floreneija Daugienė.
nai ragina turėti Tretininkams
Karolina Joana Alfonso - Joa
apylinkės konferenciją. Treti
nos (Poškaitės) Smetonų. Kū
ninkai, vadovybėje Tėvų misio
mai buvo Benjaminas Smetona
nierių, laikys konferenciją, Šv.
ir Julia Poškaitė.
Petro par. bažnyčioje ir salėje,
spalių 18 d., 4 vai. p.p. Kun. Ju
DAKTARAI
ras sako, kad iš Lawrence at
važiuos penkiais automobiliais
Į
Kunigas Juškaitis praneša, kac
Lietuvis Dantistas
. Cambridge atsiųs 20 delegatų.

A. L. Kapočius

Trečiadieni, po vakarinių mi
sijų pamaldų įvyks svarbus Šv.
Vardo draugijos susirinkimas,

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boeton 2660
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo
1:30 Ud 6 Ir nuo 6:30 Ud 9 ▼. ▼.
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedėliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną
(pagal sutartį)

Pasisekusios Misijos
|

Moterų misijos So. Boston,

Karo
Departamentas' deriai ir metalų darbininpraneša, kad reikalinga a kai.
pie 100,000 patyrusių me Signal Corps reikalauja
chanikų ir technikų prieš vyrų, kurių patyrimas
lapkričio 1 d., prie Army kvalifikuoja juos, kaipo
Air Force, Signal Corps ir telefono ir telegrafo kabe
lių sujungtojus (splicers),
Ordnance Department.
telegrafo
ir telefono pataii šie specialistai yra da sytojai, radio
operatoriai,
bar reikalingi prižiūrėti įtelegrafo
spausdintojo
orengimus. Šie mechanikai peratoriai, telegrafo spautaip būtinai reikalingi, sdintojai, taisytojai, ir te
kad specialus rekrūtavimo legrafo ir telefono vielų
vajus yra pradėtas surasti
i vyrų, kurie gali atlikti šefai.
Ordnance Departmentas
šiuos darbus.
reikalauja
instrumentų
Vyrai privalo būti tarp pataisytojų, “Diesel” inži18 ir 44 metų, Jung. Vals- nų mechanikų, elektrikų,
tybių piliečiai ir turėti fi- optikų ir radijo inžinų mezines kvalifikacijas pagal chanikų.
OWI„
militarinės tarnybos rei- Į
kalavimus. Išimtis yra pa
ĮVAIRŪS SKEUIMAI
NYA DRAFTSMAN — Apart milijonų įvairių amatninkų mūsų šalis taip pat reika
daryta specialistams oro j
lauja šimtų tūkstančių draftsmenų padarymui planų amatninkams darbininkams. Na
jėgų, kurie gali būti nuo SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
TURTAS
tional Youth Administration, kad užpildyti tas vietas, duoda progą jauniems vaikinams
18 ligi 49 m. ir bus priimti,
SVEIKATA
LIGONIAMS
ir merginoms, tarp 16 ir 24 metų amžiaus, išmokti gerai, kaip padaryti planus.
kad nors dėl fizinių trū
Pamokins būt Sveikais
Čia parodo jauną vyrą NYA planavimo projekte, So. Bostone, kuris pagelbsti pa
kumų negali ištarnauti | Gydymas visokių ligų šaknimis.
Augmenimis. Žievėmis, žiedais. Sėk
daryti smulkmeniškai planus, kurie būtų kaipo vadovas dėl saugotojų (wardens) nuo
pilną laiką.
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
oro puolimų įvairių Massachusetts miestų sekcijose gaso svarbiuosius išėjimus (outJie bus priimti kaipo ei- Į visokl« augalų lietuviškai, angliškai
...
. . .
,
,
- ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
lets) ir uždarymus (shutoffs), elektrikos tiekimo centrus ir vandentiekius.
liniai kareiviai, bet kari- ligas gydo ir kaip reikia vartoti,
ninko arba techniko laips-|^“ “
mentu, buvo iškilmingas misijų
VAIKŲ MISIJOS
LANKĖSI
niai dažnai duodami Vy-į Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
5h,n «erUusia
Money Orderiu, arba
kryžiaus šventinimas. Dėkoda
rams, kurie <xatlioVn
tucika. oi uu | popierinį dolerį laiške, adresas: (-)
mas Išganytojui už suteiktas
Prasideda šį antradienį, spa- Ketvirtadienį, spalių 8 d. lan- darbus. Patyrusieji vyrai
PAUL MIKALAUSKAS
malones, visos misijų dalyvės,
d- vai. po pietų. Pamok-1 kėši kun. Pr. M. Juras, LDS reikalingi, ir paaukštini 140 Athens Street,
SO. BOSTON, MASS.
ėjo pabučiuoti kryžių.
jslas bus sakomas kasdien 4 vai. Centro vice-pirm., Tėvas Jus- mas turėtų būti greitas
Visos misijose dalyvavusias ’P-P- Vaikų misijos baigsis šeš- tinas Vaškys,
pranciškonas, ^artu gu padidinta” alga.
moterys ir merginos nuošir- J Padienį spalių 17 d. 9 vai. su Šv. Matas Norbutas iš Cambridge, j^a(ja eilinis kareivis gau
džiausiai dėkoja Tėvui Justinui j Mišiomis ir bendra Komunija. Mass., J. Pivoriūnienė iš Matta- na
- mg : vyriau-1
MEDUS
LIEPOS Ž1EOV. URMO KUOPIMO
T1KKAS MČIV

Vaškiui už gražų ir įspūdingą Vaikų^ misijas ves taip patTė- pan, Mass. P-nia Pivoriūnienė sįas garžentas
(Ma ster
(100% PURE HONEY)
Mass. Šv. Petro parapijoje pra- misijų vedimą. Gerasis Dievas vai Pranciškonai. Tėvai pasirū- atsilankymo proga aukojo $2.00 serffeant\
aukščiausias,
Tel. TROwbrtdge 6330
, ėjo su dideliu pasisekimu. Per Teatlygina Jam.
j pinkite, kad jŪRL vaikučiai uo-: Intertypos fondui ir $1.00 Radio “non
S
Gamtos
- comraission” laipsi visas septynias misijų dienas
I
programai.
F-ma
Morta
Junenį
a
?13
g
A
rt
Saldu
mynas
Dėkingos Misijų Dalyvės..daĮywil<tįĮ^Blisij08e
L Repshis, M. D. j moterys ir merginos rytais ir
^.Sveikatai
nė, Southbostonietė, atsilanky-,
reikia atsiminti> kad|
(REPŠYS)
PADĖKA
"vakarais uoliai lankėsi misijo
•mo proga aukojo S1.25.
apmQka visas ulai.
KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St. Na. AM^ioa. Ma».
se. Didžiulė Šv. Petro bažnyčia
Vyrų Misijos
Lietuvis Gydytojas
landas,
valgį,
drabužius,
būtą
‘
Darbininke
’
šimtas
dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
Šeštadienį,
: negalėdavo sutalpinti visų misi
Liet. Vyčių 17-tos Algirdo
medus nėra tikras bičių medus
278 HARVARD STREET
kėši
Zigmontas
ir Mikolina
medikalinę priežiūrą.
jų dalyvių.
So. Bostono Šv. Petro lietu- kuopos valdyba ir. nariai reiškia
Kempes Injnan erti Central Sų.
Kad nesutrukdyti pro
CAMBRIDGE. MASS.
Misijas vedė jaunas, nesenai vių parapijos bažnyčioje prasi didelę padėką Dvasios Vadui Baubai taipgi ir jų sūnus Juo
MEDAUS KAINA —
dukcijos progresą, visi vy
Mass.
Pp.Baui? Lietuvos atvykęs misijonie- dėjo spalių 12 d. Pamokslai sa- kun. K. Jenkui UZ atnašavimą zas iš Lawrence,
................
. .
stiklinė_______ 85c.
rai, kurie nori įstoti kaip j Kvorta,
5 svarai------------------ $1.25
rius, pranciškonas Tėvas Jus komi rytais 9 vai. ir vakarais^— šv. mišių Vyčių intencija, laike
. lna°'
mechanikai arba technikai i Galionas, 12 svarų ____ $3.00
tinas Vaškys. Iš išvaizdos T. 7:30 vai. Šv. Mišios pradeda- apskričio suvažiavimo, kuris į- ko” skaitytojai ir rėmėjai. At
dabar, turi gauti leidimą ; Persiuntimą mes patys apmo
ĮVAIRUS SKE1B1MAI
Justinas Vaškys atrodo menku mos laikyti nuo 7 vai. Išpažin vyko South Bostone. Taipgi silankymo proga, pp. Baubai at
iš
savo vietines Selective kame. Siunčiame irgi C.O.D.
tis, pergyventi komunistų per tys klausomos rytais ir vaka nuoširdžiai dėkuojame poniai vežė čielą glėbį senų plokštelių.
Service Tarybos prieš įKončiaus Bitininkystė
sekiojimai ir mirties pavojai rais. Misijas veda du gabūs, ne Marksienei už primosimą pui
Reikalinga DarbininkiĮ
stojimą
į
armiją.
57 Battery St.,
Maldaknyge
ryškiai atsispindi jo veide, bet senai iš Lietuvos atvykę misijo- kios “buffet supger” Apskričio
________
Apribotam laikui ši re
No. Abington, Mass.
REIKALINGA VYRŲ
tas sudžiūvęs, kūnu silpnas nieriai pranciškonai — T. Jus delegatams ir svečiams. Buvo
“Darbininke” galite gauti ką krūtavimo programa duo
NUO40 iki 50 METŲ
pranciškonas savo galinga dva tinas Vaškys ir T. Juvenalis labai skanūs. P-nia Marksienė į tik išėjusią iš spaudos didelėda prityrusiems mechani
nuolat pagelbsti Vyčiams, už į mig raidėmis kun. Pr. Juškaičio kams progą pasirinkti vie
Reikalinga dirbti prie šriubų sia ir tvirtu balsu užvaldė visų Liauba.
South Boston Garage
mašinos — (Screw machine širdis. Misijų dalyvėms atrodė, Visi vyrai prašomi dalyvauti į tai esą®16 labai dėkingi. Josios išleistą maldaknygę — “Maldų ną iš trijų šakų — Air Foroperatore). Patyrimas nereika kad Šv. Pranciškus, atsikėlęs iš misijose. Gyvename neramiais Pa8elbininkės buvo. A. Mark- šaltinis”. Ši maldaknygė yra ces, Signal Corps ir Ord BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.
lingas. Mes išmokysime darbą. savo grabo, stovi prieš jų akis, laikais, tat paruoškime savo sa^®’ Glineckaitės ir Čiaplikai- paranki kaip vyrams, taip ir nance Department, kur jie
Automobilistai! Jei jūa norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų Ir
Kas norės, galės dirbti viršlai ir kuris matydamas sprogstan- sielą ateities įvykiams. Vyrai, tė.
Valdyba, moterims, nes ji yra nedidelio yra tinkamiausi. Po kiek
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
kį. Darbas pastovus. Atlygini- čias bombas, žūstančius jaunuo- gelbėkime savo sielą, nes jei ją
gasoliną pas mus.
formato — 5% x 3’4 colių, laiko lavinimo, su armijos
Lietuvaitė
Karo
Slau
Nuvaiom
purvinus karus Ir
mas geras. Kreipkitės tuojau: liūs, degančius miestus, skatina pražudysime — viską pražudy
t Storumo apie pusę colio, odos mašinoms ir taisyklėms,
Mgrysuojame.
got Tarnyboje
RANDALL FAICHNEY CORP. daryti atgailą, nes kraujo tva sime. Viena siela, viena amži
apdarai, ant kurių įspaustas jie yra kvalifikuoti kaipo
Tel. 8OU 9530
nas
grąso
visus
paskandinti,
liS Heath St., Rozbury, Mass.
nybė! Malonumai trumpi, baus Šiomis dienomis slaugė p. Pet gražus auksinis simbolis — mechanikai ekspertai.
541
Broadvvay
So. Boston, Maso(13-16-20-23) skatina viens kitą gerbti, mylė mė amžina; žemės kentėjimai rauskaitė iš Gardner, Mass., kryžius karūnoje. Kaina tik
Army Air Force reika
ti.
menki, o garbė amžina. Daug kun. J. Petrausko, Brocktono $2.50.
lauja vyrų tarnauti, kaipo
PARSIDUODA PIGIAI
Susižavėjusios misijų dalyvės pašauktų, mažai išrinktų. Kiek
GRABORIAI
radio operatoriai ir radio
“DARBININKAS”
lietuvių parapijos vikaro sesu
Labai Puiki Farma
klausėsi vaizdingų, gilių, tiesiog vienam bus atlyginta pagal jo tė, kaipo slaugė įstojo karo tar
mechanikai, lėktuvų šar366 W. Broadvvay,
Naujas penkių kambarių na į širdį stringančių jaunojo nuopelnus; taigi kol dar nevėlu, nybon, ir gal būti greitu laiku
vuotojai, mechanikai, velSo. Boston, Mass.
IBarasevičhis Ir Sūnus
mas, apšildomas su steam heat, pranciškono pamokslų. Gražūs, kol dar galime, darykime gera turės vykti į užsienį slaugyti.
MOTERIS PAGELBININKB
mūsų
laikams
pritaikinti
pa

maudynė, elektros šviesa, šiltas
— gelbėkime savo sielas!
Linkime sveikatos ir Dievo paLIETUVIŲ GRABORIUS IR
mokslai,
bendras
giedojimas,
ir šaltas vanduo stuboje. Beveik
Vyrų misijos baigsis šį sek- laimos.
BALSAMUOTOJAS
;
fe#’
Turi Rotaro Teises
nauji vištininkai ir barnia. Ran kasdien sutraukdavo vis dides madienį, spalių 18 d. Iš ryto 9
nį
moterų
skaičių.
254 W. Broadway,
dasi tik trys ir pusė mylių nuo
vai. bus bendra vyrų komunija,'
Nelaime
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PA6ALPIN6S
80. BOSTON, MASS.
Klebono Kun. P. Virmaus- po pietų 2 vai. — iškilminga mi- į
PO GLOBA MOTINOS SVC.
miesto: 45 aktarai žemės. Dėl
DRAUGIJOS VALDYBA
Spalių 6 d. tuoj po vidunak- Pirmininkė — Eva Marksienė,
Tel. SOUth Boston 2560
kio
ir
misijonieriaus
pa

platesnių informacijų kreipki
sijų užbaiga.
E. 8th St.. So. Boston, Mase.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
Sūnaus gyvenamoji vieta:
! čio, p. Elzbieta Nanartavičiūtė 625TeL
So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
638 Dorchester Avė.
tės pas A. J. Kupstį, 332 W. skatintos, daugumas moterų ir
eidama iš darbo į automobilių Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
TeL COLumbia 2837 '
Vice-Pirmininkas
—
Pranas
TuleUds
merginų
kasdien
ėjo
prie
Šv.
Broadway, South Boston, Mass.
So. Boston, Mass.
Pp. BUROKUS APLAN patiko nelaimę. Ten kur stove- 8 Winfield
JI
‘ SL,
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Ona Ivaškienė.
(13-30) Komunijos ir jas aukavo už pa
KĖ “GARNYS”
440
E.
Sixth
St.,
So.
Boston,
Mass.
Prot, Rašt. — Jonas Glineekis,
jo automobilius prie namo buvo
saulio taiką ir už Amerikos ka
Fin. RaSL — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
duobė.
p.
Nanartavičiūtė
tos
CASPER
4115 Washington SL, Roslindale,
REIKALINGA vaikinai nuo 16 riuomenę, kotojančią už pasau Cambridge, Mass. — Trečia
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
FUNERAL
HOME
Tel. Parktvay 2352-W.
duobės
negalėjo matyti, nes da Iždininkė
440
E.
Sixth
St.,
So.
Boston,
Mass.
— Ona Staniuliūtė.
ir 17 metų ir taipgi vyrai, prie lio laisvę.
dienį, spalių 7 d. Jono ir Onos
187
Dorchester
Street
bartiniu laiku šviesos aptem- 177 West 7th St.. So. Boston. Mass. Iždininkas — Vincas Talentas,
South Boeton, Mase.
įvairių darbų. Patyrimas nerei Misijų užbaiga spalių 11 d. (mokytojos B^andžiūtės) namus
613 E. 5th St., So. Boston,:
micilanrč Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė
dintos. Puldama,
nusuauze
i
94g
E
3^^.^
s
Boston,
Mass.
kalingas. Darbas pastovus. Į 3 vai. p. p. buvo labai įspūdin aplankė “garnys”, palikdamas
Maršalka — Jonas Zaikis,
Joseph W. Casper
sprandikaulį ir šiaip susižeidė. Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
501
E.
5th
St.,
So.
Boston,
Mas*.
(KASRERAS)
ga.
Užbaigos
pamokslas
dauge

savaitę reikalinga dirbti 5 ir
jiems gražią 8 ir pusės svarų
110 H St., So. Boston. Mass.
Dabar guli Carney ligoninėje. Draugija
Laidotuvių Direktorių* B!
savo
susirinkimus
laiko
kas
lį dalyvių sujaudino iki ašarų. dukrelę. Motina ir duktė jau
pusę dienų. Atsišaukite:
Balsamuotojas
laiko susirinkimus kas tre
Rodos, jai padaryta operacija. antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija
NOTARY PUBLIC
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio
THE ROBT. BISHOP MFG. CO. Iškilmingai atnaujinus krikšto čiasi puikiai. Sveikiname pp.
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Patarnavimas Dienų ir NaRt]
Linkime pasveikti.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
157 W. 6th St.,
įžadus, visoms buvo suteiktas Burokus!
Kėplyėia šermenims Dykai
492 E. 7th SL. So. Boston.
pa? protokolų raštininkę.
Tol. ŠOU Boston 1437
popiežiaus
palaiminimas.
Po
So. Boston, Mass.
P-nia Ona Burokienė yra
Balai Ne Adata —
ŠOU Boston 3960
(6-9-13) palaiminimo su Švenč. Sakra- Montreališkė ir ten buvusi di
Nepaslėpsi
Valgomų Daiktų Krautuvės
delė veikėja lietuvių rateliuose.
Sekmadienio, spalių 11 d. va
ZALETSKAS
pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
NOVENOS
kare,
Dedham, Mass. policija tus, Pirkti
SUSIRINKIMAS
FUNERAL
HOME
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Į.
.
. •. .
pastebėjo
sunkvežimį
(truek
’
ą)
šviežius
produktus
ir
maloniai
patarnauja.
Nuėję
į
bilę
kurią
Į
564 East Broadway
NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ................. -...... 15c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...................... 20c.
SOUTH BOSTON, MASS.
Antradienį, spalių 13 d., 7:30 per Readville Manor, Dedham’o krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ........... 15c.
D.
A.
Zalotskas
F. E. Zaletskaa
vai. vakare, Šv. Petro par. sve pusėje, kurio vairuotojas buvo
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ........ ................ .. ............. 20c.
Graborial
Ir
Balsamuotojal
Perkins Market
PovSas Bushmanas
tainėje 492 E. 7th St., įvyks įtartinas. Policija sulaikė. Pasi
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.
Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia šermenims dykai
Lietuvos Dukterų draugijos rodė, jog buvo valstybės ligo
48 Crescent Avenue P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.
NOTARY PUBLIC
DARBININKAS
Telephone COLumbus 6702
bertaininis susirinkimas. Pra ninės gyventojas. Jis vežė
Tel. ŠOU Boston 0615
753 Broadway
šome visų narių skaitlingai da $20,600.00 vertės vogtų batų ir 29 Savin Hill Avenue
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 2808
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981
lyvauti.
I aldyba. vogtu sunkvežimiu (truck’u).

J

Draugijų Valdybų Adresai

Antradienis, Spalių 13, 1942

DAftBIttIKgA.,S

HARTFORD. CONN.
Spalių 18 d., 5 vai. vakare, KALĖDŲ DOVANOS LIETUVIAM S KAREIVIAMS
LDS 6 ir LRKSA 89 kuopos
rengia kortavimo vakarėlį su
Tarpdraugijinės
komisijos
užkandžiais ir dovanėlėmis. į susirinkime, laikytam spalių 1
Kviečiami visi nariai, svečiai ir; d., apsvarsčius bėgamus reika'■ .. '•/ "■ ’ 'J
viešnios atsilankyti ir linksmai lus prisiminta apie mūsų jau
laiką praleisti.
nuolius, kurie yra išvykę tar
Jau keli metai kaip tos dvi nauti Amerikos kariuomenėje
kuopos rengia bendrai vakarė ir jau daugelis iškeliavo už jū
Paveikslas parodo, kaip Raudonasis Kryžius atėjo su skubia pagelba, kai Queens, N. Y., atsirado “air raid vietinis”
rų,
kovai
dėl
pasaulio
laisvės
ir
lius. Tikimės ir dabar turėti ge
Būriai atėjusių žmonių gavo užkandžius dykai, kuriuos Raudonasis Kryžius su savo greita pagelba pristatė.
ras pasekmes, nes dauguma na demokratijos. Vienbalsiai nu
rių priklauso prie vienos ir ki tarta rengti šokius ir uždirbta Prašom priduoti visų karei- kuopas skaitlingai atsiųsti atsAtvažiavo Iš
tos organizacijos. Tokiais vaka pelną paskirti Kalėdinėms do- vių antrašus komisijai, kad bū- tovių ir pagaminti naudingų įrėliais mes palaikome lietuviš vanoms ir jas pasiųsti New Hagaiįma visiems pasiųsti do- nešimų apskričio ir visos orgaArgentinos
jf nizacijos labui.
ką - katalikišką spaudą, galime ven’o lietuviams, kurie tarnauja vanas
TRETININKŲ-]KONFERENCIJA
I
______
gauti daugiau naujų narių. Tos kariuomenėje.
M. Jokubaitė,
Šokiai šiam kilniam ir nau-'
kuopos remia visus gerus suma
Šiemet rugsėjo 27 d. iš Buenos
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.
PRANEŠIMAS
I
nymus, prisideda kiek gali pi- dingam tikslui įvyks sekmadie-,
Aires į Pittsburgą atvažiavo
“Kur Šv. Pranciškus, ten ir ramą. Serafiškas linksmumas
nį, spalių 18 d., parapijos sve
nigiškai.
Lietuvos Pranciškonų Provinci
IškiMngai
PaUdotis
taika” — šiuo šūkiu šiemet Šv. atgijo visuose dalyviuose.
Moterų Sąjungos Conn.
Štai LRKSA 89 kuopa pirko tainėje 339 Greene St., prasidės
jos broliukas Paskalis Stepona
Pranciškaus šventėje spalių 4 Po gražių deklamacijų, dainų
Apskričio Kuopoms
U. S. karo boną vertės $100; 5 vai. po pietų. Įžanga 35 cen
vičius, O.F.M. Kadangi laivai iš
d. Philadelphijos Šv. Kazimiero ir vaidinimo, sekė Tėvo Justino
LDS 6 kp. pirko U. S. karo boną tai.
Pranešu visų kuopų žiniai,
Argentinos į Ameriką neplau
Lietuvių parapijos salėje įvyko Vaškio paskaita apie Šv. PranKalėdų
metu
kiekvienas
džiau

vertės $25.00.
kad Moterų Sąjungos Conn.
kia, Br. Paskalis iš Buenos Ai
Philadelphijos ir apylinkės Lie- ciškų. Savo turiningoje ir įdoMūsų mieste vargšų namus giasi gavęs dovanas nuo savo Apskričio metinis suvažiavimas
res iki Miami, Floridą, »♦•••’
tuvių Tretininkų ir Šv. Pranciš- mioje paskaitoje T. Justinas nu
draugų,
giminių,
tėvų
bei
paįvyks
spalių
18
d.,
1942
metais
(Poorhouse) lanko laikraštis
orlaiviu, o į Pittsbu
kaus Mylėtojų konferencija, rodė šių dienų pavojus ir Asy' “Darbininkas” jau per du me žįstamų, ypatingai, kada gyve- gv. Kazimiero parapijos svetaivo traukiniu. Visa i
Konferencijos tikslas buvo ge- žiaus Atgailotojo šv. Prancišna
vieni
nuo
kitų
toliaus
atsin
ėje,
339
Greene
St.,
New
Hatus, apmokėtas iš neturtingo
navo $800.
riau susipažinti su Šv. Pranciš- kaus reikšmę mūsų laikams. Po
kuopos iždo. Taigi, brangūs na skyrę. Taigi galima sau įsivaiz- Ven, Conn. Prasidės 1 valandą
Argentinoje Br. Pas*
kaus dvasia ir kartu numatyti paskaitos buvo diskusijos, kaip
riai, visi, o visi prašomi nepa dinti kaip džiugu ir malonu bus po pietų.
veno tris metus. Ten
priemones tai meilės ir taikos pritraukti jaunimą į Trečiąjį
gv. Mišios intencija gyvų ir
miršti to linksmo vakarėlio, ku mūsų broliams sūnums giminusiųstas savo viršiniusų pa
dvasiai paskleisti žmonių tarpe. Ordiną ir suaktyvinti visą Tre
ris įvyks spalių 18, 1942, Para nėms bei draugams gauti dova- mirusiųjų apskrityje narių bus
dėti Argentinos Pranciškonams.
tininkų gyvenimą.
Konferencija
buvo
labai
skait

Už jo darbą Argentinos Pranpijos Mokyklos svetainėje, 339 nėlę karo lauke tolimoj šalyje, atnašaujamos tą pačią dieną,
linga. Joje dalyvavo visi Šv. Baigus diskusijoms, panelė ciškonai užlaikė ir mokino Lievardu visų New Haven’o lietu- io valandą ryte. Taigi kviečiu
Capitol Ave., Hartford, Conn.
Kazimiero parapijos Tretinin Lusija Sabeckaitė, skambinant tuvos Pranciškonų Provincijos
Valdyba ir komisijos bus pri vių. Mes namie pasilikę, gyve- kuopos atstoves, kurioms būtų
kai, didelis skaičius Šv. Pran- pianinu prof. Frances Ausevi- klierikus. Prieš dvejus metus
sirengusios visiems mandagiai nantieji laisvoj šalyj po gražia patogu atvykti ir išklausyti šv.
ciškaus Mylėtojų, Tretininkai čiūtei, pagiedojo Ave Maria. E. klierikams sugrįžus į Lietuvą,
žvaigždėta
vėliava,
parodysim
mišių.
patarnauti. Iki pasimatymo.
atstovai iš Philadelphijos šv. Urbaitė pagiedojo solo Marijos Lietuvon grįžti ruošėsi ir Br.
P. M. savo jaunuoliams, kad mūsų Svarbu yra, kad visos kuopos
A. A. Antanas Pinkevičius
Jurgio
parapijos, iš Šv. Andrie- giesmę.
Paskalis, bet komunistams Liemintis yra pilnai su jais, ir to- prisiųstų atstoves, nes reikia
šeštadienį, spalių 3 dieną po
Spalių 18 d., 3 valandą po pie kiu būdu priduosim energijos išrinkti valdybą ateinantiems sunkios operacijos mirė Naujo jaus par. ir atstovai iš Camden, Į Atstovams padarus praneši-. tuvą okupavus, jis liko pas
mus iš Kongregacijų gyvenimo Pranciškonus Argentinoje.
tų įvyks LDS 6 kp. susirinki ir drąsos narsiai kovoti ir prie- metams. Taipgi šiame suvažia- je Anglijoje gerai žinomas biz N. Y.
j vime bus paskirstytos dovanos nierius Antanas Pinkevičius, Konferenciją atidarė malda ir veikimo, gerb. vizitatorius T. Br. Paskalis yra gimęs Lietu
mas. Kviečiame narius skait šus nugalėti.
lingai lankyti susirinkimus. Yra
Taigi rengimo komisija nuo- kuopoms, kurios vajaus metu kuris gyveno Meriden, Conn. Šv. Kazimiero parapijos kleb. J. Vaškys davė Tarybom prak- voje, Panevėžio apskrityje,
gražus skaičius narių, bet į su širdžiai kviečia visus New Ha- prirašė daugiausia naujų na- Paliko dideliame nuliūdime du- kun Ig. Valančiūnas. Savo kai- tiškų nurodymų, kaip vadovau Smilgių parapijoje. Susižavė
sirinkimus nedaug atsilanko. ven’o lietuvius ir lietuvaites at- rių; reikia aptarti ateinančių krelę Florenciją, du broliu ir ki toje kun. Ig. Valančiūnas išreiš- ti Kongregacijoms, Ypatingai ] jęs Šv. Pranciškaus idealais,
kė savo didelį džiaugsmą, kad jis skatino kas mėnesį daryti 1925 m., baigęs Panevėžio Mo
Tikimės, kad bus daugiau šia-: silankyti ir paremti šį naudin- metų darbuotę ir surasti būdą, tus gimines.
me susirinkime.
gą sumanymą. Spalių 18 d., pa- kaip padidinti narių skaičių A. a. A. Pinkevičius buvo vis- Šv. Kazimiero par. pirmą kartą Tarybos posėdžius ir visų narių kytojų Seminariją, įstojo į
Kviečia Valdyba., simatysim parapijos svetainėje, mūsų apskrityje. Kviečiu visas nas iš stambiausių biznierių Amerikos istorijoje susirinko mėn. susirinkimus bažnyčioje, Kretingos Pranciškonų vienuo
Naujoje Anglijoje. Jis turėjo apylinkės Tretininkai aptarti “Nuo Tarybos veiklumo, pri- lyną. Kaipo pavyzdingas ir ga
keletą biznių — buvo namų sta savo gyvenimo ir veikimo rei- klauso visos Tretininkų Kon- bus vienuolis vienuolyne jis ėjo
tytojas, turėję* du automobilių kalus. Gerb. klebonas link*" jo,! gregacijos veiklumas?’, — kal- svarbias pareigas. 1938 m.
garadžius, binto Brockerts Bre- kad konferencija į Tretininkų bėjo T. vizitatorius. Savo kalbos Pranciškonų Ordino Generolo
wing Co. preridentas, Worces- gyvenimą įneštų daugiau gyvu-1 gale Gerb. vizitatorius, priminė jis buvo pakviestas į Romą, o
ter, Mass. ir.Cremo Brewing mo ir veiklumo. Šv. Pranciškaus visiems, kad iš susipratusių ir paskui išsiųstas į Buenos Aires,
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
Serafiškos meilės dvasia teuž- veiklių Tretininkų Bažnyčia Argentiną, padėti Argentinos
Co. sales madkgerius.
A. a. A. Pinkevičius būda dega visus!”, baigė savo kalbą daug tikisi. Tai matyti iš Popie- Pranciškonams.
MALDAKNYGE
Lietuvos Pranciškonų Ameri
mas priešakyje didelių Firmų, kleb. kun. Ig. Valančiūnas. Kon-, žiu išsireiškimų. — “Per Trenemažai skelbimais rėmė laik ferencijai vadovauti gerb. kle-.čiąjį Ordiną ir Šv. Pranciškaus koje viršininko T. Justino Vaš
raštį “Darbininką”. Jis buvo bonas pakvietė kun. St. Railą ir dvasią, pasaulis liko išgelbėtas, kio, OFM. rūpesčiu ir jo pas
labai linksmo ir malonaus būdo sekretoriauti — O. Unguraitę. ir dabar Tretysis Ordinas yra tangomis, Br. Paskalis Stepona
žmogus, už tai, laidotuvių die Kun. St. Raila, pradėdamas geriausia priemonė žmonėms vičius atvyko į Jungtines Ame
pirmininkauti, sugrįžti prie Evangelijos. Jei rikos Valstybes ir apsigyveno
ną, spalių 6 d., į Meriden’ą su konferencijai
plaukė daug žmonių iš įvairių priminė susirinkusiems, kad ši Šv. Pranciškaus Ordinai klės- (Lietuvos Pranciškonų Provincimiestų, suteikti jam paskutinį konferencija sukviesta D. G. i tės, klestės tikėjimas ir visosjos vienuolyne Pittsburge, Pa.,
patarnavimą — nulydėti į kapi kun. kleb. Ig. Valančiūno rūpes krikščioniškos dorybės”, rašo 310 Orchard St. Gyvendamas
čiu ir pastangomis. Į konferen savo rašte “Auspicato” Leonas vienuolyne Br. Paskalis eis “Šv.
nes.
Pranciškaus Varpelio” adminis
Bažnyčia buvo pilna žmonių. ciją jis pakvietė taip pat ir Ger- xm.
tratoriaus
pareigas.
Tretininkų
konferencija
buvo
giamąjį
Tėvą
vizitatorių
Justi

Gedulingos mišios buvo su asiDžiugu,
kad
Lietuvos Pran
Sutvarkė ir išleido
sta. Po mišių buvo išlydėtas į ną Vaškį. Pasveikinęs susirin užbaigta Švč. Sakramento pa
kapines, kuriose jau senai ilsisi kusius, kun. St. Raila perskaitė laiminimu bažnyčioje. Konfe ciškonų šeima Pittsburghe di
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
jo žmona. A. a. Pinkevičius bu •konferencijos programą ir ėmė rencijos dalyviai išsiskirstė su dėja. Jų įkurtame vienuolyne
vo apie 47 metų amžiaus.
tvirtais pasiryžimais dirbti uo Pittsburghe jau gyvena keturi
ją vykdyti.
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
Pradžioje M. Biginytė šv. liai Kristaus Karalystės platini lietuviai Pranciškonai. Netru
Tėvų
Praneštom
ReMekkus atvažiuos dar penki Lietu
Pranciškaus garbei pasakė gra mo darbe.
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
vos
Pranciškonai.
•
Konferencijos
Dalyvis.
cijos lr*Misijos1942 m. žų eilėraštį. Jos deklamavimas
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
i ir gražūs lietuviški tautiniai rūyra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
Netc Britain, Conn. — Šv. , bai sužavėjo visus.
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Andriejaus par., spalių 18—20 Į Toliau, konferencijoje dalyva
SKAITYKITE ir PLATINKITE
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
d., T. Justinas Vaškys.
vęs Pennsylvanijos universiteto
du syk savaitinį laikraštį
Kingston, Pa. — Švč. Panos profesorius A. Senn tarė sveiki
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5Vi x 3% colio.
Marijos par., lapkričio 9—15
___t_:
nimo žodį.
“Darbininką
’
d., T. Justinas Vaškys.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
— Pasaulyje žvanga ginklai ir
Chicago, IU. — Švč. Panelės
Jis yra tikras tavo draugas
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
liejasi kraujas. Tiek neapykan
Marijos Nekalto Prasidėjimo
Trokšti
laimės ir teisybės — skaityk
tos ir keršto žmonių tarpe. Pa
par., švč. P. Marijos Nekalto
saulį gali išgelbėti tik meilė,
Prasidėjimo novena ir misijos,
“DARBININKĄ”
KAINA TIK $2.50
kurią visiems skelbia Šv. Pran
lapkričio 29 —• gruodžio 8 d.,
ciškus ir Jo sekėjai. Gerasis
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
T. Justinas Vaškys.
Dievas telaimina jų žygius! —
Pusei metų ------------------$2.00
Chicago, IH. — Šv. Kryžiaus
Užsakymus siųskite su money orderiu—
baigė savo nuoširdžią kalbą
Imant
sykį
į
savaitę
metams
........
$2.00
par., gruodžio 13—20 d., T.
prof. A. Senn’as. (Prof. A. Senn
Pusei metų ------------------------- $1.00
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis
“DARBININKAS”
yra šveicarietis, bet gražiai kal
Liauba.
ba lietuviškai. Jis yra didelis
Čekius ar money orderius siųskite:
Ketcanee, IU. — šv. Antano
366 fV. Broadway, So. Boston, Mass.
lietuvių
prietelius).
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
“DARBININKAS”
Po sveikinimų, Šv. Kazimiero
venalis Liauba.
parapijos mokiniai, vadovau
FRANCISCAN FATHERS
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
jant Šv. Kazimiero Kongr. Sesu
310 Orchard St.
Pittsburgh, Pa. tėms, išpildė labai gražią prog-

Pennsylvanijos Žinios

“MALDŲ ŠALTINIS”

