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Čekoslovakijos Šventė
(LKFSB). Mums drau
gingos, o dabar taip pat
vokiečių pavergtos Čeko
slovakijos šventė pripuo
la spalių 28 dieną. Čeko
slovakija turėjo apie 15
mil. gyventojų, kurių tar
pe katalikų apie 73%.
Tarp Lietuvos ir Čekoslo
vakijos vyko gana didelis
kultūrinis bendradarbia
vimas, daug lietuvių yra
studijavę Čekoslovakijos
universitetuose, ypač jų
inžinerijos ir karo mokyk
lose.
>

(Friday) SPALIŲ (October) 30 D., 1942 M.

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Suvienyta Pagalba Visuo
menės Gerovei

Japonai Iškėlė 40,000 Kareivių
Massachusetts Visuome
Solomon Salose
nės Saugumo Komitetas,

Raudonasis
Kryžius ir
Valstybės Departmentas
Pasiruošę Pulti Amerikos Bazes
Visuomenės Gerovei suvienyjo savo jėgas, kad į------------vykus nelaimei dėl priešo Pearl Harbor, spalių 29 sugrįžę iš karo veiksmų
veiksmų būtų teikiama Japonijos karo vadovybė centro, tikrina, kad Jung.
visokiariopa pagalba vi- neatsižiūrėdama į milži-į Valstybės gali laimėti, jei
lėktuvų
suomenei.
niškus nuostolius, kuriuos'gu "tik daugiau ,=,_A
....
Nauja programa, suda- ji paneša kautynėse Pači-; bus pasiųsta į kautynių
ryta po kelių mėnesių stu- fiko vandenyne, kaip spė- vietą.
20 Hely Mm Mirties Didelio
dijavimo, užtikrina koope- jama iškėlė dar apie 40,000
ravimą tų trijų, visuome- savo kareivių Solomon sa- Prezidentas Nusintušė Sau
Uetaty Draugo
nės gerovei, agentūrų, lose. Smarkiausiai ruošiaAlgą
kaip praneša J. W. Farley, si pulti Amerikos valdo(LKFSB). 1922 metų
Massachusetts Committee mas bazes, kurios yra kespalių mėn. 31 dieną mirė
on Public Safety e^zeku- lyj į Australiją, būtent, VVashington, D. C., spakalbininkas ir archeolo
29 — Kaip žinoma, yra
tyvis direktorius; Joseph Naujos Hebrides ir Fiji
gas, Karaliaučiaus univer
įsakymas, kad
R.
Hamlen, Amerikos salos.
siteto rektorius prof. ARaudonojo Kryžiaus virsi-Į Japonų mobilizacija yra nei vienas smuo negali
dalbertas Bazzenbergeris.
ninkas, ir Arthur G. Rotch, daroma tuo pačiu Taiki?
’ ” 1 Sauti daugiau algos, kaip
Jisai 1881, 1882 ir 1893
Massachusetts
D apart- kada jie puola Amerikos ir $25,000 metams 1943 m.,
metais keliavo po Lietuvą
ment of Public V.’elfare sąjungininkų jėgas, kad atskaičius mokesnius fedomėdamasis lietuvių gy
Lakūnas Lt. Laince Wade (kairėj) iš Texas, kuris nukovė 15 Ašies or
komisijonierius.
atsiimti Guadalkanalą.
derahai valdžiai, gyvybes
venimu ir kultūra. Apie
laivių,
sveikinamas
Britų
Oro
Komandieriaus
Henry
Thornton.
Tik
ką
|
Massachusetts
VisuomeTačiau
“
Yankiai
”
vi
sus
aP^^°?
įj"
Lietuvą jisai yra parašęs
sužinota, kad jis buvo dekoruotas antru kartu už heroizmą.
nės Saugumo Komitetas, priešo puolimus atmušė su
būtiniems reidaug knygų ir straipsnių.
susidarius pavojui arba dideliais jiems nuostoliais, iKalamsPer savo 70 metų iškilmes
Iki
priešui puolus, rūpintųsi Gen. MacArthur vado- Taigi tuo įsakymu pasijauti Leidimus
TuriGauti
Karaliaučiuje (1921 m.)
Massachusetts valstybės vaujamos oro jėgos vėl su- remdamas
Prezidentas
jisai taip kalbėjo:
Pirmadfenio
gyventojų apsaugojimu, ir žalojo du priešo laivus ir Rooseveltas pats sau nu— Aš turėjau laimės su
Joseph
B.
Eastman,
apsi

jeigu būtų reikalas, rūpin padegė Šiaurės Solomon j mušė algą, ir pranešė valsidraugauti su daugeliu j
į stybės iždui, kad kitais
gynimo transportacijos di tųsi išvežti gyventojus į salų pastatus.
lietuvių. Savo ilgų metų Į
rektorius, įspėja visus, saugesnę vietą, parūpinti Pacifike per kelias die- ‘ metais jam mokėtų tik
mokslo darbą bedirbda
nuo lapkričio 15 d. š. jiems gyvenimui namus, nas ėjo smarkios kauty-i $25,000 algos. Kaip žinomas, pamilau lietuvių tau
Ragino Atitraukti Spaudimą Nuo • kad
m. nei vienas 'negalės va- maisto, drabužių ir kitokių nės.
i ma, Prezidento alga yra
tą ir išmokau Lietuvos
žinoti
komercijiniu
auto-reikmenų.
Suprantama,
*
Keturi
laivyno
lakūnai,
$75,000 metams,
žmones visoj visumoj auk
Rusijos Ir Kinijos
į mobiliu ar sunkvežimiu be Raudonasis Kryžius teik- i
_
štai gerbti. Lietuvių tauta
certifikato.
Kiekvienas, tų pagalbą gyventojams, o
dabar yra pradžipje savo
Milijonai
Žmonių
Kari
j
Jung.
Valstybes
KI
Laisvės
kuris
turi
kog^rci
jinį au- Valstybės Departmentas
plėtojimosi. Aš Įinkiujkąd
nkvežlmį,
VfsuomįehSs 'Cerovei pasi- 1
Dabar Ir Pa Kan
j tomobilių atmink
ji plėtotųsi sėkmingai iri
i turi paduoti aplikaciją rūpintų civilių pagalbą |
laimingai”. Jo brangūs
tiems, kuriems toki pagal-* _ VVashington, spalių 29— ter ir keletas mažesnių lai
knygų rinkiniai apie Lie Pirmadienio vakare, 10:- kalba išjudino visus, ypač
pirma , ...
.. ..
Jungtinių Amerikos vals- vų buvo sužalota.
ba butų reikalinga.
tuvą dabar yra Kaune, Vy- 30 įkį n Val., Wendell L. politinėse sferose kilX i- dlen»’ toPkrlc10 2 d.
tybių karo jėgos sulaikė Bet Amerikos kariuome
tauto Didžiojo Universite- Willkie kalbėjo per radio. vairių kalbų. Prabilo dau
Japonų puolimus Solomo- nė turi viršenybę ore. Ato bibliotekoje.
BRITAI NAIKINA NACIŲ
Jo kalbą tinklinis radio pa gelis žurnalistų: vieni jį
merikos laivyno sekreto
nų salose.
siekė veik visą pasaulį. giria, kiti peikia.
rius
Knox pareiškė, kad
Amerikos laivyno jėgos
JĖGAS
EGIPTE
Kaip
žinoma,
Wendell
L.
Auga Lietuvių Kunigų
nuskandino du Japonų ka- “kovos Solomonų salose
Prezidentas Rooseveltas
Willkie,
kaipo
Prezidento
Skalaus
.
Iro laivus ir sužalojo kitus eina ir dar neaišku jų pa
Roosevelto atstovas, ' ap pasikalbėjime su žurnalis-; Sušaudė Ministerį Ispanijoj
Cairo, Egiptas, spalių 29 keturįus. Japonai buvo at- sėkos”.
tais pareiškė, kad Atlanti- Į
lankė
Vidurinius
Rytus,
Britų kariuomenė nai- vežę daugiau kariuomenės
(LKFSB). Tėvų Marijo
ko Čarteris yra taikomas* Madridas, Ispanija, spa- —
Rusiją
ir
Kiniją.
kiną
nacių tvirtoves ir ka
nų seminarijoje Hinsdale
ne tik Europos tautom, bet lių 29 — šiomis dienomis rines jėgas Egipte ir ren- į salas ir mėgino nugalėti
Jis
savo
kalba
ragino
Amerikos karines jėgas,
yra dabar 34 klierikai su
ir visom 'kitom.
rikos Tvirtoves Indijoje
sušaudė
Juan
Peiro,
Largo
giasi
smarkiam
puolimui.
teikti
skubią
pagalbą
Subet Amerikos kariuomenė
kuriais dirba 8 profesoriai.
Numatoma, kad šių moks- vienytom Tautom, sku- Taigi Willkie įnešė nau Caballero kabineto pramo Britų ir Amerikos laku-1 ne tik sulaikė visus puoli- New Delhi, Indija, spalių
i nai bombarduoja nacių jė- mus, bet privertė, Japonus
lo metų pabaigoje bus į- . a* Pra<~t* ataką prieš jo gyvumo. Vieni sako, nės ministerį.
, 29 — Japonų lėktuvai ir
Peiro
buvo
areštuotas
kad
jis
savo
kalba
pasiruo

gas, kad prirengus kelią pasitraukti atgat Dvidešventinti į kunigus 5, bet jaP°nus iš Indijos, pradėti
bomberiai vgl pasirodė In.
Paryžiuje,
kai
naciai
tą
šė
sau
kelią
kampanijai
į
antrą
frontą,
kad
atitrau

tankų
puolimui.
Nušauta
dar kaikurie iš jų turės
simts du Japonų lėktuvai
ir bombardavo Apasilikti pagilinti studijų. kti Ašies spaudimą nuo Jung. Valstybių Preziden miestą okupavo.Naciai bu 18 nacių lėktuvų ir nu- buvo nušauti.
Į merikos tvirtoves. Pranetus 1944 m., o kiti sako, vo išvežę Peiro į Vokietiją, skandyta keletas laivų ne
Kinijos ir Rusijos.
Amerikos karo jėgos šama, kad 39 lėktuvai buNors mes esame ant ke kad jis kalbėjo tą, ką jis bet vėliau grąžino į Ispa
Gimdymo Kontrolė Yra Prieš lio laimėti karą, sako p. girdėjo ir patyrė lankyda niją. Jis buvo kaltinamas toli Tobruko.
taip pat turėjo nuostolių; vo sunaikinti ir nužudė
neteko lėktuvų vežėjo lai- vieną Amerikos kareivį, o
Willkie, mes darome rimtą mas kariaujančias valsty ir pasmerktas, kaipo šalies
DIEVO ĮSTATYMU
vo
Wasp, naikintuvo Por- sužeidė penkis.
Roseveltas
Pareiškė
Užuo

išdavikas.
riziką sunaudodami daug bes.
daugiau vyrų ir medžia
jautą Pavergtom Tautom
Tėvai - Motinos —
RUSAI NUŽUDĖ m
gos,
negu
yra
reikalinga.
Balsuotojai—
HITLERIS REIKALAUJA
Mes taip pat esame pavo
Washington, D. C., spa
Mokymas išvengti gim juje prarasti puse mūsų aVOKIEČIŲ
lių 29 — Pavergtos tautos
PRANCŪZIJOS
LAIVŲ
dymo, pardavinėjant vie-____
lijantų draugiškumą pirm
— Graikija ir Čekoslova
šai gimdymo trukdymui ngg*u karas užsibaigs, ir
kija mini savo sukaktis. Maskva, spalių 29 — So- mūšiai eina visu žiaurupriemones vaistinėse - de- į tUomettaikos ~pr?radim? Londonas, spalių 29 — ! Už Penkis Dolerius GaRma Graikija mini savo dviejų vietų Rusijos vyriausybė mu; vokiečiai vis gali pri
partmentų krautuvėse - 5 jig įspgj0 jeigu mes nepri- Pranešama, kad Hitleris
metu nuo okupacijos su- praneša, kad į pietus nuo siųsti pulkus naujų kareiir 10 - kirpyklose - grožio pažinsime; kad «mes dau pareikalavęs, Prancūzijos
kaktį, o Čekoslovakija mi- Stalingrado sovietų gynė- (vių. Kaukaze vokiečiai pasalionuose
padrąsintų geįyj atvejų neatliekame vyriausybės, kad visi lai- , (LKFSB). Misijų kraš- .ni savo nepriklausomybės jai nužudė 7000 nacių, su-įsivarė pirmyn. Jie yra nejaummą pale^^vauti.
gerai darbo”, ir nepataisynaikino 160 tankų ir pri toli Tuapse, prie Juodosios
ir k°vos sukaktįAR JŪS NORITE, KAD *
kl2 id
p
Prezidentas Rooseveltas
TAIP BŪTŲ? Aišku, .-u sune savo klaidų.
vokiečius trauktis jūros, uosto, ir rusai gali
kad Kalbėtojas plačiai kalbė Ką Hitleris darys, jei išmeta savo vaikus. Bet per Graikijos ambasado- vertė
netekti paskutinio uosto
. ,
NE. Jūs norite, kad jauni jo apie Indiją. Jis pažymė prancūzai nepaklausys jo kas pasįUntęs misijono- rių ir per Čekoslovakijos,a
prie jūros į šiaurę nuo Bamas būtų sveikas ir doras. jo, kad yra Atlantiko Čar reikalavimo, negalima ži- riams $5. (Adresas: Father Prezidentą Benes labai Pačiame
Stalingrade tum.
Lapkričio (November) 3 d. teris, bet nėra Pacifiko ir noti. Bet prancūzai grei- Bruno, S. V. D., Techny, nuoširdžiai pasveikino abi
Balsuokite ‘NO’ ant Ques- Pasaulio Čarterio. Rusijos čiausia nesutiks karo lai- jį}) galį įšpirlrti misijų tautas ir iškėlė jų didvy
j kraštuose berniuką ar riškumą kovoje su oku
tion No. 1, padėdami kry ir Kinijos žmonės žino už vų pavesti vokiečiams.
žiuką sale NO.
ką jie kovoja. Bet jie neuž u jicZS «. ■ » tr t I mergaitę, kuriuos misijo- pantais.
Antanas Zavackas,
sitikrina mumis. “Dauge Hori DaiKlidll Lietuviu Kuni- . noriai galės išauklėti krikŠeštadienį, spalių 31 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
154 Webster Avė., lis jų skaitė Atlantiko Čar
ščioniškai.
gų
Į
Rety
Ameriką
Amerikos
Submarinai
Nus

bininkų Radio programa. Pasukite savo radio rodyklę
Cambridge, Mass. terį. Teisingai ar klaidin
kandino Priešo 750,000 ant 1150 kilocycles ir klausykite programos iš WCOP
Privertė Vokiečius
(LKFSB). Tėvai marijo
gai, jie nėra patenkinti. Jie
stoties, Boston, Mass.
_ »>—> »♦
klausia: Ką apie Pacifiko nai labai gražiai darbuoja
TonųLahg
rasiTraum
Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
Čarterį? Ką apie Pasaulio si tarp lietuvių Argentino
Čarterį?”, pareiškė Will- je ir Urugvajuje. Vietos j Cairo, Egiptas, spalių 29 i Pranešama, kad per 10 tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
kie. Tokių abejojančių vyskupas yra patenkintas — Britų kariuomenė pri- mėnesių karo laikotarpį A- ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba
klausimų p. Willkie suti jų darbu ir siūlo dar apim- vertė vokiečių tankų eiles merikos submarinai mis asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA
kęs daug.
ti kokias tris naujas para-į trauktis atgal prie Ala- kandino 750,000 tonų prie- DIO, 366 Broadway, So, Boston, Mass. Tel. SOUth
Boston 2680 arba NORwood 1449.
Wendell L. Willkie savo pijas, kuriose yra lietuvių.!mein, Libijoje.
šo laivų.

Vfflkie Pasakė Reikšmingą
Kalbą

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Spalių 30, 1942

DARBININKAS

9642. Savickaitė, Regina 5000 Be Pastogės Milane į tyje Leningrado Vokiei ežiai likos atmuszti...”
(Kostas), 13, moksleivė.
To laikraščio redakto9643. Savickas,
Alfredas
Bern, Šveicarija, spalių, .
neatskiria
(Pranas), 41, g. v. Kaunas.
29 — Britų lakūnai taip į
9644.
Savickas,
Donatas smarkiai bombardavo Mi-!^ «jfuszUį
tęsęsi '
ne
(Aleksas), 54, darbininkas, g. lano, Italijoj industrijos'
v. Ruktiškiai, Skudutiškiai.
centrą, kad sugriovė ir su- Leningrade, bet Stalingra
9645. Savickas, česius (Ka- degino daugybę gyvena- de.
zys), 7, g. v. Girkalnis.
mųjų namų. Apie 5000
9646. Savickas, Gediminas žmonių liko be pastogės.
"Darbininkas" Atperka
(Donatas), 14, moksleivis, gyv.1
---------------Senus Rekordus
v. Skudutiškiai, Ruktiškis.
“Saulė” rašo:
9647. Savickas, Gracijus “Ant Rusiszko frunto
Jei kas turite senų plok
(Viktoras), 2, g. v. Sudavičiai, musziai vis tęsęsi Lenin štelių - rekordų, nenumesPajavonis.
grade bet jau ne su tokiu kite jų — atneškite “Dar
9648. Savickas, Kasys (Juo- upu Vokiecziai muszasi bininko” administracijon,
zas), 45, ūkininkas, g. v. Gir- kaip
prad£jo. Rusaį isz. 366 W. Broadvvay, So.

Dabar Ne Laikas Balsuoti?

“Mes turime dabar ka rijoj. Dalyvavimas pasau
riauti, todėl dabar ne lai linio masto kare užtikrino
kas užsiimti politika”, sa Jungtinėms Amerikos Val
ko kartais gerų norų, bet stybėms vyriaujantį balsą
skaudžiai klystantis Ame taikos sudaryme.
rikietis savo kaimynui, Tas balsas gali prisidėti
tuo paaiškindamas savo prie sudarymo darniausios
nesiregistravimą balsavi harmonijos, kokios pasau
mui. Gal būti kaimynas, lis dar nėra girdėjęs, arba
kurs tą girdi, su tuo su gali — pakartodamas solo
tiks ir prisidės prie dešim partiją tada, kada darnuties ar daugiau milijonų mas reikalauja sutartynės
kitų Amerikiečių, kurie,J — duoti tokį nesutarimą,
kaip pranašaujama, “nesi- Į kuriame bus paskandintas
baderiuos” su balsavimu; tautos pergalės džiaugu
kaJnisgujo isz nekuriu daliu Vo- Boston, Mass. ir už kiek
9649.
Savickas,
Kostas
(Juįieczius kurie panesze mil- vieną seną plokštelę gau
siame sprendžiamame rin-. mas. Tai labai daug prilius), 48, karininkas, g. v. Moc- žiniszkas bledes. Priemies- site vieną centą.
kimų laikotarpyje.
į klausys nuo to, kokio akykaieiai, Skaudvilė.
Bet jeigu kaimynas yra! !umo- kokio inteligentiš9650. Savickas, Leonardas
tikrai sąmoningas AmŽri-įkumo m pasisyentusm tarUžsisakykite Tonilco Pas Mus
(Donatas), 18, darbininkas, g.
kietis, jis atsakys, kad, ,v
iš navimo tikslui bus tie vy
v. Ruktiškis, Skaudvilė.
Pristatom geriausį toniką
priežasties karo balsavi rai ir moterys, kuriuos da
9651. Savickas, Leonas (Pet
bar
Amerikos
tauta
iš

Ugniagesis
išgelbsti
katiną
“
Tojo
”
New
Yorke,
ku

Piknikams, Vestuvėms,
mas šiais metais turi dar
ras), gim. 1899, darb., g. v. Pa
rinks
į
Senatą
ir
į
Atstovų
ris
pakliuvo
tarp
dviejų
namų
tarpeklio.
Sakoma,
kad
didesnės reikšmės. Jis nu Rūmus.
Krikštynoms ir visokiems
kad šis katinas “Tojo” neturi giminystės su žymiu ja langa.
rodys, kad kelios minutės,
_ . . , ,
Parengimams.
9652. Savickas, Leonas (Mi
kurias pilietis pašvęs pro-' Tal,gl dabar laikas bal- ponu to pačio vardo.
kas), gim. 1934, g. v. Savučiai,
OWI.
Kainos prieinamos.
tingam panaudojimui savo suo ’
Vabalninkas.
balsavimo teisės, gali žy Penkeri Metai Muo Mirties
9653.
Savickas, Mykolas,
Myofria Club Bererage Co.
miai prisidėti prie sutrum
(Jurgis), 70, ūkininkas.
'f
pinimo šio karo ir gali pri Tėvo Prandškaus Bizausko
9654. Savickas, Petras (Ka
Grafton AveM
Islingten Mass.
sidėti prie išvengimo kito
rys) , 15, g. v. Girkalnis.
(LKFSB). Plačiai pažįsTel. Dedham 1304-W
t
pasaulinio konflikto. Iš
9655. Savickas, Romualdas
tarnas
ir
mylimas
pranciš

rinktieji kaididatai, vieti-1
(Alfredas), 2, g. v. Kaunas.
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130't-R
niai, valstybėse ir naciona-! konų provincijolas LietuTęsinys 4-tame pusi.
Bi- Tačiau Su Dideliais Sau Nuostoliais
liniai dalyvaus karo pas- vo^ tėv. Pranciškus
. _
tangų vykdyme, o kai ku- zau?kaJ7 ,mlre 1937 metų
(Politiškas Skelbimas)
(Politiškas Skelbimas)
rie turės aiškinti ir p^.; spalių 27 dieną, ta,gi lygia, Maskva, spalių 29 — So rortas. Ten yra 13,000 gy
rinio laiko problemas
į prieš penkerius metus. vietų Rusijos žinios pripa ventojų.
r
i Jau būdamas kunigų se- žįsta, kad Vokietijos na
Ką neduotų gyventojai minarijoje jisai priklausė ciai Stalingrade užėmė;
Vakarinė Mokykla
priešo okupuotose šalyse, prie slapto lietuvių klieri- dviejų šimtų jardų plotą;
jei jie galėtų laisvai bal- kų būrelio. Vėliau Kretin- viename punkte laike 24 i Cambridge, Mass.—Lap-!
suoti, be Gestapo ir kokių goję buvo sudaręs slaptą pastarųjų valandų. Tačiau į kričio 3 d. “atsidaro Camnors kvislinginių valdiniu lietuviškų knygų platini raudonoji armija padarė. bridge Vakarinė Mokykla, j
kų prievartos? Ir mes, mū- mo organizaciją, Savo pa pažangą
Stalin g r a d o į kurioj bus mokoma anglų i
sų vyrai, moterys ir vaikai mokslais ir raštais jis šiaurvakarinėje dalyje ir;kalba ir pilietybė. Pamo-|
visose Jungtinėse Valsty- daug nusipelnė Lietuvos prie Juodosios jūros, Va kos bus antradieniais iri
bėse kovojame, aukauja- religiniame gyvenime,
kariniame Kaukaze.
ketvirtadieniais nuo 7:30)
mės ir kitaip siekiame,
Naciams tas 200 jardų vakare iki 8:30 vai.
kad išsaugojus tarp kitko Amerikos Lakūnai Bombar* labai daug kainavo.
Niekad nebuvo taip rei- Į
ir tą demokratišką princi
davo Hong-Kong
Naciams nepavyko as kalinga žinoti apie šios
pą, teisę balsuoti. Bet ta
tuoni iš eilės puolimai.
šalies santvarką ir princi
teisė yra paverčiama nie- Tokio, Japonija, spalių Smarkūs mūšiai eina pus, kaip dabar. Taigi visi,
kais didelės piliečių dalies, 29 — Japonų vyriausybė Mozdoko apylinkėje, Kau kurie norite išmokti ge
kurie yra “per daug užim- praneša, kad Amerikos la- kaze, kur naciai pastūmė riau anglų kalbą, suprasti
ti” ,ar per daug apsileidę, kūnai vėl bombardavo jo rusus kiek tolyn, bet su mūsų šalies demokratiją ir
kad eiti balsuoti. Naciai Hong-Kong.
Padaryta dideliais sau nuostoliais. tapti piliečiais, lapkričio 3
būtų labai patenkinti, jei daug nuostolių.
Sovietų komunikatas sa d. užsiregistruokite Cam
jie galėtų iš tų piliečių a
ko, kad naciai išvystė bridge High ir Latin Į
Sovietai Bombardavo
timti balsavimo teisę. O
smarkią ofensyvą Nalčik School.
ll l» n
vienok yra piliečių, kurie
neisimų
sekcijoj. Nalčik yra žino- Pamokos duodamos dy-1
patys sau atima tą teisę.
mas, kaipo sveikatos ku- kai. Naudokitės proga.
Amerikos Kongresas ar Helsinki, Suomija, spa
timiausiais metais turės lių 29 — Sovietų Rusijos
rečiausiai
pasitaikančią bomberiai puolė Suomijos
progą, bet, kartu, turės sostinę Helsinkį. Šis puoli
imtis ir sunkiausios atsa mas yra pirmas nuo rug
LENKTYNIŲ PAJAMOMS PADEDANT
komybės visoje savo isto- piūčio mėnesio.

Naciai Laimėjo 200 Jardy
Stalingrade

Lietuvos Tremtinių Sibiran
Sąrašas

POLITIŠKI SKELBIMAI

z

Lieutenant Govtrnorfl
vote ron
,1
MAYOR JOHN C

Jis PASIŽYMĖJO kaipo Medford Mayoras
Jis PASIŽYMĖS kaipo Gubernatoriaus padėjėjas.

★

ELFCTION TUESDAY NOVEMBER 3rd
John J. Grigalus. Esq.,

9629. Saudovičius, Petras
9615. Sasnauskaitė - Karbaus- (Andrius), 65 ūkininkas, g. v.
Trakeliai, Turgeliai.
kaitė, Ona, 30, g. v. Pasvalys.
9630. Sauka, Juozas (Jur
9616. Sasnauskienė - Kvedygis),
39, kareivis, g. v. Varėna.
tė, Genė (Matas) gim. 1907,
9631.
Saulevičienė, Ona (Liu
Dotnuvos akademijos pagelb.
dvikas), gim. 1902, mokytoja,
profesore.
9617. Sasnauskienė, Pranė gyv. vieta Naumiestis.
(Kazys), 35, typist, g. v. Ra 9632. Saulevičius, Antanas,
gim. 1905, mokytojas.
seiniai.
9633. Šaulys, Jonas (Anta
9618. Sasnauskienė, Stasė
nas),
24, ūkininkas, gyv. vieta
I (Matas), gim. 1915, mokytoja,
Mažioniai, Švenčionys.
g. v. Telšiai.
9619. Sasnauskienė, Stefa, 9634. Saunoris, Antanas (Jo
nas), 45, kareivis, Varėna.
38, darbininkas, g. v. Kaunas.
9620. Satyga, Steponas, 59, 9635. Saunoris, Edmundas
(Jonas), 19. studentas, g. v.|
į g. v. Kaimas.
Kaunas.
9621. Satkauskaitė, Elena
9636. Saunoris, Jonas (Rapo
(Juozas), g. v. Šiauliai.
las),
68, ūkininkas, g. v. Grin
9622. Satkauskaitė, Liucija
kiškis, Monkiškiai.
(Juozas), 17.
9623. Satkauskaitė, Monika 9637. Saurazaitė, Aldona, 10,
mokinė, g. v. Sasnava, Marijam
(Juozas), 11.
j 9624. Satkauskaitė, Ona (Juo- polė.
9638. Savicką, Monika (Aloy
>zas), 13.
zas),
gim. 1900, vienuolė, g. v.
9625. Šatkauskas, Juozas
(Pranas), gim. 1894, džianito- Vilnius.
9639. Savickaitė, Danutė (Do
rius, g. v. Šiauliai.
9626. Šatkauskas, Kazys natas), 11, moksleivis, g. v.|
Ruktiškiai, Skudutiškis.
(Juozas), 15.
9627. Šatkauskienė, Elena, 9640. Savickaitė, Liuda (Kos
tas), 14, moksleivis, g. v. Moc46.
9628. Satkūnas. Stasys (My kaičiai. Skaudvilė.
kolas). gim. 1918. kareivis, g. 9641. Savickaitė. (Kostas).
11, moksleivis.
v. Pagerkliai, Pabeikiai.

(Pradžia 4 pust)

*

52 G St., South Boston

COUNTY COMMISSIOMER

(»WJOMES
Jo nuoširdi tarnyba Worcester County • administracijoje
įrodo, kad jis yra vertas per
rinkimo.
HAROLD F. LOULD.
61 Paine St..
Worcester. Mass.

SENO AMŽIAUS PAGALBA

AUGIAU kaip dvylika milionu
dolerių bus perduota Į Valstijos
Iždą, jeigu lenktynės bus tęsiamos.
šiais 1942 metais Massachusetts
surinko iš lenktynių $3,000,000-.0©

D

mokesčių. Valstija gavo iš lenktynių
per $17,060,000.00 pajamų.

Niekas nėra verčiamas lankyt ark
lių ar šunų lenktynes. Tie, kurie vyk
sta popiet ar vakare praleisti laiką,
sumoka tą milžinišką sumą kaip Kuoso noro mokestį. Kad ir butų lenkty
nės uždarytos, daugelis vistiek loštų.
Bet jei jos butų uždarytos, valstija
netektų apie $3,000,000.00.
Lenktynių mokesčius įstatymas
skiria Senatvės Pašalpai. Balsavimas
aiškiai parodė, kad didelė didžiuma
nori tą pašalpą musų seneliams pa
laikyti. Bet jei mokesčių iš lenktynių
nebus, tai šitą pašalpą galima bus
palaikyti titkai pakeliant nekilnoja
mos nuosavybės mokesčius.
LENKTYNĖS YRA

Remianties
vėliausiais
Taksy
Komisijonieriaus apskaičiavimais,
Massachusetts mokesčiai, dėl suma
žinto gazolino vartojimo ir karo me
to permainų, per ateinančius metus
nukris daugiau kaip $19,000,000.00.
Valstija negalės to pakeiti nepadidi
nant taksų ant namų. O padidinti
taksai reikš beveik namų konfiska
vimą.
Jeigu apie $3,000,000.00 pajamų
iš lenktynių nebus per metus gauta,
tai apie $700,000.00 tos sumos turės
sumokėti nekilnojamos nuosavybės
Suffolk Kauntėj; kiekvienas namas
turės pakelti dalį šitos naštos.
Karo metu pinigai Valstijai reika
lingesni negu kitados. Kad taksai ne
pakiltų. ir seneliai turėtu pašalpą, šių
metų utarninką, Lapkričio 3 d., eik
balsuoti. Balsuok YES už šunų lenk
tynes ir YES už arklių lenktynes, ku
rios atneša daug pinigų valstijai.

DAVUSIOS PER $17,000,000.00

MASSACHUSETTS SENO AMŽIAUS PAŠALPAI

UOTE
//■

Al

T»

Bw f«flwiH|, mark» Cros (X) in the sguare at the right of YES:--Į

Shcdl the pari-mutuel system of betting on licensed
horae races be permitted in this county?

ŪSEi

2a Shall the pari-mutuel system of betting on licensed EJEJ
dog races be permitted in this county?
Į HQ Į

REVERE RACING ASSOCIATION, Ine.
Edward M. Gallagher, President

Penkmdienis, 9paiių 30, 1942
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DARBININg A S

’ izoliacijos. Yra ištyrta,
kad sumažinus temperatū
(THE WORKER)
rą nuo 72° iki 65 sutau
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
poma mio 15 iki 18 nuoš.
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Kristaus Bažnyčia gali-1 Jis turės eiti į Skaistyklą,
kuro. Vartojant antrus
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
ma palyginti prie miesto, ten kentėti ir tuo būdu ap
langus iš lauko ir užtai
-------- by--------kurtame gyvena trys luo-1 sivalyti ir atlyginti Dievui
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
sius plyšius sutaupoma 20
Kotered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, mai: 1) žemės gyventojai, i už visus savo gyvenimo
nuoš. šilumos. Stogo izo
kurie per Krikšto Sakra- nusikaltimus.
Mass. under the Act of March 3, 1870.
liacija gali sutaupyti 20
Acceptance for mailing at special rate of poptage provided for in Section 1103 mentą ūpo Bažnyčios naKad tikrai
Skaist k.
nuoš. šilumos, ir viso na
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
nais ir vadinasi kariau la pats sveikas žmogaus
mo izoliacija gali sutaupy
PRENUMERATOS
KAINA
8UBSCRIPTION RATES:
jančioji Bažnyčia; 2) mi- protas duoda mums su
Amerikoje
metams
...................
$4.00
Domestic yearly ____________ $4-00
ti nuo 50 iki 60 nuoš. rei
Vleną kart savaitėje metams. .. $2.00 rUSiųjų
vėlės,
esanClOS
Domestic once per week yearly $2.00
prasti. Žmogus miręs su
kalingo kuro.
kUTlOS atSlForeign yearly______________ $5.00 Užsieny metams ................... _ $500 skaistvkloje,
mažomis
nuodėmėmis,
bet
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metam. $2.50 gkyrė grf šiuQ pasaulįu, būPatartina naktimis su
nepadaręs už jas tinkamos
mažinti temperatūrą nuo
' DARBININKAS
damos Dievo malonėje, bet! atgailos, nėra visai skais366 West Broadway,
South Boston, Mass. nevisai atsilyginusios Jo Į tus įeiu . d
65 iki 60°, kad tokiu būdu
bet ir am_
Telephone SOUth Boston 2680
teisingumui,_ tai yra ken- anojo pasmerkimo neuž.
sutaupyti kurą. Tačiau,
turi žinoti, jog sumažini
eiancioji Bažnyčia; 3) mi-įsitrauk
ui tai jam yra
mas temperatūros 10 laip
rusiyjų vėlės kurios jau ūkinės bausm& vieta _
snių naktį reikalauja il
laimingai atliko šio gyve_- Skaistykla Pats viešpats
gesnio laiko, kad ją padimmo kelionę ir pasiekė' jį2us gavo žodžiais pasaPo Visų Šventės seka Vėlių diena, arba kaip pir amzinąją laimę danguje, k5 kad
baus.
! dinti ryte.
,
Yankiai Anglijoj — Majoras Harrison Thyng, skvamiau sakydavom, Uždusinę. Mirusiųjų prisiminimo tai yra viešpataujančioji
Temperatūros sumažini
mes vieta, iš kurios šie os (jrono vadas, ir lakūnas Lt. Ivor J. Williby iš Dės Moiiškilmės siekia žilos senovės. Dar Sename Įstatyme Bažnyčia,
mas
žemiau 50° gali pada
j neg La tįk ka sugrįžęs iš savo misijos, kurią turėjo
paminėta, kad garsus žydų vadas Judas Machabėjus Lapkričio pirmą dieną paskiau nueis į angų.
ryti nuostolių, nes gali už
nusiuntė į Jerozolimą tam tikrą piniginę auką, kad bū Bažnyčia nori, kad kariau Skaistyklos kančios yra atlikti priešo žemėje.
šalti vandens dūdos tarp
tų atlaikytos už žuvusius karius pamaldos. Tai įrodo, jančios Bažnyčios piliečiai skaudžios — tai yra Ug-(
išlaukinių sienų ir tarp
Sveikatos Komisijonieriaus
kad žydai tvirtai tikėjo į mirusiųjų atsikėlimą, nes ki pagerbtų visus dangaus nies kančios. Šv. Povilas
grindų.
sako: “Pats bus
taip būtų bergždžia ir nenaudinga melstis už mirusius, piliečius ir prašytų jų pa Apaštalas
Pareiškimas
išganytas, bet kaip per ug
“idant iš nuodėmių būtų išlaisvinti”. Krikščionių lai galbos.
Tevu Pasijonistų Misijų
___ ______
Pirmaisiais amžiais
Baž nį” Šventieji taip pat tvirkais, nuo pat Bažnyčios įsikūrimo yra nustatytos spe- nyčiaiškilmingai
” ’švęsda-! tino> kad Skaistyklos kanTvarka, 1942 m.
Rekomenduota kamba- sau drabužius. Bus reikacijalios Vėlių Dienai minėti pamaldos.
yra
paumiuvo. Ir žmonėse
cniuuv.c. jx<x
ų-ankinin mir ’čios yra panašios pragaro,’ . ‘"
---------------------- 7.”- v-------------T-~~7~,x
J“ i
—

DARBININKAS

Amžinos Karalystės Piliečiai

Vėlių Diena

€:inin
imi i'°
mir- tik skirtumas
j
v
biaip jau
. KieKvieno kankinio
Hipna kriko,

r
ikad,
j no temperatūra... 6o°, kuri linga
dra-! I Frackville
toks,
, ?. dėvėti siltesnius
..
Pa. — Apreiškimo
kai kurie greit pamiršta mirusius savo šeimos narius.
-pragaro kančios amžinos, buv0 butlna del abejaus j buzius, ypatingai Jtpati-Į_,
čionys susirinkdavo šven- į pragafOKiuiciob amžinos,. racionąvimo Atlantiko pa-’nius ir kojines, todėl mes par-’_spalių d- iki lapkričio 8
Iš akių, tai ir iš minties — sakoma. Bet atėjus Vėlių tojo mirties vietoje, jo‘S1 .
aidima
kraštyje ir Viduriniuose i turime būti pasiruošę pa- jd” T®vas Geraldas, C. P.
Dienai, kiekvienas jaučiasi giliai sujaudintas ir įpa kartas būdavo altorius,)
. 81
vakaruose... nepažeis tin- švęsti kiek išvaizdos ūži Philadedlphia, Pa. šv. Rareigotas už mirusiųjų vėles pasimelsti. Susidaro grau prie jo kunigas atnašauda- > rag??a’ .
v .J. karnai apsirengusių suau- patogumą. Moterys turi jfaelius P®*-. lapkričio 15 22 d.,
di, rimta, nepaprastai iškilminga nuotaika.
vo sv. misiąs. Vėliau, kada |
s
Zmomų sveikatos ’,! taip, kaip - —’
evas
kankinių
skaičius
pasidarė
;
Skaistyklos
ir
joms
padėti
q
Dr.
Povilas
J.
Jak-'
rengti
šil
Heleriais pastaraisiais metais kruvini pasaulinio .... ‘—7----- r7 irreičiau nasiekti daneli"“™
Kingston, Pa. — Švc. Panos
p
.^' mauh. Valstybės Sveika- žiais, jeigu nori turėti pa-Į Marijos par., lapkričio 16—22
karo įvykiai daug, daug naujų aukų prigamino. Lietu didelis nebuvo galima »
atskirą
iSavo. mald?mls’ Pasnin1
1
vos okupacija, pasibaisėtini bolševikų žiaurumai, pa- kiekvienam
kiekvienam skirti
skirti
atskirą kaįLWįr ^^^j^rbais"mes tos domisijonierius.
“Ta- togumą. Sumažinimas ply- d., Tėvas Gabrielius, C. P.
galiau kautynės už išsilaisvinimą iš komunistinės ver- j dieną, nes nėra metuose;
sutrumpinti ken_.čiau, namuose, kur yra Ii-,šių orui įeiti daug pagel- Bayonne, N. J. — šv. Mikolo
gijos,
^J^enų.^
Pj^x?^?
lčiančiuiu si^ln
sielų laika
laika, TTžuž- gonių 4X1
arba sen5 žmonių, bės, sumažinti nepatogu- par., lapkričio 30 d. iki gruogijos, desėtkus
aesetkus tūkstančių
tuKStancių žmonių
žmonių paklojo.
pamojo, O
u dabar
aaoar;.
—,—
~ \J ‘iriančinin
džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P.
prasidėjęs Amerikos karas jau netoliesia metų sukak- 5ia(^ave daugsventų išpa-,
dienoje Bažnyčia arba vaikų mažiau kaip 5 mą
f.
J .
.......
zintoiu. nekaltų
nekaltu mergelių,
mereeliu. ausinių aien°Je bažnyčia TY1O+1, aTMęiaMC kambario
..
..T ,. ._..................•
....
.
- žintojų,
leidžia kiekvienam kuni-i”16
amžiaus
---------------------------------------------------------------Toliau
komisijonierius, Patterson, N. J. — šv. Kazi
ties susilaukė. Milijonai vyrų jau sumabilizuota ir vis kurių šventumą
miero par., lapkričio 29 d. iki
dar tebemobihzuojama. Ne vienam is jų teks galvą stebuklais
patvirtino, gui laikyti trejas mišias,! J£I?Perat3į^ turi butl pa"' pasiremdamas gydytojų gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie
-grupės, sveikatos, inžiniepaguldyti. O kiek jau yra pražuvę... Tad labai gražus DaUg yra danguje, apie ji taip nori, kad tos varg-,lai oma ‘u ‘
lius, C. P.
ir gailestingas darbas jų vėles maldose prisiminti. Y- kuriuos mes nieko ir žino- šės
. sielos greičiau nueitų “Faktas, jog žemesnė rijos, ir civilio apsigynimo Tamaqua, Pa. — Šv. Petro ir
pačiai šiais metais privalu daug uoliau tai atlikti.
i ti nežinome, kurių vardai i dangų. Bažnyčia taip pat kambario temperatūra ga- ekspertų nuomonėmis, pa- Povilo par., gruodžio 16—25
Nemalonu žmogaus prigimčiai atsiminti apie tą neįrašyti į šventųjų sąra- teikia visuotinius atlaidus, li sudaryti gyventojams reikštomis įvykusiose koų- d., Tėvas Geraldas, C. P.

isiirvvpnpą
įsigyvenęs nnlnc
uolus tnc
tos Hipnus
dienos

naminpiimas
paminėjimas,

neišvengiamą dalyką — mirti. Nemalonu, bet reiks-išus. Taigi visns tuos dan-už bažnyčių aplankymą ir,apsunkinimų",
pareiškė ferencijose, sako:
linga. Negalima gi pamiršti to, kas būtina. Bet skau- gaus piliečius pagerbti n'?į<1?s_’ kurias tikintieji Komisijonierius,
kaip I “O. P. A. apskaičiavimas TĖVAI ALPHONSAS MARIE
ir GABRIELIUS, C. P.,
džiausią, kad tas būtinumas karo metu nėra natūra- Bažnyčia paskyrė metuo-1 atIlk.‘n«>, kad tik tos šie- daugelis gydytojų sutin- kiekvieno asmens aliejaus
St. Gabriel’s Monastery,
lūs. Milijonai žmonių miršta ne sava mirtimi, nes yra'«e vieną dieną - Visų;1/?
grelclau
5 r?Aalayimus ga būti bus
159 Washington St.,
žudomi ir patys priversti kitus žudyti. Tu vieną nuzu- ^entų sventę^^
j Būkime gailestingi miru-lrio viduje ir lauke, kurią didumo,
Brighton, Mass.
dai, tave kits nužudo. Kokia tragedija!
na, kad šventieji danguje i s!e^s’. Padėkime jiems pa Amerikos žmones yra į- tojų, ir oro žiaurumo. KaDeja, tą tragediją pašalinti neturime nė ma gali mums padėti, išpra- siektl ainziną laimę. Baz- pratę turėti, yra kenks- dangi šeimų reikalavimai
Infliacija yra priešas,
žiausios galimybės. Jai tenka pasiduoti, kaip pasiduo šydami iš Dievo reikalui- ^cia ir šventieji sako, minga sveikatai. Galima yra paremti ant tempera
dama kitoms nelaimėms; badui, gaisrui, potvyniams, gų malonių; toliau, kad k.ad tas. žmogus, kuris ne- tikėtis, kad tam tikras tūros 65J gyvenimo vieto- kurio tu negali matyti.
žemės drebėjimui. Dar aršiau. Nuo šių nelaimių žmo- mQsl} tikglas
pasiekti simeldžia uz. mirusius, skaičius žmonių turės šal- se, tai aišku, kad kaikurie ’Nugalelc ją Karo Bonų
gus kiek galėdamas ginasi, gi nuo karo baisenybių nė- amžinųjų piliečių laimę, pats numiręs nesulauks tį arba “čiaudulį”, kol pri-; patvarkymai turės būti' sutaupomis.
maldų iš gyvųjų.
pras prie žemesnės tempe- padaryti tuose namuose,
ra kaip apsiginti, nebent žudantį ardant, užmušant.
KENČIANTIEJI
Koks džiuginantis Kata- ratūros, bet nėra aiškaus kur yra paprotys miegoti
Tokiai nelaimei ištikus, žmogus nejučiomis susikau
VICTORY
PILIEČIAI
,
likų
Bažnyčios mokslas: įrodymo, kad dėl to pasidi- ’ su atdarais langais ir kai
pia, pamato savo menkystę, bejėgiškumą ir — mel
džiasi. Maldoje ieško suraminimo, paguodos, stipry Lapkričio antrą dieną y- dangaus šventieji gali dintų susirgimai influen- kada su atdaromis miegabės, ištvermės. Ir nutolusiems nuo karo fronto Vėlių ra. Pakirta maldoms už teikti mums pagalbą, mes za, plaučių uždegimu arba mojo kambario durimis,
BUY
diena tas baisenybes nejučiomis primena. Tai rimties, 5 mi^us^us' augelis šventų galime duoti pagalbą įni kitomis ligomis. Tokių Ii- Kuras apšildymui gali būUNITED
gų padidėjimo nėra Angli- ti duodamas tik gyvenamų
rusiems.
Gyvieji,
dangaus
..
.
.
_
/
•
j- _
•
sielų
buvo
sulaikyta
SkaiSTATES
susikaupimo, apsisvarstymo ir naudingų pasiryžimų gty£0J> Mūgų ^entas
šventieji ir sielos Skaisty- joj, kur kambario tempe vietų namuose, ir miestuo
_WAR
enį5
. ’kėjimas moko, kad niekas-kloję sudarė vieną didelę ratūra yra ne žemesnė, ne se, reikia gerai atsiminti,
Tačiau laikinių pasiryžimų neužtenka. Reikia ką suteptas neįeis į dangų, šeimą. Vieni kitiems gelb- gu čia rekomenduojama. kad viduje oras dažnai ty
ONDS
nors pastovaus sugalvoti. Vėlių Diena įvyksta tik vie- Kad ir be sunkios nuodė- sti, vieni kitus užtaria.
“Dauguma Amerikiečių resnis, kaip lauke”.
AND
ną kartą į metus. Tad vienos dienos rimties visiems mės žmogus numirtų, bet Mes laukiame šventųjų nesijaus patogiai kamba Dr. Povilas Jakmauh
STAMPS
metams neužtenka. Vieno momento įspūdis greit išga-1 jei nebūtų pilnai atlikęs užtarymo; mirusiųjų sie ryj su 65 temperatūra, taip pat pareiškė, kad pa
moja. Rimtas žmogus ir tvirtai pasiketina ir pasiketi-' atgailos už mažas nuodė- los Skaistykloje laukia kol pripras prie žemesnės togumas namuose labai
T ir prisitaikins pagal tai daug priklauso nuo namų
nimo greit nepamiršta.
K. mes, negalės įeiti į dangų. mūsų maldų.

IS GARBINGU LAIKU
(Iš “šviesos” spausdinio)

Ir nežinia, kuo vis tai būtų pasibaigę, kad
ne kitas nuostabus įvykis.
Kad publika, leopardui įšokus į balkoną,
ūmai nutilo, Kvintus padūmojo, jog tai jau
leopardas šoko ant jo; pavedęs sielą Dievui,
su apmirusia širdim laukia, jog tuoj pajus
užgriuvusią ant savęs žvėries sunkybę ir bai
sų skausmą kūne nuo įsismeigusių ilčių ir
nagų... Kankinys ištiesė priešais save ran
ką, lyg norėdamas užsidengti nuo baisaus
pavojaus. Praėjo momentas, kitas... o vis dar
nieko... Čia pakilo publikoj neapsakomas
triukšmas... Kas tai? Kvintus pramerkė akis
— žmonės bėga, tik nedidis būrys, apstoję
prefekto balkoną, kažko žiūri į areną, šūkau
ja, mostaguoja, mėto kažką žemyn. Kvintus
bailiai žvilgterėjo ten, kur glūdi jo mirtis...
Ir ką gi? Leonardas guli, pasigaminęs sau
kito maisto, baltą moteriškę... Pirmasis Kvintaus jausmas — džiaugsmas. Pirmoji mintis

— gal išliksiu gyvas!.. Akim tik suskubtum
mirktelėti — taip greitai ją pakeitė antra
mintis — reikia moteriškę gelbėti: atsibudo
senas kareivis. Ir švystelėjo: juk toji mote
riškė tai — mano priešas; kas man ji? bėgti,
pačiam gelbėtis!... Bet lyg tartum kartu su
tąja mintim pralėkė kita: juk aš — krikščio
nis... turiu gelbėti žūvančiąją! Ir krikščionis,
prigudęs palaužti savo valią, nors visa įgimtis šiaušėsi prieš tokį elgesį, padaręs milži
nišką valios pastangą, greitai atsistojo ir,
dar pats nežinodamas, ką padarys, kaip gins
aną moteriškę, puolė prie žvėries... Dar šmėžtelėjo lyg lengvas šešėlis per mintį: “Kaip
nustebs tie, ana, puikuoliai - ponai!... Tegu
pamato, koks yra senas centurionas... Gal vis
dėlto dar išliksiu ir išsigelbėsiu”... Bet. ir pa
ties Kvintaus sąmonė nepastebėjo aiškiai tų
minčių... Jau jis stovėjo akis į akį priešais
plėšrųjį žvėrį. Trumpiausią valandėlę žiūrėjo
juodu į vienas antrą... Įvyko baisus dalykas:
jau raitosi, voliojasi, šmiža žemėje viena ne
aiški masė; ant viršaus tai obuoluotas katino
kailis, tai žmogaus baltas rūbas; žvėries dus
lus urzgimas ir karkimas susimaišė su žmo

gaus sunkiu alsavimu ir slopiais dėjais... Ko
va trumpa — žmogus guli apačioj, įmurdęs
žvėriui į gerklę dešiniąją ranką iki alkūnės, o
žvėris, putodamas, griaužia ją ir įnirtusiai
raižo užpakalinių kojų nagais, kaip plieno
peiliais, kankinio krūtinę ir vidurius, prieša
kinėmis kojomis atsirėmęs į žemę ir stengda
masis iškosėti, išspiauti tą slopinančiąją ran
ką. O žmogus kairiąja ranka, lyg plieno lan
ku, apkabinęs laiko žvėries lankstųjį spran
dą, visomis jėgomis spausdamas leopardo
galvą prie savo krūtinės...
Kvapą užtraukė išvydusiems tai rymie
čiams. Pirmame momente jie net nesuprato,
kas čia pasidarė... Tačiau keletas drąsesniųjų
kariškių greitai atsipeikėjo: matant tokią
drąsią žmogaus dvikovą, ir jiems sugrįžo
drąsa; kas kokį ginklą besugriebė — šoko į
areną. Tuo tarpu ir bestiarijai prišoko su tin
klu ir užmetė jį ant leopardo, kurs jau baigė
skrodyti nelaimingąją auką.
Trejetas vyrų pakėlė nuo žemės ir išnešė
apalpusiąją moteriškę, per kurios baltąjį pe
tį tekėjo kraujo srovelė... “Tik nesužeiskit ir
nesugadinkit man leopardo! brangiai už jį už

mokėjau”, pasigirdo prefekto susirūpinęs
balsas...
Beliko dabar vien supančioti - suraišioti
baisųjį plėšiką ir ištraukti iš jo nasrų sudras
kytąją ir sutrupintąją žmogaus ranką, kas ir
padaryta. Leopardas įvilktas į gurbą ir už
darytas. Kvintas gulėjo savo kraujo latake,
be žado, visas suraižytas bei sudraskytas.
— Neverta... ko čia besibiaurioti ?... Vergai,
vilkit jį į spoliarijų!
* * *
Už miesto, požemy, slaptuose krikščionių
kapuose tylu ir ramu. Vienoje kryptoje - įdu
boje dega pakabintas viršuj grabo aliejaus
žiburėlis - lemputė. Jo svyruojanti mirkčio
janti šviesa leidžia pastebėti tris tylias atsi
klaupusias besimeldžiančias žmogystas — iš
blyškusią gedulingais rūbais apsivilkusią
moteriškę su dviem vaikučiais — ir perskai
tyti į sieną įmūrytą viršuj grabo marmurinę
lentelę:
Čia ilsis ramybėje

Kvintus,

vienintelė mūsų paguoda.
(Pabaiga)

DARBININKAS

Penktadienis, Spalių 30, 1942

9599. Sasnauskas, 3, g. vieta
Dotnuva.
9600. Sasnauskas, 13.
9601. Sasnauskas, Alfonsas
Jadvyga
9584.
Saniukaitė,
Žemiau talpiname iš Lie-'
(Jonas), gim. 1895, karininkas,
(Petras), 22.
tuvos išvežtų gyventojų
g. v. Raseiniai.
9586. Saniukienč, Veronika, 9602. Sasnauskas, Arvidas
Sibiran sąrašą, kurį su
56, ūkin.
(Stasys), 8, g. v. Kaunas- Iš pavergtų tautų vokiečiai nuvagia vitaminų C. - rinko ir sutvarkė Lietuvos
9586.
šapokaitė,
Vida
(Juo

Raudonasis Kryžius, gis
9603. Sasnauskas, Hiliaras
zas), 5.
Džiovininkus išmetė iš sanatorijų. - Bendradarbiavimas:| sąrašas yra labai svarbus,
(Petras), gim. 1906, mokytojas,
9587. Sapokienė, Albina (Ju g. v. Teisiai.
t •
• kt
••
• nes iš jo Amerikoje gyvelius),
gim. 1911, mokyt., g. v. 9604. Sasnauskas, Jaunutis,
tarp Lietuvos ir Norvegijos.
] nanti giminės ar pažįsta
Alytus.
mi galės sužinoti apie sa(Alfonsas), 15, moksleivis, g. v,
9588. Šapokaitė,
Skaidrė RaseiniaiNedidelė šalis Norvegija,; 71.600 pirkimui trijų na- tojų nuoširdūs laiškai. A- vuosius, nuo kurių dabar
(Juozas), 3.
gyventojų neturi nė pilnų mų ir medžiagų, kuriose merikoje yra apie 300.000 negauna jokių žinių.
9605. Sasnauskas, Juozas
9589. Sapožinskas, Stasys! (Marijonas), gim. 1911, darb.,
trijų milijonų, o kaip ji daug vitamino C, nes vo Norvegijoje gimusių, o iš] Sąrašas sunumeruotas ir
(Antanas), gim. 1912, teehni-j g. v. Kaunas.
sudarytas,
pagarsėjusi ir kaip jos kiečiai šį vitaminą iš pa- viso norvegų kilmės žmo- alfabetiškai
kas, g. v. Panevėžys.
tautiečiai didelius darbus, vergtų tautų maisto išima, nių Jung. Valstybėse yra pirmiausia paduoda išvež9606. Sasnauskas, Mikas, 33,
9590. Sarafinavičius, Vytau- darbininkas, g. v. Pasvalys,
atlieka. Chicagoje yra cen-1 o be jo žmonės netenka e-: apie milijoną. Patys ame-į tojo pavardę, vardą, o
tas (-Juozas), 18, batsiuvys, g. i 9507 Sasnauskas, Reimundas
tras jų Norwegian Relief, nergijos, atsparumo, o rikiečiai yra interesuoti
-------- ---j skliauteliuose
-tėvo vardą,
v. Šiauliai.
; (Mikas), 8.
Ine. organizacijos. Čionai kartais ir rimtai suserga. Norvegija, juk ji kariau- įvežtojo amžius ir gyve9591.
Sargelis,
Mykolas
(Jo-]
, Sasnauskas, Rimas
tai ir radau viso jų sąjū-' RUOŠIASI SIUSTI
jančioms demokratijoms namoji vieta Lietuvoje,
nas), 23, karys, g. v. Lavainiai, (Stasys), 4, g. v. Kaunas.
pavedė savo 4 mil. tonų
džio širdį — Dr. Orlando
Pirk Karo Bonus šian Širvintai.
(Tąsa)
PAGALBOS
LAIVĄ
laivyną, tai savo didumu
Ingvoldstad.
dien. Jie tave ryt išlaikys. 9592. Sartienė, Eugenija, 35, 9609. Sasnauskas, Rimantas
NORVEGIJAI
trečias pasaulyje. Trečda- 9542. Sakalauskienė, Barbo
(Stasys), 6.
— Vos praslinko dešimts Norvegijoje trūksta ir lis maisto ir apie pusė ži- ra (Juozas), 52, g. v. Kaunas.
mokyt., g. vieta Griškabūdis,
9610. Sasnauskas, Rimantas(Petras), 35, darb., g. vieta
dienų
nuo _to
Smilgiai.
,
T kai vokiečiai
..
, vaistu, o ir ligoniai ap- balo anglams iš Amerikos, 9543. Sakalauskienė - Čebely- Vilnius.
Kazys (Eduardas), gim. 1940,
>u«a Amerikoj? turžjSiver^?°je.
"eK gabenama Norvegijos
K““ <*■»>.
9593. Sartys, Juozas, 8.
g.
v. Dotnuva.
9563.
Salamonas, Juozas
fistė, g. v, Kaunas.
9594.
Sartys,
Valentinas
9611. Sasnauskas, Stasys
(Antanas), gim. 1907, polici
me įsteigę šią Norvegijai Yokleclal Ju°s * kgonbB-vais
9544. Sakalauskas, Jonas.
(Juozas), 27, ūkin.
(Jona«),
44, teisėjas, g. v. Kau
gelbėti draugiją, - paša- člų Pasiuntė namo, kad jų LIETUVOS DRAUGAS
9545. Sakalauskienė, Marija ninkas, g. v. Kaunas.
9505.
Sartys,
Vaclovas
(Juo

nas.
Tamsta į.
kojo jos egzekutivo sekre- vietoje galėtų patalpinti: _ Girdjy
(Jonas), 34, g. v. Aunovėnai, 9564. Saldauskaitė, g. v. Obe zas), 26.
savo sužeistus karius. Na- ’
9612. Sasnauskas,
Saulius
liai.
torius Dr. Ingvolstad. Davelianti ’ npt sidėJote ir Prie Lietuvos Šaukėnai
9596. Sartytė, Nijolė (Valen (Stasys), 2.
bar jos skyrius mes jau
iš s^atori1 9546. Sakalauskienė,
”
Marijo
9565. Saldauskas, g. y. Obe tinas), 21X».
9613. Sasnauskas, Vydas
turime trisdešimty USA aziovanmKai iš sanaion
na, 40, šeim., g. v. Linkaičiai. liai.
9597.
Sartytė,
Stasė
(Juo

duardas), gim. 1937, g. v. I ^1
valstybėlių. Gauname do- £*•
kenčiau-vaikai. -Taip ,.rtuo ‘abaidziau9547. Sakalavieius,
Simas 9566. Saldauskienė.
nuva.
vanų iš visur - esame ga-lT“^' ™ naudaI
su’ fUOSL ,Ponas Noremas J- (Pranas), 26, karin., g. v. Vil- 9567. Saldytė, Antosė, 28, zas), 38.
.v
. TT 6 : rinko daugiau miliiono domus žmogus, jis mus į9614.
Sasnauskas,
Vidas
9508. Sasnauskaitė, Margari
vę
iš Filipinų ir Hava- ,
. , , ,
i+«a„via
<»• cnimus
mokyt., g. v. Daugailiai.
(Stasys),
6,
g.
v.
Kaunas.
jų, net
o taip pat ir a pietų kronų, bet to dar negana, traukia. Susipažinau ir su |n*^
ta (Alfonsas), 14, mokinė, g. v.
JU
maloniais lietuviais advo 9548. Sakalauskas, Juozas 9568. Salmanavičius, Alek Raseiniai.
(Bus daugiau)
Amerikos. Daugiausia au-; Amerikos graikams pa katais. Jei lietuviai orga (Juozas), 38.
sandras (Juozas), 35, vežikas,
koja norvegų kraujo žmo- vyko išgauti leidimą nu nizuos draugus vienoje 9549. Sakavičienė, Ona (Pra g. v. Vilnius.
POLITIŠKI SKELBIMAI
neš, bet gauname ir nuo pirkti maisto krovinį — kombinuotoje vadovybėje, nas), gim. 1904, samd.
9569. Salno, Kazimieras (Juo
pilną
laivą
ir
pasiųsti
į
ba
kitų. Centre dirba trys ap
turės pasisekimo. Ameri 9550. Sakavičius, Petras zas), 37, pardavėjas.
mokami žmonės, kurie tik daujančią Graikiją. Ir vo ka nemėgsta kelių organi- (Antanas), gim. 1904, direkto- 9570. Šamas, Petras, g. vieta
Patyręs Legislatorius Padarė
kiečiai ivniu
leido tą padaryti.
tam
darbui
Kamajai.
Udi
UUX atsiduoda, --ii
atstO- rlU£skyriuose dirba daugiau-, Maistas buvo supirktas
95
Stiprų Pareiškimų
9551. Sakelis, Henrikas (Jo- 9571. Samaitė, Alė (Petras).
šia savanoriai, iš pasišven-1 Turkijoje. Mes norvegai | V“^C^amsta manotc a. I nas), gim. 1901, ūkin., g. vieta 9572. Šamas, Vytautas, (Pet
timo. Kur nėra skyrių, or- irgi ruošiamės tokiam žy- pie mažųjų Europos vals- Medingėnai,
ras).
Congrosmcm PEHR G. HOLMES Sv atsidavimu
ganizuojame bent gi komi- giui. Iš anksto* sukėlėme tybių ateitį?
9573. Samaitė, Stasė (Pet
9552. Sakelis, Mykolas (VlaRiša Tautas PrabUamas
tetus. Jau surinkta pini- didesnę pinigų sumą, nes — Aš tikiu į teisingumą i d33L 26» ūkin., g. v. Kelmė, ras).
gaiš $704.000 ir drabužių, labdarybės organizacijoms - .
’ Į Lioliai
9574. Samienė, Emilija.
Pehr Holmes yra nustatęs tvirtą programą. Štai—
taip už kokius $300.000.‘^inku gaud skolon, reikia sios valstybei atgaus lais- 9553 SakelienS, Anastazija, 9575. Samuolienė, Agota
Pirma, dėti visas pastangai, Mad-šis karas užsi
Pinigų suvartojimas yrą. mokėti pimgais, taigi is
k
60, ūkin.
(Jurgis), 35, šeim., g. v. Kir
baigtų pilnu mūsų tautos laimėjimu.
State departamento kont- anksto reikia kapitalą su-; pašaukimą Gal būt Euro- 9554- Sakalienė - Dambraus šai, Alvitas.
Jis yra priešingas daryti kokią nors taiką be pilnos
rolėje. Jau esame išleidę rinkti. Tą ir Jūs, lietuviai,
• j)U3
federa kait®> Irena (Antanas), 40, 9576. Samuolis, Jonas (Anta
turėtumėte pradėti. Kai
turėg bfit, ttkin., g. v. Medingėnai,
nas), gim. 1900, ūkin., g. v. pergalės.
Jis yra įsitikinęs, kad Jungtinės Valstybės steng
POLITIŠKI SKELBIMAI atsidarys kelias ; Lietuvąį
bta
kalba ir ki. | 9555. Sakelytė, Danutė, gim. Kiršai, Alvitas.
jau bus pervelu ruoštis.| {į
biniai interesai.
sis
sudaryti
teisingas sutartis taikai.
1930.
9577.
Sandargas, Vincas
Jis stovi už darbštumą — jis nori, kad valdžios
Mes jau 2% metų kaip
9556. Sakalytė, Halina (Hen (Vincas), gim. 1907, mokyt., g.
APIE BENDRADAR rikas), 9.
Į veikiame.
organai daugiau įdėtų darbo ir pastangų.
v. Vaitiekupiai, Sintautai.
Jis stengsis ir toliau kooperuoti šalies Prezidentui,
9557. Sakalytė, Lialia (Hen 9578. Sanievskis, Česlovas,
BIAVIMĄ TARP LIE
28.M0 LAIŠKU PER
rikas),
gim.
1932.
40,
padavėjas,
g.
v.
Vilnius.
kad
tik
karą laimėjus.
TUVOS IR NORVEGI
METUS
9558. Sakalytė, Marija (Hen 9579. Saniukas, Petras, 68,
Jis stovi už teisingą, darbščią ir nuoširdžią valdžią.
JOS
— Savo veikimui paremti
rikas), 6.
ūkin., g. v. Švenčionys.
Jis yra griežtai priešingas tam, kad šio krizio me
neturime kokio specialaus — Ką, Pone Daktare, ma 9559. Sakavičius, Petras, 45, 9580. Saniukas,. Vytautas tu kas pasipinigautų ir sau didelius pelnus turėtų.
laikraščio, tas daug kai note apie plėtimą ^bendra-Į samd g v Vilnius.
(Petras), 28, g. v. Svirai, Šven
Jis stovi už pilną laisvę ir nepriklausomybę tautų.
nuotų. Daugiausia ryšį pa- j darbiavimo tarp Norvegi- 9560. Sakevičiūtė, Marjja- čionys.
Jis ir toliau tęs savo nusistatymą, kad nepaliečią
laikome laiškais, kurių per jos ir Lietuvos ?
!Bernarda (Kazys), 22, g. vieta • 9581. Saniunas, Vladas (Pet
apsigynimo reikalų dalykai būtų susiaurinti — kad
metus tenka parašyti apie — Aš klausimą statyčiau Šiauliai.
ras), 23.
viskas
būtų nukreipta šalies apsigynimui.
20.000. Daug iniciatyvos net dar plačiau — bendra-1 9561. Sakovičienė, Barija 9582. Saniukaitė, Zuzana
SENATOR LAURENCE
Jis yra griežtai priešingas tiems elementams, ku
parodo atskirų valstybė darbiavimas tarp visų Bal (Petras), gim. 1908, g. v. Vil (Petras), 18.
lių viršininkai, jie turi ry tijos valstybių. Tai neiš nius.
9583. Saniukaitė, Leokadija rie bando kokiais nors būdais daryti iš karo išssukinė/or
vengiama.
Turės
būti
pa-]
jimus.
šį su vietos spauda. Pini
9562. Sakovičius, Aleksandras (Petras), 19.

Dr. Ingvoldstad Pasakoja, Kaip Norvegai Surinko'
$700,000 Savo Tėvynei

LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS

CURTIS

STATE TREASURER

PATYRĘS - TEISINGAS
GABUS
Boston City Council 4 metus
State Representative 4 metus

State Senator ............ 6 metus
NEBALSUOK DĖL VARDO

Kandidatas
einąs
prieš
CURTIS. turi pavardę Hurley,
jis NĖRA dabartinis State
Treasurer. William E. Hurley;
kuris NĖRA kandidatas, bet
jis yra indorsavęs Curtis.

ELFCT
Laurence CURTIS

STATE TREASURER
fanneth B. B&ad. S PiulBnci Road. Brookltat. Mot

gus sukėlėme ne tiek bazarais nei koncertais. Tiesa,
vyko
susirinkimai,, bet
daugiausia tai vis buvo dovanos tų, kurie turi širdį
dėl Norvegijos. Daugelio
mūsų broliai, seserys Norvegijoje. Atjaučia tą Ame
rikoje gyvenantieji, duoda
ne tik vienkartinę dovaną,
bet yra tokių, jei tik turi
darbą, aukoja po $5 kas
mėnuo. Ateina nuo auko-

FOR REGISTRAR OF PROBATE

Edvrard F.

SIMPSON
Išiilivinęs atlikti Registry
of Probate and Insolvency
darbą. Per ilgus,metus turi
patyrimą kaipo gabus advo
katas. Jis yra tikrai tinka
mas *iai vietai Worcesterio
County.
DR. RAYMOND E.
LEVESQUE.

66 Parker St.,
Gardner. Mass.

sikeitimas turtų, pasikeiti- j
mas ir ryšys tarp profesorių. Vien transportacijos i
lengvumai palenkia mus
būti draugingais. Rusijos Į , ,.
planai buvo siekę ir Balti- JI i 11
jos valstybes ir rusai čia ii
daugiausia rėmėsi prama į
tymu karinio susirėmimo
su Vokietija. Vokietiją nu
galėjus šis argumentas
pranyks. Amerikos ir An h
glijos įtakoje Rusija turės
plačiau žiūrėti į Baltijos
valstybių laisvės troški j
mus. Laisvieji gi Baltijos
Ji
kraštai stengsis kas gero
♦
paskleisti ir kituose ir taip
♦I I
vyks ekonominis, kultūri J’
nis ir politinis bendradar i
biavimas”.
Dr. Ingvolstad skubiai
rengėsi kelionėn į rytines
valstybes.
Draugiškai
spausdamas ranką prata
rė:
i
— Pasimatysime Lietu
vos draugų susirinkime.
Kai ėjau miesto gatvė
mis, mane iki ašarų jaudi
i
no mintis:
— Norvegai jau savo pa
darė ir atsiskubina į talką
mums lietuviams. O mes?!
K. J. Prunskis.

Perrinkite Congressman HOLMES iš naujo.

Politiškas Skelbimas

Frank E. Colesworthy, 4 Haviland St., Worcester, Maas.

I

Del Administracijos VISIEMS ŽMONĖMS..
Perrinkite
ir visą

STATE TIKIETĄ
UNITED STATE SENATOR

Henry Cabot LODGE
LIEUTENANT GOVERNOR
Horace T. CAHILL

SECRETARY OF STATE
Frederic W. COOK

GUBERNATORIŲ SALTONSTALL
Jis nedarė skirtumo tarp rasių, tikėjimų ir tauty
bių. Jis paskyrė darbus visiems lygiai.
Jo administracijos laiku, Valstybės skolos su
mažintos 75%. Vietiniai taksai taipgi sumažinti.
Padidinta išmokėjimai senatvės pagalbai, lab
darybei ir mokslo įstaigoms.

Massachusetts valstybė atsistojo pirmoje vie
toje Civilių Apsigynimo pasirengimuose.

STATE TREASURER
Laurence CURTIS

STATE AUDITOR
Russell A. W00D

ATTORNEY GENERAL

DABAR NELAIKĄS MAINYTI
VADUS

i!

j:

RobertT. BUSHNELL
George B. Bovell. 25 Fresh Pond Lane. Cambridge.

darbiminras

teokUdienis, Spaliu 30,1942

mo nei nuobodumo ir negalėjo ateiti savo bažnyčion, nes gan
DĖKOJAME
būti išsiblaškymų, kurie pasi- toli nuo jų namų. Didžiuma be
28-tos Lietuvių Dienos,
taiko paprastai kalbant rožan- tuvių visgi gavo išgirsti kun.
Lakewood, Pa.
čių. Patiems vaikučiams tai bu- misijopieriaus ir džiaugėsi jo Dalyviams ir Rengėjams
vo kas nors naujo nepaprasto, pamokslais, ypač jo pavyzSpalių 15 d. Kun. K. Rakaus
Jie gavo progą gyvai aktyviai džiais paimtais iš paties misijokas,
28-tos Lietuvių Dienos Iž
dalyvauti Marijos didžiausioj nieriaus gyvenimo. Turime vilmaldoj. Ypatinga padėka pri- ties, kad šis nebus paskutinis dininkas, prisiuntė mums čekį—
klauso mūsų Sesutėms mokyto- misijonieriaus
atsilankymas $378.84 sumoje, trečdalį pelno,
skirto šv. Pranciškaus Seserų
joms Kazimierietėms, kurios mūsų parapijoj.
darbuotę remti. Tai gražus Ka
turėjo daug darbo ir vargo iki
------------talikiškos Akcijos veikimo pa
priruošė vaikučius šiam gra
KU.V. DUB/.VSKAS
vyzdys.
žiam pagerbimui Kristaus Ka
M/TROS - A'EŠĖJAS
Dėkingomis širdimis kreipsi
raliaus ir Jo mylimosios Moti
mės
Dangaus link ir maldausi
nos Marijos. Vaikučiams yra Pereitą sekmadienį. Šv. Petro
me
karalių
Karaliaus visiems
ypatinga garbė, nes visi atkal- svetimtaučių parapija minėjo
prisidėjusiems — Kun. Klebo
bėjo jiems skirtą ar tai Tėve 109 metų gyvavimo. Ten baz- nams. Kun. Vikarams, DalyMūsų, arba Sveika Marija ar nyčios rūsyje mūsų pačių lietu- . viams, ir Aukotojams — danGarbė Tėvui aiškiai, garsiai V*U parapija turėjo savo pirma- giškų malonių lietaus, kad jis
taip kad per visą bažnyčią buvo s^as pamaldas 1887 metais. Ke- gaivintų juos pavojingoje šios
galima girdėti. Lauksim pakar- turi lietuviai kunigai pagelbėjo žemės kelionėje iki pasieks amtojimo Gyvojo Rožančiaus, kad jubiliejaus Pontifikalėse Mišio- žinuosius rūmus Kristaus Karai tie kurie negalėjo ateiti sekma- s®- būtent kun. Dubmskas, Gied- IijojeLėkingos
j dienį gautų progą jį pamatyti. 'ra- Keidošius ir Jasaitis. Kun.,
šv. Pranciškaus Seserys.
Dubinskas laikė vyskupo mitrą.. Dievo Apveizdos Kalnas
Kun. Jasaitis yra padėjėjas toj į Pittsburgh, Pa.
KUN. TĖVAS JĖZUITAS
parapijoj.
AUKŠTIKALNIS

LDS Studijų Rateliams
4. NUOSAVYBĖ

Nuosavybė tik piktai naudojama yra blogas daly
kas, tik begalinis turtų krovimas, skriaudžiant kitus,
yra peiktinas. Bet pati nuosavybė glūdi daiktų esmė
je, ir reikia stebėtis, kad tie, kurie tariasi ruošią žmo
nijai geresnę ateitį šito nemato.
Sakysite, vienuoliai juk gyvena komunomis, ku
riose nėra privatinės nuosavybės, o viskas bendra.
Taip, vienuoliai gyvena komunomis, bet tai vie
nuoliai. Jie aukštesnio labo dėliai patys laisva valia
atsisako, bet ką turėti. Jie savo elgesio pagrindan de
da Dievą, religiją. Religijos nurodymų vedami, vie
nuoliai nugali silpną savo prigimtį ir pakyla į papras
tam žmogui nepasiekiamas aukštumas. Vienuoliams
tinka tai, ką yra pasakęs Šv. Povilas: “Aš visa galiu
Tame, Kuris mane stiprina”, vadinasi, Jėzaus Kris
taus pedadamas. Bendras vienuolyno turto valdymas
neįmanomas be skaistybės ir klusnumo įžadų vykdy
mo.
Komunistai, kaip toliau pamatysime, religijos ne
paiso, su ja kovoja. Nematydami žmogui aukštesnio
tikslo, komunistai ir patį žmogų ima grynai žemišką.
O toks žmogus, kuriam Dievo malonė nepadeda, juk
yra pilnas netobulumų ir aistrų. Ir komunistų tvarkopasiliks žmonių puikybė, piktumas, neapykanta,
’as — tos ydos, kurios kaip tik yra skriaudų ir
k-, a. įių priežastimi.

NUOŠIRDI PADĖKA

Baltimorės Katalikai yra be
Amsterdamo šv. Kazimie
, dėkingi
......................
galo
misijonieriui- Te- I KUNIGAI RAGINA MELSTIS
ro Par. Chorui
uz MIRUSIUS
vui Jėzuitui kun. Pranui Aukš
tikalniui už jo gražius pamoks Virš 225 šv. Mišių bus atna Lai Šv. Pranciškus Jus laimi
lus kaip per 40 valandų garbi šaujama ui mūsų mylimus mi na už Jūsų suteiktą paramą.
Šv. Pranciškaus Seserų Vienuo
nimo atlaidus, taip per trumpas rusius. 37 asmenis atsiskyrė lynui paruošdami pikniką ir
misijas, kurios buvo vedamos su šiuo pasauliu iš mūsų para skirdami pelną Seselių išganin
komunistų tvarkoje vieni turės nustatyti dar
savaitės bėgyje. Tiesa žmonių pijos pereitais metais. Privalo gai darbuotei paremti. Galite
nebuvo perdaugiausiai, tačiau me atsiminti juos ir visus kitus tikėtis, kad Jūsų pasišventimas
nius, kiti juos vykdyti; vieni statys mašinas, jas
reikia atminti, kad karo metu kuriuos pažinome ir mylėjome, susilauks iš Aukščiausiojo savo
■. is inžinieriai, kiti prie jų atlikinės paprastuo
žmones dirba įvairių įvairiau kuomet jie gyveno mūsų tarpe. užmokestį, nes Seselės kasdien
sius darbus. Ir bus nelygybė, kurios tariamai buvo no
prisimins Jus savo maldose, Jų
sias valandas. Senoji karta jau Mirtis neprivalo sutraukyti maldos Jus taip pat lydės į Am
rima išvengti. Ir komunistų tvarkoje bus vieni valdo
SVEIKINAME — ILGIAUSIŲ taip mergytės, visi pasipuošę paseno ir nepajėgia kas vakaras' meilės ryšius.
žinybę. Sr. Pranciškaus Seserys.
mi — kiti valdytojai, kaip kad šiandien yra Sovietų
METŲ!
ypatingais rūbais, suėjo į baž
Rusijoje. Gal pasikeis vyrai, bet esmė liks ta pati.
Šeštadienį, 9 vai. ryte su Šv. nyčią. Edvardas Būda vadovavo
(Politiškas Skelbimas)
Tiesa, komunistai save ramina tuo, kad dabar esą mišiomis priėmė moterystės Sa Rožančiaus procesijai. Penki ar (Politiškas Skelbimas)
tik pereinamasis laikas. Žmonija, per kelias kartas kramentą Vincas Ramanauskas šeši berniukai sudarė kryžių.
protingai auklėjama, taip pasikeisianti, kad visos ir Magdalena Šernauskaitė. Tie turėjo užžiebtas žvakes. Už
aukščiau minėtos ydos pranyksianeios.
Kun. Antanas Dubinskas atna- jų stovėjo berniukas įvairiau
TušČia viltis. Ir per kartų kartas to nepasieksi, ko Į gavo šv. Mišias ir priėmė jau- apsirengęs, kurs atstovavo TĖ
nėra žmogaus prigimtyje. Ant Dievo malonės sparnų nųjų ištikimybės įžadus. Vin- VE MŪSŲ. Už jų sekė trys
žmogus iš tikro aukštai gali pakilti. Be Dievo malonės Į cas šemauskas ir Pranciška A- mergaitės, rožančiaus tris An
domaitytė buvo liudytojais. gelo pasveikinimai ir berniukas
jis bus tik gyvulys, tuo baisesnis, kad turi protą.
Jaunasis yra kareivis Dėdės Ša kurs užėmė GARBĖ TĖVUI ir
mo tarnyboje. Tėvai Ramanaus TĖVE MŪSŲ vietas. Tas pats
KOMUNIZMAS IR RELIGIJA
nors gyveno toli nuo bažny berniukas perstatė pirmutinę
O kaip komunistai, žiūri į religiją? Jau 1909 me-l kai,
čios, net Curtis Bay, leido Vincą garbingosios dalies rožančiaus
tais Leninas, Rusijos komunizmo tėvas, rašė: “Mark, 2
X • i-_x- •
-t1- ••
• ,į parapijinę mokyklą ir Vincas paslaptį. Bažnyčioje buvo visiš
sizmas tun būti materialistinis, reiškia religijos pne- L
ištikimas parapijietis. Pa. kai tamsu, išskyrus šviesas
šininkas; bet materializmas mokomasis, suprask, ko- Įne]ė gemauskaitė ir priklauso prie Švč. Sakramento. Visi vai
vą prieš religiją vedąs ne abstrakčiai, tik konkrečiai, prie parapijos ir yra tikima kučiai laikė rankose žvakes ir
klasių kovos lauke reikšdamas veiklumą, mokydamas Sodalicijos narė. Linkime nau- po kiekvieno Tėve Mūsų arba
mases geriau, kaip bet kuri kalba arba abstrakčioji jamedžiams ilgiausių metų ir Sveika Marija berniuko arba
teorija”.
daug Dievo malonių jų naujam mergaitės žvakė buvo užžiebta,
taip kad su laiku visa bažnyčia
Pirmiau minėtas Bucharinas sako, kad religija, o Į gyvenime.
tarytum buvo gyva, nes žvbanypač krikščionių religija esanti nesutaikoma su komu
čios žvakės sudarė ritulį į ro
KRISTAUS KARALIAUS
nizmu, nes komunizmas skelbiąs nepermaldaujamą
žančių
panašų. Kalbant rožan
IŠKILMĖ
klasių kovą ir vadinamiems buržujams neapykantą,
kai tuo tarpu krikščionybė skelbianti net priešų mei Pereitą sekmadienį, Kristaus čių vaikučiai stovėjo, o žmones
Karaliaus šventėje, švč. Sakra -klūpojo. Kalbant Sveika Kara
lę
mentas buvo išstatytas po Su liene ir P-lės Švč. Litaniją vai
Žmogus — tai gražiausias pasaulio tvarinys. Jau mos ir buvo garbinamas per vi- kučiai ir klūpojo. Kurie tik ma
Sename Įstatyme Psalmininkas, žiūrėdamas į didelį .są popietį. Vakare 7 vai. įvyko tė tą reginį • jo neužmirš, nes
Žmogaus kilnumą, nustebęs šaukia: “Kas yra žmogus, I
trumpų misijų ir a- Rožančius tikrai buvo gyva
kad jį atsimeni? Ar žmogaus sūnus, kad jį lankai? Pa- Patinkamos pamaldos pagerbti 1 malda. Ne buvo to vienuodu
darei jį maža ką mažesnį už Angelus, garbe ir šlove Kristų Karalių. Bažnyčia buvo
apvainikavai jį. Ir pastatei jį ant savo rankų darbų”.
pilna žmonių. Ne tik lietuviai
Juozu Kasiusius
Kristaus krauju atpirkto žmogaus vertė ir garbė bet ir svetimtaučiai buvo atėję
Ine.
dar didesnė. Štai kaip tai aptaria Šv. Jonas Evangelis- pamatyti Baltimorės naujieny
Laidotuvių Direktorius
tas: “Kas Kristų priėmė, tiems Jis davė galios būti bę, būtent, Gyvąjį Rožančių,
Dievo vaikais, būtent tiems, kurie tiki į Jo vardą”. Ką kurs buvo tikrai meningai iš Patarnavimas Dieną ir Naktį
Balsuok “YES”! Kitoks babavireiškia būti Dievo vaiku, aiškina mums Šv. Povilas A- pildytas mūsų mokyklos vaiku
602 Washington Blvd.

paštalas: “Kadangi jūs esate sūnūs, Dievas siuntė sa- J čiu4 , j.,. fsfĮ
BALTIMORE, Md.
vo Sūnaus Dvasią į jūsų širdis, kuri šaukia: Abba, Tė
TeĮephone Piaza 8595
GYVASIS ROŽANČIUS
ve! Taigi yra jau ne tarnas, bet sūnus. O jei sūnus, tai |
ii <W visokių reikalų.
Skirta valanda kaip berniukai
ir paveldėjas per Dievą”.
Vadinasi, krikščionis yra daugiau, kaip paprastas I
Politiškas Skelbimas
žmogus; Jis yra Kristaus brolis, amžinosios Dievo ka
ralystės paveldėtojas. O komunistai, atmesdami Die
FOR COUNTY TREASURER
vą ir religiją, žmogų nustumia nuo to aukštojo sosto,
stato jį į paprastų gyvulių eilę. Koks pažeminimas. Ko
kia būtų beprotybė jų paklausyti.
Komunizmas, kaip matome, baisus dėl tikslų, ku- j
rių siekia. Nemažiau jis yra baisus dėl priemonių, ku- ]
OF BOYLSTON
riomis naudojasi savo tikslui pasiekti.
Leiskime kalbėti patiems komunistams.

JOHN

Klausimai Apsvarstymui
Ar žmogaus prigimtis reikalauja turėti kokią nors|
nuosavybę?
2. Ar komunizmas pripažįsta žmonėms nuosavybę ?
3. Kodėl komunizmas neduos žmonijai geresnės atei
ties?
4. Ką komunistai sako apie religiją?
5. Ar komunizmas suderinamas su Krikščionybe?
6. Ar visi komunistai turi būti bedieviai ?
7. Kodėl jie kovoja prieš religiją ?
._.
1.

W.

(arba visai nebalsuojant)

tai pakvietimas butlegerių ir su
grąžinimą tų dvokiančių “prohibicijos”

setts valstijai. Jūsų Valdžia la

bai gerai gali kontroliuoti alko
holinių gėrimų pardavimą.

FELLOWS

Patikimas, gabus, nuoširdus

Balsuok “YES”!

Nes alkoholinių gėrimų |

industrija yra didelis šaltinis Valstijos tak

narys.

sų, kuri sumoka milionus dolerių kas metą.

Miesto counsel of Boylston.

Jeigu Valstija negautų tų Įneigų JŪSŲ

Massachusetts

Sumanus

bar

įkainuotojas aps

krities dalykų.

taksai butų didesni.
Boston Beer Co., Boston, Mass.

FRANKLIN’ A. PIERCE
Auburn. Mass.

Massachu

aplinkybių

Brockert Brewing Co., Woree*ter, Mass.
CoJd Spring Brewing Co.
Lowrence, Mau.
Croft Brewing Co., Boston, Mass.
Dawson*s Brewery, Ine.
New Badford. Mass.
Diamond Spring Brewery, Ine.
Lawrence, Mass.

I......

Enterprise Brewing Co.
Fa Ii Rhrer, Mass.
Hafenreffnr & Co.. Ine., Boston, Mas*.
Kampden Brevring Co.
Willii«ansett, Mos*.

Harvord Brewing Co., Lowell, Mas*.
Swith Brothers, Ine.
New Bedford, Mass.
Stor Brewing Co., Boston, Mass.

Mark a cross

(X)

o* follows:

1. Shall licenses be gronted in
fhis eity (or town) for the sale
therein of all aleoholie beverages (whisky, rum, gin, malt
beverages, wines and all other
aleoholie beverages)?
2. Shall licenses be gronted in
tbis eily (or town) for the sale
therein of wines ond malt bever
ages (erines and beer, ale and
all other malt beverages)?
3. Shall licenses be granted in
this City (or toem) for the sole
therein of oll aleoholie bever
ages in pockages. so colled. not
to be drunk on the premises?

Penktadienis, Spalių 30, 19*2

DARBININKAS

Rimienės, L. Venčienė,
A.
Strudčkienė, L. Švenčionienė,
Šv. Pranciškaus parapijos V. Gecevičienė ir kt. Kiek teko
jaunimui duodamos specialės sužinoti, išsiųsta cigarettes,
misijos, kurioms vadovauja tė shaving cream, tooth pašte, ravas T. Grassmannas. O.M.C. zor blades, peanuts, sugar,
Jaunimo lankosi gana daug ir soap, handkerchiefs, chewing
patogi kinti turiningais pamoks-. SUTn> Bouillon cubes, o slaulais. Misijos prasidėjo sekma- ’ gėms dar pridėta kojinių ir kitų
dienį, spalių 25 dieną, ir baigsis reikmenų. Kurie dar nėra išva
lapkričio 1 dieną, 2 vai. po pie žiavę į kitas šalis, su tais palai
kome korespondenciją. Rūpina
tų.
masi, kad apart namiškių, kiek
vienas kareivis gautų laiškų iš
Motinų Arkibrolijoje susida
parapijos jaunuolių. Visų tar
riusi komisija teikimui pagal
nautojų adresai gaunami pas
bos tarnaujantiems karinėje
mūsų kleboną, kun. P. M. Jurą.
tarnyboje, sudarė fondą. Supir
ko įvairių dovanėlių ir jau iš
Mūsų parapijoje pas kleboną
siuntė apie porą desėtkų siunti
porą savaičių praleido garbin
nių į Angliją ir kitas šalis. Prie
, •
, ,
. . . -- !gas svečias, kim. daktaras Gepakavimo darbavosi A. ir M. i °
, i
jcys. Sekmadienį, spalių 25 d.,
Remk šios šalies apsigynimą! pasakė įspūdingus pamokslus.
Pirk Defense Bonds ir Stamps! Išvyko iš Lawrence spalių 26 d.
LAfRENCE, MASS.

Pasitikit Žiemą Su
Šiltais Kailiniais
» *

Malonioji vasara prabėgo — ateina žie
ma. Oro spėjikai sako, kad šįmet būsianti
šalta ir gili žiema. Taigi, iš anksto pasiruoškime pasitikti žiemą su elegantiškas, naujau
sios mados I. J. Fox kailiniais. I. J. Fox krau
tuvėje dabar yra labai didelis ir platus moteriškų kailinių pasirinkimas.
Dabar yra patogiausias laikas pasiskirti sau kailinius. Mūsų krautuvėje
galite kailinius įsigyti su labai mažu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
ti pagal savo išgalės.
SENUS KAILINIUS PAMAINOME į NAUJUS — Jei turi senus kaili
nius, ne vilkėk jų, išmainyk juos į naujus. Mūsų krautuvė už Jūsų senus
kailinius duos gerą kainą. Taigi, ateik pas mus dabar ir persitikrink,
kaip gali lengvai ir nebrangiai kailinius įsigyti.

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų lie
tuvis, kailinių ekspertas, p. Bernar
das Koraitis. Per jį pirkdamos kaili
nius sutaupysite dešimtą nuošimtį.

lietuvių parapijos svetainėje į- kalbas užgyrė, ir rengėjai kvie
vyks visų lietuvių masinis susi čia visus lietuvius ir lietuvaites,
rinkimas pasitarti apie įvyks vietinius ir iš apylinkių daly
tančius rinkimus ir balsavimus. vauti. Pasirodykime svečiams
Susirinkimui
vadovaus adv.
kalbėtojams, kad mes įdomau
Benjaminas Sykes.
Kalbėtojai pakviesti šie: mie jame šios šalies politika ir įCSN.
sto selectmanas p. Harry But- vairiais klausimais.
ters, selectmanas p. Riley, p.
Jack Sharkey, buvęs bokso
Valiam j. Chisholm
čampionas, adv. Jonas Griga
GRABORIUS
lius ir kiti.
“
Asmcmikas
Patarnavimas”
Tai bus ne tik prakalbos, bet i
ir pasikalbėjimas apie įvyks331 Smith St.,
- »nčius rinkimus ir balsavimus
PROVIDENCE, R. L
už ar prieš pasiūlytus bilius.
Telephone:
Jokios įžangos, nei kolektos
Ofiso: Dexter 1952
nebus.
Nainy: PI. 6286
Federacijos skyrius šias pra-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield SL, So. Boston, Masa.
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadtvay, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa.® protokolu raštininke,

SV. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zalesias,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

Antanina Arlauskaitė išvažia
501 E. 5th S*., So- Boston, Mas*.
vo Bostonan ligoninėje. Pasida
Albert R. Barter
Draugija laiko susirinkimus kas tre
vė sunkiai operacijai. Jos bro
1 sveiksta. Linkime visai pasveik namuose įvyko ‘surprize party’
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
MORIOOD,
MASS.
Pirmiau—Pope Optical Co.
lis Povilas Arlauskas pašauk
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
n.
B.
Adomaitienę
pagerbti,
jos
ti.
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.
r
.
tas karinėn tarnybon. Išvažiavo
auksinio gimtadienio proga.
Kada Jums reikalingi akiniai
spalių 28 d.
Spalių 23 d. iškilmingai su šv. Sunkiai serga p. Matonis, gyv.
leiskite raunu Uegzaminuotl aid
Vakarėlį suruošė Sąjungietės
Valgomų Daiktų Krautuvės
Taipgi išvažiavo karinėn tar- mišiomis palaidotas a. a. J. Ce- E. Walpole. Pereitą sekmadienį
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
ir
pp.
Adomaičių
dukrelė
p.
Va

me dirbtinas akla.
nybon Juozas Bolis. Iš mūsų pa- i banauskas (Chubet), iš Šv. Jur- buvo sunkiai susirgęs p. Raš lerija Rakauskienė.
---------------------397 MAIN ST.
Tel. 9-1944
rapijos bus apie šimtas išvykų-1 gio lietuvių par. bažnyčios kys, gyv. Tremont St.
Dalyvavo
apie
30
asmenų.
Pirkti
pas
biznierius
mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daikWORCESTER. MASS.
_
.
,.
tus,
kurie
skelbiasi
“
Darbininke
” apsimoka, nes jie parduoda
p.
Rukštelienė,
gyv.
Austin
šių karinėn tarnybon.
Highland kapuose. Jis buvo a275 Main St,
Webster, M
p.
Rakauskiene
savo
motinėlės
§
viežius
pr(X
iuktus
ir
maloniai
patarnauja.
Nuėję į bilę kurią
Aušrelė. pje gą metų amžiaus. Tačiau at St., buvo susirgus. Dėl motinė garbei sudainavo dainelę — krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
rodė labai gerai, ir, rodos, dar lės susirgimo p. Angelą Rukšte- “Močiutė Brangi”, kas labai viPOLITIŠKI SKELBIMAI
Perkins Markei
galėjo ilgai gyventi. Apopleksi- lytė turėjo sugrįžti j namus iš sas sujaudino. Akomp. p. Julė
Povilas Bushmanas
ja (staigus organizmo susmuki- Sv- Elzbietos ligoninės, Brigh- Vilkišiūtė.
Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
mas) pakirto jo gyvybę.
j ton, Mass., kur ji pradėjo mo- Toastmasteriu buvo p. A. V. 48
FOR GOVERNOR'S COUNCIL
Telephone COLumbus 6702
Paliko dideliame nuliūdime( kytis slaugės mokslą,
753 Broadway
Kneižienė. Dalyvės sveikino p. 29 Savin Hill Avenue
žmoną, kuri taip pat nesveikuo- į Linkime visiems ligoniams B. Adomaitienę ir linkėjo jai Dorchester. Mass.
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.
COL 1981
ja, tris sūnus ir dukterį, anū- sveikatos.
geriausios sveikatos ir Dievo
kus ir pro-auūkus.
Į
p
palaimos ateityje, p. Adomai
MANO DRAUGAMS:
Velionis per ilgus metus buvo
dukterys
,
r
tienė gavo daug sveikinimų iri
ir jos dukterys
valgomųjų produktų biznyj. Per Genovaitė, gyv- 11 Myrtle St., dovanėlių.
Per pastaruosius dešimtį metų,
pastaruosius kelius metus ma buvo išvykusios į Bridgeport,
p. Ieva Tvaskienė, to vakarė
JOSEPH P. MICHAELONIS FU
žai bedirbdavo krautuvėje, nes Conn. dalyvauti savo giminaitės lio sumanytoja, įteikė daly- i
NERAL HOME su malonumu pa
jo du sūnūs jį pavaduodavo. Jis vestuvės.
Svarba Govemor’s Council
vaujančių
Sąjungiečių
vardu
tarnavo savo draugams ir pažįsta
narių nuoširdų* atsidavimas
ateidavo į krautuvę tik dėl ma
pavestiem* dalykams, netu
gražią dovanėlę.
miems skausmo valandbje. Per tą
rėtų būti žmonių užmirštu.
lonumo, pasimatyti su savo se Moterų Sąjungos 27 kp. mė- p. B. Adomaitienė, kuriai buIšrinkdami Michael J. O’Halaiką mes įsigijome daug draugų ir
nais kostumeriais ir pažįsta nesinis susirinkimas įvyks pir-’o tikras SUrprizas, nes kada
ra šiam svarbiam darbui,
pažįstamų, kurie parodė mums tik
būkite tikri, kad distrikta*
mais.
madienio vakare, lapkričio 2 d.,, jgg namuose viską priruošė, tai
turės žmogų, kuris tikrai at
rą
nuoširdumą, už ką mes esame
Giliai užjaučiame pp. Oiubetų parapijos svetainėje, tuoj po jos nebuvo namuose> nuoširsidavęs žmonių gerovei.
labai dėkingi.
šeimom šioje nuliūdimo valan pamaldų. Visos narės kviečia- (jžiai dėkojo visoms už sveikini
AREL U. STERNLOF
28 Whipple St.,
Nuo Spalių 14 dienos iki karui
doje.
mas dalyvauti, nes svarbus su-; mus linkėjimus ir dovanas. Ji
Worcester, Mass.
sirinkimas.
užsibaigiant,
Joseph P. Michaeloj prašė visų veikti vieningai or
nis Funeral Home biznį varys PePereitą savaitę buvo sunkiai
ganizacijos, ypač dabar RaudoPereitą
sekmadienį,
Sodaliesusirgus M. S. 27 kp. iždo globė
ter N. Anctil Funeral Home, 39
nojo Kryžiaus darbuose.
ja p. Ona Červokienė. Jau dabar tės ir Skautės bendrai dalyvavo
Kinsley St., Nashua, N. H.
Visos, praleidusios linksmai
šv. mišiose ir priėmė šv. Komu laiką skirstėsi į namus.
Aš nuoširdžiai norėčiau, kad ma
niją šv. Jurgio lietuvių par.
no visi draugai, kurie turėjo pasiti
Per pereitas kelias savaites,
bažnyčioje. Po šv. mišių lietu
yra sumokėję
kėjimo manimi, atėjus reikalui
vaitės skautės turėjo bendrus vaistininkas p. Antanas Mickūkreiptųsi į Anctil Funeral Home,
nas, Balch Pharmacy savinin
pusryčius.
kur ras taipgi tikrą ir nuoširdų pa
Po pietų Skautės vyko į Šv. kas, buvo jurymanu Dedham,
tarnavimą.
Boston,1 Mass. teisme.
Kryžiaus Katedrą,
Su tikra pagarba,
Mass., dalyvauti visų Skaučių
MASSACHUSETTS IR SENATVĖS PAŠALPAI
Sekmadienį, lapkričio 1 d.,
JOSEPH P. MICHAELONIS.
bendrose pamaldose ir atnau
3:30 vai. po pietų, Šv. Jurgio
jinti pasižadėjimo aktą.
Skautės, vadovaujant pp. An
POLITIŠKAS SKELBIMAS
POLITIŠKAS SKELBIMAS
gelai ir Alenai Pazniokaitėm,
tikrai naudingai ir linksmai
f
f
praleido dieną.

0’HARA

MicM 1

SUFFOLK DOWNS
*7,843,048.27

SUFFOLK DOWNS sumokėjo
*1,254,986-82 in 1942

MASSACHUSETTS SENATVĖS PAŠALPAI

SUFFOLK DOWNS gali sumokėti
*5,000,000 MORE
Į KETURIS ATEINANČIUS METUS
SENATVĖS PAŠALPAI
East*™ Kocin? Association, Ine., V. C. Bruc* W*tmor«, Treos., 21 Windsor Kood, W»lksWy

VOTE 7 Y ES'

ON

HORSE RACING

1. Shall the Pari-Mutuel
System of betting on licensed horse races be permitted in this County?

____

VES X
NO

T

Sekmadienį, spalių 25 d., tuoj Y
po sumos įvyko Federacijos
skyriaus susirinkimas. Pirm. E. i X
Balutis pradėjo susirinkimą J
malda. Kalbėta apie Karo Bond- t
sų ir Štampų propagavimui ko f
misijos suorganizavimą.. Fede Y
Y
racija užgyrė ir įgaliojo p. A. Y
F. Kneižį sušaukti susirinkimą. Y
p. Aidukonienė įnešė, kad Fe- ’j’
deracija pasirūpintų įtaisyti *$*
karo tarnybos vėliavą. Ji pra- Y
nešė, kad esąs asmuo, kuris tokią vėliavą pasižada nupirkti ir
paaukoti parapijai. Išrinkta ko- X
misija: pirm. E. Balutis, Ona «♦
Pazniakaitė, p. Aidukonienė ir
A. F. Kneižys pasitarti tuo rei- f
-kalu su klebonu.
Kalbėta apie surengimą vaka
Y
ro lietuvių kareivių naudai.
Y
PAGERBĖ p. ADOMAITIENĘ Y
❖
Spalių 27 d. pp. Adomaičių

Brocktoniečiai 6-to ir 7-to Vardo

Y

Y
Y

Y

REPRESENTATIVE
CHARLES

Y

Y

McCAFFREY

Y

Y
Y

Y

“Jis įnešė bilių, kuriame reikalaujama, kad mokyklose
būtų mokinama lietuvių kalba ir kad už ją būtų duodama
kreditas, taip, kaip ir už kitas svetimas kalbas”.
Jis yra tikras darbininkų draugas ir prietelius. Jis yra
Pasaulinio Karo veteranas; jis remia Senatvės Apdraudą,
stoja, kad vakacijų laike jaunimas būtų lavinamas. Rep.
CHARLES McCAFFREY yra įrodęs savo darbais ir pa
lankumu, kad jis yra tikras lietuvių draugas ir prietelius.
Rep. McCAFFREY sako — “Kiekvieno piliečio prieder
mė Lapkričio 3 dieną balsuoti prieš Gimdymo Kontrolės
įstatymą”.
BoZsuofcife už Jūsų geriausį draugą —
Perrinkite Representative CHARLES McCAFFREY
Rinkimų diena: Lapkričio 3, nuo 8 iki 8 v. v.

3E.-r -

Y

Y

Balsuotojai, Perrinkite

Esther N. Grigas, 111 Bellevue Avė., Brockton, Mass.

Y

Y
Y
Y
Y

Y
f
Y
Y

Y
Y

Y
Charles McCaffrey

*

&

tY

Penktadienis, Spalių 30, 1942

b AftžtltlKK AS'

“SUPRISE PARTY”
Spalių 24 d. pas pp. Gaigalus,
Park Lunch restorane, įvyko
MASSACHUSETTS
surprise
bankietas p. A. VirbicTūlas D. P. “Keleivyj” aiški
VALSTYBES
PADĖKA
j sekmadienį, t. y. spalių 30, 31 kienei, jos gimtadienio proga.
na keleiviečiams apie gimdymo
Rengiant, pp. Malinauskam ir lapkr. 1 d. N. P bažnyčioje į- Bankiete dalyvavo apie 50 as
kontrolę.
Bereikalingas
darbas
rinkimas. Tretininkai, pasiryžę
pp. Puzinam, jų 25 metų vedy vyksta “Tridium” pamaldos menų. p. Gaigalas vadovavo
ŽINUTES
p. D. P. Jis pataria jiems bal
Už ką turėtų balsuoti
konferencijos nutarimą pildyti,
binio gyvenimo sukakties pro (uždūšinės pamaldos). Pamal programai. Iš svečių šie sveiki
suoti “Yes”. Gal keleiviečiai ir
lietuviai.
ga pagerbimui bankietą,' man dos bus 7:30 vai. vakarais. PaTėvas Pranas Aukštikalnis, skleis l^eratūrą ir mintį, kad
balsuos
“
yes**,
bet
ar
dėlto,
kad labai daug padėjo darbuotis šie mokslus sakys kun. P. Aukšti- no p .A. Virbickienę: p. H. A.
Šių metų 3 lapkričio bus rin
S. J., misijų darbo pertraukoje,; PUiečiai
,Prieš “<^uefPlekavičius, p. A. AmbrozaitieD. P. turėtų daugiau biznio?
žemiau
pažymėti
asmenis,
ku.
kulnis,
S.
J.
Klebonas
ragina
viItion
No.
V
Prieš
motinystės
kimų
diena.
Kiekvieno
piliečio
dabar lankosi So. Bostone ir anė, duktė Sofija ir vyras p.
Keleivietis D. P. sako, kad
pylinkėje Maldos Apaštalavimo j derSira* visi besipnešmdami, pareiga yra šiuose rinkimuose koks ten žurnalas parašė, jog riems aš šio bankieto rengėja sus parapijiečius skaitlingai Virbickas, p. Lepeškienė sudai
draugijos maršruto ir organėlio Pa8ar^^ vertl piliečiai, tepa dalyvauti, kad būtų išrinkti ge siūlomas įstatymas “reiškia nei turiu tarti daug, labai daug šir- dalyvauti šiose pamaldose ir, navo keletą dainelių, p. A. Virriausi žmonės. Mums, lietu- Į
dingų ačiū, būtent: vyriausiai savo maldose prisiminti miru- bickienė apdovanota gražiomis
reikalais. Jis yra Tėvų Jėzuitų deda —X— šalę žodžio NO.
mažiau nei daugiau, kaip tik tą,
šeimininkei p. M. Sundukienei, ‘ sius.
Tretininkai taip pat pasiryžo viams, ypatingai turėtų šie rin-.
dovanomis; duktė Sofija, svei
paskirtas direktorium lietuvių
kad registruoti daktarai turės P. Brazdžiūnienei, M. Monkie-;
kimai
rūpėti,
ir
štai
dėl
ko:
darbuotis,
kad
jaunimo
teatras,
kindama motinėlę, įteikė jai
draugijos skyriams.
teisę duoti vedusioms moterims nei, Kirslienei, S. Griškienei, O.!
PRAKALBOS
lapkr. 15 d., 3 vai. p. p. gerai
Mes dalyvaujam visų laikų
reikalingų patarimų, jeigu ma Zekevičienei, S. Vaitkūnienei, ■ Sekmadienį, lapkričio 1 d., 2 puokštę gyvų gėlių, kaipo iš
pavyktų. Jo pelnas eis Seserų didžiausiame kare. Tūkstančiai
Ponia Elzbieta Galvydienė au
tys, kad gimdymas būtų pavo- p. Brison, O. Pilkonienei, p-lei vai. p. p., Roberts Sehool audi reiškimą gilios meilės motinėlei.
musų jaunų vyrų — musų su- „
.
namelio fondui.
kavo Seserų privatiškai koply
,
x* _
jingas jų sveikatai ar gyvybei G. Žekevičiūtei, p-lei G. Hoff- torijoje, Windsor ir Broadway Linkime uš A. Virbickienei su
nų, brolių ir net tėvų — tarnau- J v
*
laukti daug dar panašių links
čiai puikų mišiolą.
Atmintinos dienos:
Jeigu
kuris
nors
žurnalas
taip man, p. Žekevičiui, S. Kriškui, gatvių, įvyksta didžiulės pra mų gimtadienių.
ja ginkluotose pajėgose. Todėl
A. D.
kalbos, kurias rengia CambriSpalių 28 d., buvo Pranciško šeštadienį yra Visų Šventų mums yra labai svarbu, kad šis rašė ir D. P. tiki, tai išeina, kad H. Pilkoniui, V. Alejūnui, p. džiaus lietuvių katalikų klubas
karas pasibaigtų kaip galima aklas aklą nuvedė nuo kelio į Kiršliui, ir p. J. Smilgiui. Taip
nų Brolijos pamaldos ir susi- šventės vigilija — pasninkas.
dėl Springfieldo Mayoro Roger
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Sekmadienį Visų Šventų Die greičiau ir kad mūsų vyrai su duobę.
gi ačiū visiems kalbėtojams, kuL.
Putnam.
Demokratų
kandi

na. Šv. Petro par. bažnyčioje, grįžtų namo. Vyriausis mūsų Daktarai ir dabar duoda pata- rie gražiomis kalbomis sveikino
DAKTARAI
PARSIDUODA PIGIAI
į bus dveji mišparai, 2:30 v. pp. vadas, Prezidentas Franklin D. rimus ne tik vedusioms mote-; jubiliatus, būtent: kun. A. Bal- dato į Mass. valstybės guberna
Labai Puiki Farma
Prakalbose dalyvaus
Pirmadienį bus Uždūšinė. Tą Roosevelt, yra demokratas. Jis į rims, bet ir visiems kitiems, jei trušiūnui, Dr. J. Repšiui, Dr. P. torius.
TeL Kirkland 7119
Naujas
penkių kambarių na
pats
Mayoras
Roger
L.
Putnam
’ dieną už maldas, bažnyčių lan- nori, kad jam padėtų tokie vy- Į gu jų sveikata yra pavojuje, ir Lužeckaitei, J. Brazdžiūnui, D.
ir jo žmona, adv. J. Grigalius, mas, apšildomas su steam heat,
Mine Lazachsf«, i kymus, kapų, ir už mišių klau- rai kaip Roger L. Putnam, nes i dar nei vienas už tai nesėdi ka- Kučinskienei, A. Ambrozaitie- p. A. F. Kneižys, ir mums vi maudynė, elektros šviesa, šiltas
1 symą yra teikiami dideli atlai Putnam kooperuos su preziden- ■ Įėjime. Tik įstatymas draudžia ■ nei, A. Brazdžiūnui, p. Janušie'(Lietuvė gydytoja)’
ir šaltas vanduo stuboje. Beveik
dai sieloms skaistykloje.
žudyti gyvybę, mokyti vedusius j nei, E. Brazdžiūnienei ir A. Jes- siems gerai žinomas ir mylimas
tu 100/c visuose reikaluose.
nauji vištininkai ir barnia. Ran
mūsų
tautietis
p.
Jack
Sharkey.
Karo laimėjimas dar neišriš ir jaunus vaikinus ir merginas i kevičiui. Taipgi ačiū daininin400 6roadway,
I So. Bostono lietuvių, Šv. Pet
Šių prakalbų rengėjai kviečia dasi tik trys ir pusė mylių nuo
kėm Sąjungietėm, p. Emilijai
Lietuvos klausimo, nes gimtinis paleistuvauti.
Cambridge, Mass.
ro parapijos, išėjo 250 vaikinų
visus
lietuvius bendrai dalyvau miesto: 45 aktarai žemės. Dėl
Taigi D. P. sako netiesą, jog Daukantienei ir p. Petronėlei
mūsų kraštas bus po svetima
ti šiose prakalbose, nes bus įdo platesnių informacijų kreipki
į U. S. A. karo tarnybą.
alandos: Nuo 2 iki 4
kontrole. Prezidentas Roosevel- QUESTION No. 1 ‘ ‘reiškia nei Brazdžiūnienei, kurios palinks
mu išgirsti kalbant Demokratų tės pas A. J. Kupstį, 332 W.
Štai
vienas
jų
rašo
laišką:
"
Nuo 6 iki 8.
tas yra jau priėmęs mūsų dele mažiau nei daugiau, kaip tik mino jubiliatus ir publiką, nes
kmadlenlale pagal sutarti.
kandidatą į gubernatorius, p. Broadway, South Boston, Mass.
Women’s Aid Corps
gaciją ir prižadėjęs padėti Lie tą”, ką neva tas žurnalas rašo. ir mūsų jubiliatė p. Malinaus
(13-30)
R. L. Putnam ir jo žmoną, kuri ‘
So. Boston, Mass.
tuvai po karo atgauti nepri Jeigu Queetion No. 1 būtų pi kienė yra mūsų Sąjungos kuo
yra labai malonaus būdo ir
: Dear Ladies’—
au ŠOU 2805
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
klausomybę. Roger L. Putnam, liečių balsavimu pravestas, tai pos narė jau 26 metai. Nuošir
TURTAS
It certainly was a pleasant
drauginga
su
visais.
Kaip
jau
demokratų kandidatas į Massa atidarytų duris į šeimas, į jau- dus ačiū svočioms p. E. Braz
SVEIKATA
LIGONIAMS
Dr.J. L Pasakantis
surprise to receive the cigaret
žinome, p. R. L. Putnam buvo
chusetts valstybės gubemato- nimą visiems šundaktariams, džiūnienei ir p. Janušienei, ku
Pamokins būt Sveikais
OPTOMETRISTAS
tes from you lašt month. It was
Gydymas visokių ligų šaknimis,
nesąžiningiem rios parūpino labai gražų tortą pirmtinis iš kandidatų pasisa
rius, taipgi prižadėjo lietuviams . janitoriams,
a surprise because I thought So.
kyti
prieš gimdymo kontrolės Augmenimis. Žievėmis, žiedais, Sėk
447 Broadway
darysiąs viską, kas tik bus ga- į drugštorininkam, biznierėliam jubiliatams. Ačiū vietiniam ku
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
bilių, nes jam rūpėjo apginti visokių augalų lietuviškai, angliškai
Boston had forgotten her boys. ima, kad Lietuva po karo būtų! ir geltonajai spaudai naują biznigam už dalyvavimą bankiete,
So. Boston, Mass.
Dievo įstatymą. Taigi ateinantį ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
I’m so happy that the Lithualigas gydo ir kaip reikia vartoti.
nepriklausoma ir demokratinė' nio šaltinį, kuris sunaikintų ir taipgi ačiū p. A. Daukantui,
OTISO VALANDOS:—
sekmadienį, lapkr. 1 d., Roberts (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
nians of So. Boston had not respublika.
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakaro
,
; tūkstančius gyvybių.
kuris nesuskaitomais atvejais
doleris dabar tik 80 centų.)
Sehool auditorijoje, visi lietu- Kanados
i forgotten.
Seredomis:—
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
Todėl išrodo labai aišku, kad
QUESTION No. 1 yra prieš pasidarbavo netik šiam bankieviai vietiniai ir iŠ apylinkės da- geriausia siųsti Money Orderiu, arba
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
I would have written and
tokie žmonės, kaip Prezidentas j Dievo ir gamtos įstatymus. tui, bet ir visuose kituose pa
J į thanked
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)
you a long time ago Rooseveltas ir Roger L. Put- i Prieš tą pasiūlytą įstatymą ne rengimuose darbuojasi. Labai lyvaukime prakalbose.
PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street,
only I’v done a lot of traveling
nam, gali daugiausia lietuviams: vienas J. E. Kardinolas O’Con- ačiū Dr. p. J. Landžiui, kuris
Tel. ŠOU 2712
SO. BOSTON, MASS.
Lapkričio 3 d. įvyksta rinki
since I received the cigarettes.
pagelbėti, ir todėl jau mūsų pa- i neH pasisakė, bet visa Katalikų taip gražiai ir sumaniai vado- mai. Mums katalikams ši diena
A month ago I was selected
Dr. 1C SeyiMur
LIEPOS tlCDV. PIRMO KUOPIMO
w
čių reikalas sako, kad mes turi Bažnyčia, visi rimtesnieji, saveivavo }>ankieto programai. Ta- yra svarbi, nes tą dieną mes
to
attend the officers training
(LANDŽIUSI > .
TIKRAS
B1CIV
geriną daktarai,’ organizacijos riu ačiū visiems ir visoms, kurie turime atlikti pareigą ne tik
me juos remti.
Lietuvis Gydytojas
schools here at Ft. Benning ,Ga.
John
J.
Grigalus.
j ir pavieniai asmenys, kurie ger- kuomi nors prisidėjo prie šio kaip piliečiai, bet ir kaip kata
Specialybė—Akių, Vidurių
I have been on the go ever
<100% PURE HONEY)
bia šeimas, kurie nori, kad jau- j sėkmingo bankieto surengimo. likai, ginanti Dievo įstatymą.
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. since I arrived. During the week
Rengėja. Laimėjimas ar pralaimėjimas
Lietuvis Pakeltas į Pir- i nimas būtų sveikas ir doras
Vartoja vėliausios konstruk
we
have
no
time
to
ourselves
Maistoi
kĮMfaS/" Gamtos
cijos X-Ray Aparatą.
priklauso nuo mūsų pačių. Jei
mes Klasės Kareivius
Demcrkratu partijos kandidawhatso-ever.
Even
our
ėvenings
Vaistams
Saldumynas
TRIDIUM
Pritaiko Akinius
įI-tas įj Massachusetts valstybės
mes visi vieningai balsuosime
Sveikatai
_ Sveikatai
are
taken
up
with
class
probPenktadienį,
šeštadienį,
ir
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
Pranas V. Mockapetris, pp. gubernatorius, Roger L. Put
•
prieš
“
gimdymo
kontrolę
”
,
tai
lems. SUndays we try to catch Mockapetrų, 385 Park St., Dor- nam išėjo griežtai prieš tą
534 Broadway
KONČIAUS BITININKYSTĖ
up what we lošt during the ehester, Mass., ilgamečių “Dar QUESTION No. 1. Respubliko įdomūs Paveikslai Ir tikrai laimėsime. Kai kurie gal
57 Battery st.. X.. Abincto.. Mu.
So. Boston, Mass.
nesupranta
ką
reiškia
tas
taip
Simus
dolerių dovanų, kur,, ,rodys,
week.
nusius nėra tikras b.čių medus
bininko” skaitytojų sūnus, pa nų kandidatas gub. Leverett Į Paskaita Apie Lietuva gražiai sutvarkytas “birth conIf I graduate, I will receive a keltas į pirmos klasės kareivio Saltonstali taip pat asmeniai i
Šis pasaulinis karas už tautų trol” klausimas. Nesigilinant
Lietuvis Dantistas
commission as 2nd Ueutenant rangą. Sveikiname!
MEDAUS KAINA —
pasisakė balsuosiąs prieš. Rim laisvę atkirto visiškai susisieki atrodo, kad čia tikrai nešama
in
the
Army
of
the
United
Kvorta, stiklinė______ 85c.
“Darbininko” redakcija šias tesnieji protestantai ministeA. L. Kapočius
mą su Lietuva. Ji ten dabar ne mums gerovė. Bet reikia pažiū 5 svarai ---------------- $1.25
States.
žinias gavo iš Army Air Forces riai taip pat prieš.
517 E. Broadway,
Any soldier likęs to receive Replacement Training Center, Todėl antradienį, lapkričio ša sunkų okupantų nacių jungą, rėti giliau. Pravedus gimdymo Galionas, 12 svarų----- $3.00
SOUTH BOSTON. MASS.
j Kaip ji atrodė kuomet laisva kontrolės bilių, geltonoji spau Persiuntimą mes patys apmo
mail. I’d appreciate to hear the Atlantic, N. J.
Tel. SOUth Boston 2660
(Novesnber) 3 d. visi šviesūs ir
! buvo, kaip ten žmonės gyveno da turėtų laisvas rankas rašyti kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo news from “Southie” from all
dori
piliečiai
savo
balsais
at

Končiaus Bitininkystė
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Ud 9 v. v.
į ir darbavosi, prieš šį karą, tai šlykščiausius aprašymus ir sa
Good luck, thank you and
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
meskite tą QUESTION No. 1, j pamatysite atvykę į bažnytinę vo puslapius užpildytų tokiais
IVAIROS
SKELBIMAI
57 Battery SL,
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. God Bless you all.
padėdami
kryžiuką
šalę
NO.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
No. Abington, Mass.
salę Lapkričio 8 d., 3 vai. po pat paveikslais, pasiremdami,
Sincerely Yours,
(pagal sutarti)
Nesiduokite suklaidinti D. P. ir pietų, So. Bostone. Tą dieną, kad tai vis žmonijos naudai.
Candidate
kitų pasakoms.
A. K. minėtu laiku, kun. K. Jenkus Mūsų jaunimas iš tokių laikraš
SO. BOSTON
Bemard F. Jakunskas
GRABORIAI
Tel. TROwbridge 6330
rodys įdomius paveikslus iš Lie- čių ir žurnalų tik išmoktų kaip
Cand. B. F. Jakunskas
kuriuos jis nutraukė Lie-' prarasti dorą, o praradus dorą,
15th Co. 2nd"Student Training
BeyView Motor Service Lietuvį Demokratų Grupės tuvos,
J. Repshis, M. D. Reg.
tuvoje besilankydamas. Rody- j laukia išnaudotojai. Nereikia
Fort Benning, Georgia.
BTUDEBAKER
S.Barasevi3usirSūnu$
Susirinkimas
damas apie juos paaiškins. Iš- ra-šyti ir aiškinti kodėl mes tuMOTERIS PAGELBININKB
(REPŠYS)
Automobilių Ir Trakų AgentBra
rime balsuoti prieš gimdymo
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
klausę
jo
paskaitos
ir
pamatęs
Taisomo visokių lSdirbysčių auto
LANKĖSI
Trečiadienį, spalių 21 d., 8 v.
Lietuvis Gydytojas
BALSAMUOTOJAS
mobilius. Taisymo ir demonstravl
kontrolės pravedimą, nes šis
Turi Notaro Teiaea
vakare,
Copley Plaza viešbuty paveikslus jausitės kaip patys
mo
vieta:
įstatymas tik tinka tiems, kurie
Ketvirtadienį, spalių 29 d.,
278 HARVARD STREET
buvę
Lietuvoje.
Paskaitą
ruošia
254 W. Broadway,
je įvyko lietuvių demokratų
Kampas Inman arti Central Są.
nesiskaito su sielos egzistavi
“Darbininke” lankėsi Ona ir
Lietuvos
Dukterų
po
Globa
M.
SO. BOSTON, MASS.
CAMBRIDGE, MASS.
grupės
susirinkimas.
Ši
grupė
1 HamfinStJr E. 8th SL
mu. Taigi lapkričio 3 d. visi ant
Tel. SOUth Boston 2590
Ksaveras Plikomai iš Cambrid
Švč.
Draugija.
Tą
pačią
dieną,
SOUTH BOSTON, MASS.
Ofiso Valandos 2—t ir 6—8.
darbuojasi mayoro Roger L.
Question No. 1, balsuokime
Sūnaus gyvenamoji vieta:
ge, Mass. Pp. Pilkoniai yra seni Jos. KapočiOnae Ir Peter TroMoka9 vai. ryte bus šios draugijos “NO”. Padėkime -kryžiuką šalę
638 Dorchester Avė.
Putnam,
kandidato
į
Mass.
vals

Savininkai
LDS 8-tos kp., nariai ir nuolat!
mišios
už
mirusias
nares.
Rap.
TeL COLumbia 2537
NO.
tybės gubernatorius, naudai.
niai “Darbininko” rėmėjai. At
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Susirinkime, vadovaujant adv.
silankymo proga, pp. Pilkoniai
Politiškas Skelbimas
J. Grigaliui, dalyvavo šie asme
CASPER
“Darbininko” palaikymui auko
Brolis Kontiim
nys: p. C. Melioudis) Chairman
FUNERAL
HOME
Soslh Boston taroje jo $5.00.
CONSTABLE
187
Dorchester
Street
of
the
račiai
groups,
Mayoro
R.
★
★
★
★
Real Estate A Insurance
South Boston, Mase.
BROLIAI BTRAKAUSKAI, Sav.
JUSTICE OF THE PEACE
L. Putnam sekretorius p. FizKalbės
Per
Radio
Automobilistai! Jei jūs norite,
dgerald, adv. J. Cunis, adv. J.
Joseph W. Casper
598 E. Broadway,
kad Jūsų karas ilgai laikytų ir
šeštadienį,
spalių
31
d.,
2
vai
(KASRERAS)
Gailius,
adv.
F.
J.
Bagočius.
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
SO. BOSTON, MASS.
Laidotuvių Direktorius Ir
i
p. p. Darbininkų radio progra
adv. A. Young, J. Mikalauskas,
Balsamuotojas
Telephone South Boston 1761
Nuvalom aurvima karus Ir
NOTARY PUBLIC
moj —WCOP kalbės Jack SharRes. 120 Marine Road
A Namaksy, J. Žemaitis. W. I
Patarnavimas Dieną tr Nakų
Tel. SOUth Boston 2483
key, buvęs sunkiojo svorio bok
Buckley (Bačinskas), J. Ro
Koplyčia Šermenims Dykai
Kopt
L2
F'
Tel. BOU 9539
Tek ŠOU Boston 1437
COAL-COKE-OIL
so champijonas ir kiti kalbėto
man, A. Zavackas ir A. Dau-|
ŠOU Boston 3960
541 Braadway
B<
Mass.
kantas. Susirinkimo tikslas bu
jaivo, kad sudarius, stiprius pla3729
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Politinis Atsišaukimas

Aklas Aklam Rodo

VIETINĖS ŽINIOS

Cambridge, Mass.

MEDUS

joj šis

RE-ELECT

SENATOR HENRY CABOT

» —A

-

- g------- —--------

umnaman rumirorc lo.

NOVENOS

MOVERB—

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA

.

prie *v. PranciSkaus Asyžiečio. Kaina ..........................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina
----ui Sielas Skaistykloje. Kaina ........................._..............
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

15c.
20c.
15c.
20c.
15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

1326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

nūs ir kad tiksliai būtų galima
informuoti visus Mass. valsty
bės lietuvius, kad visi lietuviai
atėjus lapkričio 3 dienos rinki
mams atiduotų savo balsus už
p. Roger L. Putnam. Susirinki
mas užgyrė, kad adv. p. J. Gri
galius vadovauja lietuvių demo
kratų komitetui. A. Daukantas.

LODGE

ZALETSKAS

FUNERAL

HOME

East Broadway

AKCIJOS VYRAS
VISIEMS ŽMONĖMS

. JUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalėtokas
F. E. Zaletokae
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dienį Ir naktį
Koplyčia iermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. 9OU Boston 0915
Tel. ŠOU Boston 2609

darbininkas

Penktadienis, Spalių 30, 1942

a

(Politiškas Skelbimas)

(Politiškas Skelbimas)

Nors oras iš ryto buvo šalto
kas, bet tas nesulaikė geros va
Spalių 11 d. š. m. Šv. Vardo lios žmonių nuo važiavimo į
draugija iškilmingai minėjo sa Seimą.
vo mėnesinę dieną. Kasmet tą Prieš 10 vai. rytą žmonės pradieną įvykdavo Šv. Vardo įdėjo rinktis, vieni apėję stacidraugijų didelė parada, bet šį- ’ jas. Wti apžiūrėję gražias vietas
met Vyskupija prašė visų tą
šventoves. Yra viena stacija
dieną paminėti bažnytinėmis a- *r New Britainiečių įtaisyta,
ra kopija Aušros Vartų paveik
būtent, penktoji stacija.
C. BROOKLYN. N. Y.
, slo
peigomis,
Vilniuje. Jo darbas pradėtas
Mūsų Šv. Vardo draugija pui- Visi atvykusieji gėrėjosi Magegužės mėn. 1941, ir baigtas
VYSKUPO ATSILANKYMAS
kiaušiai atliko savo pareigą. Vi- rianapolio vaizdais,
liepos mėn. 1942. Visas darbas
si nariai susirinko, pasipuošę | A a. Kun. Dr. J. Navicko kaSpalių 11 d. teikėsi atsilanky
atliktas vieno asmens dailinin
ti į mūsų, Šv. Jurgio parap. baž
žcnklais, bendrai išklausė šv. pag yra labai gražiai papuoštas
ko Jono Subačiaus. Darbas yra
nyčią, Brooklyno Vyskupo pa
mišių-ir priėmė Šv. Komuniją. I gėlėmis. Jojo kapas traukė
tikrai meniškas - artistiškas.
dėjėjas J. E. vyskupas R. A.
Giedotas šv. mišias atnašavo kiekvieną su malda. Jau antri
Tad netik Šv. Jurgio par. lietu
Kearney. Jis pašventino naują
kleb. kun. L. Vaicekauskas.
Į meteliai, kaip ilsisi amžinybėje,
viams yra proga pasimelsti prie
Aušros Vartų Dievo Motinos
Po pietų visi draugijos nariai 5^ rodoSj jįg įr dabar tebėra
Aušros Vartų stebuklingo Ne
garbei pavestą altorių ir suteikė
susirinko į Šv. Vardo draugijos su mumLS„ nes jo kilnūs darbai
kaltos Mergelės paveikslo, bet
Sutvirtinimo Sakramentą. Apei
svetainę, kur susirikiavę ir be- tebėra gyvi.
viso Brooklyno ir apylinkės lie
įtrinkite
gos buvo tikrai žavėjančios ir
nui grojant, kuriam vadovavo 10 vai. rytą įvyko iškilmingos
tuviams jį turėtų nors retkar
darė malonų įspūdį. Graži suti
p. V. Jerusevičius, Jr., nuėjo į Šv. Mišios. Dvyliktą valandą
į
SIUOS VYRUS
čiais lankyti, o iš kitur atvažia
kimo procesija, įspūdingas cho
bažnyčią, kur 4 vai. įvyko pietūs, kuriuos pagamino Varg
1
vę į Brooklyną - New Yorką, ne
nw
Kute
ro giedojimas, perpildyta žmo
Šventoji Valanda.
dienės Seselės. 2 vai. po pietų
turėtų irgi apleisti nepamatę,
nėmis bažnyčia, atkreipė ir pa
Sustiprina
Pirmiausia atkalbėtas rožan- prasidėjo Seimo posėdžiai. Seikaipo meno kūrinį, kuris yra
ties Ganytojo dėmesį, ką jis
čius
ir kitos maldos. Kleb. kun. mo saję puošė Amerikos ir LieRanka
taip arti lietuvio širdžiai.
pats džiaugdamasis pareiškė
L
Vaicekauskas
pasakė tai die- tu vos vėliavos. Stalai buvo apMūsų
Šios naujos šventyklos suma
savo pamoksle.
nai pritaikintą pamokslą. Po to dengtas lietuvaičių rankų darnytojas ir įkūrėjas yra vietos
VYRIAUSIAM VADUI
įvyko procesija aplink bažnyčią. Į bo audiniais.
į klebonas kun. K. Paulionis, nes
TRUPUTĮ APIE NAUJĄ
Baldakimą nešė draugijos na-į Seimo posėdžius pradėjo mai
Pažvelgus į Mayoro Roger L. Putnam ir Congressman Joseph
J tik jo rūpestingumu šis darbas
ALTORIŲ
nai. Bažnyčioje buvo iškeltos da TT. Marijonų Provincijolas
E. Casey rekordus, aiškiai pamatysi, kad šie vyrai yra lojalūs
Naujas altorius pastatytas vi atliktas. Be abejo, daug nuopel
Amerikos ir Lietuvos vėliavos,' Kun. Dr. K. Rėklaitis. Po malir pilnai atsidavę tam reikalui, už kurį šiandien kariauname.
dury bažnyčios, prie sienos, kai nų turi šiame atvejuje ir duosAbu
turi
platų
patyrimą
viešame
darbe.
Abu
yra
pereito
karo
kurias taip pat nešė procesijoje.1 dos sveikino seimo dalyvius.
rėje pusėje. Aukščio apie 16 pė nūs parapijonys, kurių aukomis
veteranai. Jie pilnai užsitarnauja mūsų paramos.
Grojo benas. Visi maldininkai Taipgi buvo ir daugiau sveikinidų, pločio — 7įĄ. Stilius — go šios šventyklos lėšos buvo pa
giedojo giesmes. Tai buvo labai mų.
BALSUOK UŽ VISĄ DEMOKRATIŠKĄ TKIETĄ
tikos. Abiejuose Aušros Vartų dengtos. Aukos dar ir dabar
iškilmingos ir įspūdingos pa Iš raportų sužinojome, kad a.
For Lt. Governor......................................MAYOR JOHN C. CARR
paveikslo šonuose randasi po plaukia. Anot patarlės — vie
maldos ir procesija.
a. kun. dr. Navicko fondas au
For State Auditor......................................THOMAS J. BUCKLEY
dvi nedideles statulas, kaip tai: nybėj — galybė.
Kleb.
kun.
Vaicekauskas
pasga. Padaryta daug naudingų
For State Treasurer..................................... FRANCIS X. H U RLE Y
Šv. Veronikos, šv. Elzbietos, Šv.*1
kui
suteikė
Popiežiaus
palaimi1
nutarimų. Seimas baigėsi 5 vai.
For
Secretary
of
State
................................
JOSEPH
J.
BUCKLEY
40 VAL. ATLAIDAI
Onos ir Marijos Magdalenos.
For Atty. General ............................................... JAMES E. AGNEW
nimą ir palaiminimą Švč. Sa- Pq pietų. Po seimo parodyta
Žemiau statulų nedidelio forma
Spaliu 18 d. mūsų bažnyčioje
kramentu.
i gražūs judami paveikslai, šešRINKIMAL ANTRADIENL LAPKRIČIO 3 DIENĄ
to nupiešta, kairėje pusėje Šv. įvyko metiniai 40 vai. atlaidai,
Visi apgailestavo savo drau- tą vai. skani vakariptič Po vaKristopo paveikslas, dešinėj — pastebėtina, kad šiais metais
gijos sekretoriaus, p. K. Alek- karienės, kupini gražių įspūLietuvos Vytis. Pats Aušros daugiau žmonių lankėsi bažny
navičiaus, kuris turi sužeistą džių, skirstėsi į namus.
T .M.
Presiden^ooseve/fNFEDSThem
Vartų paveikslas randasi vidu čioje ir pasinaudojo dvasinėmis
ranką, bet jis vistiek dalyvavo!
—----------ryj altoriaus. Jis yra 30x46 co- malonėmis. Gražus tai reiškišiose iškilmėse. Visi linki jam i
VATERBIIRY, CONN.
lių didumo. Padarytas iš metalo • nys. Atlaidai praėjo tikrai įspūpasveikti.
----------John J. Grigaluc, 52 G St.. So. Boston. Mass.
---------Spalių 17 d. Lietuvių Ūkesų
ir apauksuotas. Pati karūna iš- dingai. Gražiai išpuošta bažnypuošta brangiais akmenimis. Į čia, ypač cbdysis altorius ir priežiūroje ir vadovybėje buvo choras, kitą — procesijoje ei- žmonių. Bet dauguma dirba Spalių 10 ir 11 dd. Šv. Vardo politinis klūbas minėjo savo 50
Ant kaklo matosi aiškiai, iš tos naujasis Aušros Vartų. Tai gar- sutvarkyta graži procesija. Pa-1 nantieji. Į tokį bendrą giedoji-' sekmadieniais ir naktimis, tokiu draugijos klūbas surengė juda- metų gyvavimo sukaktį dideliu
pačios medžiagos išgreviruoti bėsesutėmspranciškietėms,
žymėtina, kad pirmu kartu Šv. mą turėtų įsisiūbuoti visi esan- būdu negalėjo dalyvauti. Paja- muosius paveikslus lietuvių ka- bankietu savo svetainėje. Apart
karoliai, šis paveikslas yra tik- kurios taipmeniškai išpuošė. Jų Vardo vyrų d-ja ėjo procesijoje, tieji bažnyčioj. Reikia- tikėtis, mų buvo $159.20. Išmokėjimų reivių naudai. Paveikslus rodė klubo narių, dalyvavo daug įžynešdami savo vėliavą, kurią ne- kad Šv. Vardo vyrų D-ja, kitą $98.45. Pelno iš šokių liko $60.- pp. S. Baurušaitis ir B. Dragū-. mįų SVečių, kaip tai: Conn. valsC»«»«SCMKWSSaS3SSC>6SK»CS«SSSSXSSXStSCMt3OtSSS^^
šė atostogoms parvykęs1 iš ka- kartą jau vyriškai užtrauks. 75. Aukų surinkta $58.50. Viso nas. Jie jokio už tai atlyginimo ‘ tyb6s gubernatorius Robert A.
MASOM FURNITURE CO.
riuomenės buvusis choristas ir Bravo, vyrai, už jūsų drąsą! bendrai priduota iždininkui neėmė. Garbė jiems. Paveikslai Hurley su žmona; miesto mayovisiems patiko. Padarytas pel- ras vincent A. Scully; aldermaNamų Reikmenys
kolektorius karys Povylas Za- Svečių kunigų buvo daug visais $119.25.
nas,
iš kurio bus nupirktos doe Laskey; aldermanas W.
borskis. Choras, muz. J. Brun- vakarais. Visus pamokslus sakė
New Bedford, Mass.
Rengimo komisijai priklauso vanos ir pasiųstos lietuviams Kolbeck; adv. C. Balanda; asedzos vedamas, tikrai galingai ir misionierius kun. K. Žvirblis, padėka už uolų ir rūpestingą
kareiviams Šv. Kalėdoms. Tąjg^^ j jenušaitis; šerifas A.
įspūdingai giedojo, įpatingai Domininkonas. Šie atlaidai pa pasidarbavimą; klebonui kun.
darbą atlikti apsiėmė Vytis, P-' Francis; adv. A. Bronsky; Dr.
liko visuose gražaus įspūdžio. ;
J. J. DUANE
E. Gradeckui už suteikimą sve S. Baurušaitis.
tai atkreipė kiekvieno dėmesį
*
į M. J. Colney; Dr. J. Stanislotainės
už
mažą
kainą;
visiems,
gražioji
Mozarto
Magnificat.
Namų Ardytojai—Medžio Medegos
BAZARAS
kurie šokių metu energingai Spalių 12 d. įvyko Šv. Vardo vaitis kitl’
Procesijoje giedojo ‘Garbė ir
maršui vadovavo
600 Southern Artery,
Quincy, Mass.
Jaunų motėm draugija rengia dirbo, taipgi, kurie atsilankė į draugijos susirinkimas, savo!
Šlovė” papunkčiai, vieną posmą bazarą, kuris įvyks šeštadienį, šokius ir gausiai aukavo. Pilnai svetainėje. Susirinkimą vedė gubernatorius Robert A. Hurlapkričio 7 d. 1942, parapijos galima jausti, kad atliktas gra- pinn. K. Nekrašis. Draugija ge- ley ir P‘ A’ Petrauskaitė. Marsvetainėje, 207 York.SL, Brook- £us darbas, ir mūsų kareiviai rai gyvuoja ir smarkiai veikia. šalka buvo P’ J* Jenušaitislyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. va- pasidžiaugs gavę dovanas Kalė- Daug narių išėjo karo tarny-* Po to, p. S. Vedziūnas, rengibon. Nutarta nupirkti jiems do- mo komisijos narys’ pasakė
kare. Šį parengimą turėtų skai- dų šventėms.
1tlingai paremti visi, nes bus j Prašome visų giminių, pažįs- vanas ir pasiųsti. Perskaitytas žanginę kalb* ir pakvietė ta
' gražių dovanų, šokiai, užkan- tarnų, kurie žino antrašus lie- ktiškas nuo Seserų Pranciškie- masteriu klūbo Pimi^ką p.
į džiai, prieg tam, šios jaunos tuvių kareivių, priduokite ko- čių. Prašo aukos. Paskirta K‘ Cvirką‘ Toastmasteris, pasamoterėlės jau atsižymėjo savo misijai, kad neliktų nei vieno $35.00. Prie draugijos prisira- kęs sveikinimo kalbelę, pakvie
parengimais gražiems tikslams, kareivio, kuris negautų dovanų, tė šie nariai: V. Grinevičius, P. tė šiuos kaI**ojus: gub. HurDragūnas, P. Velivis, T. Mečio-lley’ “ayorą ’ Scully, p. V. Zubtai ir jų parengimus reikia rem
Wūbo pir’
ti visiems. Bazaras tęsis tik vie Šv. Kazimiero parapijos ba nis ir A. Kamičaitis. Sveikina- rioką’ kaipo
me!
,
Rap
t
mininką,
pp.
B.
Bagdoną,
V. Jozaras,
kuris
įvyksta
kiekvieną
ną dieną, tad nepraleiskit pro
__________
j
kubonį,
E.
Lasky,
Dr.
Colney,
šeštadienio vakarą, užsibaigs
gos į jį neatsilankę.
spalių 31 d. Klebonas prašo vi
NE* BRITAIN. CONN.
w Kolb“k ir kitus
Gub. Hurley giliai įvertino
BOSTONIEČIAI BROOKLYNE sų, kurie turi paėmę platinti
klubo paramą šiai šaliai, nes
ĮSPŪDŽIAI
Iš
MARIANA

Neseniai lankėsi Brooklyno knygutes dėl Apsigynimo Boklūbas iki šiol pirko už $50,000.POLIO
apylinkėje bostoniečiai Geruls-,nų, kad sugrąžintų, nes trauki00 J. V. Karo Apsigynimo BonPereitą sekmadienį, spalių 25 dsų.
kių ir Sevinčiūnų šeimos. Stap- mas bus paskutinį vakarą.
d.
Marianapolio Kolegijoj įvy-j Parengimas pavyko. Visi datelėjo ir Centro Brooklyn, kur
ko
tos kolegijos Rėmėjų seimas.. lyviai buvo patenkinti.
Yla.
Spalių 23 d., klebonas kun. E.
seniau vienas iš šių svečių čia, _ , ,
.
_
Gradeckas minėjo savo gimta
gyveno. Atlankė Šv. Jurgio par. ’
POLITIŠKAS SKELBIMAS
dienį. Ta proga jo tėveliai, gi
bažnyčią ir labai gėrėjosi nauju
minės ir prieteliai iš New Bri
Aušros Vartų altoriumi. Ka
tain, ir Waterbury, atvyko pa
DisfrictAttorn^
dangi buvo šventadienis ir dar
sveikinti kleboną ir apdovanojo
tuom laiku vestuvės, tai susiragražiomis dovanomis. Gaila,
do savo pažįstamų ir net «VO ka l
parapijiečiai
parapijonų iš Lietuvos — Yla,
f. c ............
... ..
nežinojo, kada įvyko klebono
kių. Svečiai is čia išsivežė era- .
. *. . , ..
.......
_ , . .
' gimtadienis, šios kolonijos kožių įspūdžių, p. Gerulskis yra
,
.
...
,,Žymus ...
.
•
. i respondente
ir visi *parapijieniTniorais
*
*■
*
biznierius ir bostoniečiai sveikina savo kleboną ir
Į čiams plačiai žinomas. Jų paly
linki sveikam sulaukti dar daug
KAIP KODO BEŠALIŠKI READERS'S DIGEST TYRIMAI
dovais jiems buvo jų malonios
OWEN A. HOBAN yra tik
linksmų gimtadienių.
rai pasižymčfca »avo tarny
žmonos.
boje kaipo Diatrict Attorney.
Jo administracija, jo fttabas
Šiuo metu rimtai serga Julius
SKONTS, tai rūkytojų pirmas dalykas! Pride
ir jis pats tikrai užsitarnau
dant natūralų skonį brangiausio tabako, kuris
Kudarauskas, mūsų geras para
ja pagyrimo nuo Worcester
NE*
RAVĖK.
CONN.
randasi Old Gold. patenkina milijonus.
County.
pijietės, Agnieškos KudarausCHARLES T. TATMAN,
New Haven’o Lietuvių Drau-; kienės sūnus. Taipgi serga KaTaip gi, bepartyvis Reader’s Digest bandymas
242 Salisbury St.,
7 vadovaujančių cigaretų. parodė, kad Old Gold
gijų sąryšio rengti šokiai, spa- zimieras Šidlauskas, ilgametis
Worcester, Mass.
mažiausiai yra nikotino, mažiausiai įrituojančių
lių 18 d., sukėlimui lėšų dėl pa SLRKA 116 kuopos narys ir
savybių — tars and resins! Tūkstančiai džiau
siuntimo dovanų lietuviams ka užrašų raštininkas. Linkime,
giasi Old Goldą Šiandien, išbandyk juos!
reiviams, kurie iš mūsų koloni kad gerasis Dievas sustiprintų
P. Lorillard Company. Established 1760
jos išvyko į kariuomenę, pavy ligonius skausmuose ir sugrąDEL PERGALES—DEL TAVO ATEITIES—PIRK KARO BONUS IR ŠTAMPAS
ko, nors galėjo būti daugiau ižintų sveikatą.

KURMY, N. J.

Remia Prezidentą Rooseveltą!

VALSTYBIŲ ZIMBS
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MĖGSTA
Milijonai rūkytojų

Oto Goto
Skaniausi cigaretę,

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA

Nikotino

Erzinančių Savybių

0WEN A.

