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(LKFSB) Patyrėme, kad
visa eilė Sibiran ištremtų
lietuvių iš Kansko kalėji
mo perkelta į naują vietą.
Čia dabar jų yra apie 85,
tarp jų buvęs prezidentas
Aleksandras Stulginskis,
buvęs teisingumo ministeris Šilingas, pulkininkas
Kazlauskas
(50 metų),
majoras Pomierskis (45
m.). Tasai kalėjimas —
medinis barakas. Miegoti
tenka ant grindų. Per die
ną gauna lėkštę sriubos ir
apie 14 uncijų duonos. Ka
liniams pasakyta, kad jie
galėtų dar gauti lėkštę
sriubos ir dar apie 7 unc.
duonos, jei jie išdirbtų nu
statytą darbo porciją, ta
čiau tie darbo kiekiai nus
tatomi taip dideli, kad
tremtinių jėgos neišneša įvykdyti skiriamas normas.
Per dieną tenka dirbti net
14 valandų. Darbas — kir
sti medžius, ritinti sieno
jus ir rauti kelmus. Ka
dangi tuose kraštuose jau
vadinamos taigos sritis,
tai tremtiniams kartais
tenka stovėti iki kelių ar
iki juosmens vandenyje.
Dar viena varginanti ap
linkybė, kad j darbą kar
tais tenka eiti 6 mylias.
Tremtiniai turi keltis 4 v.
ryto. Prez. Stulginskis ir
nemažai kitų yra labai iš
vargę. Kai kurie jau visiš
kai beveik nebegali dirbti.
Buvęs min. šilingas, seny
vo amžiaus ir žemo ūgio
žmogus, ypač sunkiai teįstengė dirbti ir dėlto turė-
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Naciai Siunčia Iš Rusijos 40 Di
vizijų PrieĮJung^Valstybes
Italai Užėmė Corsicą - Parašiutais
Nusileido Tunisijoj — Rotnmel Ban
dęs Pabėgti Iš Egipto.

Ankara, Turkija, lapkri-(vienytom Tautom ir atsičio 12 — Praneša, kad A-. šaukė j visus prancūzus
dolfas Hitleris savo karo nekovoti prieš Jung. Valsmašiną stumia iš Rusijos į tybių karo jėgas. Prancūvakarus kovai prieš Ame- zijos gen. Giraud taip pat,
rikos - Britanijos ofensy- slapta pabėgęs iš Prancū
zijos į Šiaurės Afriką, pri
vą.
Vienas pranešimas gau sidėjo prie Amerikos karo
tas iš gerai informuotų jėgų ir atsišaukė į pranšaltinių sako, kad Jugo-' cūzus kovoti prieš Ašį.
Kai pasklido gandai, kad kavos kiekybė bus aprubežiuota, bet užtektina, vienok minios baimė
i
slavijoj ir Vengrijoj na Kovojančių
prancūzų
dėl kavos trūkumo nenukrito, bet sustiprėjo. Ir štai vaizdas parodo, kai eilės piliečių New Yorko
ciai skubiai padarė pasi- gen. Charles De Gaulle at
mieste eina gauti kavos. Krautuvės gi politika —pirmas atėjai, pirmas gavai, ligi kiekybė kavo s
! ruošimus ir įsakė tuojau sišaukė į kovojančius
ištuštės. Po panašių minios žygių dėl bet kokios rūšies prekių, seka paskirstymas (rationing).
ištraukti 40 divizijų savo; prancūzus stoti į Sąjungi------------------------------------------------------ -------- ------------------ «--------------------------------- ---------kanuomenes is Rusijos ir(ninkų eiles su savo gį^.
PARAŠIUTNINKAI SUNAIKI vežti vakarų Imk. Tai bus iaįs> iaįvaįs įr lėktuvais.
apie trečdalis nacių ka Pranešama, kad Ašis da
NO 13 NACIŲ LĖKTUVŲ
riuomenės, kuri buvo Ru ro susistiprinimus Sardini
sijoje.
joj.
Londonas,
lapkr.
12
—
Hitleris vėl vieną sutar
10 Kitų Sužalojo
Naciai ir italai žaibo grei- tį sulaužė, būtent, paliau
Londonas, lapkr. 12 — Sumažins Gąsdino Kiekį
. If ~ "T
.
,
. ! tumu perėjo neokupuotą bų sutartį su Prancūzija,
Maskva, lapkr. 12 — So- kad naciai prarado 300 ka- Prancūziją įr pasiekė Vi- kurią pasirašė birželio 24,
Pajėgingos Sąjungininkų
karo jėgos, kurias sudaro Washington, D. C., lapkr. vietų Rusija* raudonajai reivių ir 21 tanką.
duržemio jūros pakraš 1940. Neokupuota Prancū
rinktiniausi vyrai, laivy 12 — Aliejaus ir gasolino armijai daug gelbsti kovo
čius, įsiveržė į Corsicą ir zijos dalis tapo nacių oku
■
nas ir oro jėgos, artinasi pristatymas į Rytines val ti su priešu visuose fron
k’ ,21
oru pasiekė ir parašiutais puota ir valdoma. Marša
Tunisijos rubežiaus, kur stybes dar nepagerėjo. Jei tuose. Raudonieji paranusileido Tunisijoj, kada las Petain ir Lavai yra be
1500 MyHų
do į aeroturės susiremti su priešu gu taip bus, tai aliejaus ir šiutninkai
Jung. Valstybių karo jė- jėgiai. Lavai visuomet bu
osios jū- Iš šiaurės Afrikos, lapkr. 8OS užėmė svarbias pozici- vo palankus naciams. Ta
— Ašies jėgomis. Sakoma, gasolino kiekis vartoto dromą prie
lėktu- * - —
kad Britai pasiuntė 150,- jams bus sumažintas. Ofi ros ir
- ’kad- Ameri*
• 'jas
čiau Petain dar gali sulošti
(12 -į Praneša,
J33 Šiaurės
Siaurės Afrikoje.
Afrikoje,
vus.
Iš
cialiai
praneša,
kad
yra.
da

000 kareivių, kurie stos
ir
ikosparaiiutninkai lėkė iš! Prancūzijos karo jqgų svarbią rolę, kada prasidės
bendrai su Amerikos ka- romi planai, kad jeigu ne
at - Anglijos lėktuvais ir pada- vadas, admirolas Jean smarkieji mūšiai prie Vi
jo daug pakelti. Paskutinė riuomene dideliam žygiui. bus galimybės pristatyti
Sovietų karo jėgos at-,
sustoiimo 1500 mylių Darian šiaurės Afrikoje, duržemio jūros tarp Jung.
daugiau aliejaus kurui, tai
mis žiniomis prez. Stulgin
kelionę. Jie lėkė į Šiaurės patekęs į Jung. Valstybių Valstybių - Britanijos ir
Vokiečių
pranešimai
skis iš minėtos tremtinių skelbia, kad Sąjungininkai pirmiausia bus sumažinta
kad ptagelbė““■nelaisvę'stojo *talką Su Vokietijos nacių ašies.
stovyklos išgabentas neži turi sutraukę prie Gibral gasolino kiekis automobi .__ i_______ 4..___ 2L
rinestą Olistams, ypatingai tiems, mia nacius ir atgauna po ;viešiems užimti miestą
noma kryptimi.
taro tris Lėktuvlaivus, du kurie automobilius vartoja zicįjas. Be to,daugiau kaipl”“' Tai Pirma tokia USa
kovos laivus, 4 kruiserius, tik pasivažinėjimui (plea- platūnas nacių savanoriai kareivių kelionė invazijai.
14 destrojerių ir daugiau
Nei vienas iš parašiut
Prieš 20 Mėty Susirinko kaip 40 transportinių lai sure),kad galėtų atvežti pasidavė raudonajai armi ninku,
išskyrus vadą pulk.' Washington, D. C., lapkr. tilerijos ir tankų eilės, ku
jai. Nalčiko apylinkėje na
daugiau aliejaus kūrui.
Pirmasis Lietuvos Seimas vų.
Kaip žinoma, dabar yra ciai puolė raudonuosius, Raff, nežinojo kur jie le- 12 — Vakar visuose Ame- rios buvo ištrenktos iš
Britanija jungia savo ka įsakymas visiems automo bet su dideliais priešui kia. Tik pasiekę vietą su rikos didmiesčiuose įvyko stovyklų ir paimtos į ne
ro jėgas su Amerikos jė bilistams, kad kuris turi nuostoliais puolimus at žinojo, jog jie yra Šiaurės Paliaubų dienos minėji laisvę, dabar prašosi pri
(LKFSB) Steigiamasis gomis kovai prieš Ašį.
mai. Reikšmingiausias mi imti į Amerikos karo tar
daugiau kaip 5 padangas mušė. Komunikatas sako, Afrikoje.
Lietuvos seimas priėmęs
nėjimas įvyko Tautiniuo nybą kovai prieš Ašį.
(tires) savo automobiliui,
Lietuvos konstituciją ir įse kapuose, Arlington, Va., Prancūzijos gen. Henri
tai turi parduoti valdžios
NACIAI GALVATRŪKČIAIS prie
vykdęs eilę kitų svarbių Prancūzų Laivynas Teutone įgaliotai agentūrai — Anežinomojo kareivio Girauds parašė atsišauki
valstybės kūrimo darbų iš
kapo. Turiningą kalbą pa mą į prancūzus, kuris bu
merican Railway Express.
Nacių "Protekcijoj"
BĖGA IŠ EGIPTO
siskirstė 1922 metų vasa
sakė Prezidentas Roose- vo atspausdintas ir pasBe to, šį mėnesį prieš 22 d.
rą. Buvo paskelbti rinki Londonas, lapkr. 12 — kiekvienas turi išpildyti
veltas. Prisiminęs pereito Į kleistas iš lėktuvų, kad APrancūzai Nuoširdžiai
mai pirmojo normalaus Vichy radio skelbia, kad naują aplikaciją gavimui Cidi Barrani, Egiptas,—
pasaulinio karo didvyrius, Į merikiečius nuoširdžiai suLietuvos seimo. Buvo iš Prancūzijos laivynas Tou- gasolino. Naujoje aplikaci- lapkr. 12 — Paskutinis Apareiškė, kad dabar perga- tiktų ir nedarytų jokio sa
Sutinka Amerikiečius
rinkti 78 atstovai, kurie lono uoste pasiliekąs na- joje turi būti pažymėta pa šies karo jėgų pasipriešini
lė neišvengiama, nes Pran- Į botažo. Prancūzai tą atsipirmam posėdžiui susirin čių “protekcijoj”, po to, dangų (tires) skaičius ir mas vakarinėje Egipto da Washington, D. C., lapkr. Į cūzija, kuri buvo priešo šaukimą nuoširdžiai priėko 1922 m. lapkričio 13 kada jo vadovybė užtikri- jų serijinis numeris. Prie- lyje sutriuškintas,
_ . _ir na_ 12 — Karo Departmento! paklupdyta ant kelių, ke- mė ir jų daugelis veržiasi į
dieną. Tų pačių metų pa no naciams, jog jie “ginsis šingai, nei vienas automo- ciai galvatrūkčiais bėga is kOmunikatas sako, kad basi ir stoja į Suvienytų Amerikos kariuomenę, kad
baigoje pirmasis Lietuvos patys nuo užpuolikų”.
bilistas negaus gasolino tos šalies, kad išgelbėti sa prancūzai Orane, Algeri-s Tautų eiles kovai prieš bendromis jėgomis išlaisvo kailį. Nacių vadas Rom- joj, labai nuoširdžiai suti- Į priešą.
seimas išrinko Lietuvos
Į vinti pavergtąsias tautas
mel taip pat taikosi pabėg ko Amerikiečius kareivius,! Patriotingas kalbas pa- iš nacių vergijos,
prezidentu
Aleksandrą
ti ir prisidėti prie Ašies jė kurie užėmė tą miestą. į sakė ir kiti vadai.
Stulginskį, kurs dabar yra
gų prie Viduržemio jūros. Taip pat sutiko Amerikie-! Paliaubų dienos minėjiištrėmime Sibire.
Bombardavo Lille
čius
ir
kituose
Šiaurės
Afmai
įvyko
Anglijoj
ir
kitoDar daugiau nacių ka
reivių pateko į Britų ne rikos miestuose. Prancūzai se šalyse.
Iki Pasverto Nacius
Paryžius, lapkr. 12 —
-------------laisvę. Nacių kareiviai paiys parodė Amerikie-|
Prancūzų radio praneša,
Washington, D. C., lapkr. Washington, D. C., lapkr.. japonus ir užimti naujas kautynėse pasirodo drąsūs čiams aerodromas ir kitas Prancūzai Prašosi Amerikos kad per tris pastarąsias
12 — Jung. Valstybių se 12 — Šiaurės ir Pietų Pa-Į pozicijas? Bet tai paaiškės ir gabūs, bet patekę į ne- j vietas, kurios yra svarbios
dienas Sąjungininkų bom
Karo Tarnybon
kretorius Cordeli Hull cifike Jung. Valstybių ka vėliau. Žinoma tik tai, kad laisvę su ašaromis nusis-! karui.
beriai du kartu bombardakundžia,
kaip
jie
baisiai'
-------------griežtai pasmerkė Vokieti ro jėgos sunaikino 12 ja Amerikiečiai stipriai laiko
Iš Algerijos karo centro, vo Prancūzijos miestą Lilbuvo bombarduojami ir
jos nacius dėl įsiveržimo ponų lėktuvų. Amerikos si užimtose pozicijose.
lapkr. 12 — Išsklaidytos le, kur sunaikino daug nakiek jie yra nukentėję. Priešo Sub Nuskandino
neokupuotą
Prancūziją, karo jėgos energingai puo
prancūzų karo jėgos — ar- mų ir nemažai gyvybių.
Daugelis iš jų pasirodo gi
Prekybinį Laivą
nes naciai tuo savo žygiu la japonus Guadalkanalo
sulaužė pasirašytą paliau Įšalų rytinėje ir vakarinė Amerikos Armija Triuškina liai tikinti, kažkurie iš jų
nešioja ant kaklo kryže
bų sutartį.
Nuskendo 34 Žmonės
je dalyje.
Japonų Jėgas
lius,
rožančius
ir
turi
su
Taigi dabar teisėtai
Taipgi praneša, kad APrancūzija yra kare su Vo merikos lėktuvai, bombar Washington, lapkr. 12 — savim šventraštį. Taigi ne- i Iš rytinio Atlantiko paŠeštadienį, lapkričio 14 d., 2 vai. po pietų vėl turė
kietija.
duodami japonus, sužalojo Amerikos karo jėgos muša ne^10^a an a^.° kryže- kraščio uosto praneša kad sime progą klausytis gražios lietuviškos programos iš
priešo du krovinių laivus. Japonų puolimus Solomo-Į ma^_linka .rellglJOS’. kar0 priešo submarinas nu- WCOP stoties, Boston, Mass.
Tačiau kol kas neaišku nų salose. Visose vietose sunkumai ir pavojai juos si[an(jįno Suvienytų Tautų
Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė*
binj laivą
dėlko buvo daromas puoli Amerikos
kariuomenės pne jos patraukia, sako nedi<Jelį
'Atlantike. Iš 38 Įgulos 34 tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
mas japonų rytinėje ir va tiek sustiprėjo, kad ima ^respondentas.
karinėje Guadalkanalo sa viršenybę ore ir jūrose. Vi Sąjungininkų vadai iš nuskendo. Jie gelbėjosi ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba
lų dalyse: ar japonai var si Japonų mėginimai užim paimtųjų Ašies karių E- gyvybės laiveliais, bet au- asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RAžėsi į tas salas, ar Ameri ti Solomonų salas buvo ne- gipte daug ką sužinojo a- dringas vanduo tuos laive- DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth
Boston 2680 arba NORwood 1449.
i
kiečiai stengiasi išmušti sėkmingi.
pie Ašies vadų planus.
liūs apvertė.

Milžiniška J. V. - Britų Armi’a
Arti Tunisijos Rubežiaus

Perblokšta Prancūzija Keliasi

J.V. Marinai Atakuoja Japonus
Dvejuose Frontuose

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Lapkričio 13, 42
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ĮVAIRIOS žinios
K Letuardt Simučio
Triguba Sukaktis

Vokiečiai Užėmė Visą Prancūziją
Hitleris Pasiuntė Nacius Į Tunisię,
Prancūzų Šiaurės Afriką

Prieš Dfckriminadi*
Praktiką

Stiprėii lendradaUninas
Tarp Lietuvių, Latvių Ir Estų

Prezidento
Komitetas
Kovai Prieš Diskriminaci• ją darbuose buvo pavestas
Vyrų Pajėgos Komisijai
' rūpintis ir tirti visus klau
simus, kilančius iš rasinės,
tikybinės, spalvos, tauti
nės kilmės ar ateiviškumo
diskrimancijos.
Tas Komitetas savo veik
los pranešimuose ir ins
trukcijose nustatys tyri
nėjimo
procedūras ir
skelbs, kaip atitaisyti
skriaudas, o taip pat iš
vystys programą, kaip tei
singai, be diskriminacijos
įtraukti į karo pramonę ir
valstybės tarnybą visus
darbininkus.
O.W.I.

(LKFSB) Naujorke vyk
sta pasikalbėjimai tarp
vadovaujančių asmenų iš
[lietuvių, latvių ir estų vi
suomenės, svarstoma gali
mybės sudaryti Baltijos
[Valstybių Studijų ir BenĮ dradarbiavimo Komitetas,
kurs suderintų visų šių
j trijų tautų pastangas ko
voje dėl laisvės, ugdytų
politinį, ekonominį ir kul
tūrinį bendradarbiavimą,
Į bendromis jėgomis orgai nizuotų pagalbą trijų kraš
tų tremtiniams, prisidėtų
prie svarstymo Naujosios
Europos planų, drauge pa
laikydami ryšį su atatin
kamomis įstaigomis, ku
rios planuoja busimąją
naują pasaulio santvarką.

i

Londonas, lapkr. 12 — permatė ir laivyną išgel
Hitlerio įsakymu nacių ka bės. Prancūzijos laivynui
riuomenės užėmė neoku prisidėjus prie Suvienytų
puotą Prancūziją, pasiun Tautų, Hitleriui pasidary
tė kariuomenes i Prancū tų labai karšta.
zijos Afriką, Tunisią, Cor- Prancūzijos
generolas
sicą.
De Gaulle ragina visus
Amerikos karinės jėgos prancūzus sukilti ir kovoti
prancūzų Afrikoje užėmė prieš nacius. Tai naujas ir
Casablanca ir Rabat ir va labai smarkus karo pasu
rosi link Tunisią. Čia tu kimas prieš nacius, ir tai
rės įvykti nacių ir Ameri gali būti galo pradžia. Na
Britai tukina Hadus
kos kariuomenių susirėmi ciai jokiu būdu nepajėgs
mas.
UKSĄ METASI į MUNKU
atsilaikyti visuose fron
(LKFSB)
Šiemet
sueina
Prancūzijos vyriausybės tuose.
10 metų, kaip L. Šimutis Cairo, Egiptas, lapkr. 12
vadas Petain pareiškė pro
(LKFSB) Dabartiniu me
Dabar,
rusai
narsiai
juos
J
Liet.
Kat.
Federacijos
testą Hitleriui už sulaužy
tu Liet. R. Kat. SusivienyAnglijos vyriausybė
mą sutarties ir užgrobimą atmuša, Egipte jų kariuo- Sekretoriumi, 15 metų praneša, kad nacių kariuomas veda savo vajų, ypač
menė
suskaldyta,
Prancū
kaip
redaguoja
“
Draugą
”
viso krašto ir kolonijų, bet
stengdamasis
įtraukti jau“un3m£kXa,ksX^'|nrKąai stoty^pritriikSUnešėjų-^rtera,tai^odama|^™^
e“i£'vZįi
’^.
Hitleris atsakė, kad jis tu rijoje verda smarkus suki ir 50 metų jo paties am
. • - iri
- ’ I Dr.
Silvercruvs. jsigyjo
įsisrvio self-service cbnveyor
cfcnvevor dovauja specialus komite4?' Suzanne Silvercruys,
rėjęs tai padalyti, nes A- limas, Amerikos ir Angli žiaus. L. Šimutis yra gi kad apie 34,000 vokiečių
jos
kariuomenės
Afrikoje
męs 1892 m. lapkričio 6 d. 25,000 italų kareivių buvo
. Yorke lr lshPu* «traukinio neturėjo vargo su sa- tas iš valdybos narių. Vimerikos ir Anglijos ka
įsigalėjo,
Turkija,
be
abe

Šėrikuose,
Šilalės
parap.,
sužeista ar nužudyta. Nu- vo čemodanais. Ji užsitaisė savo ratukus ir užkėlus če- sos kuopos yra suskirstyriuomenės būtų įsiveržę į
jo, prisidės prie Suvienytų Tauragės apskr. Jau 1911 matoma, kad nacių galybė Įmodanus vežasi.
Prancūziją.
| tos į 12 rajonų, kurių prieTautų,
ir
Hitlerio
galybės
metais
jisai
pradėjo
rašyti
Prancūzijos maršalas Pe
šakyje pastatomi vajininbus visai sunaikinta ne tik
į Lietuvoje ėjusią “Vieny Egipte, bet ir kituose kraš- {
tain savo piliečiams pasa galas artinasi.
kai, garbės globėjai. Įtrau
Sovietų
Rusijos
žinios
bę
”
.
1913
metais
atvyko
į
kiami nariais ir jaunesni—
kė, kad jie gali priešintis
tuose.
tarp keturiolikos ir šešioli
vokiečiams ir ginti savo Tass praneša, kad naciai Ameriką ir čia bestudijuo
taiso
tvirtoves
prie
Italijos
damas
rašinėjo
į
‘
Draugą
’
,
kos metų, į šiuos kreipia
kraštą. Vėliau Lavai par
vežęs naują Hitlerio sutar rubežiaus, nes tikisi, kad ‘Moksleivį’, eilėmis ‘žvaig Stmiluno J Japonų Jūras
mas ypatingas dėmesys.
Suvienytos
Tautos
per
Ita

ždei
’
aprašė
savo
kelionę
į
Lėktuvus
LRKSA skyriai valdžios
tį, bet Petain stovis neži
Ameriką. 1915 m. ‘Vyčių’
nomas. Prancūzijos laivy liją puls Vokietiją.
prižadėjo paimti Stalin kontroliuojami, moderniš
Wa«ihin<r+on
D
C
lankr
1
Šiandieną
desperacija
Anglijos
ministras
Chur

seimas
Šimutį
išrinko
‘
Vy

vvasmngron,
u.
v.,
lapkr.
Herr
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Hitleris įsakęs užimti vi
reitą rudenį, kad naciai
je, arba per Šiaurės jūrą. guoti. 1918 metais pakvie naikino jų j jūros lėktų-1bports Faiace‘ , ,
są Prancūziją, ka
Iš Romos pranešama, stas “Garso” redaktoriu vus ir sužalojo du priešo | Mes, kurie užsiėmę su nepraleis ateinančios žie
atsisakęs sudaryti
Gerai Veikia Lietuviškos
naikinti tą Ašį, turime ne mos Rusijoje. Jis pasakė:
rinę sutartį su Hitleriu. kad Italijos kariuomenė mi, prie kurio dirbo 8 me krovinių laivus.
Akademijos
užmiršti vieną svarbų fak “Aš pergalėjau Generolą
Anglijos vyriausybė pa atsiųsta į Prancūziją, gin tus. 1927 m. pakviestas re
Žiemą
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tarė Prancūzijos laivynui ti tos šalies pakraščius nuo daguoti “Draugą”. Šį dien 850 Luini Vartojo Afrikos tą — juo daugiau despera tiems, kurie pažįsta rusų
(LKFSB) Šv. Kazimiero
cijos, juo daugiau pavo
raštį ir teberedaguoja iki
plaukti į Gibraltar ir prisi Anglijos puolimo.
žiemą.
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auklėtinių,
Seserų
išplaukdinti, tai visus nu Genoa iki Spėria, gyvento scenos veikalų. Jo parašy New York< lapkr. 12 — | baigiasi, nieko nelieka. Ta- čia antrą frontą — todėl, J Pranciškiečių
vedama
skandinti, kad jie nepatek jai iškraustomi, nes tiki tai operetei “Už tėvynę” Britų produkcijos ministe- da įvyksta visiškas sukrė- kad Alijautai yra “milita-Į mergaičių akademija Pittmasi, kad Suvienytos Tau komp. Aleksis yra pritai ris sako, kad daugiau, kaip timas, kaip tas posakis satų į vokiečių rankas.
tos
puls italus. Karas vi kęs muziką ir ji buvo sce 500 laivų ir 350 laivų paly- k0 — “skęsdamas stveria- riniai idiotai, aš negaliu I sburge turi daugiau kaip
Buvo pranešimų, kad
numatyti kur jie darys 200 auklėtinių ir Seserų
Prancūzijos kariuomenė suose frontuose smarkiai noje statyta, kaip ir visa dovų vežė Amerikos ir Bri- sį už šaudo”. Bet šiaudas puolimą. Gal Vokiečiai to-J Kazimieriečių akademija
eilė kitų jo parašytų dra tanijos karo jėgas į Šiau- neatlaikys.
nori prisidėti prie Suvieny verda.
rėš Afriką.
Žinoti, kas vyksta Vokie- ki kvailiai, kad tiki, betlaii pensionatu .Tiinzapn M?minių veikalų.
tų Tautų ir kovoti prieš
rijos Viloje ties PhiladelI rijoje yra svarbios milita- mes abejojame.
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je;
beveik
visas
Amerikos
lus Alpų kalnuose. Iš Ber Huesca, Ispanija, lapkr.
nybę tarp mūsų yra idio
lyno pranešama, kad britai 12 — Pranešama, kad Vo lietuvių kolonijas yra per Washington, D. C., lapkr jantai pergalėjo praeitam tiškos’. Kodėl jis turi gin
paėmė Prancūzijos laivus, kietijos nacių kariuomenė važiavęs besidarbuodamas 12 — Sąjungininkų laku- kare tik tada, kada priešų tis, jeigu tokių gandų nėra
namų frontas skilo, sukurie buvo Aleksandrijos pasiekė Prancūzų - Ispanų LRKSA vajuose ir kitais
Vokietijoje.
Labai daug mūsų jaunų vyrų
uoste ir juos pasiųs kovoti rubežių Huesca provinci lietuviškais reikalais. 1918
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prieš Ašį.
joj.
tos Fondo sekretorius. Tuo vų Algiers apylinkėje, pra-j News apie tai rašo seka kada jis prižadėjo atsaku-išsiilgę laukia nuo savo
Į Tunisią naciai pristatė
ti’ alijantų bombardavimą Į namižkių giminių ir draugų
laikotarpiu Lietuvos atsta neša Karo Departmentas. mai:
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Ruoš Spaudos Meną,
yra iš Hitlerio kalbų. Jo
rių, apie ketvirtadalį tos
kiam pasipriešinimui, ar
i-i-i.-?-; tr---kalbos atspindi faktus ir nukentėti nuo Anglijos irk. marinuose tarnaujantiems,
įsmeigė įnygmetį
puolimui Amerikos ka Cairo, Egiptas, lapkr. 12 sumos buvo surinkta per
baimes, kurios kenkia Vo- Amerikos bomberių, kad Į tai mažytė specialiai jiems pariuomenės. Naciams svar — Vakar Sąjungininkų oro L. šimučio prakalbas. Bu
jie tuo klausimu labai jau-1 ruošta maldaknygė, rožančius,
biausia dabar paimti Pran jėgos nušovė 22 priešo lėk vo atsitikimų, kada per (LKFSB) šv. Jurgio pa-|k.iečill moralei. Hitieris te trus.
Kristaus Širdies ir Šv. Kristapo
Čikagoje įsisteigė bandyti išaiškinti nusicūzijos laivyną, bet išrodo, tuvus ties Egipto - Libijos vieną vakarą buvo surink rapijoje
Mums
prisimena,
kada
medalikėliai. Tas viskas sudėta
kur^e
Prax?e^a
ta 8 tūks. dolerių. 1918 me Spaudos draugijėlė, kuri
kad prancūzai ankščiau tai rubežiaus.
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atsily-1
į speciali ridikiulį-pocketboąk.
tais dalyvavo Amerikos pasiryžusi rūpintis spau- Sriaužti mintis ir širdis jo
ginti bombardavimais. Da- J Kaina tik $1.10 su prisiuntimu.
Lietuvių delegacijoje pas dos platinimu ir bendra- pasekėjų.
dalykai ‘pasikeičia’, kita DOVANA: mažytė mai.
prezidentą Wilsoną. Tais darbiavimu kat. laikraš- “Tas daugiau ne lengva, bar
SKAITYKITE b PLATINKITE
dabar Churchill bombar- Jdaknygė, puikus kryželis, šv.
pat metais įvykusiame Di čiuose. Numatyta suruoš-Įnes i*3 n® dažnai kalba —- duoja ir Hitleris keikia, I Jėzaus Širdies ir Šv. Kristapo
du syk savaitinį laikraštį
džiajame Amer. Lietuvių ti parapijos spaudos dieną Uau beveik penki mėnesiai kad jis atsilygins tik pa- medalikėliai, taipgi sudėti į maseime buvo pakviestas eiti su atatinkama programa. Praėjo nuo i° paskutinės lauk!
. v _ žytį ridikiulį. Kaina su prisiun“Darbininkę”
'! I sekr. pareigas. 1926 me Įsteigtas knygynėlis., ku- kaJį°®v
v
IŠ viso, Šis Hitlerio šū- j timu tik 60c. Užsakymus siųsi' tais buvo išrinktas atsto name yra keletas desėtkų .
galimą spręsti iš
Jis yra tikras tavo draugas
kavimas
ne vertas jo pri- krte “Darbininkui”, 366 w.
H vu į UI Lietuvos seimą. lietuviškų knygų, kurias J°. pastangų išsiaiškinti,
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
skaito nariai ir skatina ki- tai sekantieji dalykai dau- rengimui. Tai buvo dejavi- Broadway, So. Boston, Mass.
mas desperatiško gamhlei Kaune begyvendamas tal
giausia jam rupi:
“DARBININKĄ”
! kininkavo “Ryto” redakto tus skaityti.
rio
ir ne gilus savaimi pa- Į
'
1 “Jis‘tiki’į galutiną perA
i riui Turauskui. 1932 m.
sitikėjimas pasaulio užka
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
pakviestas
Sekretoriaus yra pirmoji baigusi Šv. I galę. Bet jo prižadas išloš- riautojo”.
FLIS.I “Darbininko” administracijo
Pusei metų------------------------ $2.00
1 pareigoms Katalikų Fede Kazimiero akademiją, vie- ti karą ‘šiais metais’ arba
je galite gauti puikų Rožančių
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
racijoje, o nuo 1934 m. yra nas Šimučių sūnus jau ar- ‘kitais metais’ jau nieko
po $1.10 su prisiuntimu. Turime
For VICTORY
Pusei metų --------$1.00
LRKSA pirmininku. įstei mijoje, kitas greit išvyks- nereiškia, ir jis nedrįsta
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų
J
|
BŪT
gus 1940 m. Amer. Liet ta, o duktė ir trecias sūnus pakartoti šįų absurdų.
gauti, tuojau užsisakykite. Su
i DNITID
Čekius ar money orderius siųskite:
Tarybą nuo pat įsteigimo — pasilieka su tėvais. L. “Jis pabrėžė nacių per
B
>
STATE
S
užsakymu money orderį arba
iki dabar yra jos pirminin Šimučiui, daug nusipelniu gales Rusijoje prieš 2 arba
B.
DEFENSE
“DARBININKAS”
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
ku. Tais pat metais daly siam rašytojui ir visuome 3 mėnesius, bet nieko ne
BONDS
bininkas’, 366 W. Broadway. So.
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
vavo delegacijoje pas Roo- nininkui, geriausi linkėji sakė apie paskutinio mė
STAMPS
Boston. Mass.
nesio nepasisekimus. Jis
seveltą. L. šimučio žmona mai.

Hitlerio Dejavimai Parodo
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DARBININKAS

atsiminti, viršvisko, kad
Latvijos Šventė
jeigu mūsų automobiliai
(THE WORKER)
užbaigs bereikalingus va- (LKFSB) Lietuvių kai
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
'žiavimus,
neturėsime nau mynė — latvių tauta savo
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
jų užimti jų vietas.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
nacionalinę šventę turi
Ir autobusai, gatvekarai lapkričio 18 dieną. Tai pa
-------- by-------•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
ir traukiniai negalės ap minėjimas 1918 m. lapkri
Bntered aa aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, į
tarnauti šitą padidintą čio 18 d., kada Latvija pa
Mass. under the Act of March 3, 1870.
skaičių žmonių. Nebus siskelbė
nepriklausoma.
Acceptance for maiiing at special rate of postage provided for in Section 1103
naujų privačių automobi Savo užimamu plotu Lat
Act of October 8, 1917, authorized on July 12 1918
lių ir mažai naujų bendrų vija kiek didesnė už Lietu
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
......... $4.00
gabentojų ligi karo pabai vą ir apima 25.402 kvadr.
Domestic yearly___________ $400 Amerikoje metams
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
gos. Negalime prikimšti mylias (maždaug pusė to,
_______ $5.00
Foreign yearly _______________ $5.00 Užsieny metama
86% j 14%.
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
ką turi Illinois), bet gyven
Taupymas mūsų visų tojų Latvijoje buvo ma
DARBININKAS
trąnsportacijos paranku- žiau, kaip Lietuvoje — ne
866 West Broadway,
South Boston, Mass.
mų — juos vartoti tik bū- visai pilni du milijonai. ATelephone SOUth Boston 2680
Kai vandenyne sukeliamas aliarmas dėl priešo pasikėsinimo, tuomet,
i tinai reikalingiems tiks pie trečdalis Latvijos gy
kaip vaizdas parodo, užtaisoma kanuolė ir pasveikinamas priešas su tuo
lams — yra vienintelis at- ventojų katalikai, kiti —
karo botagu.
sakymas. Mes visi privalo- protestantai. Latvija viena
■
"
~
,me rimtai apsvarstyti šią iš pirmųjų po Did. Karo
pristatyti žalią medžiagą, transportacijos problemą su Vatikanu 1922 metais
Einant smarkiems mūšiams Afrikoj ir Kaukaze,
maistą, karo reikmenis ir jr kįek galėdami remti jos buvo sudariusi konkordatą
pasaulio
dėmėsis krypsta į taip
vadinamus
gaminius, kurie yra būti- išrišimą, kad tik Amerikos ir jo laikėsi. Latvijos švienai reikalingi kasdieni- transportacijos ratai sukArtimuosius Rytus, kuriuos sudaro Turkija, Iranas
n”™Ui
tusi ko ilgiausia. Jeigu jte
(Persija), Irakas (Mezopatamija), Arabija, Syrija ir m x
........
,
Palestina. I tuos kraštus vokiečių ekonominis ir politi-! Tautų Prieš Aš( musų ko- : problema nėra lengvesne.
’ .’
zmon1^’
i sustotų ir jeigu mes tada kų kunigas. Latvijos sostivojantie
ji
vyrai
randasi
Į
Iš
visų
problemų,
sios
saNet
ir
taikos
laiku
tautos
nebusime pergalėję savo
nis alkis jau nebe šiandien godžiai krypsta. Patsai ver..
. .
~ .
...
tolimuose frontuose ir mū- bes problemų — pilnoj ho- transportacijos problemos priešo — šios šalies gyvy nėję Rygoje lietuviai turė
zxmas« j Rytus- Drang nach Osten - jau žinomas
konvojaus Unijos Uni.
savo gimnaziją
leido
transportacijos buvo ^užimko didumo, bė ir industrija bus supa- jo“tuvfška
laikralti ir Tarų
nuo žilos senovės, dar nuo kryžuočių laikų. Jo ruožas jas kurias karo lajvaj turf rizontoj,
trukumai
' neiuvisaą laiKrasų. įarp
trūkumai vra
yra rimčiausi. Kr___
jos fantastiškos, raližuota.
I Lietuvos ir Latvijos buvo
nebuvo perdaug platus — ribavosi Pabaltijo kraštu, apįaugoti> apsupa daugiau Jie liečia netik greitą ga Kare,
Lenkija ir Baltgudija. Bet moderniaisiais laikais vo- tūkstančių mylių, negu y- benimą karo reikmenų Mes nepajėgiame apsiveik- į Aišku, kad padangų trū- ’ gyvas bendradarbiavimas:
kiečių akys jau siekia kur kas toliau: į Ukrainą, nes ra mylių aplink žemę. skersai šalį, bet liečia kas ti su visoms. Todėl nesvar- kūmas yra svarbiausias e- vyko politikų pasitarimai,
ekskursijos,
ten daug duonos ir anglių; į Kubanių ir Kaukazą, nes Transportacija ir reikme- dieninius įpročius kiekvie bios turi būti pašalintos ir lementas tautos transpor- ’ žurnalistų
liekamos,
sutvarkytos
iki
tacijos
krizėj.
Daugiau
bendri
delegacijų
pasitariten daug aliejaus, metalų ir mineralų; į Iraną ir Iraką, nų pristatymas — mūsų no darbininko, šeiminin aukščiausio laipsnio.
kaip 4 iš 5 amerikiečių ke- . mai, pasikeitimas profesones ten irgi daug aliejaus, dideK žemės plotai ir maža užjūrių jėgoms ir mūsų kės ir mokyklos vaiko. Mes Rimtas dalykas
rimliauja į darbą savo auto-. riais, vertimai knygų į kits
gyventojų; ir pagaliau į Syriją ir Palestiną, nes iš ten alijantams — tikrai yra turime tiek daug atlikti į tesnis negu musų papras- mobiliuose, ir dėl daugelio kito kalbą, svečiavimaisi
tokį trumpą laiką, turime tas pilietis mano. Ameri- nėra kitų tinkamų trans- artistų bei solistų. Nemanetoli Suezo kanalas ir Egiptas. Jau Wilhelmas H sva- sunki problema.________________________________
jojo apie ilgą geležinkelį, vokiečių kontroliuojamą, su į
..
koje transportacija yra portacijos būdų. Nėra nau- žai lietuvių yra ir Latvijos
stotimis Berlynas — Konstantinopolis — Bagdadas. aheJaus neturi — ne tam gamta Bet ji pasidaro mili- viena iš svarbiausių daly- jų padangų, pagal Baruch mieste — Liepoiuie? TaipPalengvinę susisiekimą, vokiečiai tikėjosi Artimuosius Jonas bačkų sintetinio aliejaus. To pilnai uzte o arui kų Ne kaip žmonės Euro- komiteto raportą, tautos gį nemažai susidomėjimo
Rytus palaipsniui pasisavinti. Tiek natūralių ten tur- su Lenkija, Prancūzija, Norvegija, Graikija. Karui su I poje — alijantai ir priešai padangos išsinešioja aš- būdavo sukeldavo rungtytų, tiek gamtos gėrio, o nėra kas tą viską sutvarko, iš- Rusija vokiečiai panaudojo dar Rumunijos aliejų. Bet — mes pripratę labai toli tnnnis
irarfns greičiau,
on-Aipian nene. nės *tarp
— lietuvių
n^*........ ir latvių
tuonis kartus
vysto, sunaudoja. Tas uždavinys esąs skiriamas vokie- karas sn sovietais perilgai užsitęsė. Susisiekimas per- keliauti, kada patys persi- gu juos galima atnaujinti.1 sportininkų,
čiams atlikti. Štai kaip jie samprotauja:
!nel^ P^gėjo, o karo reikmenys, maistas^ir kareiviai keliame arba kada kraus- Mes negalime tikėti gau•
tenka gabenti daugiausiai motoriniais sunkvežimiais. tome savo daiktus. Todėl ti užtektinai gumos palen- Rety Amerikoje Kelionės
“Ploto ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu, dalykai Karo žygiuotė ištisais mėnesiais susitrukdė, susidarė mūsų inžinai yra didesni gvinti kritišką padėtį. Nuo
Įspūdžiai
štai kaip stovi. Neįskaitant Sudėto (vokiškosios Čeki- milžiniškų lėšų ir nuostolių — ir galų gale aliejaus pri ir stipresni. Todėl Europos lapkričio 22 d., kiekvienas
jos dalies), Vokietija turi 214,000 ketvirtainių mylių ir trūko... Pradėta vartoti erzatsinį, prastesnės rūšies a- automobiliai negali lygin- pasažierinis automobilius Parašė Kun. J. Paškauskas.
75 milijonus gyventojų. Gi visi Artimieji Rytai — Af- jįejų, kas gerokai pakirto motorizuotų kariuomenės tis su mūsų automobiliais, turės apsieiti tik su viena Knygutė labai idomi ir verta
(spare) kiekvienam įsigyti. Kaina tik
ganistanas, Irakas (Mezopatamija), Iranas, Saudi A- dalių vertingumą, žodžiu, aliejaus stoka labai neigia- kaslink didumo ir arklių-, “nenaudojama”
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
rabija, Turkija, Palestina, Syrija ir Trans-Jordanija— mai paveikė visą karo eigą. Atėjus žiemai, blitzkriegas jėgo^. Ne dėlto, kad mes padanga. Railway Expręss bininkas”. 366 W. Broadway,
pažangesni, bet kad jie tu- Įstaiga surinks visas ne
Rrvctnn Vass
turi 2,046,748 ketvirtainių mylių ir 52,488,000 gyven- ^gi§kaį susmuko
ri
didesnius darbus atlikti, vartojamas padangas dytojų. vadinasi, Artimieji Rytai dešimt kartų didesni
Pavasary atsigriebta, smarkiai pulta ir toli pasis- Mūsų automobilius lošia kai, padangos bus pasiųs- gaus gazolino po lapkričio
Už Y?“*** *rt™ Tpie ® “ll«onus mazlau gyvento- tam5ta
raudonosiog armijos nesunaikinto. Susi- labai svarbią rolę kasdie tos į valdžios sandelius 22 d.
jų. Plotos labai didelis ir Ubai maža jame tepedaryto. siekimas
labiau pailgėjo, o čia vėl aliejaus pradėjo niniame gyvenime. 1941 tinkamai
Office of War Information.
apiprekiuotos
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DARBININKAS

Kautynės Dėl Aliejaus

Naminis Frontas

Iš Kelionės Egiptan
PreL K. Pakštas
(Ištraukos iš Prof. K. Ęakšto knygų
"Aplink Afriką", antras tomas,
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

ADENAS
Šį miestą ne gamta, ne turtingos apylin
kės, bet milžiniškos Britų Imperijos interesai
išugdė. Tarp Egipto ir Indijos jis yra vienin
telis sutvirtintas uostas, anglies ir vandens
sandėlis, svarbus Imperijos siūlų mazgas,
lizdas, kur tupi Britanijos liūtai — cerberai
ir saugo įėjimą į Raudonąsias jūras ir svar
biausią arteriją tarp Egipto i? Indijos.
Adenas (apie 55.000 gyv.) išbarstytas dau
gely pusiasalio tarpukalnių, taip, kad viena
miesto dalis negali matyti kitos. Pratęstas,
plikas vulkaniškas pussalis toli prasikiša į
vandenis ir apima apie 200 kv. km. Stačiuose,
niauriuose kalnuose, jų pašlaitėse ir daubose
niekur nepamatysi laisvai augančio medelio
ar žalio lopinėlio. Gelsva, rusva, rausva uola,
keistų, aštrių ir drąsių formų, išdžiūvusi,
kaip beduino kūnas. Didelių pastangų ir iš
laidų reikia britams ir jų garnizonui, kad pa
laikytų gyvybę negausingų medelių ir gėlių,
kurios puošia vieną kitą miesto gatvę ar
aikštelę. Juk ilgus laikus miestas ir geriamo

vandens neturėjo: reikdavo jį laivais atvežti
iš tolimų kraštų. Didžiausioji apylinkės isto
rinė ir kultūrinė įdomybė — tai Tavelos re
zervuarai, statyti dar persų senovės laikais.
Per ilgus amžius jie buvo užmiršti ir smėliu
užnešti. Dabar jie atkasti ir atnaujinti, pri
taikinti šių dienų reikalams. Jų yra dvylika.
Iš dalies jie išgraužti uoloje, iš dalies išmūry
ti. Iš jų dabar miestas gauna vandenį.
Mieste yra arabiškų ir angliškų kvartalų.
Arabiškame kvartale daug mažučių krautu
vėlių, išmėtytų siaurutėse ir labai kreivose
gatvelėse. Patekęs į vieną didesnę gatvę, už
sukau į krautuvėlę, ant kurios durų buvo pa
rašyta: Isaac Cohen; jei Lietuvoje — tai būtų
Raganas. Bet duryse stovėjo tipas, visai ne
panašus į lietuvišką Ickų Raganą. Patekusį
krautuvėn, tuojau mane apsupo senas, žilas,
ligūstomis akimis tėvas ir trys jo sūnūs, irgi
jau nevisai jauni vyrai. Visi jie apsirėdę orientališkai, maždaug arabiškai. Grabalioja
angliškai. Prasidėjo derybos. Jų krautuvėje
man reikalingų dalykų kaip ir nėra, ir aš nu
tariau išeiti. Bet kaip? Kad visi keturi mane
tvirtai ir įkyriai apsupo ir duris užstojo. Už
siūlomus dalykus užsiprašo daug, bet jeigu
pasiūlai apie trečdalį prašomos kainos — tai
mielai atiduoda. Maniau, kad tokį mažmožį
nupirkęs išsiveršiu laukan. Bet kur tau! Ne
paleidžia... Glaudžiasi, griebia už rankų ir
kojų, nori visaip sulaikyti ir dar ką nor įsiū

lyti. Matau, kad geruoju, derybų nepabaigsiu,
tai smarkiai bakstelėjau vienam, kitam nykš
čiu į minkštą pilvą ir išsiveržiau į gatvę. Tai
buvo pirmas mano susidūrimas su orientališkais žydais, savo išvaizda primenančiais kaž
kokį labai archaišką, keistą ir į lietuvišką
žydą mažai panašų tipą. Juoda jų barzda ir
peisai apskritu ratu apsupa jų beveik mėnu
lio išvaizdos veidą. Bet lūpose ir nosyje nėra
to lietuviško žydiškumo, prie kurio esam ge
rai pripratę. Ir kyla man klausimas, kaip ir
daugeliui mokslininkų, kurie iš jų yra tikres
ni žydai: Rytų Europos ar Azijos? Šito klau
simo mano moksliniu apsišarvavimu istori
jos ir antropologijos srityse aš nedrįstu čia
spręsti nei nagrinėti, tačiau man susidarė,
gal būt, tik laikinis ir negalutinis įspūdis,
kad Rytų Europos žydai nėra autentiški, bet
kažkokie chazarai ar kas kita, persiėmę žydų
religija ir papročiais, nes Arabijos ir, tur būt,
visų Artimųjų Rytų žydo tipas, man rodosi,
yra daug artimesnis Abraomo tipui ir tikrai
gerai užkonservuotas. Bet, gal būt, kad Eu
ropos civilizacija per ilgus amžius yra labai
atitolinusi mūsų žydų tipą nuo autentiško
originalo, savaip jį perdirbdama. Tačiau pre
kybos metoduose yra šiek tiek bendrumų.
Iš labai man įdomios žydų krautuvės išsi
veržęs, patekau į kitą gretimą krautuvę, kuri,
pasirodo, valdoma olando, Arabijoj gimusio.
Čia jau atsispindėjo aukštesnės civilizacijos

papročiai, ir nereikėjo tokių įkyrių derybų.
Paskiau nėriau iš didžios gatvės į siaurą ir
kreivą arabų gatvelę, kur irgi krautuvė prie
krautuvės. Visos mažučiukės, kaip Kauno
laikraščių kioskai. Randi arabą ant kokio
staliuko ar ant žemės sėdintį, kojas vikriai
po savim parietusį. Jo išvaizda didinga, aris
tokratiška. Derybų beveik nėra. Tartum, vis
kas paremta jo garbės žodžiu. Prisipažinsiu,
jų tipas mane gerokai suimponavo. Angliš
kai tik kai kurie moka. Kraštą tipingai atsto
vaujančių suvenirų Adene nedaug. Arabų
krautuvėlėse bene įdomiausias dalykas —tai
jų rūbai, staltiesės ir garinės pypkės, kurių
dūmas pro vandenį traukiamas.
Nelabai toli nuo Adeno, Sanos krašte, yra
senoji kavos tėvynė. Ir dabar iš ten ateina
geriausioji rūšis pikantiškos, aromatiškos
kavos, mokka vadinamos. Ji po truputį eks
portuojama ir per Adeno uostą. Adeno užnu
gary yra šiek tiek ir stepių, kur ganosi nema
ža avių, ožkų, šiek tiek galvijų ir kupranuga
rių. Pajūrio klimatas, kad ir labai karštas,
bet sausas ir sveikas, tat anglų įgulos vyrai
juo nesiskundžia.
Administraciniu atžvilgiu Adeno kraštas
ir Perimo sala priklauso prie Indijos, prie
“Bombay Presidency”. Tai čia cirkuliuoja In
dijos pinigai ir pašto ženklai.

(Bus daugiau)
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Danutė
10436. Suchieckis, Stasys, 50, 10473. Survila, Vladas, gimęs Į kia*’ Onuškis.
10536.
Studžia,
Vytautas
10505. Sveikaokas, Dauman
[valandoje. Lai velionio vėlė ilsivieta Melagėnai, Mležonys.
(Vladas), 8.
samdinys, gyv. vieta Vilnius, j
Syv- vieta Šukčičkiai, Re(Jonas),
11K. D.
tas
(Jonas
i
.
5.
10567. Šakenis, Konstantinas s* ramY^®je
10399. SubęčiįiP, Vaclovas
10437. Suchieckis, Zbignievas dienčinė.
10537. Studžia, Juozas (Juo- į
10506.
Sveikackienė,
Stasė
(Gasparas), 43, ūkūūflkas, gyv. (Stasys), 13.
(Pranas), gimęs 1881, inžinie10474. Survila, Keistutis (An
zas), 29, mokytojas, gyv. vietą
Lapkričio mėnesio pabaigoje
(Juozas), 32. šeimininkė.
-vieta Liukosšai. Adutiškis.
tanas),
4,
gyv.
vieta
Šiauliai.
Į
rius,
gyv. vieta Veleniškiai, Va
10438. Suchieckienė, Aldona,
V’ilkaviškis.
atvyks
į šią koloniją p. Antanas
10507.
Sveikackaitė,
Laimutė
10400.
Subačiūtė, Albina 40, šeimininkė.
10475. Survila, Kazys (Ka
balninkas (buvęs valstybės
10538.
Stukytė,
Olga
(Juo

Smetona, ir sekmadienį, lapkri
(Jonas), 7.
(Martynas), gimusi 1906, dar
kontrolierius).
10439. Suchieckytė, Alicija zys), 32, g. v. Vaikučiai, Šven
zas), 27, gyv. vieta Kaunas.
10508.
Šveikauskas,
Kazys
bininkė, gyv. v. Mešagėnai.
10568. šakenienė, Stanislava čio 29 d., Lietuvių Muzikalėje
čionys.
(Stasys), 14.
10539.
Stukaitė,
Anelė
(Pra(Kristupas), 46, ūkininkas, gyv.
10461. Sukatauskas, Pranas,
(Marcijonas), gimusi 1900, gy svetainėje pasakys kalbą Ame
10440. Suchieckytė, Danutė I 10476. Survilienė, 46, ūkinin vieta Šiulenai, Daugėliškis.
inas), 17, gyv. vieta Biržai.
rikos Raudonojo Kryžiaus nau
dytoja.
37, samdinys, gyv. v. Skaudvilė. (Stasys), 16.
kė, gyv. v. šikšniai, Girkalnis.
10540.
Stukas,
Žibuntas
(Pra

10509. Sveikauskienė, ūkinin
10402. Subatauskas, Pranas 10441. Sųdentas, Adolfas (Jo10569. Šakenytė, Rita (Kon- dai.
10477. Survilienė, Liuda (Ig
nas), 19.
kė.
tantinąs), gimusi 1929, mokinė. Teko nugirsti kad tame pa
(Pranas), 2.
canas), 18, gaisrininkas, gyv. v. nas), gimusi 1908, darbininkė,
10541.
Stundžienė,
Elena,
24,
10510. Svetopolk - Mirskienė,
10570. Šakenis, Romualdu rengime dalyvaus ir Jurgiečių
10403. Subatauskas, Vytautas Šiauliai.
gyv. vieta Šiauliai.
ūkininkė,
gyv.
vieta
Pilkėnai,
Marija, 34, gydytoja, gyv. vieta
(Konstantinas), gimęs 1932, lietuviukų benas ir “Rūtos”
(Pranas), IX
10442. Sudnius, Vincas (Ado- 10478. Surivilienė, Felicija, 29. Vilnius.
Tauragė.
choras.
mokinys.
10404. Subatauskas, Eugeni-|mas) gg gyv
10479. Survilienė, Jadvyga
10542.
Stukas,
Pranas
(Pet

Marė iš Pavištaičių.
10511. Sveckienė, Liuda, 53,
10571. šadeika, Antanas, 45,
jus (Pranas), 1.
j (Jonas), gimusi 1919, ūkininkė,
ras),
43,
mokytojas,
g.
v.
Biržai.
šeimininkė, gyv. vieta Samošišagronomas, gyv. vieta Pagrun10405. Subatauskienė, EmBi-t 1(H43 Sudnius>
(Anta- 8^’- vieta Šukčičkiai.
10543. Stulgytė, Gražina (Vin
Sekmadieni lapkričio 15 d.,
kis,
Svėdasai.
džiai, Rokiškis.
ja, 40, šeimininkė.
tnas) gimęg 1910 3^^.
10480. Survilaitė, Janina (AnŠv. Jurgio lietuvių parapijos
10512. Svičiulis, Antanas, 42, cas), 10, gyv. v. Rokiškis.
10572. šadeikienė - Majaus10406. Stripeikis, Juozas, 30,' 1(M44
(Kos- tanas), 29, studentas, gyv. vieta
10544.
Stulgytė,
Audronė
svetainėje,
Salmon ir Venango
karininkas, gyv. vieta Vilnius
kaitė, Valė, 40.
karys, gyv. vietą Vilnius.
L } M
Raseiniai.
Sts., įvyks nepaprastas, bet jau
10513. Svechovskaitė, Izabelė (Vincas), 3.
10573. Šadeikaitė,
Halina, 40 metinis “Cairt party” — pa
10407. Stripinaitė, Antanina,!
Sugentas, Simas, 48,
104S1- Survilaitė, Stasė (An10545.
šabanas.
Jonas
(Jo

(Juozas), 14, mokinė, gyv. vie
(Antanas), 16, mokinė
56, gyv. v. Šiluva, Raseiniai
vieU Kybartai. tanas), 18, ūkininkė.
nas)., 32, ūkininkas, gyv. vieta
rengimas tos parapijos naudai.
ta Nemakščiai.
10574. šaduikienė, 60, g. vie
10408. Striukčiuokaitė, Aldo-|
. gukelis Leonardas 104>82- Survilaitė, Petrė (AnVikanai,
Švenčionys.
Laimingas ar laimingoji gaus
10514. Svechovskienė, Stefa
ta Kaunas.
na, 17, g. v. šmuraičiai, Radvi- ’ (ViktorasK
ūkininkas, gyv.
14‘
dovaną — karo boną $25.00 ver
10546. šabanavičius, Juozas
nija (Matas), 45, šeimininkė.
10576.
šaduškis,
Jonas
(Jo

liškisvip±A
Alksnvnas. Phmtrė.
I 10483* Survilaitė, Onutė (An
vieta Alksnynas,
Plungė.
10515. Svencickienė, Jadvyga (Adomas), 40, gyv. vieta Lau- nas), 21, ūkininkas, gyv. vieta tės. Kviečia visus dalyvauti ren
10409. Striukčiuokaitė, Mary
10447. Eukelienė, Domicėlė, tanas)’
gimo komisija, kleb. kun. dr. V.
(Tereras), darbininkė, gyv. v. mėnai, Želva.
Miškiniai, Giedraičiai.
10484.
Survilaitė,
Irena,
2,
g.
tė, 14.
10547. šabanavičius, Leonas
Martusevičius ir vikaras kun.
35, ūkininkė.
Vilnius.
10410. StriupaSs Romas (Apovieta Šiauliai
Jer. Bagdonas.
K.V.
(Juozas),
15,
mokinys.
(Bus daugiau)
10448. Sukienickis, Viktoras
10516. Svencickaitė, Stefani
linaras), 25, gyv. vieta Kaunas
10485. Suizckaitė, Marija
10548. Šabanavičius, Vytau
(Stanislovas), 40, darbininkas,
(Petras), 26, darbininkė, gyv. ja, 17.
10411. Strockis. Antanas, mo
tas,
IX
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
gyv. vieta Vilnius.
10517. Svitas, Benediktas
kytojas, gyv. vieta Mažeikiai. I
vieta Aleksotas.
10549.
Šablinskas,
Jonas,
35.
10412. Strockis, Juozaa (Ką- 10449. Sulimo - Saulimo, Juo- 10486. Šūsnys. Anatolijus (A- (Bolys), 45, samdinys, gyv. vie darbininkas, gyv. vieta Gūrai,
"Darbininkas" išlei
ta Musninkai.
dolfas),
28,
samdinys,
gyv.
vie

do
labai naudingą kny
9O0OCSOS9SV
MSS»XXSWX3«3S5CSXa»6SeKSaSSSaSSSSS3SXSS«S£S£Me^^
10515.
Svilas, Pranas (Anta Vilnius.
ta, Suvainiškis.
gutę, kuri labai daug
10550. šabonievičius, Anta
UžsisaBrykite Toniko Pus
a Mus
10487. Šūsnys, Vytautas (A- nas), 27, darbininkas, gyv. vie nas, 55, žemvaldis, gyv. v. Vil
padės tiems, kurie ruo
ta Kuršėnai.
natolijus), 2.
nius.
Pristatom geriausį toniką
šiasi gauti Amerikos pi
10519. Svilas, Jurgis (Bene
10488. Susnienė, Elena, 27.
1055L šabonievičienė, Alima,
lietybės antruosius po
Piknikams, Vestuvėms,
10489. Susnytė, Lilė (Anatoli diktas), 14, gyv. vieta Viršuliš- 35.
pierius. Joje yra trum
kis, Musninkai.
Krikštynoms ir visokiems
jus), 3.
10552.
šabonievičius,
Bahdapai suglausti klausimai
10520. Svilienė, Bronė (Ju
Parengimams.
10490. Sušinskas. Antanas
nas.
10.
ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
(Petras), 40, darbininkas, gyv. lius) , šeimininkė.
10553. šabonas, Vladas. (An tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi10521. Sviniarska, Juzefą
vieta Marijampolė.
tanas), gimęs 1907, policinin kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
10491. Sutkus, Antanas (An (Stepas), gimusi 1911, vienuo kas, gyv. vieta Kaunas.
Myopia Club Bererage Co,
ki. Norintieji gauti knygutę — “KAIP TAPTI
tanas), gimęs 1914, ūkininkas, lė. gyv. vieta Vilnius.
10554. šabunas, Stepas (Ka

gyv. vieta Sutkai, Paežerėliai.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham 1S0I-R
igs}sxss)sxxxsiisx9s9exssssxss3sss9s3easss9s3eseassssssexx^^

AMERIKOS PILIEČIU?''—įdėkite į konvertą 25ę

10522. Svitulytė, Marija, 24, rolis), 40. biznierius, gyv. vieta
ir priklijavę 3ę štampą, pasiųskite "Darbinin10492. Sutkus. Pranas (Anta darbininkė, gyv. vieta Mikalau Vilnius.
J0565. Šakalis, Antanas (juolkui". 366 W. Broadway. So. Boston, Mass, ii tuonas). 40, biznierius, g. v. Kau- skai. Kalvarija.
10523. Svolkenas, Stasys zas), 55, ūkininkas, gyv- vieta' )OU j<? gausite.
nas’

)
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DARBININKAS
Minint A. A. Kun. Jeronimo V aičiūno

Dviejų Metų Mirties Sukakti

6. VALSTYBĖS UŽDAVINYS

Dar svarbesnis yra dalykas piliečių dvasios svei
kata. Taigi valstybės vyriausybė turi budėti, kad nuo
dvasios nuodų būtų apsaugoti visi piliečiai, ypač tie,
kurie pasižymi mažesniu atsparumu, kaip kad yra tar- įįS
nai ir darbininkai. Valstybės todėl pareiga budėti, kad
nebūtų platinami skandalingieji romanai ir iš viso !
dorovę ir tikėjimą įžeidžią raštai; kad teatrai ir kinai
tevaidintų tik padorius dalykus; kad restoranuose ir
klubuose nebūtų naktinių orgijų; kad maudyklėse,
aikštėse ir gatvėse visados būtų laikomasi padorumo
taisyklių.

IŠSIPILDĖ

Tikrai išsipildė kun. Antano
Dubinsko, Švč. Vardo dr-jos
dvasios vado, spėjimas ir jo pa
dėjėjų noras, kuomet sekmadie
nį, lapkričio 8 d. dr-jos metinė
je oisterių puotoje susirinko
virš 1.000 žmonių. Ar nebus tik
šis didžiausias parengimas mū
sų parapijos istorijoj. Net ir se
ni parapijiečiai, kurie nė vienos
parapijos pramogos neapleidžia,
įsakė vienas kitam, kad jie nie
kad nematė tiek žmonių šv. Al
fonso salėj. Oisterių rostas bu
vo laikomas mokyklos kieme ir
svetainėje. Svambiausias daly
kas tai buvo tame, kad visi val
gė linksminosi kaip vienos šei
mos nariai. Buvo svetimtaučių.
Jie negalėjo atsistebėti viso pokilio nuotaika. Valgyk kiek no
ri, gerk ką nori, patarnavimas
kuopuikiausias — ir tai visa
kainavo tik SI.50. Puota prasi
dėjo 1 vai. po pietų. Apie 8 vai.
vak. visi svečiai išsiskirstė. Tie,
kurie dirbo, buvo begalo nuvar
A. A. KUN. JERONIMAS VAIČIŪNAS
gę, tačiau visi linksmus, kad
taip nusisekė ši metinė pramo
Lapkričio 12, sukako ly-’ Cicero klebonaudamas ga. Dievas buvo begalo geras.
giai du metai kaip neteko- parapijiečiams gausiai rė Visa rytą buvo apsiniaukusi ir
mė linksmo, draugiško, miant, pastatė puikią mū- rodė į lietų, bet po pietų prasi
svetingo, pasišventusio di- ro bažnyčią, kleboniją, pa blaivė ir saulė švietė. Nespėjo
dėlio lietuvio patrijoto ku- didino mokyklą, nupirko ir sutemti, kaip pradėjo lietus lyti.

Fayette gatvių automobilius
taip smarkiai rėžė į ją. kad nu
laužė abi koji ir smarkiai sumu
šė. Marytė buvo nuvežta į
“Green St.” Maryland Universiteto ligoninę ir randasi ant 10-to
aukšto. Slaugė p-lė Viktorija
Juškeliūtė tarnauja ligonei ir
visais būdais stengiasi paleng
vinti Marijonai skausmuose.
Reiškiame gilią užuojautą Marytės nelaimei ir prašome Dievo
kuoveikiausiai grąžinti jai sveikatą.

-----kiais karo laikais sugebėjo pasirūpinti užtektinai mėsos mūsų
oisterių pokiliui. Teko nugirsti,
kad turėjo gan vargo iki surado
DARBDAVIŲ PAREIGOS
300 svarų, kuriuos svečiai gar
džiai suvalgė. Sveikiname, JuoSocialiniams santykiams pagerinti nemaža gali
zai- už gražiai atliktą darbą,
padėti ir įvairios rūšies darbdaviai.
Kapitonas dr. Mendelis, kun.
Pirmoje eilėje jie, žinoma, turi laikytis socialinio
dr.
Mendelio brolis, vėl Pacifiteisingumo, vadinasi, duoti darbininkui atitinkamą už
ko vandenyne. Paskutinis laišdarbą atlyginimą ir kitus dalykus, kurie samdymo su
______________
j kas gautas
iš San Franciscu,
tartyje yra numatyti, pavyzdžiui, maistą, butą, drabu
KITI LIGONIAI
Cal.
žį ir tt.
Maryland General ligoninėje Šantų sūnus Antanas atrašė
Bet tai dar toli gražu ne viskas. Katalikų Bažny-'
randasi A. Adomaitis nuo 1333 iš pietinės Afrikos. Laiške pažyčios mokslo šviesoje darbininkas — tai ne kokia maši-:
Glyndon Avė. Jam padaryta mėjo, kad ten taip karšta, kad
na, skirta tam tikram darbui atlikti. Darbininkas,'
sunki operacija viduriuose. Ken- Į jis per dieną išprakaituoja ga'Odininkas ar tarnas, tai juk toks pat žmogus, kaip
čia baisius skausmus. Prašo pa- lioną prakaito.
rbdavys. Mes visi esame žmonės. Ne visus darsimelsti.
Maldaknygė
Union Memorial ligoninėje
kiekvienas galime dirbti. Kai kuriems darbams
“Darbininke” galite gauti ką
guli Petronė Škirmontienė iš
iinėti reikia didesnio, kai kuriems mažesnio pasiDundalk, Petro Škirmonto žmo tik išėjusią iš spaudos didelė
šimo ar sugebėjimo. Kai kuriems darbams reikia
na. Jau per daugel metų ponia mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
ugiau rankų.
Škirmontienė nesveikauja, ta išleistą maldaknygę — “Maldų
Bet šios įvairios darbo rūšys yra visuomenei rei
čiau pastaraisiais laikais tiek Šaltinis”. ši maldaknygė yra
kalingos. Vienas inžinierius, kitas gydytojas, trečias
nupuolė ant kojų, kad visai ne paranki kaip vyrams, taip ir
advokatas, ketvirtas teisėjas, penktas kunigas ir t. t.
begalėjo paeiti, o skausmai ne-! “Nerims, nes ji yra nedidelio
Jie visi naudingą visuomenei dirba darbą. Bet jie nega
pakenčiami. Ponia Škirmontie formato — 5*4 x 3*4 colių.
li apseiti be kitų pagalbos. Reikia, kad kas jiems valgį
nė pasidavė operacijai. Duok Storumo aį>ie pusę colio, odo3
apdarai, ant kurių įspaustas
pagamintų, rūbą pasiūtų ir tt.
Dieve jai veikiai pasveikti.
gražus auksinis simbolis —
Čia tai ir yra darbo pasidalinimas. Ar šitokį, ar ki
i
kryžius karūnoje. Kaina tik
KALĖDOJIMAS
tokį žmogus darbą dirba, jei jis gerai jį atlieka, tai yra
garbės vertas. Sargas, kuris šluoja gatves, jei savo pa nigo, Cicero’s klebono Je- ištaisė gražų seserims vieMetinis parapijiečių lankymas $2.50.
366 W. Broadvvay,
reigas gerai atlieka, yra geresnis, kaip valdininkas, ronimo Vaičiūno. Jis ap- nuolyną. Tą viską padarė
eina visu smarkumu pirmyn.
RENGĖJAI
So. Boston, Mass.
Šią savaittę. buvo garsinta sek
kuris savo pareigose apsileidžia. Todėl, kas yra krikš leisdamas šį pasaulį paliko beveik nepalikdamas skoKad tokią minią žmonių tin
čionis, nė vienas neprivalo pūstis prieš kitą dėl to, kad neužtaisomą spragą. Kas los.
madienį. kunigai lankys lietu-,
Didi B i Ullft
kamai aprūpinti buvo reikalin vius gyvenančius
Portland.
U
T
IV
Al
lAuALoA
rtUU
jis už šį geresnį darbą dirba. Darbdavys neprivalo di jį gerai pažinojo, bei su Statydamas tuos mūro ga arti 100 pasišventusių darbi
REUMATIZMO
džiuotis esąs didesnis už savo darbininką.
juomi draugavo, jo nieką- namus nepamiršo pastaty- ninkų, vyrų, moterų .jaunuolių Penn. Fulton, Stricker, Calhoun
ir Carey gatvių. Tai paskeltu,.. Jel ken£iiU kūno
a°S. nej’a'les Pny111*3^ti žmonių sielose dvasinę ir mergaičių. Valerijonas Straz- trečiadieniui. Kitomis dienomis sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai
Jis
iš
pat
mažų
dienų
buha-žnyčią. Kurioje parapi- dauskas ir jo brolis Antanas r,
tt
n .a n. • Ioro permainose, patariam jums banARTIMO MEILĖS REIKALAS
Ram&ay, McHenry, Scott St. ir
roSSE Tabs be mokesties ir obvo nepaprasto būdo. Jo joje tiek būdavo pamaldų: buvo puotos gaspadoriai. Jie Relay su S. W. Baltimorės dali- i ^gracijų.
Naudojamos tūkstančių per
Kiekvienas žmogus yra mūsų artimas, bet arti draugiškumas visų buvo novenų, rekolekcijų, misi- viską iš anksto numatė, viską .
j virš dvidešimt metų, gavimui greito
į patiuosavimo skausmų Reumatizmo,
mesnis tas, su kuriuo mes daugiau turime reikalų. Į- pageidaujamas. Kur tik jis jų, tridiuum, Šv. Valandų, iš anksto aprūpino. Feliksas Rė mi bus laikoma.
________________________ i Arthritis, ir Neuritis.
< DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams
vairiuose žmonių visuomenės laipsniuose artimo mei pasisuko, ten linksma kaip Cicero, a. a. kun. Je- kus, darbštusis, nepailstantis
NUOTRUPOS
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
lės dėsnis daugiau mus įpareiguoja tam, iš kurio mes draugija tapo. Turėdamas ronimui Vaičiūnui klebo-; graborius Juozas Kašinskas, Jo- Nuoširdžiai sveikiname mūsų į Tabs.
prašom jus bandyt juos—išmūsų kaštu. Pasiųsime
patys daugiau patiriame. Darbininkas ar tarnas tau nepaprastai gražų balsą, naujant? Išpažintis būda- i nas Pazneika, Kazimieras Puge- viengentį adv. Nadą Rastenį, bandykit
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
duoda savo darbą. Tiesa, tu už jį moki. Bet žmogaus visuomet mėgdavo dainuo- vo klausoma kas ryt; kas-įvičius, Jonas Karalius, Vladas kurs laimėjo lapkričio 3 d. rin kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos
paliuosavimo nuo skausmo ir
veiksmas taip pat brangus, kad pinigais nėra ir negali tidien žmonės priimdavo Jė- j Stuikis, Jonas Letkauskas, Ka- kimuose. Liko išrinktas į Mary- greito
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir
pakelio žema kaina, grąžinkit ne
būti apmokamas, nes juk žmogus, tau dirbdamas, au Atvykęs Amerikon taip- zų į savo širdis. Tikrai uo-1 zimieras Vilčinskas, Juozas lando Valstybės seimelį. į Anna- to
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
koja tau paties savęs dalį. Už tą auką tu turi būti dė gi parodė savo talentus, liūnas ir rūpestis sielų iš-1 Kvedera. tėvas ir sūnus, visi polis. Ar tik p. Rastenis nebus tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
adresą į:
kingas. Jis, pašvęsdamas tau savo darbą, virsta taviš Kadangi Lietuvoje kurį ganymu nuvarė be laiko' dirbo sušilę, sušlapę. Virtuvėje pirmas lietuvis, kuriam tenka dą irROSSE
Products Co. Dept. X-9
kiu. Ir tu turi pareigą būti jo — juo susirūpinti ne tik laiką kriAučiavo, čia tuoj a. a. kun. Jeronimą į ka-! Stepone šilanskienė su visa ar- ši garbė Marylando valstybėj. 2708 W. Farwell Avė., Chicago, IU.
kūno, bet dvasios reikalų atžvilgiu. Ne be reikalo Šv. susirado darbą prie kriau- pus. Mirė su kryžium ran- mi ja moterų ir mergaičių sten- Džiaugiamės adv. Nadas Raste
Povilas Apaštalas yra pasakęs šiuos skaudžius žo čių Bostone. Seni South \ koše paskutinį kartą lai-: gėsi aprūpinti visus, čeplinskas, nis ir ponia Rastenienė lankėsi
Juozas Kasinskas
Bostoniečiai dar ir šian- mindamas’žmones.
Petrikas, Kavaliauskas, Jurgis
džius: “Jei kas nesirūpina savaisiais ir ypač namiš dien a. a. Jeronimą dažnai Lai gerasis Dievas gau- Sakevičius, Juozas Strazdaus- oisterių puotoj.
Ine.
kiais, tas išsigynė tikėjimo ir yra piktesnis už netikin prisimena, kad su juom šiai atlygina amžinu už- kas, Pranas Dubinskas, Stalio- Karys Petras Makarauskas Laidotuvių Direktorius
buvo parvykęs kelioms valan
tį”.
kartu dirbo — kalnierius mokesčiu danguje už jo iš-1 nis, Jonas Jonča su savo sūnų doms į svečius pas savo tėvus Patarnavimas Dieną ir Naktį
Ir iš tikro, Mylimieji, į mūsų santykius su darbi siuvo.
tikimą, uolų, pasišventusį mi Albertu. Vincas Vaškevičius, pereitą sekmadienį. Kaip tėvai,
602 Weshington Blvd.
ninkais, ypač su tarnais įneškime daugiau žmonišku A. a. kun. Jeronimas, darbavimosį. Mes likę dar tai tik keli iš daugel, kurie daug taip kiti giminės džiaugėsi Pet
BALTIMORE, Md.
mo, daugiau krikščioniškos meilės, o pamatysime, kad Valparaiso universitete pa šiame pasaulyje nepamirš- prakaito praliejo dirbdami puo ro atsilankymu.
ir iš kitos pusės pajusime daugiau palankumo. Mat, rodė savo nepaprastus _ga- kime niekad melstis už jį. tos metu. Mergaitės ypač turi Pridera pasveikinti ponus
Telęphone Plaza 8595
Llmoslnal dSI visokių reikalų.
bumus.
Jis
buvo
mėgiamas
'
Jis
buvo
mums
geras
—
būti
pagirtos
—
kad
neįžeidus
meilė sužadina meilę.
Makarauskus, kurie šiais sun! be išimties visų studentų, mes būkime jo vėlei geri. nei vienos negalima visų išvar
Baigęs klasišką mokslą, • Cambridge‘iuje tą dieną, dinti, nes jų buvo daug ir visos
DARBININKŲ PAREIGOS
stoja į Our Lady of Angels lapkričio 12, 8 vai. rytą at- dirbo sunkiai. Kun. Antanas
Daug gali sau padėti ir patys darbininkai.
seminariją, Niagara, N. Y. laikytos egzekvijalnos šv. Dubinskas visiems nuoširdžiai
Pirmiausia darbininkai savo tarpe turi laikytis Čia baigia su Master of mišios už a. a. kun. Jeroni- dėkoja už jų vargą ir pasišvenvienybės. Maždaug vienoda ekonominė ir socialinė Arts laipsniu. Įšventytas mo vėlę. Cicero, Brocktone į timą. žmonių buvo minia: darbo
darbininkų būtis turi juos suartinti ir aukštais visus kunigu darbavosi Šv. Jur- irgi panašiai pamaldos lai- tikri kalnai: darbininkų neper- Lietuviškos — Katalikiškos Kalėdinės
su kitais ryšiais surišti.
gio parapijoj Chicago, DI. komos. Savo maldose nie- daugiausia — tad visi darbi
Korteles
Ta vienybė ypač bus įgyvendinta per darbininkų kaipo administratorius. Po kad nepamirškime savo ninkai ir darbininkės tiek nudraugijas. Susibūrę į draugiją darbininkai geriau ga kelių metų tampa Cicero gerojo vado prieteliaus ir vargo, kad ilgai atsimins šį neDABAR PARDUODAMOS
lės atsispirti kapitalo ir įmonių, kartais neteisingam, Šv. Antano parapijos kle- geradario a. a. kun. Jeroni- paprastą pokilį. Valio Švč. Varvisiškai skirtingos nuo praeitų metų
išnaudojimui ir gauti pagalbos įvairiais, gyvenimo at bonu. Kaip pirmoje, taip ir mo vėlės. “Nes šventa ir do dr-jai, kuri kasmet surengia
antroje parapijoje a. a. j išganinga mintis melstis tokią “party”. Kaip lietuviai,
sitikimais.
21 KORTELE U2 $1.00
Bet nepamirškime, kad komunistai ir darbininkų kun. Jeronimas parodė ne- už mirusius, kad iš nuodė- taip svetimtaučiai yra paten
(14 Lietuviškų ii 7 Angliškos)
draugijos šiandien išnaudoja saviems tikslams —kur paprastą uolumą, sielų iš-lmių jie būtų paliuosuoti”. kinti. Kun. Dubinskas gavo
Amerikos lietuviams visados stokodavo grynai lietuviškų
ganymo gerovei. Jame tik “Tuos, kuriuos gyvendami daug prašymų žodžiu ir laiš
styti prieš įmonių vedėjus ir prieš visą esamąją tvar rai išsipildė pranašo žo mylėjome, nepamirškime kais, kad trumpu laiku kitą to katalikiškų sveikinimų kortelių Šv. Kalėdoms. Pereitais metais
“Draugas” išleido pirmą kartą panašias korteles ir visa Amerika
ką. Todėl būkite atsargūs.
džiai: “Quoniam zelus do jų ir jiems mirus”.
kią puotą surengtų, tačiau jis jas begalo pamėgo ir noriai išpirko. Šiais metais mes drąsiai
Nereikia skirti dviejų sąvokų: darbininkas ir mus tuae comedit me” —
Zanavykas. nepajudinamas savo nusistaty spausdiname ir platiname naujas, gražesnes ir šiaunesnias sveiki
krikščionis. Kas kartą yra krikščionis, tai jis turi vi Nes uolumas apie tavo na
me. kad tik VIENA oisterių nimų korteles šv. Kalėdoms.
Kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais mes Tamstai
sur ir visada būti krikščionis, ir bažnyčioje, ir šeimoje mus griaužė mane” (Psal-|^r^
Bonds ir Stamps! puota į metus, o ne daugiau.
siunčiame vieną siuntuų 1942 m. lietuviškų katalikiškų Kalėdinių
Remk šios šalies apsigynimą!
ir dirbtuvėje — visame gyvenime. Todėl krikščionių me 68-10).
sveikinimų. Siuntinyje rasite 21 kortelę (14 lietuviškų ir 7 ang
liškų) ir jos visos kainuoja $1.00. Taigi, gaunate 21 gražių me
REIŠKIAME
UŽUOJAUTĄ
katalikų draugijos ir darbininkų privalo būti tik krik
niškų
lietuviškų katalikiškų kortelių už vieną dolerį. Šalia to,
Pereitą penktadienį, grįžtant
ščioniškos - katalikiškos. Jose darbininkas privalo ras
Klausimai Apsvarstymui
šiais metais “Draugo” spaustuvė dar duoda mažą brošiūrą, kaipo
iš bažnyčios po mišių liko sun mūsų Kalėdinę dovaną nuoširdiems rėmėjams.
ti atramą ne tik kaip tam tikros profesijos žmogus, bet
kiai
automobiliaus sužeista Ma
ir kaip katalikas. Per draugiją darbininkas katalikas 1. Koks yra valstybės uždavinys?
Siųskite užsakymus šiuo adresu:
rijona
Bruzgaitė. Mergaitė ėjo į
gauna didesnį tikybinį išsilavinimą, gilesnį katalikiš 2. Kaip darbdaviai turėtų atsižvelgti į darbininkus?
DRAUGAS
ką įsisąmoninimą ir atsparumą įvairioms pagundoms 3. Kaip darbininkai gali pagerinti savuosius reikalus? darbą. Pareinant iš vienos gat
vės pusės į kitą prie Howard ir
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.
4. Ai darbininkų draugijos yra reikalingos?

SUįskite Užsakymus!

atsispirti: o juk jų, ypač miestuose, netrūksta.
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Kaip žinoma, neseniai išvyko
p. Raudeliūnienė, ponios E.
karo tarnybon mokytojas Fe Sykes motinėlė, kuri buvo sun
liksas Dixon (Dirsa).
kiai susirgus, jaučiasi kiek ge
riau. pp. Sykes pereitą savaitę
Sekmadienį, lapkričio 8 d., buvo parsivežę į savo namus.
tuoj po sumos įvyko LDS 3 kp. Linkime pasveikti.
susirinkimas. Kalbėtą apie nau
jų narių ir skaitytojų vajų. NuPereitą sekmadienį, pas pp.
■ tarta ruošti paskaitas ir studi- Adomaičius ir Rakauskus lan
myliniam klebonui kun. S.
Camp Manding. BorMfr mūsų
1 jas darbininkų klausimais. Iš kėsi ponios Adomaitienės sesu
Cneižiui.
rinkta komisija: p. Ona Paznio- tė iš Montello.
Turime pažymėti, kad pvt.
Žiemos laike kailiniai yra didelis prietelis
“HALLOWEEN” ŠOKIAI
kaitė, p. Ieva Tvaskienė ir A. F.
Jonas Kulišauskas yra vienintėKarys
Vitartas
buvo
sugrįžęs
ir draugas, nes jie nevien, kad apsaugo nuo
Kneižys.
is,
kuris
taip
dažnai
rašo
‘
Dar

iš
Fort
Devens
praleisti
savai

Spalių 30 ir 31 dd. Service klu
šalčio, bet dėlei jų, išvengiama ir ligų. Kada
bas surengė kaukių šokius. Da bininkui’. Jis kas savaitę gauna Karolius Klimavičius (Clem) tės pabaigą ir atsisveikinti su
žmogus atsišaldo, tai prie jo prikimba ir viso
savaisiais, nes iš tos stovyklos
lyvavo 315 kareivių pėstininkų aikrastį ‘Darbininką’ ir juo
Paskirtas Vyriausiu
kios ligos. Taigi, nelaukite gilios ir šaltos
turėjo išvykti kur kitur. Palin
ir kiti. Ne tik šokome, bet turė džiaugiasi.
Specialistu
žiemos, įsigykite kailinius šiandien, kada dar jų yra I. J. Fox krautuvėje
Dėkojame Jonui už bendra
kėjome mūsų choristui geriau
jome užkandžių ir gėrimų. Dėdė
Karolius Clem (Klimavičius), sių sėkmių.
didelis ir platus pasirinkimas. Paprastai, žiemos metu kailinių kainos
Šamas savuosius kareivius ge darbiavimą ir linkime jam Die-;
Norwoodietis,
32
m.
amžiaus,
daug aukščiau pakyla. Tai-gi, kodėl jų neįsigyti dabar, kada galite ne
rai užlaiko ir prižiūri, nors ir vo malonių.
vienas įžymiausių sportininkų,
brangiai juos nusipirkti ir labai prieinamomis kainomis?
sunkiai dirbame, bet ir pakan
CAMBHME. MASS.
1 prisaikintas ir priimtas į atsar
kamai turime pasilinksminimų.
ATHOt, MASS.
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios
ŠOKIAI IR VAKARIENE
gos laivyną, p. Clem (Klimavi
Be to, per savaitę turime ‘binkrautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
čius) paskirtas ir jam suteiktas
Šeštadienį, lapkričio 14 d., 7
go* žaidimus, programas, kurias 40 Valandų Atlaidai prasidės
vyriausio specialisto laipsnis vai. vakare, Columbus svetainė
pertas ir žinovas. Jis Jums pririnks kailinius ir juos pritaikins pagal jūsų
išpildo ne tik vietiniais, bet ir sekmadienį, lapkričio 15 d., Šv.
komandieriaus
Gene
Tunney
’
s
figūrą ir skonį. Nelaukite žiemos, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien!
je, 55 Austin St., Cambridge, į’ranciškaus par. bažnyčioje.
svečiai artistai.
fiziško tinkamumo programoje. vyksta šokiai ir vakarienė, ku
Taigi gyvenimas kariuomenė Jaigsis antradienį, lapkričio 17
Jei turite senus kailinius, mes permainysime į naujus, duodami už jū
S. Karolius Clem yra pasižymė rią rengia Cambridge Moterų
je nėra nuobodus, nes kas va dieną.
sų kailinius gerą kainą. Mūsų krau
jęs fooball, hockey, plaukimo ir Sąjungos 22 kp. Sąjungietės
landą šį ar tą darai, ir tokiu
tuvėje kailinius galite įsigyti su ma
tennis žaidimuose. Jis buvo jau daug triūso įdėjo, kad šis
būdu mus mokina ne tik gerai
HOftfOOD, MASS.
žu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
Bostono Universiteto football parengimas būtų puikus ir, jos
ir naudingai dirbti, bet ir links
ratelio kapitonu 1932 m. Užbai
ti mažais mėnesiniais išsimokėjimai žaisti. Mes, kareiviai ne Lapkričio 9 d. mirė Ona Ma- gęs B. U., tapo pakviestas Ly- pačios jau yra pareiškusios, kad
411 WASHINGTON STREET
mais.
vien žaidžiame, bet ir meldžia lačinskienė, 58 m. amžiaus, gyv. man Mokyklos, Westboro, fizi šis parengimas būsiąs vienas
BOSTON,
MASS.
šauniausių iš buvusių. Nėra a25 Heaton Avė. Velionė buvo il
m ės.
nio
lavinimosi
direktorium.
bejonės, kad Sąjungietės savo
, Šventųjų gametė Moterų draugijos narė. Sveikinam mūsų sportininką {pažaidą išlaikys. Vakarienė būPaliko dideliame nuliūdime
> . uaa. los —
ir linkime geriausių sėkmių.
sianti labai šauni, o šokiams tremtiniais bei pabėgėliais, ir
kų Vakarą”. Bus suvaidinta oBAŽNYTINIO CHORO
zavo pilna daug giminių.
gros puiki orkestrą. Sąjungietės turi juos šelpti, o ižde pinigų
peretė, kurią parašė muz. J. Ol
DARBUOTE
. ’J’~ : . , — karei- Lapkričio 4 d., parapijos sve
kviečia
jaunus
ir
senus
daly

mažai
esant,
negalėjo
šios
su

Šv. Jurgio par. baž. choras po šauskas.
”:ų
< u - virgoninin- tainėje įvyko “shower” p. Blan- Trečiadienį, lapkričio 11 d.,
vauti
šiame
parengime,
kur
visi
Visi būsite patenkinti. Atsi
mos padengti. Bet Centras vis- j misijų ir 40 vai. atlaidų jau vėl
kas Antanas Giedraitis turėjo che Dalelytę pagerbti, kuri ruo parapijos svetainėje prasidėjo
galėsite vieną vakarą pamiršti tiek, kad ir iš mažo iždo, pas imasi uz darbo: mokinasi nau lankę priduosite daugiau ener
gerą chorą, kuris gerai giedojo šiasi priimti Moterystės Sakra Raudonojo Kryžiaus lietuvių
karo baisenybes ir, linksmai kyrė šiam reikalui $1,000. Kad jas mišias ir Kalėdines giesmes. gijos jaunimui darbuotis meno
ir du svečiu artistu — vienas mentą su p. Pranu Rainiu iš skyriaus “Surgical Dressing”
praleisti laiką bei pasidalinti mūsų lietuvių visuomenė dau Prisirašė du nauju nariu: Vin srityje.
giedojo solo, o panelė iš Jack- Worcester, Mass., lapkričio 22 pamokos, šios pamokos yra įkurtos parapijos Moterų ir mintimis apie savo jaunuolius, giau kreiptų dėmesio į šiuos cas Labašauskas ir Juozas Be Per 50 vai. atlaidus pamoks
sonville, Fla. grojo smuiką.
dieną.
esančius karo tarnyboje. Įžanga taip kritiškus reikalus ir, nesi-1 nediktas. Yra labai pageidau lus sakė kun. J. Kidykas, S. J.
Pirmadienį, Vėlinių dienoje į- Dalyvavo daug giminių ir pa Merginų skyriaus vadovybėje. tik $1.10.
gailėtų laiks nuo laiko paaukoti jama, kad ir kiti pasektų tą Žmonių lankėsi bažnyčioje ir
vyko taipgi iškilmingos giedo žįstamų viešnių, kurios sveiki Pradžią padarė Moterų Sąjun
dolerį Lietuvos naudai, tai mū pavyzdį, nes dabar mums yra pasinaudojo dvasinėmis malonė
tos šv. mišios už vėles skaistyk no, linkėjo ir gausiai apdovano gos kuopa. Dabar skyriui vado
Sekmadienį, 8 d., vakare, pa sų veikimas būtų daug stipres labai reikalingi, ypač vyrai mis. Graži procesija. “Garbė ir
vauja pp. M. Čiubatienė ir B.
loje.
jo p. B. Dalelytę. Dalyvavo ir
rapijos svetainėje įvyko N. P. nis ir gyviau galėtume palaiky giesmininkai.
Šlovė” papunkčiui, vieną posmą
Mes turime už daug ką dėko jos mylimasis, p. Pranas Rai Adomaitienė. Kviečia į tą sky Moterų draugijos surengta ben
giedojo choras, kitą — procesiti
Lietuvos
reikalus.
Lietuvos
rių įsirašyti visas moterys ir
ti Dievui, ypatingai, kad turi nys.
BAZARAS
joje einantieji.
dra arbatėlė. Arbatėlėje dalyva atstovo prie Šv. Sosto išlaiky
merginas, kurios gali pasidar
me laisvę, laisvę melstis ir savo
vo nemažas skaičius svečių. mas yra labai svarbus, nes atė Šv. Jurgio par. metinis baza- Choras, mn? j. čižausko veDaug Norwoodiečių lietuvių buoti Raudonajam Kryžiui.
tėvų kalba kalbėti.
Taip-gi dalyvavo vietiniai kuni jus taikai, didelę rolę suvaidins ras jau čia-pat: lapkričio 22 iki ’ damas, tikrai galingai ir įspūPvt. Jonas Kulišauskas kareivių jau yra įvairiose pa
gai, kleb. kun. P. J. Juškaitis, šis atstovas Lietuvos laisvės 29, išimant penktadienį. Tam Hingąi giedojo, kurį pagyrė svešeštadienį, lapkričio 7 d. adv.
saulio dalyse. Keletas jų yra
kuris pasakė gražią kalbą, o ku naudai. Tad, būkime d dosnūs tikslui parapija rengia šeimy-' čias kun. j. Kidykis, S. J. Trūir
ponia
Benjaminas
Sykes
bu

PRIERAŠAS. Karys Jonas Anglijoje, kaip tai Jonas Ku
nigas A. Baltriušiūnas irgi pa šioje kolektoje ir nesigailėkime nišką bazarui “Shower Party : knma« vyrų chore; daug jų išėvo
išvykę
praleisti
savaitės
pa

dirka,
Rukštelis
ir
kiti.
Inž.
Da

Kulišauskas yra iš Norwood,
sirūpino pasirodyti su savo ben paaukoti dolerio, nes reikalas lapkričio 14 d., šeštądienio va-’ jo į kariuomenę. Dabar turi užMass., buvęs parapijos choro ir nielius Milės, kaip žinoma yra baigą pas gimines į Connecti druoju svečių choru.
2^.2). kare, bažnytinėj svetainėj. Įžan- imti merginų balsai.
labai svarbus.
cut
valstybę.
Buvo
sustoję
ir
japonų
nelaisvėje.
Lietuviai
ka

Šv. Vardo draugijos narys. Jis
ga visiems dykai, tik kiekviena Patartina, kad daugiau prisiKRIKŠTAI
laiško pabaigoje rašo: '“Per reiviai, kur jie nebūtų yra ga Hartforde. Grįžo pirmadienį,
šeimyna yra prašoma atsinešti rašytų merginų prie choro,
CLE
VRAMI),
om
o
lapkr.
9
d.
po
pietų.
Sekmadienį,
lapkričio
1
d.
pa

būs,
drąsūs
ir
ištvermingi.
su savim kokią - nors bazarui Kviečiame atsilankyti į pamoduokite nuo manęs sveikinimus
krikštyta p.p. J. B. Baranauskų
dovaną. Bus muzika, kortavi- kas penktadienį, 8 vai. vakare,
Sv. Jurgio Parapija
(AJeksonytės) duktė, vardais,
mas ir durų dovanos. Ateikite Lauksime.
Choro narys
Marija - Ona. Krikšto tėvais bu CHORAL CLUB DARBUOTE visi, kas tik gyvas.
vo p. J. Survilas ir p-lė E. Ba Spalių 29 d., Choralis Klubas Bazaro dovanų laimėjimo kny- į
PROVIDENCE. R. L
ranauskaitė. Tą pačią dieną pa turėjo labai linksmą vakarą gutės jau išsiuntinėtos, bet, Į
---------Jūsų Elektriški Įrankiai Yra Ištikimais Tarnais!
krikštytas p.p. L P. Lukošių “Holloween” - šokius ir korta- jeigu kas "kokios-nors priePARAPIJOS BAZARAS
(Narmontaitės) sūnus, vardais vimą. Tai buvo jų pičmas paren-, žasties dar jų negavo, tai malo- šeštadienį, lapkričio 21 d., į— Pranas - Mykolas. Krikšto gimas ir gražiai pavyko. Senes- j nėkite telefonu arba asmeniai jų vYks Sv- Kazimiero parapijos
tėvais buvo p. A. Narmontas ir nieji kortavo, o jaunieji, grojant reikalauti "klebonijoje, o mielu bazaras
bazaras parapijos
parapijos salėje,
salėje, prie
kurio
parapijiečiai
smarkiai
p-lė B. Mažutaitytė.
AL Nemanio orkestrai, šoko. noru bus suteiktos.
----------rengiasi. Ateinantį sekmadienį,
Prie surengimo šio vakaro la
UŽDŪŠINES
iapkr. 15 d. rengiama parapijos
Penktadienį, lapkričio 6 d. so- bai daug pasidarbavo komisija
Visų
Šventųjų
diena
ir
uždusalėje
dėl virš minėto bazaro
dalietė p-lė E. Matusevičiūtė au ir kun. B. Bartis.
šinės įvyko labai iškilmingai. “shower”, kur tikimasi skaittomobiliu išvyko į Washington,
Sekančios narės padovanojo
D. C. Iš Washingtono p-lė E. po keksą: Aundrey Kulbokaitė, Vakare buvo dveji mišparai: lingos publikos ir gausių dovaik i Karui užsibaigsiant!
Matusevičiūtė automobilį per ki Eleonore Dailyda ir Uršulė Jan balti - iškilmingi ir juodi —gė- nų.
---------tą asmenį pasiunčia į Virginiją kauskaitė. Ponia Skodis, gyv. dulingi arba tamsūs mišparai.
ŠOKIAI
Žmonių
prisirinko
daug,
ir
visi
Kad ilgai ir patenkinančiai tarnautų
savo broliui vyr. leitenantui Al Gruss Avė., davė pyragą. Virtu
Krikštytojo draugija
fonsui Matusevičiui, kuris tar vėje dirbo p-nia Sušinskienė gėrėjosi gražiu mokyklos vaikuužlaikyk savo elektrikinj prosą
nauja minėtoje vietoje. P-lė E. (Susan), p-nia Baranauskienė, čių ir dviejų chorų antifonaliu rengia šokius šeštadienį, lapkr.SU ATSARGUMU. ŠTAI KAIP!
, . mišparų ir penkių stacijų giedo- November 14 d. vakare Bridge
Matusevičiūtė, aplankiusi sosti- gyv. _
Thunhill Rd., A. Kulbokai- jimu Tai buvQ
Club salėje, 92 Plainfield St,
Laikyk proso apačia Svariai. NuSluos! nę, vyksta į New York, o iš te- tė, Lillian Markevičiūtė, Helen yQje k
*
Providence, R. L Gros puiki ortyk su drėgnu drabužiu kada prosas atfnai už savaitės grįžta į namus. Yačas ir Stella Ivanauskaitė.«bainv^ios
kestra. Įžanga tik 25c. Tikimaiala.
bažnyčios.
Linksbos kelionės.
si skaitlingos publikos.
Rep.
Visiems viršminėtiems priklauDabar beveik kas rytą įvyksta
Vengk gruzlkų, kabikų. ziperių ir kitų
so didelis ačiū!
po dvejas mišias: 7:30 ir 8:30.
kietų dalykų.
Sekmadienį, lapkričio 15 d.
Cambridge lietuvių N. P. bažny Lapkričio 8 d. Šv. Vardo drau Per paskutiniąsias gieda vaikuYHDmlCMslNh
Niekad nevyniok cordo aplink prosą.
čioje sykiu su sekmadienine ko- gijos nariai ėjo “in corpore” ^a*- Žmonės skaitlingai lanko
kada ji yra karsta.
GRABORIUS
prie Dievo stalo. Apgailestauti- ’ bažnyčią ir labai daug uždega
lekta,
bus
vykdoma
specijale
“AamenUkaa Patarnavimas"
■X Būk tikra, kad prosą yra jau atsalus,
kolekta palaikymui Lietuvos at na, kad nedaug tesusirinko, tur , Apučių savo intencijai. Yra
kada ją padedi j Salį.
331 Smith St,
stovo prie Šv. Sosto Romoje. būt iš priežasties karo, kur daug labai gražus įspūdis, kuomet į•fa Prosijant nėra reikalo spausti, prosijieini
į
Šv.
Jurgio
bažnyčią,
ypač
mūsų
vyrų
jau
yra
išvažiavę.
Lietuviai turėtų atkreipti dėme
PROVIDENCE. R. L
mą atlieka karštis.
Telephone:
sį ir būti duosnūs šioje kolek Buvo giedotos mišios, kurias vakare, ir pamatai šimtus lem
Žiūrėk, kad niekad nenumestum prosos.
pučių
mirgant.
Gintarė.
Ofiso: Dexter IMS
toje, nes išlaikyti Lietuvos ats giedojo Chorai Club. Per offerLITERATOROS BOSTONO
Numetimas prssos pagadina ją daugiau
Namą: PI. C2M
tovą Romoje šiais karo laikais torium dvi klubo narės — Gal
EDISONO KLMANTAMS.
sia. negu bile kas.
kainuoja apie $4,000.00. šio at dikaitė ir Markevičiūtė gražiai
fŪKESTHt, MASS.
sugiedojo
duetą
“
Avė
Maria
”
.
stovo
finansines
išlaidas
pa

M./IM
taktai kaip eltktrikiniua nik.
dengdavo Lietuvos valdžia, bet Tai buvo pirmas judviejų pasi
Aušros VortiĮ Parapija
ABert R. Barter
Specialis pranešimas. Kad sutaupius me
PALAIKYTI DARBE.
rodymas
su
jaunais
balseliais.
Lietuvą
okupavus
rusams,
o
vė

talą. norint gauti naują elektriškų daiktų
Pirmiau—Pope Optleal Ce.
Klausk pas artimiausią__
dalį, reikia pristatyti senoji. Taigi, kada
liau vokiečiams, šio atstovo pa Gal ateityje teks daugiau iš Juokų vakarą rengia mergai
čių choras, vadovaujant muz. J.
reikmenis atnešite pataisyti, būtinai nepa
laikymu rūpinasi Amerikos Lie girsti to jauno choro solisčių.
Kada Jnma reUtaMngl
mirškite pristatyti ir senas dalis, kaip pa
Cižauskui, lapkričio (Nov.) 15 leiskite mums liegzaminuotl aki
Nors
dar
Chorai
Club
yra
ne
tuvių
Kunigų
Vienybė.
Bet
ir
mainą.
pritaikinti akinius. Mee padalo
lietuvių kunigams ši stambi su seniai susitveręs ,o jau išleido d., 7 vai. vakare. Pelnas parapi Ir
me dirbtinas akis.
jai.
ma yra sunku sukelti; kreipta Dėdės Šamo tarybon vieną jau
BOSTON EDISON COMPANY
M7 MAIN ST.
Tel. S-1S44
Brangieji parapijiečiai nuo
si į Federacijos Centrą. Federa nuolį Obeiienuką. Nariai jam įWORCESTER, MA8S.
275 Maln St,
Webeter, l
cijos Centras, kuris daugiausiai teikė gražią Parker rašomąją širdžiai kviečiame skaitlingiau
* FOR yiCTOKY ... BUY U.S. WAR BONOSANO *****
siai atsilankyti į šį tikrai “Juo
plunksną
penkių
dolerių
vertės.
šiuo tarpu rūpinasi Lietuvos

Kailiniai Y ra Saugus
Investmantas!

girdėti uetuviv
KOLONIJOSE

LAIKYK JUOS
DARBE

dykai

EDISON
SHOPS

PmkWKhi». Lupki-tei* 13

‘it

DARB1K1MKAS

Išvyks Į Honda

dukterį. Laidojamas penktadie
nį, 9 vai. r. šv. Benedikto ka
Lapkr. 9 d., prie darbo —stai puose. Buvo pašarvotas pas
ga mirė Antanas Matulaitis, graborių Kasparą.
57 metų. Paėjo Lukšių parapi
Teatras kandidatė į šventuo
jos. Amerikoje pragyveno 34
sius bei Indiečių Rožė yra ža
metus. Paliko brolį ir seserį. Pa
vingai Seserų mokytojų priruo
laidotas lapkr. 12 d., St. Bene
štas ir parapijos jaunimo vaidi
dikto kapuose.
namas sekmadienį, po mišparų,
bažnytinėje salėje, West 5th St.,
Lapkr. 10 d. mirė, miesto ligo
So. Boston, Mass. Scenerija pui
ninėje, ilgai sirgęs, Laurynas
ki. Kostiumai įvairūs. Teatras
Valentukevičius, 42 metų, gyv.
nepaprastas. Kiekvienam vertas
279 Bolton St. Amerikoje pra
pamatyti. Pelnas Seserų name
gyveno 40 metų. Paliko dvi
lio fondui. Laikas lapkr. 15 d.,
■y.
3 v. p. p. Kviečiami visi į jaunų
DAKTARAI
lietuvių vaidinimą. *
ŽINUTES

Adomas Laukaitis,

Paštui Reikalinga Sunkvežimai

Dr. k V. Casper Išvyksta
Tarnybon

(Trucks)

Kiek laiko atgal, Dr. Mykolas
V. Casper (Kasparas), kuris
nuo 1918 m. yra praktikuojan
čiu dantistu So. Bostone, gavo
Leitenanto Komandieriaus laipsnį Jung. Valstybių Atsargos
Laivyne (U^.N.RJ. Šiomis dienomis pakviestas tarnybon. Dr.
M. V. Casper »vy sta tarnybon lapkričio 23 d. s. m.
„
, ,
Dr. M. Casper o draugai profesionalai ruošia šaunų bankietą, jį pagerbti ir išleisti tarny
bon. Bankietas „įvyks t trečiadieo ,
“ d"
&

(VAISOS SKELBIMAI
Telephone
BOSTON

Jung. Valstybių pašto viršininkas prašo jūsų re
dakcijos įtalpinti atsišaukimą, kad paštui reikalinga
sunkvežimiai (trucks) vieno, vieno ir pusės, ir dviejų
tonų įtalpos, surinkimui ir išvežiojimui pašto siuntinjy Kalėdų laikotarpyj, būtent, nuo gruodžio 18 d. iki
gru<xJžį0 31 J , 1942.
Aplikantai turi būti Jung. Valstybių piliečiai ir tuprį<iuoti paštui savo pasiūlymus su sekančia inforr..
r
J
macija:
NAMR

BayView Motor Service
STUDEBAKER
AutomobUių Ir Troky AgąntOra
Taisome visokių lidirbyačių auto
mobilius. Taisymo Ir demoustravl
mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. KapočiGnas Ir Petar Trečioką*

fiftyjnlnkat

Address
pereitą savaitę išvyko pas duk
(Street)
LIEPOS Ulbi. PIRMO KCOPIMO
*
terį į Floridą, preleisti žiemos
atostogų. P-oas A. Laukaitis
TIMKA1 amt
Town)
(City
or
per dangei, metų turėjo fanu,,
Tel. No
<100* PURE HO.NEY)
Randoipb, Mass. ir vertėsi pie
Make of Truck
Mass.
nininkyste. Jis yra senas “Dar
Dump trucks, beach wagons, pleasure cars NOT acceptahle
Rengėjai išsiuntinėjo kvieti- •
bininko” skaitytojas ir rėmėjas.
Size
of Truck
Prieš išvažiuosiant į Floridą mus ir tikietus’ ^t visų negalai
jiS atSilankė į Darbininką” ^3°
. Pasiekti
,
_ škais,
. . nes netu- Are you a Citizen of the United States
•KL^iMaaAna
Vyčių Susirinkimas
..........
,
•
t * _
rėio
adresų.
Taigi
(Yes or No)
apžiurėjo spaustuvę ir Interty- j .
. ,
KONČIAUS BITININKYSTĖ
’• Battery St, So <blh[l- Mų.
tik
nori
dalyvauti
Dr.
M.
V.
.
Married
or
Single
Ateinantį sekmadienį, lapkri- pos fondui paaukojo $1.00.
taftie Lmckas. HDo,
Smitas doleriu dovanų kųns įrodys joj ils
medus »dro tikros bičių medus
čio - Nov. 15, 2:30 vai. p.p. įP-nas Laukaitis yra ne vien išleistuvėse, gali tuojau užsisa- ■ Dependents
'(LietuvS gydytoja).
kyti
vietą
pas p. Juozą C. Price per hour for
vyksta L. Vyčių 17 Algirdo kuo geras lietuvis, bet ir uolus USA
Greene, 611 E. Broadway, S. B. Truck Only .................................................................................... —
MEDAUS KAINA —
400 Broadvvay, pos susirinkimas.
pilietis. Jis pirko Karo Boną už
Tel. SOUth Boston 9457.
j Kvorta, stiklinė______ 85c.
Susirinkimas bus labai svar- $1000.00.
Cambridge, M<
Vairuotojams mokės atskirai — $0.65 į valandą.
5 svarai ---------------- $1.25
Rengimo Komiteto pirminin•bus, nes įvyks nominacija nau
Jeigu
sunkvežimį
vairuos
ne
pats
savininkas,
tai
Galionas,
12 svarų----- $3.00
Nuo 2 Iki 4
• i
jų kuopos pareigūnų 1943 me joną A. Winchus; kapelione ku yra Dr’ Vincas G. Busevi- jis turi paduoti vairuotojo vardą, kuris taip pat turi Persiuntimą mes patys apmo
Nuo 6 fld 8.
D ._ tius. Jis nuoširdžiai kviečia vitams. Visi nariai prašomi būti Sa
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Gr“';
ir
būti Jung. Valstybių pilietis.'
nai dalyvauti.
Končiaus Bitininkystė
Užklijuoti pasiūlimai turi būti Pastos Viršininko
“u11’
Norintieji prie šios kilnios ir Ieva Sidleviėienė. Egzekutyus na!* kuris
57 Battery St.,
ŠOU 2805
ofise ne vėliau, kaip 12 vai. vidudienį, lapkričio 25 d.,
garbingos jaunimo organizaci komitetas Esther Kelies, Adelė su lietuviais- Dr. Kasparas yra
No. Ahington, Mass.
Patatskas. Elzbieta Smigias.
. daug pasidarbavęs Sv. Petro 1942, ir užadresuoti sekančiai: John W. Gleavy, Acting
jos
prisirašyti,
malonėkite
taip
k J. L Pi
! lietuvių parapijoj,!, ypač daug. Postmaster, Boston, Mass.
pat atvykti į susirinkimą.
DR. AMELIA E. RODO
Instaliacijoj dalyvavo daug rūpinosi, kad lietuviai dalyvau- į
GRABORIAI
Susirinkimas kaip paprastai
OPTOMETRI8TĄI
Įžymių svečių, dauguma legio-' tų Amerikos politikoje. Jo na- ir draugo mes negalime išleisti
Reikalinga Darbininkų
įvyks
Vyčių
svetainėje.
447 Broadvvay
nierių. Pasibaigus instaliacijos muose yra įvykę daug lietuvių su juo neatsisveikinę. Geriau*
’
Visi su L. Vyčiais!
Se. Beeton. Mas*.
ceremonijoms,' visi linksmai susirinkimų politikos reikalais. šia proga Dr. Kasperui paspaus- REIKALINGA vyrŲ ir mo
IBaraseviausirSūniB
P. Kupraitis, praleido laiką vaišindamies
VALANDOS:—
Taigi Dr. M. V.:Kasperas yra ti dešinę ir palinkėti Dievo pa-j torų dirbti prie abelnŲ darMOTERIS PAGELBININKB
NiKB ryto lld 7 vaL vakare
Kuopos rast. skaniais užkandžiais ir gėriLIETUVIŲ GRABORIUS IR
piinai užsitarnavęs lietuvių vi laimos, tai rengiamame bankie-'bų — Banquet PortersBALSAMUOTOJAS
Mae B ryte Md tt vai.
ntais.
Isuomenės pagarbos ir įvertini- te, lapkričio 18 d., Boston City'Bar Porters, Yardmen ir
Turi Notaro Teiaea
Housemen. Darbas Pasto
, Klube.
mo.
254 W. Broadway,
Valdybų Instąlacija
vus ir Geras Užmokesnis.
Bankieto renginio Komitetas
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 2712
Tel.
SOUth Boston 2590
i
Atsišaukite
tuojau.
prie kvietimo pridėjo šias eilu
Lapkričio 6 d., Forresters sve
Tėvų
Pasijonistų
Misijų
Sūnaus gyvenamoji vieta:
Dr. 1 C. Seyneor
šeštadienį, lapkričio 7 d., tes:
J
HOTEL KENMORE
S3S Dorchester Avė.
tainėje, So. Bostone, įvyko Ste
Tvariu,
1942
m.
(LANDŽIUS)
“
Darbininko
”
salėje
buvo
su

!
490
Commonwealth
Avė.,
TeL
COLumbU 2537
pono Dariaus Amerikos Legiono
FRIENDSHIP
Lietuvis Gydytojas
.'■t
M
r.
G.
Diehl,
Personai
Maruošta
pramoga
—
“
Arbatėlė
”
317 Sosto ir jo Ladies AuxiliaMoney cannot būy it
Specialybė—Akių Vidurių
(10-13)
Jėzaus Nukryžiuotojų -Seselių
Rayonne, N. J. — .šv. Mikolo nager.
ry
bendras
valdybų
instaliavi

It is never for sąle,
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
CASPER
naudai. Iš tikrųjų, žmonių tiek
par., lapkričio 30 d. iki gruo
mas.
Vartoja vetianaios konstruk
One is bankruptwithout it
FUNERAL
HOME
džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P.
cijos X-Ray Aparatą.
Pradedant instaliacijos prog prisirinko, kad nebuvo kur visų
187
Dorchester
Street
And with it, cannot fail,
Bronis Kontrim
Pritaiko Akinius
South Boston, Maaa
ramą, kun. AI. Abračinskas su sutalpinti. Į šį parengimą atsi-i It grows as it ages
CONSTABLE
Patterson, N. J. — Šv. Kazi
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
Real Estete & Insurance
lankė ir vietinis klebonas kun.
kalbėjo maldą.
And you should agree
toseph W. Casper
miero par., lapkričio 29 d. iki :
JUSTICE OF THE PEACE
534 Broadway
(KASPERAS)
Suffolk County komandierius Pr. Virmauskis ir kun. J. Vosy That our friendship is price- gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie- Į
So. Boston, Mass.
Laidotuvių Oirektorlue Ir
598
E.
Broadvvay,
John P. Murray ir Staff Sear- lius, J. V. Laivyno kapelionas.
To both You and Me.
[less liūs, C. P.
Balsamuotojae
SO. BOSTON, MASS.
NOTARY PUBLIC
■
1
.
.................................
geant at Arms Robert Gunning Taigi, mes rengėjos nuošir- • Tikrai, draugiškumo negalima
Patarnavimas Dieną ir Nakų
Telephone South Boston 1701
įvesdino šiuos naujai išrinktus džiausiai dėkojame kunigams— nusipirkti už jokius pinigus, Tamaąua, Pa. — Šv. Petro ir
Koplyčia Šermenims Dykai
Lietuvis Dantistas
Res. 120 Marine Road
Tel. ŠOU Boston 1437
Stepono Dariaus valdybos na kur.. Pr. Virmauskui ir kun. Vo- Dr. M. V. Kasperas tikrai yra Povilo par., gruodžio 16—25
Tel. SOUth Boston 2483
ŠOU Boston 3960
i
d.,
Tėvas
Geraldas,
C.
P.
A. L. Kapočius rius:
syliui už atsilankymą ir visoms nuoširdus lietuvis ir draugas,
COAL-COKE-OIL
Komandierius Juozas Cunys; toms, kurios atnešė šiam paren-; Jis daugiausia sielojasi, kad bė TĖVAI ALPHONSAS MARIE
517 E. Broadway,
senioras vice - komandierius gimui dovanas, ir viešnioms ir .tuviai jaunuoliai jeitų į šios šaSOUTH BOSTON, MAS8.
ir GABRIELIUS, C. P.,
ZALETSKAS
8OU4018
Ree. Šou 3729
Tel. SOUth Boston 2660
James Smigias; junioras vice- svečiams už atsilankymą. Pa- lies politiką, į miesto ar valstySt.
Gabriel
’
s
Monastery,
FUNERAL
HOME
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ano
komandierius Juozas Sidlevi- daryta gryno pelno $79.61.
ĮJO Ud 6 ir nuo 0:30 Ud 9 v. v.
159
Washington
St.,
UthianianFuniitureCo.
bes valdininko ar atstovo vietą.
5©4 East Broadway
8eredomia nuo 9 lld 12 vaL dieną
MOVERB—
čius;
adjutantas
Jonas
J.
Ro

8OUTH BOSTON, MAS&
Brighton,
Mass.
Rengėjos.
Taigi
tokio
mūsų
profesionalo
Sdbatonda nuo B lld S vaL vak.
O. A. Zaletskaa
F. E. Zaletakaa
Insured and
manas; finansų sekretorius Vla
MediHnmls nuo 9 Ud 12 vaL dienų
Graborlal Ir Balsamuotojal
' (pagal sutarti)
das Gedvilas; kapelionas Juo
Patarnavimas dieną ir naktį
Loeal A Long
zas A. Winchus; teisėjas-pataKoplyčia lermenims dykai
1 rėjas Fortūnatas Bagočius: ka
Dlatanoe
NOTARY PUBLIC
T»l. TBOwhrUse <330
Movlnę
Tel.
ŠOU Boston 0B1B
pų registravimo viršininkas Le
TeL BOU Boston 290B
326-328 West Broadway
J. Repshis, M. D. onas Švagždys; amerikonizacijos
viršininkas
Juozas
Lekys;
So. Boston, Mass.
(REPAYS)
Visi skelbkitčs “Darbininke”.
istorikas Jonas L. Petrauskas;
Lietuvis Gydytojas
publikacijos viršininkas Juozas
Lekys; labdarybės viršininkas
27S HARVĄRD STREET
Kampas Inman arti Central Sų.
Julius Sykes; maršalka Juozas J
CAMBRIDGE, MASS.
Wollent; posto gydytojas Dr.
Ofiso Valandos 2—4 Ir
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPINC8
Juozas C. Landžius - Seymour.
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Egzekutyvis komitetas: S. P.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
Sirikes, Pranas Gerulskis, Anta- i
TeL So. Boston 1298.
601 6th St.. So. Boston, Mass.
(VARK SKBBIMAI
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
nas Rimkus, Klementas Sabet,
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikis
S Winfield St, So. Boston. Mass.
702
E.
5th
St,
So.
Boston, Mase.
tTot.
Rašt.
—
Ona
IvaSkienė,
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
Kastas Samatonis, Andrius Yu440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
TURTAS
Prot.
Rašt.
—
Jonas
Glineckis,
ga, Kazys Žibikas, Benjaminas ii
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
SVEIKATA LIGONIAMS
4115 Washington St.. Roslindale,
Januškevičius ir Jurgis Ulevi
Fin. Rait — Aleksandras Ivaška,
Pamokins būt Sveikais
Tel. Parkway 2352-W.
440 E. Sixth St., So. Boeton,:
Gydymas visokių ligų Šaknimis. čius.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
Augmenimis, 2ievėmis, Žiedais, Sėk
177
West
7th
St.,
So.
Boston.
Mass.
Iždininkas
— Vincas Zaleskas,
Taipgi įvesdino naujai išrink
lomis ir Lapais. Joje telpa 211 vardų
Tvarkdarė — Ona Miz .irdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, i
visokių augalų Hetuviftkai, angliškai tas Ladies Auxiliary valdybos
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. Marialka — Jonas Zaikis,
ir lotyniškai, k- paaiškinimai kokias
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
nares:
501 E. 5th St., So. Boston, Mm.
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
110 H St., So. Boston, Mass.
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
Pirmininkė
Marijona
Ross;
Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
Kaina su prisiuntimu 21.00. Pinigus vice - pirmininkė Alena Janeliūčią sekmadienį kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
į Visais draugijos reikalais kreipkitės
nas;
junior
vice
pirmininkė
popierini doleri laiMce. adresas: (-)
492 E. 7th St, So. Boston,
pa.“ protokolų raitininką.
Louise Palionis; sekretorė Bro
Paul Mikalauskas
140 Ąthens Street,
90. BOSTON, MASS. nė Stravinsky; iždininkė Mari-

MEDUS

Draugijų Valdybų Adresai

NOVEHOS
NOVENA
NOVCNA
NOVENA
NOVENA
NOVENA

prie Sv. PranciSkaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ................... — 20cprie Dievo Motinos NuolatinSs Pagelbos. Kaina----------15c.
ui Sielas Skaitykloje. Kaina .. ................ ........... ............ - 20c.
Stebuklingojo Medalikčlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

PICKOTCK

miera pagal kurį kiti
Alės yra sprendžiami

Valgomų Daiktų Krautuves

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

Povilas Budimanas

H PICKWKK ALE >

PICKVVICK

BBfVZfO BY HAFFENREFFER S CO„ INC.. BOSTON. MASSACHUSETTS — BKEWEBS SIHEE 970

48 Crercent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

Peririns Maitet
P. Baltrušiūnas - p. Klinga,

San.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Penktadienis, Lapkričio 13, ’42
HARTFORD, COHH.

HYTIMI
VALSTYBIŲ ZIMBS
LDS Coanecticut Apskričio
Pranešimas

yra kurių mūsų darbščiausios
bilietų platintojos p. M. Karinauskienė ir p. M. Kašėtaitė dar
nepasiekė?) nuoširdžiai prašo
me skaitlingiausiai atsilankyti
į šį jaunimo tikrai gražų paren
gimą. Gražioji lietuvių kalba ir
daina nenutils niekados. Lyra.

An
Lapkričio 29 d., Šv
driejaus lietuvių parapijos
svetainėje, New Britain,
Conn. įvyks LOS Conn.
Apskričio suvažiavimas.
Sesijos prasidės 1 vai. po
... _ J ,
. .. ,
ietu
Lapkričio 5 d., komp. A. AlekŠ* mišios, užprašytos: sio sumanymu’Sv‘Juozapo Iie*
LDS Apskričio už gyvus ir1 tuvių
svetamėje sumirusius narius, įvyks
°rga.ni^“į
patį sekmadienį, 9:30 vai. — Tėvų ir Šeimų, kurių sūnūs
rytą, Šv. Andriejaus lietu tarnauja Dėdės Šamo karo tar
Tai labai gražus tikslas.
vių parapijos bažnyčioje. nyboje.
Melstis ir darbuotis jaunuolių
Kviečiame visus narius
,
.
ir atstovus

8

DARBININKAS

dalyvauti šv. "auiu:

tono. Tai liūdna žinutė, ir reiš
kiame užuojautą g. Rakauskų
šeimynai. Kareivis, gautomis žiniomis, palaidotas garbingai,
kur nors Afrikos žemėje.
Kareivis Edvardas įsirašė į
Dėdės Šamo kariuomenę tuojau
po Pearl Harbor netikėto užpuo
limo, gruodžio 8. Jis turėjo gerą
darbą Royal Typewriter Kom
panijoje. Jisai baigė lietuvių pa-'
rapijos mokyklą ir Hartford
High School. Priklausė prie Lie
tuvos Vyčių ir Šv. Cecilijos bažnytinio choro. Galima drąsiai
sakyti, kad buvo vienas pavyz
dingiausių vaikinų parapijoje.
Būdavo neišstato save perdaug
viešai, bet žiūrėk koks parapi
jos parengimas, bazaras ar t. p.
Edvardas dirba išsijuosęs, linksmas, kantrus ir juokus krėsdamas. Jis paliko tėvus, vieną se-'
šerį ir brolį. Amžiną atilsį duok
Viešpatie

J

KAREIVIS EDVARDAS RA
KAUSKAS ŽUVO AFRIKOJ
Šiomis dienomis gerb. Rakauskų (Broad Street) tėvų sūnus
Edvardas
žuvo karo fronte, Af.
.
riko^ 2i"‘a

auJ

PETRAS ELIJOŠIUS — RADIO SPECIALISTAS

Didvyri - Ereli!
mišiose ir po pietų sesijo l koja už šalies ir visos žmonijos
mokinasi reikalingų karo metu muose. Jis yra lietuvis jūreivis
C.BROOKLYH.H.Y.
se. Jeigu kurie nariai ne- gerovę,
žinučių. Lietuviai, remkime mū- iš Kenosha, Wiscr»nsin.
galės atvykti išklausyti šv. ši organizacija rūpinsis mūsų (Eilutės skiriamos Staff-Sergeantui Edvardui Rakau- įsų moteris ir merginas, kurios
JAUNŲ MOTERŲ DR-JOS
mišių, tai lai išklauso savo jaunuolius karius paguosti ir skui, kuris žuvo Afrikos padangėse, kovodamas lėktu- darbuojasi mūsų kareiviams — Aną sekmadienio vakarą buvo ;
BAZARAS
iškeltas surprise party gerb.!
parapijos bažnyčioje ta in- jiems įvairiais būdais pagelbėti;
vu, kaipo gunner’is)
jaunimui
I Kaip tenka pastebėti, tai ši
Servams, kurie minėjo 35 metų
jų intencija užprašys šv. mišias
tencija.
Pražuvai...
dar
viena
auka,
Vyrų
Klūbas
per
savo
paskuvedybinio gyvenimo sukaktį. d-ja bene bus veikliausia savo
prašomos
kas
mėnesį,
paskutinį
mėnesio
vnopos
parengimais Šv. Jurgio par. Dar
Ten, kur mėlynė, Afrika tolima.
| tinį susirinkimą gražiai pasiro- Susirinko gražus būrelis priete•iruošti i n ošimi
prane- sekmadienį, 10 vai., gi tą pačią'
Kaip erelis prieš priešą skridai
dė. Nutarė pirkti boną už $500. iįų; gardžiai valgė, kalbėjo ir nė metų nėra, kaip ši d-ja susi
dieną, 2:30 vai. įvyks šios or-!
š.mt?- 'Apie 3avc 1 Aimą.
tvėrė ,o jau daug ji įvairių pa
• v•
Užpereitą mėnesį irgi nupirko šoko. Buvo atsilankę prelatas
Ir dabar užmokesnį—didvyrio vardą—laikai.
Kviečia LDS J okricio ganizacijos susirinkimai. TaipĮ boną už $500. Be to, aukavo Ambotas ir kun. Kripas. Servie- rengimų turėjo ir jų parengi
Pirm. Dr. N J.Colney gi už žuvusius ar mirusius ka-'
Tai kareivis narsus toli nuo namų
mai visuomet būna įvairūs ir
$15 Raudonajam (parapijoje) ng yra veikli Moterų Sąjungoje,
Past. S f ličiūnienė. rius bus užprašytos šv. mišios.
Bet užstatą laisvei statei mums tu,
skirtingi nuo kitų.
į Kryžiui. Be to, nutarė visiems
—---------—
'Taipgi įvyks Švč. Sakramento
Ir lietuvis ausimis girdėjo tave
klūbo nariams kareiviams siųsti Kunigas Vilčiauskas ir adv. i ^ta-i _ir lapkričio 7 d. ši d-ja
adoracija penktadienių vaka
Ir labiau jis jautėsi lietuviu save.
WATERBURY, COHH.
Į Kalėdoms dovanų. Sveikinam ir Pranas Mončiūnas turi surinkę sureng^ bazarą, kuris buvo starais, kad maldauti Jėzaus mūsų
Tu mums esi skolinęs gyvybę visiškai...
| linkime jiems dar smarkiau lietuvių kareivių vardus-pavar- čiai žavėtinas. Pats svetainės
KONCERTAS - TEATRAS
jaunuolius apsaugoti ir sustipGyvenkit naudingai Dievui-Tautai sakai.
sta^ meniškas išpuošimas
į veikti dėl šios šalies ir savo das, kurie yra iš šios parapijos.1
Jaunimas karo ir taikos metu rinti ju sunkiose valandose,
Ir štai mes dėkingai įamžinam vardą
Sako,
kad
skaičius
siekia
70-80.
kad čia turėta talento’ *
bažnyčiai ir kareiviams
dirba Dievui ir Tėvynei, tautai Taipgi rūpinsis Ūkusiomis šeiDidvyrį Rakauską, kareivį Edvardą!
Tai gražus skaičius ir jie išmė- skon^ darbą atlikti. Mat
ir Bažnyčiai. Sekmadienį, lap- momis, ypač našlėmis motinoMoterų Gildąs irgi pasidarba- tyti po visą pasaulį. Svarbu, kad i4“1108- Patyrę, daug ko matą,
Paklojei mums auką gyvybės bilijoninę
kričio 15 d., 7 vai. vakare, mo- mis- kad suteikti reikalingą pavo lietuviams kareiviams.
O mes atsiliepsim vis maldose atsiminę,
mes likę lietuviai jų neužmirštu- į myli dailę, tad joms ir lengviau
kyklos auditorijoj įvyksta 19
tos atlikti, kaip senesnio am
Nes didesnės meilės niekas nerodo,
r-r
■. ■ir apylinkėje ture- me-’ . /jiems rašytume
metinis šv. Juozapo parapijos Išrinkta valdyba: Dvasios vaHartforde
. . , laiškus, žiaus.
Kaip tas, kurs gyvybę už mus atiduoda!
.... , *„
T.
. kad ir trumpus, ir siųstume donaudai rudens koncertas - teat- das — kun. B. Gauronskas;
jome “blackout . Lietuviai,
„
,
Stalai buvo apkrauti vertin
,
,
- vaneles ar laikraščius ir tt.,
Tai jauskis namie danguj prie Sosto Dievo
ras, komp. A. Aleksio vadovy- Garbės Pirm. kun. J. J. Valankuomet yra blackout laikykimės
,
. . . A
. • , ,•
x
nes kareiviai toli nuo namų la- gomis ir gražiomis dovanomis,
Ir džiaugkis, vaikeli, lietuviškos motinos _ir tėvo!
bėje.
| tiejus; pirm. komp. A. Aleksis;
. . .taisyklių. Gal kaikunems atro.
_ .. .
. kurių daug aukavo rėmėjai. Au

PlvtaitlS L,
Dainuos trys chorai, solistai- vice - pirm. — V. Žukauskienė;
do nereikalinga, bet rimtai žiu- bai
... trokšta išgirsti
...nuo savųjų
J kojo šie asmens: kleb. kun. Pau;z
'
.
.
x
•
ir
iš
savo
parapijos
ir miesto
solistės. Scenoje bus suvaidinta rašt. — K. Kinta; fin. rašt. —
rėkime j tą visą, nes negalim
lionis, kun. V. Pinkus, E. MorŽINUTES
“Gudri Čigonė”, “Adolfas ir Ab- A. Jenušaitienė; ižd. —M. Ston- Mes laikykime už pareigą
žinoti kaip per sapną gali atAnkščiau,
pasidarbavimu kienė, Lukoševičienė, M. Grauraomas”, “Tūzas ir Arbūzas”, kevičienė. Iždo globėjos — U.
visus lietavill reikalus. Lietuviai, Hartfordo ir apy lėkti priešas ir mus pabudinti Stasio Sriupšo (kuris darbavosi nienė, Kocienė, V. Vencevičius,
Po programos bus šokiai.
Žilinskienė ir U. Liutkevičienė; Pasveikinkime musų kareivius linkės, per Bonų Komisiją (pir kurį rytmetį apie 2 ar 3 valan- kęlektuodamas), įtaisyto bažny- Makutėnienė, Raškevičius, Aadvokatas Pranas
Ir dainuojančio jaunimo eilės maršalka A. Abromavičienė; nore Šv. Kalėdų
*mininkas
...šventėse- su doi. !•»<
...
xx- • ,
n , , į^- Jauskimės esą kare, nes yra čioje graži Amerikos vėliava, leksiejus, Leonavičienė, Brunvanele,
nes
jie
uz
mus
visus
kaMončumas,
raštininkas
Boleslo-i
+ - „p- t siomis
-• . dienomis Ladies
retėja. Jau daugelis choristų raporteris — M. E. Zailckienė.
...
. I teisybe
ir bukime pilnai prisi-. Dabar
dzai, ir visos šios d-jos narės.
vas Sitkus ir kasininkas kuniDėdės Šamo tarnyboje. Mes jais Valdyba ir visi nariai darbuo- riauJarenoę’ nes Piešas, kaiP Švento! Lithuanian American Auxiliary Pastebėto, kad jos netik darbą
Jf. E. Zailckienė. g8S -T_ J• >3S 1 -V . 0 J”? nnrv^l
_J
| Rašto mirtis, gal ateis, kaip va- ( rengiasi įtaisyti Service Vėlia- įdeda, nes visas darbas jų pačių
didžiuojamės, kad jie taip gar- sis kareivių naudai. Tam tikslui
vertės bonų. Tai gražus rekor gis nakčia. Tikrai priešas mums, vą... žvaigždutė už kiekvieną
bingai tarnauja mūsų tautai ir yra rengiamas “card party”,
buvo padarytos, bet ir pačių
das, atsimenant, kad lietuviai neatsiųs telegramos, kad jis kareivį iš parapijos,
šaliai. Galingoji malda juos ap- gruodžio 6 d., Šv. Juozapo lietumedžiaginiai prisideda.
atletia.
saugos. O kol jie sugrįš, tai mū- vių par. svetainėje. Kviečiame
Redakcijos Atsakymai seniau buvo anksčiau daug nuNeseniai surengtoj karių mo
pirkę, tei fabrikuose, tai ofi
sų bažnytėlėje kaip skambėjo, visus ateiti. Praleisime linksmai
■—
tinų pagerbimo puotoj, kuris
HEW BRITAIN. COHH.
taip ir skambės šventoji giesmė laiką ir tuo pačiu padarysime p. B. Mičiūnienei, New Bri- suose ir šiaip patys. Bet dar ne Lietuvis jaunuolis Petras Eli
buvo joms visai veltui, pasiža
LDS 36-tos kp.
Dievo garbei bei maldaujančių džiaugsmą mūsų kareiviams, tain, Conn. — Pereitą savaitę galas. Amerikai reikalingas | jošius šiomis dienomis topo pa
dėjo jų parengimus remti, bet
skirtos radio mokytojum Hill mėnesinis susirinkimas įvyks šiame bazare jų kaip ir nesima
širdžių suraminimui.
Galėsime pasiųsti jiems Kalėdi- LDS Conn Apskričio pranešimo kiekvienas centas.
yer Institute. Šis vaikinas turi lapkričio 15-tą, tuojaus po su tė. Gaila, kad taip greit pamirš
Brangiąją mūs- visuomenę (ar' nę dovanėlę.
j negavome, tai todėl ir netilpo.
Prelatas Jonas Ambotas buvo Į stebėtiną rekordą. Kad ir para- mos, parapijos salėje.
to Reikia tikėtis, kad ateityje
išvykęs į Chicagą, į Prelato lyžuotos, jisai per savo mokino- Visi nariai kviečiami dalyvau jos tą įvertins.
►Krušo vadovaujamos Šv. Jurgio si radio šakoje ir pasiekė labai ti, nes yra svarbus reikalas, Malonu buvo žiūrėti, kaip jos
Parauijos iškilme. Ten pasakė Į aukštą vietą. Kai buvo tvanas būtent, pasitarti apie LDS Con- visos sutartinai dirbo. Tad neir uraganas 1938 metais, jisai neetieut apskričio suvažiavimą, j gustokit energijos ir drąsos at
pamokslą bažnyčioje.
visą naktį davė pranešimus kuris įvyks mūsų kolonijoj, lap eityje. Neatsižvelkit, kartais, į
Jaunimas — Lietuvos Vyčiai I gelbėdamas tuomi tėvams, ku
kričio 29-tą.
kokius nors mažmožius, dirbkit
turėjo sėkmingus šokius Rock- rie buvo susirūpinę savo vaikais
Taipgi yra narių, kurie sko savo gražų darbą ir toliau taip
ledge Country Club. Veikiančio ir tt. Jisai išdirbo savo setą ir
lingi. Malonėsite atsilankę atsi sutartinai - gražiai o susilauksit
ji Vyčių komisija, vad. Bartu-1 jo gaJya pilna
radio žinučių. lyginti. Nuoširdžia i kviečiame gražių vaisių, kuris jūsų darbus
sevičiūtei, smarkiai veikia.
Sveikiname ir linkime jam tap visus ir visas į šį svarbų susi apvainikuos. Tad geriausių
ti Amerikos radio man No. 1. rinkimą.
jums pasekmių.
Ruošiasi į moterystės luomą I jo ^ėvai garsūs veikėjai parapi
Bazaro rengėjos didelį dėkin
PAVYKO
jos lietuviškos katalikiškos P<> joje ir draugijose.
gumą reiškia radio vedėjui Jo
relės: Juozas Žemgulys su Ona Hartford Times laikraštyj til- Lapkričio 8-tą įvyko, LRKMS
nui Valaičiui už jo palankumą
Sabeikaitė; Antanas Stanulis po gražus aprašymas su foto- 38 kp. “bingo” vakarėlis, kuris
ir gražų garsinimą per jo veda
su Ona Manikaite. Tai gražios gj-afija. Tą pačią foto čia ats- pavyko.
mą radio.
porelės ir linkime joms geriau-1 pausdiname.
Sąjungietčs dėkingos yra vi
Lauksime daugiau jūsų paren
šio pasisekimo. Gražus pavyz
siems atsilankiusiems, ypatin
gimų.
Atsilankęs.
dys mūsų jaunimui vestis su sa-1 Aną dieną pas prelatą buvo gai ačiū klebonui 'kun. M. Pan
vaisiais lietuviais - lietuvaitė- Į apsilankęs garsus veikėjas, ku kui už pritarimą, dalyvavimą ir
PAMALDOS PRIE AUŠROS
mis.
nigas klebonas Jonas Švagždy3 įteiktą dovaną laimėjimui. Ačiū
VARTŲ
iš Brockton, Mass. Su juo buvo ir narėms, kurios įteikė dovanas
Parapijos vajus gerai sekasi, I atvykęs ir vikaras kun. Juoza- laimėjimui; tokiu būdu susida Pašventinus naują Aušros
Vartų altorių, dabar laikomos
bet dar yra nemažai, kurie ne-|pas Petrauskas.
rė ir geros pasekmės.
prie jo sekmadieniais 3 vai. po
prisidėjo. Raginame visus para
pietų, vietoj mišparų, tam tik
MIRTIS
pijiečius ir jaunimą prisidėti, Į Šiame Conn. Valstybės rinkinsaž*
Lapkričio 9, pas savo sūnų, ros pamaldos ir palaiminimas
kad vajus pasisektų ir knygoje me išrinkto respublikonų vai
būtų atspausdinti visų lietuvių Į džia. Gubernatorium Raymun- gyvenantį Seymour St., mirė su Švč. Sakramentu. Gražu ir
parapijiečių ir jaunimo vardai- das R- Baldwin. Demokratai Ona Vaitkevičienė. Paliko nu girtina, kad žmonės vėl prade
BEŠALIŠKAS READER'S DIGEST TYRIMAS
liūdime du sūnus su šeimom. da grįžti į bendrą sutartiną visų
pavardės.
| pralaimėjo visą tikietą.
Velionė buvo atsiekusi gana ilgą giedojimą ir visi bendrai garbi
kad Old Gold turi mažiausia nikotino, mažiau
Šiandien Old Gold yra puikiausi visoje mūs
Raudonasis Kryžius (parapi-1 U. S. Laivyno - Navy oficie- amžių. Buvo SLRKA 109 kp., ir na Mariją. Žmonės tokį giedoji
sia gerklę erzinančių savybių tars and resins.
istorijoje — su priedu natūraliu brangaus ta
joje) pradeda smarkiai veikti, rius Jonas Desris buvo apsilan- Šv. Rožančiaus draugijos ir tre mą myli, tai jį reikia ir atgai
bako kvapsniu.
Prisidėk prie milijonų, kurie dabar džiaugia
vinti. Kas gieda — dusyk mel
Siunčia parapijos lietuviams kęs pas vietos kunigus. Jisai į- tininkų narė.
si puikiu rūkymu! Prašyk Old Gold šiandien.
Atsiminkite taipgi. Reader’s Digest bešališ
džiasi. Tad giedotum visi drąsiai
Palaidota
iškilmingai
lapkri

kareiviams Kalėdoms dovanas, i domaujasi jaunimu. Dabar yra
P. Lorillard Company, Established 1760
ki tirinėjimai 7 vadovaujančių cigarętų parodė.
Turės šį mėnesį parengimą, o instruktorium U.S.L.G. (New čio 11-tą, šv. Marijos kapuose. ir balsiai.
amžina ramybė jos
pelnas bus skiriamas lietuviams Londone) Y. M. C. A. jaunimo Lai
— būna
NUO KRAŠTO IKI KRAŠTUI VISI LINKSTA PRIE OLD GOLD
TJt. Pirk Deįense Bonds ir Stamps!
kareiviams. Be to, jos siuva, ir I atletikoje ir fiziškuose lavini-1 vėlei.

Aukščiau Visų

Gero Skonio Cigaretas

Oto Goto

MAŽIAUSIA w“11”

mažiausia

