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DARBININKAS
SUran Ištremta Daugiau,
Negu Buvo Skelbta
Sąrašuose
(LKFSB) Per Raudoną
jį Kryžių iš Lietuvos gau
ta visa eilė laiškų, kuriuo
se prašoma paieškoti ir
pagelbėti prievarta Rusi
jon išvežtiems lietuviams.
Daugely atvejų tie laiškai
patvirtina, kad anksčiau
skelbtieji žmonės yra tik
rai Rusijos ištrėmime, bet
giminės praneša ir nau
jas, anksčiau nepaskelb
tas, tremtinių pavardes,
kas rodo, kad ankščiau
skelbtieji sarašai dar nė
ra pilni. Taip, pav., Čika
goje gyveną p. Galeckai
per Raudonąjį Kryžių ga
vo pranešimą, kad Rusi
jon išvežtas jų giminaitis
Įeit. Justinas Martišiūnas
iš Lankeliškių, o apie jo
išvežimą ankstybesniuose
sąrašuose nebuvo pasaky
ta.

Lietuvės Daina Linksmino
Amerikos Karių Stovyklą
(LKFSB) Plačiai pagar
sėjusi solistė Apolonija
Stoškiūtė važinėja su kon
certais po įvairius USA
miestus. Šį sezoną jau
koncertavo
aštuoniose
valstybėse. Be kitų vietų
ji aplankė ir Armijos Aviacijos mokyklą Pietų
Dakotoje. Po pavykusio
koncerto prie jos priėjęs
kareivis pasisakė esąs lie
tuvis iš Bostono ir labai
džiaugėsi gavęs sOlisfės
paveikslą su lietuvišku
autografu. Solistė Stoš
kiūtė artimiausiu laiku
turės keletą koncertų ry
tinėse valstybėse, o nuo
sausio pradžios iki gegu
žės mėnesio yra pakviesta
aplankyti apie 40 vietų su
koncertais. Miela mums
girdėti apie lietuvės solis
tės gražų pasisekimą. A.
Stoškiūtė yra su dideliu
pasisekimu dainavusi ir
Europos scenose. Solistės
namuose yra jauki lietu
viška katalikiška nuotai
ka ir jos sesutė yra vie
nuolė, Šv. Kazimiero Sese
rų akademijos viršininkė
(Čikagoje).

AMERIKOS

VOL. XXVII — No. 88.

TEL. SOUth Boston .2680

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
*5?KTADIENIS (Friday) LAPKRITIS (November) 20 D., 1942 M.

Amerikos tantalai Bom
bardavę Šiaurinę Prancū-

Publiahed every
TUESDAY and FRIDĄ Y
366 Broadway, S. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Didis Amerikos Laimėjimas
Prieš Japonus

Praneša, kad Jung. Vals
tybių bomberiai bombar
davo La Palliee ir Lorient, į
Vokietijos submarinų ba-;
zes Šiaurinėje Praneūzijo-i
je. Prarado vieną lėktuvą. į
Britų lėktuvai bombar
davo Šiaurinę Prancūziją
ir Belgiją.

Washington, lapkr. 19— biai pasitraukė tolyn nuo
Amerikos laivynas ir oro salų.
pajėgos sumušė Japonus
Amerikiečiai neteko ašprie Solomons salų.
tuonių laivų.
Nuo lapkričio 13 iki 15 Amerikos karo vyriau
d. Amerikiečiai nuskandi sybė paskelbė, kad Pacifino 23 Japonų karo laivus, ko pietinė dalis yra Ameaštuonis jų kareivinius rikiečių valdžioje. Bet malaivus. Su tais laivais nu- noma, kad Japonai vėl
skandyta tarp 20,000 ir, mėgins Amerikiečius pul40,000 Japonų kareivių.j ti Solomons salose. TaKiti septyni Japonų karo čiau, jų pajėgos menkėja,
laivai buvo sužaloti.
į gi tuo tarpu Amerikos
Japonai, negalėdami at- karo jėgos stiprėja ir nėra
silaikyti prieš Amerikos abejonės, kad Japonai bus
laivyno ir oro jėgas, sku- sumušti.

Japonai Skelbia Savo
Nuostolius
Tokio (Japonijos sosti
nė) radio pripažįsta, kad
vienas japonų kautynių
laivas, kreiseris ir trys
destrojeriai nuskandinti
vėliausiose kautynėse Solomon salų apylinkėje, ir
taip pat pripažįsta, kad
kitas jų kautynių laivas ir
septyni transporto laivai
tapo sužaloti.
Japonai,
suprantama,
nenoriai skelbia žinias apie savo nuostolius, bet
laivai ne adata — nepa
slėpsi.

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly
Newapaper

Nugrimzdęs karo trokas sulig stebulių laike Amerikos moterų-karių
manievrų, šaukiasi pagelbos. Viena iš anų moterių - karių imasi duoti tą
pagelbą.

Alijantų Karo Jėgos PasiskleiIv*
1 f•
• T • •• •
dzia Visoj Tumsijoj

“KARO EIGA PASIKEITĖ” SAKO ROOSEVELTAS

Washington, lapkr. 19— mus su savo parašu PranJungtinių Amerikos vals- cūzijos gyventojams,
tybių prezidentas Roose-i Pramatoma baisus teroGen. Rommel Esąs
veltas, kalbėdamas per ras Prancūzijoje. Gerai žiTunisijoje
radio, pareiškė, kad karo noma, kad prancūzai ne--------eiga pasikeitė; Amerikos apkenčia nacių okupantų.
London, lapkr. 19 —Na- kariuomenės laimėjimai Tačiau jie yra nuginkluoti
cių generolas Rommel, Afrikoje ir Pacifike, pra- ir bejėgiai. Naciams pakuris britų buvo išvytas deda rodyti ženklus, kad gelbsti kvislingai.
iš Libijos, sakoma, dabar pnešai bus sutriuškinti. Į Lavai tapo vyriausiu
eSą Tunisijoje ir-.organi-; Bet jis įspėjo, kad da- Prancūzijos vadu Jis tą
zuojąs nacių armiją, kad bar metas visiems
''---- dirbti garbę, matyt, gavo už paatsilaikyti prieš Britus ir įr kovoti, o ne tik džiaug- tarkavimą naciams.
Amerikiečius
tis, nes karas dar nėra lai
mėtas.
Portugalijos Vyriausybe
1

, ,
A A .
w. ,. .
Londonas, lapkr. l9 —5yjdrtų^bazę^uzimti, ko
Amerikos ir Britanijos mes neabejojame, tai jie
karo jėgos pasiskleidė Tu- turės Viduržemio jurą saDaugiau kaip 1000 kali nisijoj. Kai kur jau įvyko vo kontrolėje.
nių iš įvairių Massachu- į susirėmimai su priešų ka- Kovojančių ; prancūzų
ja į šiaukaro jėgos žy
setts valstybės kalėjimų.ro jėgomis.
Tunisirę
link
iJbij
padavė prašymus, kad Britų ir Amerikiečių kajiems leistų įstoti j Jung. riuomenės jau tik TO my jos.
Ašis Bando Sukurstyti
Pareiškė Protestą
Petain Įpareigojo Lavai
Valstybių
kariuomenę. lių nuo Bizerte, strategi Amerikos ir Britų karo
Ispaniją
Tačiau kol kas nėra žinių nės laivyno bazės, kuri vadovybė vartoja para
Berne, Šveicarija, lapkr. Lisbon, Portugalija, lapar jų prašymas bus išpil randasi pačioje Šiaurės šiutininkus, kurie praski
19 — Prancūzijos marša- kričio 19 — Portugalijos
dytas. Tiesa, yra kalinių, Afrikos šiaurinėje dalyje, na kelią kariuomenei ir Į New York, lapkr. 19
las Petain, kuris buvo vy- vyriausybė pareiškė proKada alijantai pradėjo riausiu vadu, savo parei- testą Amerikai ir Anglikurie pateko į kalėjimus * Ašis sutraukė milžiniš- motorizuotom jėgom.
už mažus nusikaltimus, j kas savo karo jėgas, kad Libijoj Britų karinome- sPaasti Aši“
gas pervedė Pierre Lavai, jai, kad tų šalių lėktuvai
bet kriminalistai vargiai išlaikyti Bizerte bazę, nes nė tik 70 mylių nuo Ben- 18 Siaurės Afrikos tai na- Lavai dabar gali skelbti skrenda per Portugalijos
būtų ištikimi kariai.
i jei Sąjungininkams pa- gazi, ir maršalo Rommel alal. l8PanlI°I u‘r
dekretus ir naujus įstaty- kraštą.
likučiai jau toli į vakarus Į1™, P?atlna vlesu,s į18’
! ,kus ? Iriuose puola BnRUSAI NUŽUDĖ 3000 NACIŲ nuo to uosto.
Dvylika priešo lėktuvų Unl»
A”enka' ?aClal
sunaikinta iti Bengazi. 1‘valr*ais budais bando suMaskva, lapkr. 19 — So — Lietuvoje išleistas įsa
prancūzų
Ispanijos ir Porvietų Rusijos vyriausybė kymas, pagal kurį apskri Kovojančių
L «,o^o ,tugallJ°s gyventojus prieš Berne, Šveicarija, lapkr. į Jis sako, kad “yra tūkDraneša, kad Stalingrade čių viršininkai, valsčių armija š. Afrikoje suside Ameriką ir Britaniją ir 19 — Naciai per Prancū- stančiai žmonių, kurie valiu kariuomenė ne tik atsi į viršaičiai ir kaimų seniū- da iš apie 10,000 kareivių. patraukti savo pusėn. Bet ziją artinasi prie Ispanijos gė arklieną”. Taigi ir dalaiko prieš nacių puoli-' nai yra atsakingi už tai,
valgiai pavyks tai pada rubežiaus. Italai tykoja bar jis nori paruošti arkmus, bet pradeda net juos kad ūkininkai surinktų
ryti, nes ar gi gali patikė paimti Bakearikų salas, liencs tiems, kurie nori,
pulti. Rusai sako, kad Sta derlių ir įdirbtų laukus. Lietuvos Vyskupas Rūpinasi ti tiems, kurie nei vienos Ispanijos vyriausybė pra- kuomet dabar yra jautielingrade i vieną dieną nu Tie ūkininkai, kurie netu
Darbininkų Kapais
sutarties ar duoto žodžio dėjo mobilizuoti kariuo- nos, kiaulienos ir avienos
žudyta 1500 nacių. Prie ri pakankamai darbo jė
neišlaikė.
menę, kad apsiginti nuo trūkumas. Gianni sako,
Leningrado rusai priver gos, gali reikalauti pagal (LKFSB) Panevėžio vys
užpuolikų.
kad jis gabentų arklius
Areštavo 3000 Italų
tė vokiečius trauktis at bos iš kaimynų. Valsčių kupas Paltarokas yra ži
Ispanijos vyriausybė pa- piovimui iš Vakarinių valgal. ir nužudė taip pat viršaičiams suteikta teisė nomas varguomenės prie Ištaškė 20 Japonų Lėktuvų reiškė prezidentui Roose- stybių, kurie nėra darbiMaskva, lapkr. 19 — Iš 1500 nacių.
siųsti gyventojus tokiai telius. Jo parašytas veika
veltui, kad jų kraštas ir ne
Ženevos praneša, kad Ita
-------------lijos miestuose, Genoa, Kad vokiečiams nebesi talkai privalomu būdu. las “Socialis Klausimas” Guadaicanal, Solomon toliau laikysis neutraliai!
Talkoje
turi
dalyvauti
ne
Salos,
lapkr.
19
—
Ameri

davė
įkvėpimą
daugeliui
seka
Rusijos
fronte,
aiš

ir neduos kitiems užvaldy
Turine, Milane, ir kituose
miestuose areštavo dau ku iš to, kad patys vokie tik ūkininkai, bet ir vals inteligentų mylėti darbo kos lėktuvai, kautynėse ti krašto. Ispanija neturi NaturaHzuotas Vokietis
Nuteistas Už Išdavystę
giau, kaip 3000 žmonių už čiai nieko apie tai nebe čiaus ribose esančių mies žmones. Ateina žinios, kad su japonais, sudaužė 20 galingos kariuomenės.
jo pavedimu gražiai su japonų lėktuvų, ir nepra
pasipriešinimą Mussolinio skelbia. Nežinoma, kiek telių gyventojai.
tvarkyti kapai • cukraus rado nei vieno savo lėktu
rėžimui. Italijoje didėja Rusijos kariuomenė turi
Planuoa Pardavinėti
New York, — Federapajėgų
atmušti
vokiečius,
nepasitenkinimas Musso
CoMia Gali Pristatyti fabriko darbininkų, ku vo tose kautynėse.
lis teismas nuteisė AnthoArklieną
riuos nužudė raudonieji Nuo pradžios karo veik
bet dabar jiems yra ge
linio valdžia.
ny Cramer, 42 metų am
Gumos
okupantai. Tarp gražių smų Solomon salose Ame
riausia proga tai padaryti,
pastatytas pui rikiečiai sudaužė arba nu Los Angeles, Calif., lap žiaus vokietį naturalizuoMažiau Pieno Kitais Metals kada Amerika ir Anglija New York, lapkr. 19 — berželių
šovė 315 japonų lėktuvų. kričio 19 — A. Gianni, tą pilietį, kuris pagelbėjęs
kus paminklas.
pradėjo “antrą frontą
skerdyklos
kompanijos nacių šnipui, atvykusiam
Dr. Eduardo Lopez, CoNew York, lapkr. 19 — Afrikoje.
viršininkas,
pareiškė,
kad submarinu į šią šalį, kuris
lombia prezidento Lopez
JAUNŲ
VYRŲ
REGISTRACIJA
Business Week žurnale
jis statąs didelį namą ar buvo nuteistas mirties
brolis, pareiškė pasikalbė
tilpo straipsnis, kuriame Vokiečiai Sodinu Bulves jime, kad Colombia gali
klių piovimui, ir planuojąs bausme.
įrodinėjama, kad susida
Vilniaus Kapinėse..
kas mėnuo pristatyti J. V. VVashington, lapkr. 19— registruos savaitėje nuo pardavinėti arklieną mais Cramer’iui gresia mir
rius įvairaus maisto trū
ties bausmė.
po 3000 tonų gumos, jeigu Prezidentas Rooseveltas gruodžio 26 iki gruodžio tui.
kumui, kitais metais bus (LKFSB) Naciai Vilniu- tik būtų užtektinai lėktu įsako, kad jaunieji vyrai, 31 d.
ir pieno produktų, o 1943 je ūkio reikalams įšnau- vų jos pervežimui, ir jeigu kuriems suėjo 18 metų
m., kaip apskaičiuojama, doją parkus, aikštes netgi būtų galima pakelti kai- liepos ir rugpiūčio mėne
Dideli Nacių Nuostoliai
galės gauti tik 780 svarų. kaikurias kapines. “Polish nas nuo 33c. iki 60c. už siais, užsiregistruotų sa
Egipte
Feature and News Ser svarą gumos.
vaitėje gruodžio 11 iki 17
Šeštadienį, lapkričio 21 d., 2 vai. po pietų Darbi
* * *
vice” Nr. 60 praneša, kad Lėktuvų transportacija! d. Tie, kuriems suėjo 18 Cairo, Egiptas, lapkr. 19 ninkų Radio programą išpildys mokytojos p. Onos
MARE
nacių
patvarkymu nuo būtinai reikalinga, kad! metų rugsėjo ir spalių mė- — Anglijos generolas A- Ivaškienės vadovaujama jaunamečių dainininkių gru
vienų Vilniaus kapinių palengvintų gumos perve nesiais turės užsiregis lexander pareiškė, kad na
EVERY
buvę pašalinti paminklai, žimą, o kainas pakelti to truoti gruodžio 17 d. sa ciai Egipte neteko 75,000 pė ir orkestrą.
U
PAV DAY
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kijos buvusios suartos ir dėl, kad reikia samdyti vaitėje, o tie, kuriems su kareivių; vieni jų nužudy
panaudotos bulvių sodini 30,000 naujų vietinių dar eis 18 metų lapkričio ir ti, kiti sužeisti ar paimti į locycles ir klausytis gražių lietuviškų liaudies daine
BONO DAY
lių ir muzikos kūrinių iš WCOP stoties, Boston.
mui.
bininkų gumos piovimui. gruodžio mėnesiais, užsi- nelaisvę.

Kaliniai Prašėsi į Karo
Tarnybų

Ispanai Mobilizuoja Kariuomenę

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis,

DARBININKAS

Pagerbė Lietuvį LeitenantąKomandierių

Statinktf

Pašto
departamentas
praneša, kad yra davinių,
jog šiais metais Kalėdų
siuntinių skaičius bus re
Vki
Gėrisi
Lietuvės
Sofistės
kordinis. Pirkimai krau
$v. Tėvo Atstovas Boufci
Kam Laivyno Vyrų Pajėga
tuvėse rugsėjo mėnesį —
Pasirodymu Okagos
Lietuva
Karo Laivyno sekreto
paskutinis mėnuo dėl ku
Operoje
Afrikoje fo Kel Statai
rius
Knox
leido
mums
pa

rio paduodama skaičiai —
(LKFSB) Tėvų marijo
matyti augančią Jungtinių
buvo
šiais
metais
labai
di
Lietuvių
nų provincijolas kun. K.
Valstybių
karo
laivyno
pa

deli.
Pagal
pirkinių
skai

(LKFSB) Lietuvaitė Ci
Rėklaitis drauge su rėkt.
jėgą. Jis pranešė viešai,
čių jis eina antroj vietoj
tėvu J. Vaškiu lankėsi pas ną Kaskas turėjusi kelio kad dabar trijuose karo
(LKFSB) Ryšium su
po rekordinio 1941 metų
Šv. Tėvo atstovą arkiv. liką sėkmingų koncertų laivyno skyriuose yra apie
sėkmingu
amerikiečių ir
gruodžio mėnesio. Didelis
Amleto Giovanni Cicogna- prieš operos sezono atida 1,300,000 vyrų; beveik vie
pirkinių skaičius visada y- britų žygiu Afrikos šiau
ni. Ekscelencija be kitų rymą, dabar su “Metropo nas milionas Karo Laivy
ra ženklas, kad Kalėdų rėje, dažnai laikraščiuose
dalykų teiravosi apie Lie litan” opera gastroliuoja ne, apie 200,000 Marinų
siuntiniai bus gausūs, sa matome to kontinento
.
tuvą, rodydamas didelį Čikagoje. Solistė sušilau- ,
ko Pašto departamentas. vardą. Tautų Sąjungos
« pelnyto pasisekimo, Ją
prielankumą.
Jei tūkstančiai Jungti paskelbtu apskaičiavimu
Įvertina visi matę jos vai
O.W.I.
nių Valstybių kareivių, visame Afrikos žemyne ydybą ir girdėję jos grakš-;
marinų, jūrininkų if civi ra apie 155 milijonai gy
Lietuvis Vyskupas Dirba tų balsą, ja didžiuojasi lie
lių žmonių nori gauti jų ventojų. Iš visų kontinen
tuviai. Pažymėtina, kad
Vatikane
Krinta Bombos Aut
siuntinius laiku, ar kad tų bene mažiausiai gyve
jos garbei yra net pavadin
dovanos laiku pasiektų na lietuvių Afrikoje. Vis
Lietums Miestų
ta
viena
krizantemų
rūšis
(LKFSB) J. E. vysk. Būtuos, kuriems jos siunčia dėl to jų čia yra raugelyje
čys turi nuolatines parei jos vardu. Pasibaigus dar (LKFSB) Sovietų lakū
mos, visuomenė turi ben vietų po keletą šeimų.
bui
Čikagoje,
girdėti
solis

nai bebombarduodami na
gas vienoje Vatikano kon
dradarbiauti su paštu. Daugiausia tačiau lietv
tė
važinės
po
įvairias
Acių karinius taikinius pa
gregacijoje. Jo siunčia
Bendradarbiauti galima vių yra susibūrę Pietų A'
merikos
valstybes,
kur
vėl
čioje Vokietijoje ir jos omos iš Vatikano telegra
pasiunčiant ankščiau siun rikos Unijose. Čia liet
turės
keliolika
koncertų.
kupuptose šalyse numeta
mos ir laiškai su Vatika
tinius ir užrašant tinka vių priskaitoma apie 500.
Pažymėtina,
kad
solistė
bombų ir ant Lietuvos
no pašto ženklais yra gau
mai adresus. Pašto depar Ir čia jie išsisklaidę, tik
yra
lankiusi
lietuvišką
pa

liet^ ų
miestų. Kaip praneša Lie
nami Amerikoje. Taip pat
tamento geriausių pastan Johanesburge
rapijinę
mokyklą,
iškildaugiau
ir
jie
ten
turi
net
galima siųsti telegramos
ienų negali užtekti, sa.. i tuvos pasiuntinybės Vagų vie
progomis ji: šingtone leidžiamai inforį Vatikaną. Kaštuoja apie mmgomis
ko PJašto Ofisas, ypač atsi- savo nedidelę ąrgąnizącimielai
gieda
ir
bažnyčiose,
macijų biuletenis “The
3 dolerius.
žvelgiant į karo laiko sun ją: Pietų Afrikos Lietuvių
ir katedroje (Hartforde). Lithuanian
Pažymėtina,
Situation”,
kumus, su kuriais paštui Draugiją.
Buvo atsitikimų, kada ji nuo karo pradžios Kaunas
ka
’
d
pietinėje
Afrikos da
tenka susidurti. Apie 25,Ukrainiečių Laikraščiai per koncertus gautąsias buvo sovietų bombarduo
DR. MYKOLĄ V. CASPER (KASPERĄ)
000 pašto patyrusių tar lyje yra daug iš Lietuvos
gėles
pasiųsdavo
altorių
tas
tris
sykius,
Tauragė
—
Pagerbė Vysk. Būriu Ir
nautojų jau išėjo į karą, ir kilusių žydų — jų, esą,
puošimui. Ji brangina re kartą, Vilnius bombarduo Trečiadienio vakare, lapkri- likiškų organizacijų ir įvairių nors buvo paimti tūkstan ten priskaitoma net iki
Red. Simučio Sukakti
ligijų ir eidama į sceną vi jamas dažnai. Gyventojų čio 18 d., Boston City klube į- savo profesijos (dantistų) or čiai laikinų tarnautojų, bet 65.000.
sada prie savęs turi mažy skaičius Vilniuje iš 220,000 vyko šaunus bankietas Dr. My ganizacijų, buvęs ir yra jų val jų nėra užtenkamai ir nėra
(LKFSB) Philadelphijo- tį kryželį.
sumažėjo iki 120,000. Vo kolą V. Casper (Kasperą) pa dybų narys -- pirmininkas.
patyrusiu. Siuntimas paš
je išeinąs ukrainiečių laik
Čikagoje Įvyks Lietuviu
kiečiai iš Vilniaus išgabe gerbti ir su juo atsisveikinti.
Jis yra daug verkęs ir lietu to gelžkeliais ir orlaiviais
raštis “Amerika” viename
no nemažai žydų ir lenkų, Kaip jau žinoma, Dr. Myko vių parapijoje. Kaipo lietuvis, yra žymiai apsunkintas iš
Spaudos Bendradarbiu
Nuoriu Kontrolė
numeryje įsidėjo vysk. P.
ypač ku|ie karo metu buvo las V. Casper (Kasperas) šio jis nepasikeitė. Jam visuomet priežasties didelio karo
Kūnai
P. Bučio atvaizdą, kitame Kainų Administravimo atbėgę iš Lenkijos.
mis dienomis gavo Jung. Vals rūpėjo, kad lietuviai dalyvautų medžiagos gabenimo, pa
— red. L. Šimučio pažy Ofisas išleido griežtus pa
tybių Laivyno leitenanto - ko Amerikos politikoje ir kad lie-' pildomų sunkvežimių veik
(LKFSB) Šią žiemą Či
mėdamas jų nuopelnus tvarkymus, kaip užkirsti
mandieriaus laipsnį, ir išvyksta tuviai užimtų valdžioje vietas. visai negalima gauti, žie kagoje įvyks
Greit
Pasirodys
Haujos
laikraščių
lietuviškajai visuomenei k^lią apėjimui nuomų kon
tarnybon pųanadienį, lapkričio Dr. Casper’o namuose yra įvy mos susisiekimo kliūtys bendradarbiams ir kores
"Marius ĮMos"
ir pasidžiaugdamas - jų trolės su pagelba namų
23 d. š. m.
kę daug įvairių lietuvių susi taip pat jau pradeda skelb pondentams žurnalistikos
reiškiamu
prielankumu pardavimo, srityse, kur
tis. Nemokamas pašto kursai, kuriuos organi
(LKFSB) Pirmas nume Bankiete dalyvavo apie 400 rinkimų.
ukrainiečių tautai.
nuomos yra kontroliuoja ris pertvarkyto lietuviško žmonių, kurių tarpe buvo penki Dr. Mykolas V. Casper yra naudojimas, suteiktas ka zuoja LKFSB sų “Draugo”
Besidžiaugdami ta lietu mos. Patvarkymai numa
ro pajėgų nariams, padidi
viams rodoma pagarba to, kokie reikalavimai turi jo muzikos žurnalo jau kunigai, teisėjas, advokatai, dantistu nuo 1918 metų. Per no laiškų skaičių iš kariuo redakcija. Kursuose bus
mes galime suminėti, kad būti išpildyti parduodant spausdinamas ir greit jį daktarai, mokytojai, biznieriai, tuos beveik 25 metus yra jsi- menės ir į kariuomenės da mokinama kaip rašyti ko
ir kaikurie lenkų laikraš namus: sumokėti trečdalį gaus skaitytojai. Nauju jo ir darbininkų atstovai. Visi, dirbęs gerą vardą, kaipo ga.- lis, o kadangi kariuomenės respondencijos, raportayra prof. kaip vienos šeimos nariai, svei- bus, nuoširdus daktaras. Dr.
žai, pasikalbėjimai, straip
čiai be anksčiau skelbtų namo pirkimo kainos irredaktoriumi
___
skaičius
nuolat
didėja,
tai
Ant. Po- kino Dr. Mykolą V. Casper’ą, Casperas turėjo daug pacientų,
sneliai, koksai turi būti
nekritiškų žinių, turėjo ir duoti, po būto atsakymo, 3 ckompozitorius
įus
ir pašto našta kartu didė laikraštininko pasiruoši
jo
mylimą
žmoną
ir
šeimą
ir
gerą
ir
gražų
gyvenimą.
Tapalankių lietuviams atsi mėnesius laiko nuominin
OWI. mas ir kitos savybės. Pas
linkėjo geriausių sėkmių ir Die- čiau Dr. Casper’as pasirodė ja.
liepimų. Čia reikia pripa kui dar gyventi atsakyta
tikras patriotas. Jis jautė, kad
kaitas laikys vietiniai ir iš
žinti nuopelnų ir p. K. Vi- me bute. Kainų adminis Olandai Lietuvos Otriuose vo palaimos.
Bankieto rengimo komiteto Jung. Valstybių karo tamybo- Anghį Laikraštis Prisimena Lietuvos atvykusieji re
dikauskui, kurs koope tratorius Henderson sakė,
jirmininkui
Dr. Dusevičiui su- je trūksta patyrusių daktarųdaktoriai. Laikas ir vieta
Lietam Kančias
ruodamas su LKFSB prie kad nauji patvarkymai (LKFSB) Vokiečiai niobus pranešta vėliau.
progos kitų tautų laikraš “žymiai prisidės prie su2 šiasi jų užkariautose rytų i irgus, jo pareigas atliko adv. dantistų. Jis išsižada gero gySazys
Kalinauskas,
kuris
pašavenimo
ir
pasisiūk)
savanoriu
(LKFSB)
Vienas
iš
di

čiams parūpina Lietuvai laikymo “šiaudinio” namų žemėse įkurdinti savus ko
kė turiningą įžanginę kalbą ir eiti Jung. Valstybių Laivyno desnių knygoms recen — Spaudos žiniomis, Vil
prielankios medžiagos.
pardavimo su tikslu apeiti lonistus. Vokiečių žemės jakvietė toastmasteriu Aukš tarr.ybon. kad pasitarnauti zuoti skirtų žurnalų — niuje, Ožeškienės aikštėje,
ūkio ministeris Bache yra
nuomų kontrolę”.
čiausiojo Teismo raštininką p. ginkluotom jėgom, kurios au “Books on Trial” (leidžia nukirstas
medis, kurio
Tėvų Pranciškonų Rekolek
Reikalas griežtai kontro- pareiškęs, kad ateityje gy- Charles S. O’Connor.
amžius
skaičiuojamas
koja
savo
gyvybę
už
šią
šalį
ir
Thomas
More
Library,
22
liu'oU nuomas 7mulkuijųiventoW tirttumas Vokieti
Maldą atkalbėjo kun. John mūsų tėvų, kaip ir kitų, šalį W. Monroe Str., Chicago, bent 500 metų. Šis medis
cijos Ir Misijos 1942 m.
biznierių interesuose buvo joje sumažėsiąs, nes dalis Connors, ponios Casper brolis. Lietuvą, kad jas apginti ir iš BĮ.) įdėjo LKFSB parū ypač “pagarsėjo”, kai ru
pib?Sus‘iui‘nų
m'i^^Per1sikel?ianti» aau>‘
lų “ad
adminisChicago, III. — Švč. Panelės
Sveikinimų ir linkėjimų kal laisvinti nuo priešų.
pintą recenziją knygos sų carų gener-gubernatoimtas žemes. . JauT. dabar
x
pavaduotojo ...
Marijos Nekalto Prasidėjimo tartoriaus
bas pasakė šie . kviestieji sve Dr. Mykolas V. Casper’as ga “Religion in Soviet Rus- rius Muravjovas - Korikas
par., švč. P. Marijos Nekalto Paul A. Porter, Kainų Ad.kalk“"u03„uk!us Lietuyo- čiai: kun. Dennis E. Murphy, vo leitenanto - komandieriaus sia”. Straipsnely primena liepė ant jo šakų pakarti
(opai
' Je valdo vokiečiai. Tačiau
Prasidėjimo novena ir misijos, Ofiso (OPA) nuomų sky- į
užimta Vokie- Gate of Haven parapijos kle- titulą. Bet jis tuo perdaug ne- mi ir Lietuvos valgai iš- 12 žmonių, dalyvavusių
riaus
vedėjo.
Duodamas
kolkas
ka
F
u
,
, • bonas- Dr. Povilas Jakmauh sididžiuoja. Jis didžiuojasi tuo, kentėti raudonoje okupa 1863 metų sukilime prieš
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
savo
parodymus
už
šuteitlJa
J
la“n: (Jakimavičius),
’
T. Justinas Vaškys.
Rusiją.
Massachusetts kad turi progą pasitarnauti sa- cijoje.
kimą
Prezidentui
įstatyme
pęrkehmo,
ta,
1
Chicago, III. — Šv. Kryžiaus
vatetybės sveikatos departmen- viems, kurie aukoja gyvybes
par., gruodžio 13—20 d., T. galios reguliuoti nuomas Lla!uv^ ka.kunuosuk.us to komisijonierius; kun. Kaži-; už savo mylimą šalį. Jis pats
gyvenamuose ir Yes? 3™ gabenam, net oJustinas Vaškys ir T. Juvenalis visuose
SMAGU
prekybos namuose d Por- landaL Apie
Praneša mieras Jenkus, Šv. Petro lietu- įstato savo gyvybę į pavojų,
Liauba.
vių par. vikaras; p. William P. kad kiti liktų gyvi ir laisvi. Tai
Keicanee, lū. — Šv. Antano ter sake vienai Senato v
ko- “. New
., York- Times”. Esą Hickey, kuris ne tik savo var yra tikro kataliko ir patrioto
i oi ir. i Voži
„iorvo
kaikurie didesni
ūkiai
"Darbininkas" sįūlo šias maldaknyges
kad visos rusies . .
...
, . .
par.. gruodžio 21—25 d., T. Ju misijai,
du, bet ir Bostono mayoro To pavyzdys.
nukenčia
kalp
’
paV
’
’
netoU
Kedaim
U
už labai nupigintą kainą:
venalis Liauba.
smulkūs bizniai
a esąs Juodiškių dvaras, jau bin ir Kongresmano McCor- Štai dėlko tiek daug Dr. Cas"MALDŲ
ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odes
FRANCISC AN FATHERS
nuo dabar esamos nuomų
mick vardu sveikino; Teisėjas per’o artimųjų susirinko jį pa
tvarkomas
olando.
“
Curapdarais, auksiniais kraėtai*. 432 puslapių. .. $2.50
j situacijos.
310 Orchard SL
kiliam J. Day; p. Antanas F. sveikinti ir pana palinkėti DieDIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro vtrėsPittsburgh, Pa.
O.VV.I. rent History” praneša, kac Kneižys; kun. George ScuUy, vo palaimos.
Hal, Itepusl.----------- ___------------------------------------ S5o.
kitas olandų nacis inž. R
JtZAU,
PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odoo
van der Veen sutvėrė drau Gate of Haven parapijos vika Programą paįvairino daino
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai---------------$1.25
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
giją, kuri skatina olandų ras; kun. Al. Abračinskas, Šv. mis ir muzika. Tarp kitų daini
MALDU RINKINĖLIS, balti eeluloidiniąi virieliai
$1.00
Petro lietuvių parapijos vika ninkų buvo ir mūsų įžymūs dai
sodininkus
keltis
į
Lietu

M
ALDU
RINKINĖLIS,
balti
oeluloitflntal
viršeliai
, "Darbininkas"
pu kaMfcs ------ ;-------------------- -- ------------ ------------------- $1 JO
ras; adv. Joseph H. O’Brien; nininkai — Dr. Juozas Antanėdo labai naudingą kny vą.
gutę, kuri labai daug
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai
ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridikiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 250
ir priklijavę 3$ štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadvvay. So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

kun. John Coimers; Dr. Wil- lis ir muz. Rapolas Juška. Paš
— “Deutsche Zeitung im ilam H. Griffin ir Dr. Timmins.■ tarasis, Dr. ir poniai Casper
Ostland” (IX. 10) deda to Visi kalbėtojai pažymėjo, kad prašant, sudainavo lietuvišką
kią žinią: “Iš vokiečių pre Dr. Mykolas V. Casper ir jo dainelę.
kinių baidokų Kauno uos šeima yra pavyzdingiausia, kai Leit. - Komandieriui Dr. Caste šiomis dienomis dezer- po katalikai ir kaipo Amerikos perui rengimo komisija įteikė
tavo du lietuvių jūreiviai: piliečiai. Dr. Casper kur jis brangią dovanėlę — laikradėlį,
Andrius Gankovas ir Vla buvo ar veikė niekados katali-1 o ponią Casper apdovanojo gra- Į
das Mudzevičius. Pastara kybės ir tautybės principų ne- žiu gėlių bukietu,
sis buvo paimtas tarny paneigė. Dr. ir ponia Casper J Baigiant programą, leit.-ko-Į
bon vienas karinės įstai auklėja vieną dukterį ir du sū- mandierius M. V. Casper nuo- į
gos Rytų Prūsuose. Abu nūs — Narice, Robert ir Hu- širdžiai visiems dėkojo už svei- Į
*
į kinimus, linkėjimus ir dovanas.1
dezertyrai neturi asmens bert.
dokumentų ir policijos y- Leit. - komandierius Dr. Cas-! Geriausių sėkmių leit.-komanper priklauso prie įvairių kata-;dieriau!
ra ieškomi”.

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
sss pusL............................................ ........ ------------------ ... $2.75
SVEIKA MARMA, Juodi tikro kolenkoro vlcSelial,
raudoni kraėtai, 354 pusi.------------------ l--------2------

SSo.

VYRAI BROLIAI. apedalS vyrama maldaknygė,
parinktos prašiausios maldos, Silkini labai plo
na peptora, Juodi kolenkoro viršeliai —... .............. 52-50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS___________ 20c.
DANGAUS ŽVAIG20UTE, juodi odos apdarai,
auksuoti kraėtai, 258 pusi. Kaina ................... 51-50
ANIOLAS SARGAS, Juodi odos apdarai, auksuoti
kraėtai, 288 puslapiai. Kaina ................... _...... 51.50
MALDŲ RINKINĖLIS, Juodi kolenkara viršeliai,
328 puslapiai. Kaina ....... ............... ........._.......j.—........ «5c.

"DARBININKAS”
366 W. Broadway.

iafcis, Lapkr. 20, 1012

DARBININKAS

Naminis Frontas

l

DARBININKAS
(THE WORKER)
Pttblished every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

Mechanikai Jung. Valstybių Armijos
Arsenalų Ir Signalizacijos Korpusui

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Untered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA

Mes kariaujame mecha ti, kad precizijos instru
nizuotą karą. Tankai, ra mentai ir susisekimo siste
dio, orlaiviai ir mechani ma būtų geroj tvarkoj.
zuota artilerija dabar yra Tai yra vyrai nuo 18 iki
sprendžiami
veiksniai 44 metų amžiaus, viengun
kiekviename susirėmime. giai arba vedę, kurie gali
Milžiniški
pasiekimai • jro<jytį savo sugebėjimą ir
mūsų dirbtuvių, kurios pa- yra tinkami fiziniai armigamina tūkstančius oriai-1 jos lauko tarnybai,
vių, tankų ir kanuolių, vi-į
.
.
.
.
sas treniravimas vyrų le- į J^ai yra vyrai, kurie turi
kioti tais orlaiviais, valdyti uzsirasyti tuojau, nieko
tankus ir šaudyti iš tų ka- nelaukdami, kad mūsų kanuoliu, gali nueiti niekais,1 ro masma galėtų gerai

i

Amerikoje metams .................. $4.00
Viena kart savaitėje metams.... $2.00 į
Užsieny metams ____ ______ $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Dakar-Katalikiškų Misijų Sostinė

Pagarsėjusis šio karo metu Vakarų Afrikos uos
jei nebus kas prižiūri, kad veikti.
tas Dakar, prancūzų Senagambijos sostinė, turi gana i
pagamintieji ginklai būtų Važiuokit Automobiliu
seną ir įdomią istoriją, kaipo katalikiškų misijų cen
laikomi reikalingoje tvar
Susidėję
tras. Jis yra Apaštališkojo Delegato, Arkivyskupo Au
koje. Už kiekvieno artile
Dėdės Šamo kariai, kur nors Anglijoj užloduoja karo orlaivį kulkosvai
susidėjus ygusto Grimault, sostinė. Dakaro arkivyskupija turi
rijos karininko ir būrio, Važiavimas
, .
......
džių šoviniais. Naciai nekartą yra pajutę tą botagą, kai iš didžiųjų bomartileristų aptarnaujančių:ra svarbiausioji dalis pendidingą ir labai gražią katedrą, 34,807 katalikus, 31
berių juos sveikindavo smarkūs Dėdės Šamo lakūnai.
kanuolę, turi būti fronto kl» padangų programoje
kunigą, 14 brolių, ir 94 seseris vienuoles. Reikia žinoti,
užpakalyje ir bazėse tuzi- taiipj ti gumą. Niekas ne
kad Senegambijos gyventojai yra negrai. Juodukų
nai vyrų, kurie vaidina es gaus papildomo gazolino
dvasiškių yra 4 kunigai, 3 broliai ir 31 vienuolė. Kateminiai svarbią rolę karo kiekio, reikalingo vykti į
chumenų, t. y. kandidatų apsikrikštyti yra 5,887. Pe
ar važinėtis biznio
veiksmuose. Tai yra radio, darbą,.............
...
reitais metais atsivertėlių į tikėjimą buvo 1781. Daka
operatoriai, ginklininkai, rūkalais jei jis nepnklauro Misija yra Šventosios Dvasios vienuolių žinioje.
lydytojai, metalo darbinin sys prie kokios nors gru
Dakaro Misija įsisteigė XVI šimtmety. Ispanijos
kai ir kitokie lavinti tech pės, kuri naudojasi auto
mobiliu susidėjus. Arba
ir Portugalijos karaliaus Pilypo III globojami, Tėvai
LKFSB atstovas šiomis būdamos, Lietuva ir kitos kitų Jungtinių tautų vi- nikai.
negu tik tame atsitikime,
Jėzuitai apsigyveno Cape Verde salose ir iš ten pradė dienomis aplankė didele bal Baltijos valstybės nuošir- daus reikalus, Amerikos
Aišku
yra,
kad
jei
mes
jei
jis įrodys, kad negalisų
dauguma
naujai
perrinkdžiai rėmė Jungtinių Tau- žmonės yra susipratę ir
jo misijų darbą Vakarų Afrikos pakraščiuose. Paskui,
ir
didinti
o,
ma
tokią kaimymišką va
XVH amžiaus pradžioje, ten atvyko prancūzų ir ispa tąjį Connecticut valstybes tų pastangas laimėti karą.' mes be kitų pagalbos mo- norime tęsti
nų kapucinai ir dar kiek vėliau portugalų pranciško kongresmaną J. Talbotą ir jį Pavyzdžiui galime prisi-' kėsime gražiai tvarkytis, fensyvinius karo veiks-, žiavimo susidėjus grupę
nai ir prancūzų dominikonai. Jiems pavyko atversti į pasveikinęs lietuvių katalikų minti masinį Lenkijos ka-: Patys būdami laisvi mes mus> “mušti ir vis mušti”, ’ sudaryti, o kitų tinkamų
Prezidentas nesenai susisiekimo priemonių ne
tikėjimą nemažas būrys vietos gyventojų, tarp jų net spaudos vardu paprašė pa- ro tremtinių globojimą ir gerbiame ir branginame ir kaip
sakė.
mes turime būti ge- ra. Darbininkai, kurie yra
tautų laisvę, dėl jos
keletas valdininkų. Tad pradžia buvo gana sėkminga, reikšti savo nuomonę aktua- j suteikimą jiems gklimy- kitų
liais klausimais.
ibės pasiekti kitus Jungti- kovojame, todėl aš ir įsiti- rai ginkluoti, gerai išlavin- važinėjimo grupėmis klu
bet paskui, atėjus karams ir įvairiems perversmams,
LIETUVA IR JUNGTI. “I gutų kraštus Arba- ■ kinęs, kad Lietuva bus vėl ti visiškai suderinti. Tai- bų nariai, galės gaut leidimisijų darbas buvo žymiai sutrukdytas.
tmiitjic
'ar galima, užmiršti tas he-j laisva ir nepriklausoma
šiuo metu mes atsilie-Įmą pataisyti jų padangas.
1637 m. naujai įsteigtoji Romoje Tikėjimo Propa
NES TAUTOS
’roiškas Lietuvos pastan-! valstybė. Amerikos Kon- piame mums reikalingų la- O jeigu jos būtų nebepataigandos Kongregacija nusiuntė į olandų valdomąją sa- Į — Labai man malonu, — gas pagelbėti Anglijai ap- grėsė aš tvirtai stovėsiu vintų mechanikų žvilgs- somos, jie gaus leidimą
lą Senąją Guinėją keletą kapucinų, bet olandai žiau kalbėjo p. Kongresmanas, sirūpinti maistu. Juk Lie-i už nepriklausomos Lietu- n*u. Dabartiniu metu Sig- pirktis naujų padangų iš
riai juos persekiojo ir galų gale išvarė. 1672 m. kilo — kad LKFSB atstovas tuva ilgiausiai iš visos ei-1 vos atstatymą, to nori ir nalizacijos Korpusas ir Ar- atjaunintos gumos. Atsar
departamentas _ginės arba “tinginės” pa
karas tarp Prancūzijos ir Olandijos. Prancūzų admi aplanko mane, nes man lės Baltijos ir Skandinavi-' didelė dauguma Amerikos senalų
tenka
atstovauti
apylinj
os
valstybių,
“
nepaisyda'piliečių.
Tuos
‘
.reikalus
esu
greita
reikalauja
50,000 la- dangos, kurias iki lapkrirolas d’Estrees nugalėjo olandus ir padėjo misijoms
atsistatyti. Galų gale, po įvairių perversmų ir nepasi kei, kurioje yra didelis ma Vokietijos povandeni-1 aš svarstęs ir turiu tvirtą tvintų mechanikų ir techni-, čio 22 d. reikia atiduoti,
D r. P. V. įkM- Be šitų reikalingų me- ‘sudarys padangų rezervusekimų, Šventosios Dvasios vienuoliam pavyko pašto skaičius lietuvių kilmės nių laivų pavojaus, vežė, nusistatymą”.
chanikų musų apsiginkla- arą ir gumos atsargą, iš
---- —
viai Senegambijoj įsikurti. 1863 m. buvo įkurtas Da piliečių. Tie Connecticut gavo ūkio gaminius Ang- j
vimas
ir įvairių ginklų rū- kur bus imama padangos
valstybės
gyventojai
dan
jai
iki
pat
okupacijos.
1
Karas Atsiliepia Į Lietuvių
karo Apaštališkas Vikarijatas, ir misijonieriai pradė
šių suderinimas neišven- būtiniems reikalams. Viebar tapę Amerikos pilie- Tokia tauta ir valstybė i
jo veikti organizuotai, taigi ir sėkmingai.
Kolegijos Darbų
giamai nukentės.
čiais taip uoliai ir nuošir- verta pagarbos ir para- ■
nok visi automobilistai tu
Pirmasis pasaulinis karas vėl sutrukdė misijų džiai dirba Amerikos ge- mos.
Tie reikalingi vyrai es- rės sumažinti važinėjimąsi
veiklą, nes visi tinkami militarinei tarnybai vienuoliai rovei ir demokratijų lai
(LKFSB) Marianapolio mėje yra žmonės apsipratę kiek tik galima, jie turi
buvo pašaukti į frontą. Beveik visi buvo garbingai at mėjimui. Aš jucj nuo pat AMERIKOS KONGRE kolegijoje, kur studijuoja su mechaniškais instru- pridaboti, kad padangos
žymėti, kai kurie žuvo. Įvykus taikai, misijų veikla jaunatvės labai gerai pa SE GINS LIETUVOS visa eilė jaunų lietuvių, mentais. Tai yra telefono būtų tinkamai išpūstos, jie
REIKALUS
vėl atgijo.
žįstu ir puikiai suprantu
i šiemet dirba 14 profesorių ir telegrafo žmonės, radio turi reguliariai patikrinti
Pijus XI, kuriam labai rūpėjo misijų išlaikymas, jųjų troškimus: matyti — Kaip Tamsta žiūri į i ir yra apie 50 studentų. Be operatoriai, mechanikai, Į jų padangas ir važiuoti ne
atkreipė į Dakarą ypatingą dėmesį. 1936 m. jis nu savo tėvų žemę nepriklau- Sovietų Rusijos politinius abejo, studentų skaičius elektrotechnikai, metalo greičiau 35 mylių per vabūtų žymiai didesnis, bet darbininkai, garažų me- i landą. Tiktai taip mes gasiuntė į Dakarą Paryžiaus Arkivyskupą, Kardinolą somą, laisvą valstybę. A- pageidavimus?
Verdier, kaipo savo Legatą, Dakaro katedrą konsek merikos Kongrese aš vi-i — Turiu pasakyti visai daugelio studijas sutruk chanikai laikrodininkai ir lėsime aptarnauti automoruoti. Tai buvo labai įspūdinga iškilmė, sustiprinusi sada stovėsiu už mažųjų atvirai, ką aš ir seniau bu- do karas. Kolegijoje gra- tie, kurie liuoslaikiais užsi biliais būtiniausią susisie
0WI.
• katalikų veiklą Senegambijoj, tame “tamsiausiame tautų laisvę, ypatingai gi vau nekartą sakęs: aš sto-ižiai veikia* studentų kuo- iminėja kokiu nors mecha ki ną.
nišku mėgiamu darbu. To
tokios
garbingos,
kaip
viu
už
militarinį
Amerikos
:
pa,
turinti
garbingą
—
PirAfrikos užkampy”, kaip buvo priprasta seniau sakyti. Lietuva. Lietuva ir kitos
bendradarbiavimą su So- mosios — vardą. Kolegijai kio žmonės gali būti grei
Dabar, pasidėkojant misijoms, Senegambija jau ge Baltijos tautos yra tarp j vietų Rusija, bet esu ir bū sumaniai vadovauja rek tu laiku išmokyti, kaip pa
MAKE
rokai civilizacijoj pažengus. Netenka stebėtis, kad tų, kurios šiame kare iš- siu griežtai priešingas, torius Juoz. Vaškas, o ad- taisyti ginklus, patikrinti
EVERY
prancūzų vyriausybė yra misijoms palanki, nes mato, kentėjo daugiausiai. Bet kad Maskvos kominternas ■ ministracinius
PAY DAY
reikalus bombų rėmus, išbandyti
kad misijos sudaro svarbų veiksnį kolonijų tvarkyme jau nuo pat pirmųjų šio tiesioginiai ar netiesiogi-! gražiai tvarko tėv. Ad. taikyklius ir šaunamų gin
BOND DAY
ir,kultūrinime.
K. karo dienų, kad ir mažos niai kištųsi į Amerikos ar {Morkūnas.
klų mechanizmą, prižiūrė-

Užtikrinu Jus, Lietuva Vėl Bus Laisva",-Sako
Kongresmanas Joseph lalbot

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

PRO SINAIAUS KALNĄ
Gruodžio 11 d. popiet jau prisiartinom prie
Džiubal sąsiaurių, pro kur įplaukiame į ilgą,
siaurą ir negilią Suezo įlanką, šiaurės vaka
rinėje Raudonųjų jūrų kertėje. Raudonosios
jūros šiaurinėje savo daly kontinentan įkiša,
tartum, du pirštu: Suezo ir Akabos įlankos.
Abi jos tiesios, siauros, ilgos ir negilios. Jų
tarpan, kaip tarpupirštin, įsispraudžia garsusai Sinajaus pussalis, kurio pietinės dalies
kalnų masyvą išvydome saulės spinduliuose
besimaudanti, lazurinėmis, melsvomis spal
vomis nudažytą, lengvutės, plonutės ūkanos
apgaubtą, gražų, pasakišką ir svajingą, kaip
Šimonies paveikslų pilį. Tai tas pats garsusis
Sinajaus pussalis, kur Mozės vedami iš Egip
to žydai klajojo, kur dabar arabų beduinai
klajoja, kur susitinka du milžinai kontinen

tai ir trys didžių atsiminimų šalys: Egiptas, viršūnės turi nuo 400 iki 1000 su viršum met- ’
Palestina ir Arabija. Beveik visas Sinajaus rų, o toliau nuo kranto, ypač Sinajaus pussa- !
pussalis priklauso Egiptui, bet iš rytų prie jo lio gilumoje yra daug aukštesnių kalnų, ku-Į
prisiglaudžia ir Palestina, pasiekianti Aka rių viršūnės matosi iš laivo arba iš aukštes-'
bos įlanką, kurios rytuose tęsiasi Transjor- nių Suezo miesto apylinkių. Arabiškai kalnas;
danijos ir Arabijos žemės. Palestiniškoje Si vadinasi “džebel”. Sinajaus pussaly aukš-!
najaus daly aptikta anglies ir magnezijos ir čiausi yra šie džebeliai: Džebel Katarim, ar-;
yra vilties, kad reiks steigti šių mineralų ka ba Katherin (Šv. Kotrinos) 2602 m., Džebel
syklas. Jei tai įvyks, tai sudiev šio krašto Um Somar 2575 m., Džebel Thebt 2403 m.,
patriarchališkam gyvenimui. Mašinos su Džebel Muša (Mozės arba Sinajaus kalnas)
streikais įsiskverbs į ramią nomadų šalį, ka 2244 m., Džebel Serbai 2052 m. ir daug kitų
minais ir dūmais sudrums skaidriąsias pa žemesnių.
danges, kur Mozė su Jehova kalbėjo.
Arti šiaurinio Suezo įlankos pakraščio yra
Ajun
Muša, arba Mozės, šaltiniai su mažute
Į Suezo įlanką įvažiuojame pro Šeduano
(Schadwan) salą, tik retose savo kalnų pa oaze. Šaltinių yra keletas. Kai kurie labai
šlaitėse pridengtą krūmų žalsvais lopiniais. kartūs. Vienas jų (pietinis) pasidaręs gėlus,
Čia jau pasiekiame 28-tą šiaurės paralelę, tai kai Mozė įmetęs į jį medžio šakelę. Netoli šių
gruodžio mėn. jau jaučiama žiema. Čia ter vietų, tarp Ras el-Abadie ir Newporto uolų,
mometras rodė vidurdieny 21° C. Dėl šiokio sakoma, Mozė su jo vedamais iš Egipto žydais į
tokio vėjo ir iš tropiškų karščių grįžtantiems perėjęs per Suezo įlankos kampą, bet kiti!
žmonėms ši temperatūra jau šaltoka, prie jos linkę yra tvirtinti, kad šis perėjimas įvykęs
Karčiųjų ežerų apylinkėse, apie 60 km. į šiau
reikia pratintis.
Suezo įlanka plaukiant matyti aiškiai dvie rę nuo Suezo miesto. Tuo metu Raudonųjų
Virš 150 ugniagesių ir Coast Guardsmen, daly
jų kontinentų krantai: Azijos ir Afrikos. Iš jūrų vandenys siekę net iki Karčiųjų ežerų,
kurių
dugnas
ir
dabar
yra
apie
8
—
12
metrų
vavo
iškilusiame gaisro gesinime, Philadelphijos
abiejų pusių viešpatauja plačios dykumos,
sandeliuose. Tiršti dūmai kilo iš užsidegusių stati
jungiančios Saharą su Arabijos tyrais. Įlan žemiau jūros paviršiaus.
nių su chemikalais.
(Bus daugiau)
kos pakraščiai aukšti: kai kurios atskiros

Penktadienis, Lapkr. 20, 1942
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10960. šniutė, Domas. 60, ū- vilas), 7.
'kininkas, gyv. vieta Maniunai, 10983. Štaraitė, Irena (Povilasjs, 3.
Baisiogala.
10961. Šniutytė, Ieva, 66, ūki 10984. štaupas, Jonas (Do
Žemiau talpiname iš Lie (Morkus), 30, samdinys, gyv. v. 10882. Šiaka, Stasys, 48, sam
mas), 37, samdinys, gyv. vieta
ninkė.
dinys,
gyv.
vieta
Panevėžys.
Vitaius,
Pervažos.
tuvos išvežtų gyventojų
10962. šniutė, Jonas, 68, ūki Kaunas.
10985. Štaupienė, - Gudaitė,
Sibiran sąrašą, kurį su 10848. Šimkus, Kazys, 34, 10883. šiškienė - Gudelytė,
ninkas.
Marija,
39.
samdinys,
gyv.
vieta
Kaunas.
rinko ir sutvarkė Lietuvos
10963. šofrakovičaitė, Regina Paulina, 28, mokytoja.
Raudonasis Kryžius. Šis 10849. Šimkiene - Bemotavi- 10884. šitovskienė, Marija,
(Bronius), 29, šeimininkė, gyv. 10986. Štaupas, Vytautas (Jo
nas), 1.
sąrašas yra labai svarbus, čiūtė, Antanina (Antanas), gi 75, ūkininkė, gyv. v. Vilnius.
vieta N. Vilnia.
10885. Šištovskis, Remigijus,
10964. Špadauskienė, Olga, 10987. šteinas, Mykolas (Leo
nes iš jo Amerikoje gyve musi 1911, darbininkė.
nas), gimęs 1869, ūkininkas, g.
30, gyv. vieta Vilnius.
nanti giminės ar pažįsta 10850. Šimkus, Juozas, 35, ū- 43, ūkininkas.
10965. špadauskienė, Irena, vieta Leoaiškiai, Krekenava.
mi galės sužinoti apie sa kininkas, gyv. vieta Marijam 10886. Šiupienius, Antanas
(Antanas), 37, agronomas, gyv.
10988. Šturas, Karolis (Karo11.
vuosius, nuo kurių dabar polė, Viekšniai.
vieta
Salantai,
Kretinga.
10851. Šimkienė, Bronė (Be10966. špakauskas, Vincas lis), gimęs 1886, ūkininkas, g.
negauna jokių žinių.
10887. Šyjkovskis, Leonas
Sąrašag sunumeruotas ir: nediktas), 28, ūkininkė.
(Adomas), 36, mokytojas, gyv. vieta Karveliai, Varniai.
(Jonas),
30,
karininkas,
gyv.
v.
10852.
Šimkus,
Juozas
Algir
10989. Šturas, Vladislovas
vieta šakiai.
alfabetiškai
sudarytas.
Dūkštas.
das
(Juozas),
5.
(Juozas),
gimęs 1914, siuvėjas,
10967. špakauskienė - Zujytė,
Pirmiausia paduoda išvež
10888. šyrkienė, Peticija (An
10853.
Šimkutė,
Genovaitė10990. Sumačiūtė, Julė (KonAntosė, 34.
tojo pavardę, vardą, o
tanas), 46, ūkininkė, gyv. vieta
Gražina
(Juozas),
3.
10968.
Špakauskas,
Danielius
stantinas),
gimęs 1916, ūkininskliauteliuose tėvo vardą,
Patranai, Ktakiai.
1085.
Šimkus,
Aibertas-Keis(Vincas), 15, mokinys, gyv. v.:kas, gyv. v. Puotiškė, Adutišišvežtojo amžius ir gyve
10889. Šyfkus, Stasys (Juo
tutis,
3
mėnesių
amžiaus.
kis.
šakiai.
namoji vieta Lietuvoje.
10855. Šimoliūnas, Stasys, zas), 19.
10991. šuiras, Vladas (And10969. Špokevičius, Stasys
(Tąsa)
10890. šyrkaitė, Anelė (Juo-’
samdi-irius),
45, majoras, gyv. vieta
(Antanas), 28, mokytojas, gyv.
(Kostas), gimęs 1906,
10819. Šimaitis, Vaclovas vieta Tauragė.
zas), 18.
j
! Šiauliai.
nys, gyv. vieta DMiokai
(Stasys), 34, samdinys gyv. v. 10856. Šimonis, Karolis (Juo 10891. Šyrkutė, Veronika
10970. špokevičienė,
Stefa 10992. Šukaitienė, Marija, 74,
Vilnius.
zas), 1904, mokytojas, gyv. vie (Juozas), 15.
gyv. vieta Šakiai.
(Jonas), 32.
10820. Šimaitienė - Biliūnaitė, ta Telšiai.
10892. Šyrkus, Jonas (Juo
10971. Špokevičius,
Sigitas* 10993. Šukaitis, Česlovas, 41,
Antanina, 28, samdinė.
10857. Šimonis, Bronius (Pra zas), 13.
muzikantas, gyv. vieta Šakiai.
(Stasys), gimęs 1939.
19821. Šimaitis, Vladas (Juo nas), 31, ūkininkas, gyv. vieta 10893. škadauskas, Medardas
10972. Špokevičius, Jonas 10994. Šukaitienė, Bronė,
zas), 28, studentas, g. v. Vil Mikoliškiai, Papilė.
(Kazys), 39, samdinys, gyv. v.
(Kazys), gimęs 1901, karinin 10995. šukaitis, Algirdas
nius.
10858. Šimonis, Teofilius Ukmergė.
slavas), 2.
kas, gyv. vieta Kaunas.
19822.
Šimanskienė, Ona (Antanas), 27, karininkas, gyv.
10894. Škadauskienė, Antani
10996.
šukelienė, Z01
10973. Špodrovskienė, Henri
(Juozas), 36, šeimininkė, gyv. vieta Kampaičiai, Viduklė.
na (Marcelinas), 36, mokytoja.
ka (Kazys), gimusi 1904, teisi (Chraimas), 42, šeimininkė, ?.
vieta Ąžuolų Rūda, Kazlai.
10895. Škadauskaitė,
Irena
DISTRIBLTED NATIONALLYj—Mort tlian 640,000 copies
10859. Štmtriionis, Alfonsas,
ninkė, gyv. vieta Žalpiai, Ne vieta Vilnius.
10823. šimanskas, Vytautas 35, policininkas, gyv. vieta Vaš (Medardas), 17, mokinys.
10997. šūkylas, Leonas (Ka
of this striking new War Bond poeter, sbowing troope going
makščiai.
_I
(Kazys), 10, mokinys.
10896. škadauskaitė, Beatričė
kai, Biržai.
rolis),
27, darbininkas, gyv. v.
10974. šrama, Vincas (Ka
forward in battle with bomben and a visiem of Uncle Sam carry10824. Šimanskas, Algirdas 10860. Šimulionienė, Marė, (Medardas), 15, mokinė.
zys), gimęs 1914, seržantas, g. Vilnius.
ing the Star Spangled Banner overhead, are being distributed
(Kazys), 6.
10897. škadauskas, Vytautas
30, mokytoja.
10998. Šukys, Juozas, 50, mo
vieta Varėna.
throughout the Nation for display in theaters, busses, schools,
10825. Šimanskienė, Halina
(Medardas),
11,
mokinys.
10861. šimulionytė, Vidutė
10975.
šmipunas,
Juozas kytojas, gyv. vieta Rokiškis.
(Konstantinas), 41, slaugė, gyv. (Alfonsas), 2.
and otber plaees of public notice. The poeter wa« drawn by
10898. škadauskaitė, Virgini
10999. Šukienė, su 2 vaikais.
(Vincas), 36, ūkininkas, gyv.
vieta Vilnius.
N.
CWveth.
famoos
illustrator
and
muralist.
ja
(Medardas),
1.
10862. šimuiionis, Silvestras,
11000. Šukienė, Ona (Pra
vieta žvirgždaičiai, Gižai.
10826. Šimanskis, Jonas (Jo 40, teisini/kas ,g. v. Anykščiai.
10899. Škėma, Algirdas (An
nas),
35, šeimininkė, gyv. vieta
10976. Štaras, Bronius (Mar
10953.
Šniras,
Vladas
(And

nas), 17, mokinys.
10926.
šlektienė,
Elzbieta
drius),
29,
mokytojas,
gyv.
vie

10863. Šimulionienė, Marija
tynas), 31, ekonomistas, gyv. Kaunas.
10827.
šimašius, Zigmas r (Jonas), gimęs 1909.
rius), 45, karininkas, gyv. vie- vieta Kaunas.
(Stanislovas), gimęs 1918.
ta Alytus.
11001. Šukienė, Marė (Pet
(Juozas), ūkininkas, gyv. vieta 10864. šimuiionis, Vytautas
10927. šlapkaitė, Elena, 70, .ta Šiauliai,
10900. škinderis,
Antanas
10977. štarienė, Genovaitė ras), 43, šeimininkė, gyv. vieta
Vabalninkai, Kaišiadorys.
(Pranas), 52, technikas, gyv. v. tarnaitė, gyv. vieta Tijuniškiai. I 10954. Šniras, Alfonsas, 37, (Uršulė), 28, samdinė, gyv. vie Jakuboniai, Pušalotas.
(Silvestras), 10, mokinys.
10828.
šimašienė, Teresė
10928. Stovas, Vytautas, 35, gyv. v. Žemaitkiemis, Ukmergė. ta Kaunas.
10865. Šhnulynas, Kazys Kaunas.
11002. Šukys, Algirdas (Alek
10955. Šnirienė, Ona, 45.
(Mykolas), ūkininkė.
10901. škinderienė,
Elena samdinys, gyv. vieta Radviliš(Jurgis), 40, mokytojas, gyv.
10978. Štaras, Jonas (Jonas), sandras), 15, mokinys.
10956. Šnirpunas, Juozas
10829. šimašius, Kostas (Zig vieta Gaužai, Girkalnis.
kis, Šiauliai.
(Domas), 30.
43, teisininkas, gyv. vieta Iva- 11003. Šukytė, Danutė (Alek
mas).
10902. Šdeminskis, Kazys (A- 10929. šlevieaė, Stefanija (Ja (Vincas), 37, ūkininkas, gyv. v. nauskiai, Akmenė.
, 10866. Šimulynienė, Anelė
sandras), 12, mokinys.
Gižai, Vilkaviškis.
10830. šimašiūtė, Marytė šeimininkė.
leksandras), 38, gyv. vieta Ju- cevičiūtė), 35, mokytoja.
11004. Šukys, Juozas (Jokū
10979. štarienė, Antanina (Ig(Zigmas).
10930. šlevaitė, Alfonsas (Vy 10957. Šniukšta, Leonidas, įnas), 40.
10867. Šimulynaitė, Danutė zefovas, Kaltinėnai.
bas), gimęs 1879, ūkininkas, g.
33, inžinierius, gyv. v. Vilnius.
10831. šimašius, Zigmas (Zig (Kazys), 9.
10903. Škleminkienė, Jadvy tautas), 4.
10980. Štaras, Povilas (Povi vieta Kameeiai, Alvitas.
mas).
10931.
Šležas,
Albertas,
mo

10958. šniukštienė - Kongisse- las), 47, ūkininkas, gyv. vieta
10868. Šinkūnas, Povilas (A- ga, 34.
11005. Šukienė, Marijona
10832. šimašiūtė, Teresė (Zig leksandras), 24. mokytojas, g.
10904. Škleminkyte, Kristina kytojas, gyv. vieta Užvenčiui. raitė, Paulė, 31, gyv. v. Vilnius.
Deltuva.
(Motiejus), 50, šeimininkė, gyv.
10932. šliageris, Vaeloas
mas).
(Kazys), 6.
vieta Alioniai, Pabaiskas.
vieta
Kamečiai, Alvitas.
10959. Šniukšta, Alvydas-An- 10981. Štarienė, Marijona, 38.
10833. Šimauskis, Julius (A- 10869. Šipinskas, Kazys (Jo 10905. škleminkis. Jurgis (Antanas), 60, mokytojas, gyv.
(Bus daugiau)
tanas (Leonidas), 2.
10982. Štaras, Albertas (Poleksandras), 37, vežikas, gyv. nas), 36, darbininkas, gyv. vie (Kazys), 3.
ieta JagminiSkė, Padubisys.
v. Šančiai.
10906. šklenikas, Vladas (Sta 10933. šliagerienė, Jadvyga
ta Kaunas.
10834. šimauskis, Aleksan 10870. šinskas, Aloyzas (A- sys), 24, samdinys, gyv. vieta (Julius), 60, ūkininkė.
dras (Julius), gimęs 1900, gyv. leksandras), 30, ūkininkas, gyv. Aleksotas, Kaunas.
10934. šliageris, Vladas (Vac
vieta Vilnius.
lovas),
30. ūkininkas.
10907. škudzinskas.
Petras
vieta Češiškiai. Pandėlys.
10835. šimauskaitė, Marija 10871. šipalienė - Butkaitytė, (Viktoras), 43, biznierius, gyv.
10935. Šhachtovskis, Odinas i
(Feliksas), gyv. vieta Vilnius. Stefa (Juozas), gimusi 1909, vieta Šimkaičiai.
(Stanislovas), gimęs 1886, inži
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
10836. šimeckas, Vaclovas mokytoja, gyv. v. Plungė. Tel
10908. šlakavičienė, Marija nierius, gyv. vieta Vilnius.
MALDAKNYGE
(Vincentas), 50, vežikas, gyv. v. šiai.
10936. Šliaras, Vytautas, 35,
(Liudvikas), 19, darbininkė, g.
Vilnius.
samdinys, gyv. vieta Radviliš
10872. širkienė, Seikija (An vieta Vanius.
10837. šimienienė, Aleknaitė, tanas), 45, ūkininkė, gyv. vieta
10909. Siamas, * Petras (An kis, Šiauliai.
10937. šliarienė, Stefanija, 30,
Elena, 48, šeimininkė, gyv. vie-1 Petrainiai, Krakiai
driejus), gimęs 1915, plomberis,
mokytoja.
ta Pavoras, Želva.
10873. Širkus, Stasys (Juo gyv. vieta Šančiai, Kaunas.
10938. šliaraitė, Aldona (Vy
10838. Šimėnas, Bernardas zas), 19, ūkininkas, gyv. vieta
10910.
šlapikas,
Andrius
tautas),
3.
(Juozas), 14.
(Jurgis), 28, darbininkas, gyv.
Petrainiai. Krakiai.
10939. Šliaaas, Povilas (Jo
10839. Šimkevičius, Kazys, in
10874. širkutė, Emilija (Juo vieta Rukeliai, Panemunė.
nas),
72, ūkininkas, gyv. vieta
žinierius. gyv. vieta Lapiškiai, zas), 17.
10911. Šlapkauskas, Albinas
Šiauliai.
10875.
širkutė, Veronika (Antanas), 28, samdinys, gyv. Ąžuolytė, Krinčinas.
10940. šliažienė, Stanislava
10840. šimkevičienė, Elena. (Juozas), 14.
vieta Kaunas.
(Jonasb
41.
32, šeimininkė, gyv. v. Vilnius.
10912. šlapkauskienė - Dgu10876. Širkus, Jonas (Juo
10941. šliažas, Jonas (Povi
10841. šimkevičius. Bagdonas zas), 11.
naitė, Konstantina (Antanas),
Sutvarkė ir išleido
las),
13, mokinys.
10.
10877. širraitytė. Magdalena 25, gyv. vieta Kaunas.
KUN. PRANCIŠKUS I. JUŠKAITIS
10942. šliažaitė, Felicija (Po
10842. šimkevičius, Voldema (Jokūbas), 30, gyv. vieta Mari-' 10913. šiapšys, Ignas, 42, inras. 5.
vilas), 9.
! žinieriUs, gyv. vieta Kaunas.
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
10943. šliužys, Feliksas (Jo
10843. šimkonis, Aleksandras
10914.
šlapšienč,
Rožė,
10878. Sirvydas, Edmundas
nas), gimęs 1914, samdinys, g.
(Feliksas), 35, ūkininkas, gyv. (Pranas), 23, mokytojas, gyv. mokytoja.
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
vieta Margoniai, Marcinkonys. vieta MečiUkopiai. Kamajai.
10915. šiapšys, Jonas, 38, g. vieta Kaunas.
maldaknygės, ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
10944. šlykas, Alfredas (Jur
10844. Šimkūnas, Pranas (A10879. Sirvydas. Vladas, 47, vieta Jonava.
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
leksandras), 20, studentas, gyv. samdinys, gyv. vieta Vilnius.
10916. šlapšienč,
Veronika gis), 40, mokytojas, gyv. vieta
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
vieta Vilnius.
10880. širvydiefiė. Anelė, 47. (Stasys), 42, mokytoja, gyv. v. Biržai.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
10945. Šlykienė, Ona (Mar
10845. Šimkus, Antanas, gi 10881. šifvifiskas, Aleksas Akmenė, Mažeikiai.
męs 1909, gyv. vieta Šiauliai.
10917. Šlekys,
Saliamonas, tynas), 33.
(Kazys), gimęs 1914, knygve"MALDŲ ŠALTINIS" didumo--5% x 3% colio,
10946. šlykas, Jonas (Alfre
36,
mokytojas.
10846. Šimkus, Antanas, dis, gyv. vieta Šiauliai.
io —biski daugiau kaip pusė colio. Odos apdaStorio
das), 10.
10918. Šiekienė, Olga. 29.
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
10919. Šlekys, Algirdas (Sa 10947. šlykas, Rimantas (Al
Mm
fredas),
5.
liamonas), 7.
į
10920. Šlekys, Juozas (To 10948. šlorauskas, Antanas,
Pristatėm gėrimui toniką
KAINA TIK #2.50
mas), 38, mokytojas, gyv. vie 42. karininkas, gyv. v. N. Vil
Piknikams, Vesturtat,
nia.
ta Igliauka, Marijampolė.
Krikštynom* ir viiekiems
10949. Smailytė, Violeta (mo
10921. šiekienė, Halina, 38.
Užsakymus siųskite su money orderiu—
Parengimam*.
10922. Šlekys, Vytautas (Juo tum. Budrienė) (Bladas), 13,
mokinė, gyv. vieta Alytus.
zas), 10.
10950. Šmigeiskis, Jonas (A10923. Šlekys, Juozas (Juo
domas),
gimęs 1911, samdinys,
zas), 8.
366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.
gyv.
vieta
Kaunas.
10924. Šlekytė, Žibutė (Juo
10951. šnapšys, Simonas, gi
rerfton Ave.,
Islingten
zas), 1.
męs 1884. gyv. vieta Kaunas.
10925. Šlėkta, Petras (Povi
Tel. Dedham 13O4-W
10952. Šnapėienė. Adelė (An
las), gimęs 1913, ūkininkas, g.
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 130!t-R
tanas),
gimusi 1894.
• vieta Gailioniai. Joniškėlis.

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS

“MALDŲ ŠALTINIS”

“DARBININKAS”

Myopia Club Beverage Co.

Renflrtadienis, Lapkr. 20, 1942

DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams

LRKSA Naujų Narių Vajų Paskelbus

IŲ

7. DARBININKAI IR
GEROVC
Pravestame Didžiausią Ir Sėkmingiausią Mobilizaciją
Šiandien, žmonių visuomenei pagonėjant iš viso,
grįžta pagoniškoji pažiūra ir į darbą. Darbas teesąs
Po LRKSA Vėliava
tik pragyvenimo šaltinis. Tuo tarpu visai kitaip į dar
bą žiūri krikščionybė; darbas —. tai Dievo įsakyta
turėsime
Su lapkričio 1, šių metų,! į svetimas. Dabar Susivie- Susivienymą
žmogui pareiga, tai atgaila už nuodėmę. Dar rojuje,
prasidėjo generalinis LR- nymo jaunamečių klasės daug didesnės įtakos Ame
kai pirmieji mūsų tėvai nusidėjo, išgirdo Dievo ištar
KSA naujų narių vajus.
sutvarkytos
moderniš- rikos gyvenime, ištiesime
mę: “Prakaituodamas valgysi savo duoną”.
Vykdomoji Taryba kvie- kiaušiais būdais. Jos turi stipresnę pagalbos ranką
Todėl darbininkas katalikas turi atsiminti, kad
čia į darbą visas apskritis, rez^rvus *r atsiskaitymo mūsų senai tėvynei Lietu
vai jos kovoje už laisvę ir
jis privalo dirbti ne dėl užmokesčio, tik dėl sąžinės.
visas kuopas, visus narius, vertes.
visus Susivienymo priete-į Susivienymo vadovybė į neprlklausomybeJuo sunkesnis darbas, juo didesnė atgaila, juo dides
nis už ją nuopelnas.
liūs ir rėmėjus.
kviečia pasidarbuoti, kadį žodžiu, kam tik apeina
Žmogus paprastai pajunta visą svarumą tik savo
Kurios kuopos neturite P° šio vajaus visi galėtume lietuvių tautos ateitis, genaštos, o kitų našta jam atrodo daug lengvesnė. Rankišrinkę
organizatoriaus, pasidžiaugti ir pasidi- rovė, savišalpa, labdarybė,
pelnis darbininkas dažnai pavydžiomis akimis žiūri į
artimiausiame susirinki- džiuoti rezultatais. Pasiro- katalikiškos ir lietuviškos
me išrinkite. Kuo greičiau, dykim susipratusiais žmo- kultūros reikalai, tuos vivadinamuosius inteligentus; jų, girdi, darbas esąs kur
tuo geriau. Kuo didesnis nėmis, branginkime kas y- sus kviečiame stoti į benkas lengvesnis.
skaičius kuopų ir jų orga- ra mūsų pačių sukurta, iš-,drą darbą — augint mūsų
Klysta, kas taip mano. Visokis darbas yra sunkus.
nizatorių aktyviai stos va- į auginta. Turėdami stiprų Susivienymą.___________
Inteligentas, kad galėtų savo darbą dirbti, turi bemaž
jaus darban, tuo rezultapusę savo amžiaus jam ruoštis, trindamas mokyklą
tai bus geresni.
suolus. Ir šitame pasiruošimo darbe ne visi ištveria,
Kuopų
organizatoriai I
daugelis suklumpa ir, kartais net neįpusėję, meta
gaus
nustatytus
komisus.
mokslą. O meta juk ne dėl to, kad jis buvo lengvas.
Gerbiamą dvasiškiją pra
Pagaliau ir proto darbas nėra lengvesnis kaip
šome ateiti į pagalbą savo
kų dalbas. Rankų darbininkai paprastai ilgiau
kooperacija, savo įtaka.
gyvena, kaip inteligentai. Matyti, kad proto darbas
Klebonai prašome globoti
grėb iau ėda sveikatą, kaip rankų darbas.
Mažas vaikutis, atlieka didelį darbą, štai trijų metų Į klases, o jei laikas neleiSUPER-MARKETS
Jei kas nori eiti paskui Mane, lai pats savęs išsi Malcolm Nobbs, kur nors Anglijoj, savo tėvo ūkyje, džia, pavesti tas pareigas
žada, ima savo kryžių ir teseka Mane”, sako Išgany veda iš lauko į namus arklį su vežimų. Tas reiškia, kad savo asistentams.
amre* ęnsr or//ot/on
tojas. Mūsų kryžiai — tai mūsų pareigos, tai mūsų laike nuėmimo derliaus visokia pagalba yra brangina Kiekvienai klasei kvota
šįmet
— bent 30 naujų narių.
darbas. Imkime jį drąsiai ant savo pečių ir neškime ma.
Centras pagamino bro
džiaugsmingai, įsižiūrėkime į Išganytojo kryžių. Tai
šiūrėles
lietuvių ir anglų
yra šventa pareiga kiekvieno kataliko -inteligento ar
'S.ž
kalbomis su svarbiausio
darbininko.
mis informacijomis ir pa
VISUOMENĖS UŽDAVINYS
aiškinimais apie Susivie
Dar lieka mums bent trumpai paminėti, kad ir vi
nymą, apie klases, mokes
Daugelis jaunų vyrų Šiemet Padėkonės Dienoje nebus
namie. Pavaisinkite juos pas save. kad jaustųsi kaip sa
sa krikščionių visuomenė privalo dėti pastangas, jog
čius, rezervus ir t. p. Tos
vo namuose. Pakviesk vieną ar daugiau, kariškių.
mažiau būtų skurdo ir kentėjimų.
brošiūrėlės žymiai paleng
vins organizatoriams dar
Kad valstybė ir kuo geriausiai rūpintųsi sociali
WHITK SFRAY- FOR CAKCS, COOKICS
bą. Kam tik jų reikia,
niais reikalais, kad savo uždavinius darbininkų atžvil
|7<
CAKE FLOUR 2%-LB.
kreipkitės į centro ofisą,
PKC. II
giu kuo geriausiai atliktų darbdaviai, kad savo reika
FOR BKTTCR FIKS
kuris be atidėliojimo pri
lus kuo geriausiai tvarkytų patys darbininkai, vistiek
FLAKO pie crust pkc 12‘
vargšų ir kenčiančių bus. “Beturčių jūs visuomet tu ŠV. ALFONSO PARAPIJA ma, kad daugiau svečių atsi-l sius.
OLD HOMESTEAD
šio vajaus metu ypatinrite savo tarpe”, yra pasakęs Išganytojas. Čia tai ir
PASTRY FLOUR M.&*77‘
VĖL PIRMOJ VIETOJ
BROOKSIDE
tankys sekmadienio vakarą. Bi- Į gą dėmesį atkreipiame į
FURPO1
FINAST—ALL FURFOSE
atsiranda katalikams nauja darbo dirva. Čia darbui
24%-IB.Mc
Pereitą penktadienį THE lietai 55c. Galima gauti pas jaunąją kartą. Kur tik veiCHEESE
BREAD
FLOUR
BAC ©J
akstinas jau ne socialinis teisingumas, bet meilė.
CATHOLIC REVIEW, arki vaikučius, Sesutes arba klebo- įia pilnamečių skyriai, ten
KITCHKN TKSTKO FLOUR
24i/
2-LB.$|U
Meilė — tai juk ypatinga krikščionies žymė. “Iš vyskupijos savaitraštis, talpino nijoj. Visi turėtume visašir- turėtų atsirasti ir jaunaOLD
GOLD MEDAL BAC
I
ACED
to visi pažins, kad jūs Mano mokiniai, jei turėsite mei prelato Vaeth metinę atskaitą džiai paremti bendrą Sesučių ir mečių skyriai. Lietuviško
BAKINC
12-oz.
Rumford
POWDER
TIN Al
,
I jaunimo yra daug. Vieton
lę vieni prie kitų”, sako Išganytojas.
aukų surinktų Katalikiškoms vaikučių darbą.
TomatoJuke hnast 4TINZ 20e
Meilė nežinomas buvo dalykas senajam pagonių Misijoms Baltimorės ir Wagiedoti tautinio išmirimo
SWEET
APPLE
28-OZ.
SVEIKINAME ŽAKUS
| raudas pamėginkime jaupasauliui. Tik krikščionybė labdaringomis įstaigomis shingtono arkivyskupijose. Šv.
None Such MINCE
JAR 33<
MEAT
CIDER Raistas SEEDLESS
PIUMP
15 OZ Hc
lyg kad sete nusėjo Europą. Labdarybė — tai Katali Alfonso lietuvių parapija savo Sekmadisnį, lapkričio 15 d., Į nimą organizuoti. Tai dauPKC. II
aukomis pralenkė visas kitas mūsų Klebono Lietuvniko “šo-[ gausia priklauso nuo tėkų Bažnyčios specialybė.
FANCY
15OZ 1JC
SEEDED
PKC 14
Supagonėjęs šiandieninis pasaulis norėtų iš Baž parapijas. Per metus šv. Alfon feris” ir padėjėjas Edvardas VU* Jei tėvai norės ir įkalDIAMOND
1-LB.
Ufdmirte
DIAMOND
1-LB.
TV ailllllS CAIIFORNIA CELLO J J
nyčios išveržti labdarybę ar bent toje srityje su Baž so parapija perdavė prelato žakas paėmė sau už žmoną pa- Į binės savo vaikams rašynelę
Alvertą
Salamcme.
šliūbas
tis
prie
Susivienymo,
jie
j
MixedMrt$AFsAS cii35‘
nyčia lenktyniuoti; bet tam darbui pasauliui nesiseka. Vaeth “ofisui” $16.427.25. AnOCtAN SPRAY
įvyko
mergaitės
parapijoj,
šv.
Į
anksčiau
ar
vėliau
tą
patra
iš
eilės
parapija
tai
Švč.
Jė

Tik Bažnyčia temoka prieiti prie kentančio su švelnio
FruitPeelSgS™25'
Cecilijos bažnyčioj. Vestuvių darys. O įkalbinėt ir ragin
zaus
Širdies,
Washingtone,
kuri
Cranberry
Sauce
7l/4-OZ.77c
mis rankomis ir motiniška širdimi.
Dronedary PITTED
puota įvyko Lietuvių Bendro- pi reikia. Susivienymas yDATES
PKC. AA
Supagonėjęs pasaulis tik darko labdarybę. Nau suaukavo tik $7,1444.97. Reiš vės svetainėj. Sveikiname nau- Įra visU narių turtas. VySHEIK 7i4-OZ.«ee
16-OZ
kia lietuvių parapija perviršijo
Pitted Dates BRAND PKC IO
jųjų laikų vadinami gailestingieji, norėdami išvilioti bent kokią kitą parapiją S9,- javėdžius ir linkime abiems il resniems mirštant jis turi
TIN
ri----MARAS- «»3-OZ
iš savo vienminčių vieną kitą centą labdarybės tiks 000.00. Vienų Mišių intencijų giausių metų ir gausiausių Die >ereiti į jaunesniųjų ran
VnCiTIC5 CHINO a jars I /
lams, ruošia balius ir šokius, kurių pelnas skiriamas Šv. Alfonso parapija perdavė vo malonių jų naujam gyveni čas. Sunkiai išaugintas,
flMOYfl? K41UES
BAKERY VALUES
vargšams sušelpti.
misijonieriams $8,120.00. Tos me. Gaila, kad Klebonas nesvei rūpestingai taupytas Susi1-LB.
18-OZ
Fruit
18-oz
Ar ne juokai? Žmonės kelia puotas, džiūgauja, Skaitlinės liudija kad mūsų katos dėliai negalėjo dalyvauti vienymo turtas turi pereiti
PKC.,20*
Crockors
Cake______ _PKC.
pkc J*
kad iš to bent kiek tektų vargšams. Iš tikro tai elge bažnyčioje nėra jbkio gobšumo, vestuvių iškilmėse. Jis tai būtų ;į savųjų vaikų rankas, o ne
Fruit Cake 30-OZ
Assorted
27*
PKC 65'
Pe Luxe
CodrtoH
sys to Evangelijos turtuolio, nuo kurio stale krito kad tūkstantinės aukos yra noriai padaręs, nes Edvardas
Saratoga
24-OZ. *J1<
7%-oz
Ac Raisin
perduodamos
praplatinimui per daugel metų jam tarnauja. goninėj ant Greene SL, iki kol
trupinėliai nelaimingam Lozoriui.
PKC.
Flokes
Pound Cake PKC.
dar nieko nedaryta. Gydytojai į
Katalikui šitokių nežmoniškų priemonių labda Kristaus Karalijos kitose vie Edvardas buvo jo kelionės aukia kol tinimas atslūgs. Ma
Sunshine Wkeat i-lb. Ac Southern
rybei sužadinti nereikia. Jis žino, kad labdarybė — tai tose. Kunigai dėkoja Dievui ir draugas, kuomet keli metai at rytei automobiliaus nelaimėj
Toast Wafers pkc A V BeHeCake
gal
Klebonas
važinėjo
po
Euro

geradariams
žmonėms,
kurie
Educator
jo šventa pareiga, nes ji Kristaus įsakyta.
abi kojos liko nulaužtos.
££18* Wellesley
Ėudge Cake PKC
Cm
pą,
lankydamas
žymias
vietas
savo
skatiku
padėjo
pastatyti
Sakau, Mylimieji, pareiga, ne laisvas noras. “Jei
Bažnyčios priemenyje PriAfare Holiday Voluos
kas turi šio pasaulio lobio, ir, matydamas, kad jo bro šv. Alfonso bažnyčią pirmoj ir tuo laiku buvo Lietuvoje.
kryžiuotojo Jėzaus ir Sopulin
vietoj misijų reikaluose.
Enrkhed Bnad B
lis turi reikalo, uždaro jam savo širdį, kaip gi pasiliks
gosios Motinos .stovylos buvo
NUOTRUPOS
PhnnPoddmg ^30c
atnaujintos.
Atrodo
kaip
nau

jame Dievo meilė? Mano vaikeliai, nemylėkite žodžiu,
Good for Yoa!
MOKYKLOS METINIS
BAKKK'S
Sekmadienį pranešta, kad jos. Visi, kurie tik įeina bažny
2-oz.ąv
nė liežuviu, bet darbu ir tiesa”, sako šv. Jonas Apašta
VaniHa
Extract BOT J 9
TEATRAS
gruodžio mėn. šv. mišios bus čion, negali praeiti nepasigerė
Eot h Every Meal 4 NINOS
las.
Sekmadienį, lapkričio 22 d. į- atnašautos kasdieną vidurdienį
ję
ir
nepasimeldę.
Hard Candies 1-LB
JAR
Mūsų labdarybė turi būti organizuota, nes tik to vyks metinis mūsų mokyklos už jaunuolius karo tarnyboje.
Both These Loaves Enriched
MILLBROOK CLUB
kia sugebės aprūpinti reikalingiausius ir užkirs kelią vaikučių teatras. Tai yra meti Tai mūsų bažnyčios Kalėdų do Per adventus kun. Jokūbas
To Help Yoa Cet Necessary
Volo
PRICE 6B25‘
IMfia CONTENTS
Vitamin B1. Makos Outstandvalkatoms išnaudotojams. Organizuotą labdarybę nis mūsų vaikučių pasirodymas vana mūsų krašto gynėjams McVann iš Washingtono vėl ro
ICC CRKAM MIX
ing Toast.
dys judamus šv. mišių paveik
Bažnyčia praktikuoja nuo Apaštalų laikų. Juk pirmie Baltimorės visuomenei. Nuo Kalėdų dieną bus atnašaujamos slus.
T*
ii-B-L«w
'‘tS1 33'
Tai bus proga visiems ne
mokslo
metų
pradžios
kaip
Se

ji dijakonai buvo skirti ją vykdyti.
net devynerios mišios — visa tik matyti gražius spalvuotus
14%-OZ. 1 fic
Cinger BREAD
MlX
PKC. IO
Mes turime Lietuvoje gražiai veikiančią šv. Vin sutės, taip vaikučfai rengiasi novena mišių — už mūsų myli šv. mišių vaizdus, bet ir išmok
SWANSOOWN
cento Pauliečio Draugiją. Neturėtų būti nė vienos pa šiai pramogai. Kadangi šįmet mųjų jaunuolių intencijas, kad ti daugiau apie šv. mišių auką.
Cake Flour
PKC. AO
rapijos, kurioje nebūtų šios draugijos skyrius. Ir visi mokykla yra didesnė, daugiau Taikos ir Ramybės Kunigaikš Įžanga dykai.
Stuffed OKves 1§1'23«
katalikai turėtų jausti šventą pareigą tą draugiją vaikučių ją lanko, tad ir teat tis' kuoveikiausiai grąžintų pa
ras bus iškilmingesnis ir mano- šauliui taiką, o nuliūdusiems
Sweet Potatoes '1“ 13'
1 » « «. X w ės—
remti. Tada nebus mūsų tarpe elgetų, nebus neaprū
uannnmias ATpena
tėvams jų sūnus.
PiAIaae
Ojar
0**1 ^1
pintų ligonių, nebus be priežiūros ir be gražaus auk
ricKies SWEET
mixed
LIGONIAI: Petronei Škir
Senus
Rekordus
VECETABLE
3-LB.A^c
lėjimo vaikelių.
Jmzbs KėsIihIus
LONG LOAF or friarVO shorteninc TIN Oa
montienei iš Dundalk padaryta
Baigdamas turiu pasakyti, jog šiandien daug blo
Ine.
i operacija Union Memorial ligo Jei kas turite senų plok
‘Okk’ STYLE
gumų kyla dėl to, kad pasaulis nutolo nuo Kristaus ir Laidotuvių Direktorius ninėj. Jaučiasi geriau, bet ken štelių - rekordų, nenumesNEW ENCIAND BREAD
grįžta į pagonijos laikus. Taigi, Mylimieji, grąžinkime Patarnavimas Dieną ir Naktį čia didelius skausmus. Vincas kite jų — atneškite “Dar
į mūsų gyvenimą Kristų. Kristaus reikia ir valstybių
Dutkevičius guli Mercy ligoni bininko” administracijon,
1 LB.
602
VVashington
Blvd.
valdžioms, ir žmonių visuomenei, ir šeimoms, ir darb
nėj, o Masandukas buvo išvež 366 W. Broadway, So.
4-OZ.
xrrp it CPfar1
BALTIMORE, Md.
l LOAVES
tas į miesto ligonbutį. Abudu Boston, Mass. ir už kiekdaviams, ir darbininkams. Kai visur bus įgyvendytas
TMllS’ IH TMl U S HAVY
Tefephorte Plaza 8595
serga gan pavojingai. Marijo- vieną seną plokštelę gauKristus, tai Jo dvasia sušvelnins žmogaus prigimties
Llmoainal dėl visokių reikalų.
nai Bruzgiūtei, Universiteto Ii-1 site vieną centą.
šiurkštumus ir gyvenimas pasidarys skaidresnis.
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GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE
BRKHTON.

Krikšto tėvais buvo Juozas
Sinkevičius, Jr. ir Marijona
Gudelis. Ponia Lucas buvusi
Marijona Sinkevičiūtė, p. Lu
cas yra savininkas užeigos
Brandt Cafe ir parapijos reikah rėmėjas..

Šv. Vincento Vyrų ir Moterų
draugijos 'kitas susirinkimas įvyks gruodžio-December 11 d.,
š. m., 7:30 vai. vakare Lietuvių svetainėje, 26 Lincoln St.
Visi nariai būtinai dalyvaukite Prie LDS 69-tos kp. prisirašė
šiame susirinkime, nes bus rin naujas narys, Petras Petkus.
kimas valdybos 1943 metams. Kviečiame ir kitus iš Daytono
Taipgi bus svarstoma nauji su- lietuvius prisidėti. Duoklės tik
manymai ir pasitarimas apie 25c . m-nesį Q „Darbininkas»
draugijos metinį balių.
lankys du kartu į savaitę.
Metinis susirinkimas įvyks
F. A. G.
sausio - Jan. 8 d., 1943.
j
D. KIARŠIS, Sekretorius.
HORWOOO. MASS.

Feliksas Mikučionis, gyv.
Detroit, Mich., mirė lap
kričio 15 d. rytą. Paliko
dideliame nuliūdime savo
šeimą, brolį Vincą Mitchell, gyv. Nashua, N. H.
ir seserį Detroite.
Nuliūdusiai a a. Felikso
Mikučionio šeimai, jo bro
liui Vincui Mitchell, sese
riai ir giminėms reiškiame
gilią užuojautą.
Kneižiai ir šeima.

bARBĮNINKĄS
tenai buvo pasirengus vykti
New Yorkan. Bet jį nuvykus
Washingtonan, rado jos belau
kiantį savo brolį vyr. lt. A.
Matusevičių. P-lė E. Matusevi
čiūtė su broliu nuvyko į jo tar
naujamą vietą, būtent, Virgini
ją, ir tenai praleido keletą die
nų. Dabar p-lė E. Matusevičiū
tė, sugrįžus į namus, dalinas įspūdžiais su kitomis panelėmis
ir kalba apie gražius leitenan
tus ir Virginijos gamtos gražu
mą.

APLANKĖ GARNYS
Sekmadienį, lapkričio 15 d.
garnys aplankė p. p. B. M. Šim
kus, palikdamas jiems gražią
pirmutinę dukrelę, p.p. Šimkai
yra Cambridge LDS 6 kp. na
riai. p. M. Šimkienė randasi Evengaline Booth ligoninėje. Mo
tina ir dukrelė jaučiasi puikiau
siai. Sveikiname!

Kailiniai Yra Saugus
Investmantas!
a

Žiemos laike kailiniai yra didelis prietelis
ir draugas, nes jie nevien, kad apsaugo nuo
šalčio, bet dėlei jų, išvengiama ir ligų. Kada
žmogus atsišaldo, tai prie jo prikimba ir viso
kios ligos. Taigi, nelaukite gilios ir šaltos
žiemos, įsigykite kailinius šiandien, kada dar jų yra I. J. Fox krautuvėje
didelis ir platus pasirinkimas. Paprastai, žiemos metu kailinių kainos
daug aukščiau pakyla. Tai-gi, kodėl jų neįsigyti dabar, kada galite ne
brangiai juos nusipirkti ir labai prieinamomis kainomis?

Sekmadienį, lapkričio 15 d.
pas pp. Akunevičius, gyv. St.
John St., lankėsi pp. Skirkevi
čiai ir šeima iš Nashua, N. H.
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios
Kartu su pp. Skirkevičiais bu
krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
vo atvykus ir pp. Kneižių se
pertas ir žinovas. Jis Jums pririnks kailinius ir juos pritaikins pagal jūsų
suo ponia T .Mitchell ir lankėsi
figūrą ir skonį. Nelaukite žiemos, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien!
pas Kneižius, taipgi ir pp. SkirLANKĖSI KARIAI
Sekmadienį, lapkričio 22 d., kevičiai
Jei turite senus kailinius, mes permainysime į naujus, duodami už jū
DAYTOH, OMO
Praeitą savaitę Cambridžiuje
10:30 vai. rytą, Šv. Jurgio lie
sų kailinius gerą kainą. Mūsų krau
lankėsi šie kariai : V. Raškevituvių
par.
bažnyčioje
priims
Antradienio
vakare
pas
p.
tuvėje kailinius galite įsigyti su ma
Draugijų Sąryšys rengia dėl
čius, karo policijos puskarinin
Sakramentą p. Julę Vilkišiūtę buvo susirinkuparapijos naudos paukščių lei Moterystės
žu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
kas, tarnaująs N. J., F. Liudvidimus sekmadienio, pirmadie Blanche Dalelytė, vietinė, su p. gios Sąjungietės dainininkės navičius, puskarininkas, tar
ti mažais mėnesiniais išsimokėji411 WASHINGTON STREET
nio ir antradienio vakarais, lap-; Pranu Reiniu iš Worcesterio. j praktikai. Ruošiasi išpildyti ra- naująs Washingtone, J. Urbo
mais.
kričio 22, 23 ir 24, parapijos! Abu jaunieji ir jų tėveliai yra dio programą. Vadovauja p. nas, eilinis, tarnaująs Pa., avia
BOSTON, MASS.
ju]e Vilkišiūtė.
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. veiklūs lietuvių parapijose.
cijos mokykloje. Malonu, kad
Vestuvių
bankietas
įvyks
vakare. Su kiekvienu laimėjimo
mūsų kariai mūsų nepamiršta
KORTA VIMO VAKARAS
tikietu bus duodamas dykai Eikš svetainėje, Chapel St. ir
ir iš tiek toli atvyksta praleis aukomis parėmė šį parengimą, mos nariui - sūnui Dievo palai
NAUJI GATVEKARIAI
Pirmadienį, lapkričio 23 d., ti keletą dienų su mumis.
“door prize” tikietas. Visi kvie Winslow Avė.
bet ir savo darbu prisidėjo. mos. Pagirtina, kad pp. Guo
Sveikinam jaunavedžius ir lin 8:15 vai. vakare, parapijos
Šiomis dienomis miestas pasi
čiami atsilankyti.
Taipgi
darbavosi
ir
sekanti:
p.
kai
ir
pp.
Sutkai
gražiai
kartu
kime Dievo palaimos.
svetainėje įvyksta kortavimo Lapkričio 17 d. iš Cambridge
puošė naujais gatvekariais, -kad
Spalių 11-tą, mūsų parapijie
vakaras, kurį rengia mū>ų pa išvyko karo tarnybon šimtas P. Puzinas, pp. Griškai, G. Že- gyvena. Tai pavyzdingos lietu net malonu važiuoti. Važiuoda
čiams, Stasiui ir Marijonai Lu Kaip jau buvo rašyta, a. a. rapijos Sodalietės. Sodalietės jaunuolių, jų tarpe daugelis kevičiūtė, E. Daukantienė, p. viškos šeimos. - Buvęs K. D. mas naujais gatvekariais gali
gyv. Hea- \ . , , .
,
cas (Lukoševičiam) gimė duk Ona .Malačinskienė,
vedusių. Cambridžiuje jaunų Daunienė ir p-lė Malinauskaitė. Paremkime P~lės Ausevičiūtės rašyti, nes jie plaukia, kaip per
, -j x , i
io
turi
labai
gražių
dovanų
ir puiton
Avė.,
palaidota
lapkričio
12
.
...
r
Visiems viršminėtiems asme
tė, kuri pakrikštyta lapkričio , T , .
,
...
,
kių
kalakutų laimėtojams, vyrų jau mažai yra likę.
vandenį. Naujais gatvekariais
Darbuotę
d.
Jos
kūnas
buvo
padėtas
ka

J
nims, kurie darbu ar aukomis
8-tą Šv. Kryžiaus par. bažny
Taipgi tą patį vakarą bus iš
galima
greičiau ir į darbą nu
Philadelphijoj ir apylinkėje
čioje vardu Elaine Dolores. pinių koplyčioje, nes šeima lau-' leista 3 kalakutai. Patartina Sekmadienį, lapkričio 22 d. rėmė šį parengimą, tariu šir
K. D.
gerai žinoma lietuvaitė p. Pran važiuoti.
įkė sūnaus sugrįžtant iš kariuo
Cambridge lietuvių N. P. baž dingą ačių.
Padėkonės
dienai
kalakutų
ne

menės, kuris dabar yra Airi
A. Ambrosaitienė. ciška Ausevičiūtė užsiima mo
KARO BONŲ VAJUS
pirkti, nes sodaliečių kortavi- nyčioje įvyksta Seselėms mo
kinimu muzikos, dainavimo ir
joj. Tačiau dėl svarbių priežaškariui Pranui Malačinskui
vakare bus P^ogajų laimė- kytojoms mėnesinė kolekta.
grojimo įvairiais instrumen Šiomis dienomis Philadelphi
A.
D.
Redakcijos
Atsakymai
įti. Paremkime Sodalietės, datais. Ji labai nuoširdžiai dar joj eina Karo bonų pardavimo
leidimas grįžti buvo atšauktas.'
lyvaudami jų parengime. Įžanbuojasi mokindama mūsų jau vajus. Visose parapijose parda
Taigi pirmadienį, lapkričio 16
Worcester, Mass. — Šiomis
PADĖKA
ga tik 35c.
nuolius. p. Ausevičiūtė dažnai vinėjami Karo bonai, ypatingai
d. su laidojimo pamaldomis a.a. į
Lapkričio 14 d. įvyko Cam dienomis gautas L. Vyčių 26 su savo mokiniais dalyvauja Šv. Kazimiero lietuvių parapi
Onos Malačinskienės kūnas ta
jos komisija daug veikia, kad
šeštadienį, lapkričio 14 d. bridge Moterų S-gos 22 kp. šo kp. pranešimas apie įvykstantį radio programose.
po palaidotas.
parengimą,
lapkričio
19
d.
Ta

kiai
ir
vakarienė.
Padaryti
šį
Columbus
svetainėje, įvyko
Taigi kaip kasmet, taip ir šį vajus pavyktų. Komisija daug
Paliko dideliame nuliūdime
Cambridge Moterų S-gos 22 kp. sąjungiečių parengimą sekiniu, čiau rašytojas nepažymėjo, ku met p. Ausevičiūtė rengia savo jau pridavė pirkusių bonus, bet
vyras Jurgis Malačinskas, trys
vakarienė ir šokiai. Sąjungie- gą, aukomis šį'parengimą parė rioje svetainėje tas parengimas mokinių metinį koncertą, kuris dar ne visi tuo susidomėjo. To
sūnūs — Aleksandras, Antanas
, čių parengimas pavyko neblo mė šios narės: M. Sundukienė, įvyksta, nei nepadavė savo įvyks sekmadienį, lapkričio 22 dėl prašome ant paprasto po, ir Pranas, keturios dukterys —
vardo, nei adreso redakcijai, d., 2 vai. po pietų, Lietuvių mu- pierio parašyti savo vardą, pa
giausiai. Į Sąjungiečių šokius P. Brazdžiūnienė, A. Malin
i
Domicėlė,
Ona,
Joana
ir
Ade

Albert R. Barter
buvo atsilankęs ir vienas sve kienė, p. Ribokienė ir A. Am kad būtų galima su rašytoju zikalėje salėje, 2715 E. Alle- vardę ir bono numerį ir už ko
lė, žentai ir dešimts anūkų ir
čias karys, būtent, karo polici brazaitienė. šios narės netik susirašyti. Netilpo.
Pirmiau—Pope Optical Co.
gheny, Philadelphia, Pa. Lietu kią sumą esi pirkęs. Draugijos
švogeris
Vasil Malačinskas,
jos puskarininkas V. Raškeviviai kviečiami atsilankyti ir tą gali padaryti savo susirinki
daug giminių ir pažįstamų.
Kada Jums reikalingi akiniai
čius. Sąjungietės svečią karį
paremti mokytojos Ausevičiū muose. Paraginkite savo na
leiskite mums Išegzaminuoti aki
Nuliūdusi šeima nuoširdžiai
gražiai pamylėjo.
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
tės darbuotę.
Balandėlis. rius, kad priduotų už kiek yra
dėkoja už užuojautas, gėles ir
pirkę bonų. Visi kviečiami į
me dirbtinas akis.
maldas ir už dalyvavimą laido
UETUVIAI GAUSIAUSIAI vienybę, kad pakelti lietuvių
Kaip jau buvo rašyta, Soda397 MAIN ST.
Tel. 4-1944
dengimą, klubo nariai pasirodė
tuvėse ir šermenyse.
WORCESTER. MASS.
REMIA RAUDONĄJĮ
vardą ir pagelbėti mūsų šaliai
CHESTER,
PA.
lietė
p-lė
E.
Matusevičiūtė
buvo
Lai ilsisi a. a. Onos Malačins
275 Main St,
Weteter, Mass.
paradoje su Amerikos ir LietuKRYŽIŲ
laimėti pergalę.
I išvykus į Washingtoną, ir iš
I.
kienės vėlė amžinybėje!
Aušrae Vartų parapijos kon- VO8 vėliavomis. Lietuvos triLapkričio 4 d. susirinkime Draugijos raginamos išrinkti
certas, vaidinimas ir balius į-'spaivė stebino žiūrovus. Už tai
bonų pirkimo reikalu, p. Ro- atstovus į komisiją ir dalyvauti
vyks sekmadienį, lapkričio 22 Paklauso klubo nariams ir Juo- manauskienė, Moterų Tarybos susirinkimuose. Sekantis susi
1
SVARBUS PRANEŠIMAS
d., 6 vai. vak., Lietuvos klubo'»* Kavaliauskui ir Z. Krivins- narė pareiškė: “Pagal skaitli- rinkimas įvyks gruodžio 4 d.,
svetainėje Fourth and Upland faui- kuri« pasirūpino iš miesto nes kiek kuri tauta yra surin- i :30 vai. vakare, 204 No. Broad
*j*
Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DAPa
t vyriausybės leidimą nešti Liekus aukų Raudonajam Kryžiui, St.
K. D. Komisijos Narys
Kam
brangi
lietuviška
daina,
ltuvos vėliAV* Pa™d°> KomiV BAR. Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam...
lietuviai pasirodė daugiausia
*$* Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su
vaidinimas - ateikite.
E.P. *'3°* bavo * J- Alekna. Garbė surinkę”.
Pirkite Karo bonus ir štam
visiems.
malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.
Lietuviams priklausanti pir pas ir raginkite kitus pirkti.
PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik
Minėtas klūbas rengia kala
ma vieta. “Tiesa yra tautų, ku Lietuviai būkime vieningi. Iš
PHILADELPHIA, PA
kutų balių, šeštadienį, lapkri
į mūsų krautuvę pasitarti.
rios surinko daugiau, bet tos duokime vardus savo komisijai,
MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių,
čio 21 d., savo svetainėje, 928tautos yra daug skaitlingesnės j kad ji galėtų parodyti kiek ir
NEPAPRASTAS ORAS —
$26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių
36 E. Moyamensing Avė. Dvi
gyventojais”, sako p. Roma už kiek 'lietuviai yra pirkę Ka
LIETUVIŲ VEIKIMAS
mažų Radios po $19.95 ir aukščiau. Conscles po $49.95 ir aukščiau. Au
dešimts kalakutų bus išleista
ro bonų. Blankų galite gauti
Lapkričio 11 d., buvo nepa dovanoms. Kviečia visus daly- n&uskienė.
tomatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš
Kada lietuviai pasirodė Navyjpas komisijos narius, būtent:
prastas oras — šiltas ir vėjuo- (vauu.
čiau; Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč.
K. Dryža.
Day
paradoje su Lietuvos tri- Komisijos pirm. kun. St. Raitas. Žmonės vaikščiojo gatvėse'
VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru
spahre, tai teko nugirsti iš Rau la, 324 Wharton St.; sekr. p.
be šiltesnių drabužių. Tos die
RUDENINIS GARNYS
varomais šepečiais, Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš
donojo Kryžiaus narių, kaip Rotnanauskienė ■ Roman, 1113
PATENKINO SEIMĄ
nos vakare kilo smarkus vėjas,
čiau, motoru varomi šepečiai.
f
ir iš pietvakarų atėjo tamsus
Šių žodžių rašėjui ir radio viena sušuko anglų kalba: — Mt. Vemon St; ižd. Pranas PuLEMPOS — Floor Lamps, Table Lamps, Boudoir Lamps, 98c ir auk
No. 12th St.; Kristojuodas debesys su žaibais ir programos vedėjui ir Šv. Jur “Plokim visi, čia lietuviai mar-. kas»
ščiau. Office & Home Desk Lamps, Fluorescent ir Regular Mazda, $1.95
šuoja;
jie
daug
aukavo
Raudo'
pas
Žemaitis,
K. Dryža, 332
perkūnija. Smarkus lietus už- gio parapijos vargonininkui p.
ir aukščiau.
liejo gatves. Taip lijo apie va- Antanui Dzikui besisvečiuo- najam Kryžiui”. Na, ir kada1 Titan St Jeigu norite gauti
FDCTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo
landą, šeštadienį įvyko didelė jant pas p. Juozą Beržietį, lietuviai ėjo pro Amerikos! daugiau informacijų, tai taip
rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.
permaina
— oras taip atšalo, 3016 So. 79th St., atėjo gerai Raudonojo Kryžiaus viršinm- pat galite kreiptis pas Komisi
SUN LAMPS ir Therapeautic Lamps nuo $1.98 ir aukščiau.
kad reikėjo gerų kailinių. Šal- žinomas viengentis p. Mečislo- kus ir kitus, tai ir pasipylė plo jos narius, kurie mielai pain
FIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
tis
siekė F. 21 laipsnį.
ivas Guokas (irgi buvęs vargo- jimas. Garbė lietuviams už už formuos visus.
Elektrikiniai Laikrodžiai nuo $3.95 ir aukščiau.
Komisijos narys.
■ —
niniriku Lietuvoje), p. M. Guo- sitarnautą pagarbą.
K.D.
Silex & Westinghouse Coffee Makers, Toasters, Broilers, Roaster,
Lietuvių
Tautos
Pašaipinis
kas
pasikvietė
mus
pas
save,
Hair Dryers, Table Stovės, Hand Massagers, Cocktail Shakers and Carklubas yra tikrai patriotinis. 7934 Lyon Avė. Kada nuėjom
pet Sweepers. Electric Rangės — $179.50 and up.
Valgomų Daiktų Krautuves
Pirko
bonų
net
už
dvidešimt
pas
pp.
Gudkus,
tai
radome
viWe have a large variety of Batteries & Radio Tubes, also Electrical
aštuonius tūkstančius dolerių sus gerame ūpe. Klausiu kokios
Wiring Material, such as Sockets, Switches, Lamp Cord, B. X, ReceptacPirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
($28,000).
Tai
stambi
parama
čia
iškilmėB?
pp.
Guokai
sako,
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
les, etc.
mūsų šaliai. Taipgi klubas pa- kad “rudeninis garnys atnešęs tviežhu produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
sirodė didingai, kada buvo ke- Į jų žentui ir dukteriai puikų sū- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
liama jaunuolių, kovojančių už^elį, tai ir visi džiaugiamės”.
Peridns Markei
Povilas
Amerikos laisvę ir demokrati Tuojau naujagimio sūnaus tė
48 Crescent Avenue P. Baltruiiūnaa - p. Klinga, Sav.
ją, pagarbai tarnybos vėliava vas, p. Juozas Sutkus mus pra
180 Federal St., Boston, Hass.
Telephone COLumbus 6702
su 135 žvaigždėmis. Tiek yra dėjo vaišinti, o mes linkėjome
Samdei Kaufman,
TSUS’SS?
Kuiliukas
753 Broadway
klūbo jaunuolių pašauktų karo tėvam pp. Juozui ir Palmyrai 29 Savin Hill Avenue
TeL
ŠOU 3120, So. Boston.
COL 1981
.
a+a a+a.
tarnybon. Prieš vėliavos ati Sutkam ir jų pirmutiniam šei- Dorcheater, Mass.

PENNSYLVANUOS ŽINIOS

Union Electrical Supply Co., Ine.

I

Penktadienis, Lapkr. 20, 1942,

DARBININKAS

kavas gaus nustatytą kiekį su
(VAHBS SKHNMAI
cukraus ženkleliais.
Sekmadienį, Lapkričio-November 22 d.
Kitą savaitę, lapkričio 23, 24
“KOMUNIZMAS IR REVO
Pirmadienį, lapkričio 23 d., 8
Symphony Hali. Huntington Avė.
ir 25 dienomis turės registruo- LIUCIJA AMERIKOJE“ —Ką
vai. vakare, Bostono Universi-. .
. .
, ,
Kampas Massachusetts Avė., Boston, Mass.
Sieeper
Hali,
688
m
vieabucų.
hgoounų.
valgykttk išėjo iš spaudos šiuo vardu,
i į toto Jacob
lų ir kitų įstaigų savininkai ar K. J. Prunskio labai įdomi bro
Jaunos, Įžymios Lietuvaitės Artistės
Boylston St., Bostone, arti Pu
St. Paėjo iš Kražių miestelio.
ZINUTĖS
vedėjai, kad gauti tą kiekį ka- šiūra, kurią kiekvienas lietuvis
blic Library, įvyks Foreign
Amerikoje pragyveno 30 metų.
Language Group War Savmgs v“' kiek > «audav0
perskaitęs šią knygutę, pama
Lapkr. 16 d., mirė, sunkiai Paliko dukterį Petronėlę Marsėjo
ir
spalių
mėnesius.
tys,
kokį “rojų" Amerikoje
Committees For Massachusetts
sirgusi, savo namuose, 224 E kūmienę. Palaidota, iš Šv. Pet
Pavieniams
registruotis ne- ruošia komunistai. Jų galite
įdomi ir turininga programa.
St., Konstancija Janušiene, 52 ro par. bažnyčios, lapkr. 19 d.,
Komitetą sudaro 24 tautų at reikės, nes jie gaus kavos su gauti “Darbininko” Adminis
metų. Ji paėjo Ašmenskių pa 10 v. r., Šv. Mykolo kapuose.
i cukraus ženkleliais. Kiekvienas tracijoje. Kaina tik 10c.
stovai, tarp kurių yra ir lietu
Melskimės
už
mirusius.
rapijos. Amerikoje pragyveno
asmuo, turįs 15 ar daugiau me
vių atstovai. Kiekviena tautinė
3:30 vai. po pietų.
35 metus. Paliko vyrą Vincen
_ .
,
. . ,
tų amžiaus, gaus po vieną svagrupe stengiasi sutraukti ko- •
.
.
_
.
Lapkr. 17 d., vakare, Šv. Pet-]
Art. Polyna Stoska (Stoškiūtė,
rą, kurio jam turės užtekti nuo
tą, dvi dukteris ir tris seseris.
j
daugiausia
savo
tautiečių
j
tą
yra pasižymėjusi dainavimu ne
lapkričio 30 d. iki sausio 3 d.
Palaidota iš Šv. Petro par. baž ro parapijos Moterų ir neragi
tik Europoje, bet sugrįžusi iš Eu
parengimą. Mes, lietuviai turinu
Kareiviams
Remti
skyrius]
Vaikai negaus kavos.
nyčios, lapkr. 19 d., 9 v. r.
ropos į trumpą laiką ji jau daug
, me pasirodyti gausiai. Parengilaikė eilinį susirinkimą. Per kartų yra dainavusi per radio ir
|! mo tikslas yra parodyti, kad įBronius Preskinis —
dieną iš! koncertuose įvairiuose Amerikos
Lapkr. 17 d., mirė, ilgai sir mainė parengimo
miestuose. Ji yra pirmaeilė daini
1
i
vairių
tautų
žmonės,
gyvenanti
i
Policmonas
gusi, Juzefina Domanskienė, 65 lapkr. 28 d. į gruodžio 12 d.
ninkė. Turi gražų ir stiprų sopra
šioje šalyje, vieningai remia
Pirmoji
diena
pasirodė
per
ar-Į
no
balsą.
Ar.glų
spaudos
kritikai
metų, savo namuose, 228 E. 8th
mūsų šalies — Amerikos karo
Bronius Preskinis, buvęs Lieti. Nebūtų galima tinkamai pri ją labai aukštai vertina.
pastangas
laimėti
pergalę
ltuvos
Vyčių 17-tos Algirdo kp.
Patartina
lietuviams
gausiai
sirengti prie kareiviams šelpti
DAKTARAI
dalyvauti, kad parodyti, jog mes
taiką.
Nesuklysiu
pasakęs,
kad
Baseball
ratelio įžymiausias
tinkamo pasirengimo. Dabar | įvertiname savo tautietę artistę.
nėra lietuvio, kuris nenorėtų, metikas (piteher), dabar yra
visi 1 Miksime gruodžio 12 d.
TIKIETAI — Geros sėdynės po
TeL Kirkiami 7119
kad Amerika laimėtų karą, ku- poliemonu. Jis išlaikė visus rei$1.10 ir $1.65.
Neužmirškime svarbių paren
ri po karo pažadėjo pagalbą, kalingus kvotimus ir praeitą
Porine Liizacka$,MB<, gimų. Panelės Paulinos Stoš
kad ir Lietuva atgautų savo vasarą tapo paskirtas Bostono
kiūtės koncertas čia pat: lapkr.
laisvę ir nepriklausomybę.
Policijos nariu. Šiuo tarpu yra
{Lietuvė gydytojai
Art. Polyna Stoska (Stoškiūtė)
22 d., 3:30 v. p.p., puikiausioje
Štai kodėl svarbu, kad lietu- j priskirtas prie Station 16 Char400 Broadwny,
Symphony salėje. Gera proga,
lapkri«o - Ne ta učiai, kurie dalyvavo tame viai gausiai pasirodytų tame iestowne.
*'*^nbridget Mase.
lietuviams išgirsti nepaprastą |ęemljer .j, a s m Symphony koncerte, taip buvo sužavėti, 24 tautinių grupių parengime. į Bronius dar High Schoolėje
mūsų artistės labai viešą konHuntington Avė., Bosto- kad jie ją tuojau pakvietė kon- Nėra jokio įėjimo mokesnio, i pasižymėjo kaipo gabus metiBlandos; Nuo 2 iki 4
certą ir savo gausiu atsilanky3
val po pietų įvyks art. certuoti įvairiuose miestuose, Taipgi nebus nei aukų rinkimo, kas. Jos baigimo metais laik"
Nuo 6 iki 8.
mu kelti lietuvių vardą.
Į polynog stoškiūtės koncertas. ■ Daug kartų mes art. Polyną V isi galės klausytis gražios rašeio Boston Post buvo išrinkKitas svarbus rengimas Į Art. Stoškiūtė per keturius •girdėjome per radio svetimtau- programos — dainų, muzikos į tas į Ali Scholastic baseball rair kalbų ir susipažinti su to 24 tedį, kaipo metikas No. 2. Taip
TeL ŠOU 2805
bus Seserų mokytojų naudai, metus dainavo Europos opero- čių programose. Ji yra jau kon
tautinių grupių komiteto veiki- į§ garsėjęs jis atėjo ir žaidė alapkr. 29 d., 3 v. p. p., bažnyti- se. Sugrįžus į šią šalį, pirmiau- certavusi veik visuose didesmu ir Jung. Valstybių pastan- pje trejetą metų L. Vyčių, tuo
Ir. 1L Pasalomis
nėje salėje, WW. 5th St. para- šia ji pasirodė Bostone Naujos i niuose miestuose. Visur ji bu- gomis laimėti pergalę.
laiku gana pasižymėjusiame
DR. AMELIA E. RODD
pijos jaunimas, taip gerai vai- Į Anglijos Lietuvių surengtame j vo aukotai įvertinta,
Jeigu kas iš Gerb. Skaityto baseball rately. Yra vedęs lie
OPTOMETR1STAI
dinęs naują— “Indijonų Rožę”, j koncerte Lietuvos naudai. DaDabar turėsime progą art. jų norėtų gauti daugiau infor tuvaitę, gyvena So. Bostone ir
447 Broadvvay
dar
kartą
jį
žavingai
perstatys,
lynai
įsitikino,
kad
Polyna
Stoską
vėl išgirsti Bostone.
macijų apie tą parengimą arba augina du sūneliu, pp. PreskiSo. Boston, Ma
Prašome
visų
ne
užm
iršti
šių
Stoškiūtė
(Stoska)
turi
gražų
VALANDOS:—
ir stiprų soprano balsą. Anglų! Art. Polyna Stoškiūtė (Stos- kaip nuvykti į tą svetainę, tai i niai priklauso prie Šv. Jono Ev.
Nus • ryto iki 7 vai. vakar*
dviejų parengimų.
galite kreiptis į “Darbininko” BĮ. Paš. draugijos. Linkime
spauda labai gražiai įvertino p. ka) yra ne tik įžymi dainininredakciją asmeniai arba tele- Broniui geriausių sėkmių atsat ryto Iki 12 vaL
I Stoškiūtės dainavimą. Svetim- kė, bet ji yra sefovinių Mado
Nauja Povele
komingose pareigose ir užsi
nos stovylėlių rinkėja. Aplan phonu: SOUth Boston 2680.
Štai
to
vakaro
programa:
tarnauti aukščiausį laipsnį.
kius Bavariją, ji buvo nuvykus
ĮVAIROS SKELBIMAI
Sekmadienį, lapkričio 15 d.
Tel. ŠOU 2712
PROGRAM
Raporteris.
į Oberammagau kaimelį pama
apsivedė p. Juozais Algirdas
Music.
Trio
from
Boston
Symį
.
ftr I P SeVRMMT
tyti Kristaus gyvenimo vaidi
UEFOS tm>V. PtKMO KUOPIMO
Gailiūnas, gyv. 8 Winfield St.,
A
nimo, kuriuo ji Uuvo labai su phony Orchestra — Carlosjkurįo tu negali matyti.
(LANDŽIUS)
TUKAS BIČIŲ
So. Boston, Mass., su p-ie Ona
- Lietuvis Gydytojas
žavėta. Po to jfo draugai ir Penfield, violin; Jacobus Lang-. Nugalėk ją Karo Bonų
Lopaite,
gyv.
4
Edgevood
Rd.,
Specialybė—Akių, Vidurių
draugės pradėjo "’šitjsti jai vai endoen, cello; Leo Litwin, pia-į sutaupomis.
(10066 PURE HONEY)
j----ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. West Newton. Jungtuvės įvyko
dintojų stovylėliūs, kaipo gim no.
Vartoja vėliausios konstruk Šv. Bernardo par. bažnyčioje]
Welcome
By
The
University
GRABORIAI
tadienio ir Kalėdų dovanas. “Ir
Gamtos
cijos X-Ray Aparatą.
W. Newton, Mass.
LAMO FORES
—
Dean
Ralph
W.
Taylor
Saldumynas
kaip greit”, sako šviesiaplaukė
Pritaiko Akinius
Vestuvių bankietas įvyko |
College
of
Liberal
Arts,
Boston
GENUiNE
SPRING
Sveikatai
prima donna, “tapo mano mė
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
Gardanex viešbutyj.
BONED
S
ROLLED
University.
S. Barasevičius ir Sūnus
giamiausias užsiėmimas”.
534 Broadway
KONČIAUS BITININKYSTĖ
IF
DESHtED-POUND
Jaunavedžiai Juozas ir Onai
Star Spangled Banner — IsaMOTERIS PAGEUBIN1NKB
U Battery SU Mr. ubom/Mm.
So. Boston, Mass.
Studijuodama
Europoje,
art.
(Lopaitė) Gailiūnai yra užbai
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
belle French, Soprano; Rose M.
Sim/»s doleriu dovanų, kuris įrodys, jog iu.
PkULsas
CniCKdkO >'4RtoESH3 15native
.yg. L9 39c
BALSAMUOTOJA8
gę aukštesnius mokslus. Jauno-j medus nėra tikras bičių medus
j Polyna mėgdavo > užeiti į, seno Casassa, Chorai Leader.
FANCY FRESH
Turi Notaro Teiaea
6 LBS.
LB 33e
Fiwl 4 TO IhATiVE
ji p. Ona Gailiūnienė yra mo
vinių rinkinių ki-autuves Lon Boston, A Cosmopolitan City
Lietuvis Dantistas
254 W. Broadway,
MEDAUS
KAINA
—
TO
3'.
LBS.
LB O f *
Broilers 2
done, Paryžiuje, Florencijoj ir — Mayor Maurice J. Tobin.
kytoja West Newton High
SO. BOSTON. MASS
Kvorta,
stiklinė
_______
85c
Kidsiey LA M B Cbops 45'
A. L Kapočius School, o jaunasis Juozas Al 5 svarai-------------------$1.25 kitur, kur pasirinkdavo įvairių Massachusetts, A Home For
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus
gyvenamoji
vieta:
Fraikforts «nlaers°s lB29'
senovinių stovylėlių nuo vieno Many Races — Govemor Levegirdas Gailiūnas yra time-kee- Galionas, 12 svarų___ $3.00
517 E. Broadway,
638 Dorchester Avė.
Saverkraiit
l87'
periu Charlestown Navy Yard. Persiuntimą mes patys apmo colio iki vieno pėdo aukštumo. rett Saltonstall.
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel COLumhia 2537
Tel. SOUth Boston 2660
p. Barbora Gailiūnienė, jau kame. Siunčiame irgi C.O.D. Ji taipgi turi gražų ir įvairų Music — Trio from Boston
/ŪA
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo
rinkinį ir iš Lietuvos.
Končiaus Bitininkystė
nojo Juozo Algirdo motinėlė y1:3© Iki S Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
FANCY
Symphony Orchestra.
Hatttck SUCED
Sersdomia nuo 9 iki 12 vai. dieną
CASPER
57 Battery St.,
ra
LDS
narė
ir
nuoširdi
“
Dar-I
FANCY
p. Stoska taip pat renka ir se A Message From Washington FUNERAL
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
HOME
GREEN
Sbriop
bininko” ilgametė rėmėja.
No. Abington, Mass.
NeOŠliomis nuo 9 Ud 12 vai dieną
—
Edward
B.
Hitchcock,
Chief
FRI.SK
nus
pinigus
ir
ji
didžiuojasi
tu

187
Dorchester
Street(pagal sutarti)
Oysters STEW|NG
STEWtNG
PINT 43'
Sveikiname jaunavedžius ir j
South Boston, Mass.
rėdama vieną pinigą, padaryta Foreign Origin Section, U. S. ’
linkime Dievo palaimos. Rap.į
iš akmens, iš senovės Romos, Treasury Dept., Washington,'
Joseph W. Casper
B___t- to— |,i„,
Tel. TROw*rMge 6330
(KASPERAS)
btoms ROflTFiin
datuota 330 m. prieš Kristų. D. C.
Laidotuvių Direktorius Ir
Diustruota Paskaita
CONSTABLE
America — Isabelle French,
Balsamuotojas
Real Estete A Insurance
BABY GREEN
J. Repshis, M. D.
NOTARY PUBLIC
Soprano; Rose M. Casassa,
JUSTICE OF THE PEACE
Patarnavimas
Dieną
Ir
NaktJ
LIMA BEANS ^23'
LANKĖSI
Chorai Leader.
COOKED—READY TO ŪSE
(REPŠYS)
Koplyčia šermenims Dykai
598 E. Broadvvay,
Tel. ŠOU Boston 1437
Lapkričio 8 d., š. m., bažny
Henry A. Sasserno, Presiding.
SQUASH
15'
SO. BOSTON, MASS.
ŠOU Boston 3960
GARDEN FRESH TENOER
★
Lapkr.
18
d.
lankėsi
kun.
Lietuvis Gydytojas
tinėje salėje kun. K. Jenkus
Nuoširdžiai
kviečiame
visus
12 OZ I) AP
Telephone South Boston 1761
PKG Ad
GREEN PEAS
Pr. Strakauskas
iš Lowell, lietuvius dalyvauti.
skaitė įdomią paskaitą apie
276 HARVARD STREET
Res. 120 Marine Road
Mass. Atsilankymo proga pali
Kampas Inman arti Central Sq.
Lietuvą. Paskaitą pailiustravo j
TeL SOUth Boston 2483
CAMBRIDGE, MASS.
ZALETSKAS
ko spaudos darbų ir užsisakė Registracija Dėl Kavos
gražiomis nuotraukomis iš Lie
COAL-COKE-OIL
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
FUNERAL
HOME
1 ateinantiems metams “Darbi
tuvos gyvenimo, kurias parsi
5©4 East Broadvvay
ninko” sieninių kalendorių.
Kava yra labai įprastas gė
vežė iš Lietuvos.
SOUTH BOSTON, MASS.
RIPE, JUICY
Šou 4618
Res. Įsu 3728
rimas
Amerikoje.
Todėl
dabar
’
FLORIDA
O. A. Zaletskae
F. E. Zaletekae
Vaizdingas
apibudinimas
ro

doz
(VAROS SKELBIMAI
VIT.Bi.C
Graborial
Ir
Balsamuotojal
Ketvirtadienį,
lapkr.
19
d.
sumažėjus kavai, kartais prie
domų paveikslų sukėlė klausy Lithuanian Fumiture Co.
dieną ir naktį
JUICY FLORIDA—VITAHINS 81. C
Darbininke” lankėsi p. Ona krautuvių matome stovinčius « Patarnavlmaa
SVEIKATA—BRANGI AUSI AS
MOVER8—
tojuose daug malonių prisimi
Koplyčia šermenims dykai
TURTAS
Zinkevičienė su dukrele Jule iš žmones eilėse, kad gauti svarą
Grapefruit 3 FOR 17e
Insursd and
NOTARY PUBLIC
nimų iš pergyventų laikų Lie
SVEIKATA LIGONIAMS
NĄTIVE McINTOShf
Lawrence,
Mass.
Atsilankymo
Tel. ŠOU Boston 0815
ar kiek kavos. Bet tas nenor
tuvoje.
Pamokins būt Sveikais
Apples
5l8s25c
Tel. 8OU Boston 2608
proga
nusipirko
“
Maldų
Šalti

Lsosl
A
Long
Gydymas visokių ligų Šaknimis,
malumas
bus
prašalintas,
kada
Šį paskaitos vakarą suruošė
YELLOW—RICH IN VITĄMIN G
Augmenimis, 2ievėmis, Žiedais, Sėk
Dlštenes
nis” ir kitų knygų. P-nia Zinke
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų Lietuvos Dukterų po globa Mo
Olisns
5^25'
Mevtng
vičienė yra sena “Darbininko”
visokių augalų lietuviškai, angliškai tinos Šv. Draugija. Draugijos
PLUMP. CAPE COD
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
buvo taip patenkintos 326 - 328 West Broadway skaitytoja ir rėmėja.
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. narės,
Cranberries u19c
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
So. B.oston, Mass.
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) paskaita, kad savo susirinkime,
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus lapkričio 10 d. nutarė išreikšti
WWteCelery
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINES
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
PO GLOBA MOTINOS 5VČ.
DRAUGIJOS
VALDYBA
viešą
padėką
kun.
K.
Jenkui
už
Sweet Potatm 5 LBS 25®
popierini dolerį laiške, adresas: (-)
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Pereitą
sekmadienį,
lapkr.
15
Telephone
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
PAUL MIKALAUSKAS
minėtos paskaitos rūpestingą
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
Enpcror Grapcs 2 lbs 25®
SO. BOSTON
] d., 7:30 v. v. 'eirffcBt "iš darbo
140 Athens Street,
TeL So. Boston 1298.
601 6th SL, So. Boston, Mass.
primosimą.
Raštininkė.
Tiraip
OR Sqiash4 L8S 10®
1058
SO. BOSTON, MASS.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
i prie pat savo namų automobi8 Winfield SL, So. Boston. Mass.
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
labai sužeidė Viktorą 2ičkų i’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
lay View Motor Service i. liūs
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
iš Dorchester. Mass. Pp. Žičkai Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
NOVENOS
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Datai Domu
^13®
BTUOEBAKER
4115 IVashington St., Roslindale,
i
yra
LDS
1-mos
kp.
nariai
ir
Fin.
Rašt.
—
Aleksandras
Ivaška,
PmdCake
Tc£21®
Automobilių Ir Trokų Agentūra
Tel. Parkway 2352-W.
NOVENA prie šv. PrancKkaus Asyžiečio. Kaina ......................... 15c.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
“
Darbininko
”
rėmėjai.
Reiškia

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
Taisome
visokių
lšdirbysčlų
auto
Pecaa
COFFEE
RIag
S
sizeL19C
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina...... .... .......... 20c.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Saleskas,
mobilius. Taisymo ir demonstravt
me p. Žičkams dėlei įvykusios Tvarkdarė
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina--------- 15c.
— Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
FnKCafce PARKER CARE 3jc
mo vietą:
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina...................... —.... ........ 20c.
nelaimės užuojautą ir linkime 948 E. Broadway. S. Boston, Mass. Maršalka — Jonas Zaikis,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
NOVENA Stebuklingojo Medalikšlie Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.
MARVEL ^E<
501 E. 5th St., So. Boston, Mas*.
pasveikti.
110 H SL, So. Boston, Mass.
1 Hamlin St., ir E. 8th St., greitai
a *- >
S'
'
.
L"
tk
,.«
•
'
»
Slicsd
Brsad LOAF
'
‘
■
Draugija savo susirinkimus laiko kas
80UTH BOSTON, MASS.
DARBININKAS
Pp. 2ičkų sūnus Pranas Šar- antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Jee. KapočlGnas Ir Peter Trečiokąkus tarnauja Dėdės Šamo ma Visais
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
draugijos reikalais kreipkitės
Savininkai.
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
rinuose.
pa? protokolų raštininkę.

Lietuvių

VIETINĖS ŽINIOS

POLYNA STOSKA

KONCERTAS

MEDUS

21-

s

s

ORANGES
2

Draugijų Valdybų Adresai

45<

Penktadienis, Lapkr. 20, 1942

HVTIMIE^—
VALSTYBIŲ ŽINIOS
-0

NEW BUTAM, CONN.

B

DARBININKAS

kuopos vardu jųjų mažajam sū
neliui gražią dovanėlę.ir palin
kėjo laimingos kloties.

KATALIKIŠKOS SPAUDOS
REIKŠMĖ
Lapkričio 15 d. pp. Edvardo
Pereitą sekmadienį per visas ir Onos Zdančių padidėjo šei
ketverias šv. mišias, ‘kleb. kun. ma. Jie susilaukė antro sūnelio,
M. Pankus, sakydamas pamok p. Zdančienė ir sūnelis randasi
slus, labai gražiai paaiškino geroje sveikatoje General ligokatalikiškos spaudos reikšmę, ninėje.
ir ragino parapijiečius savo na p. O. Zdančienė yra veikli Sąmuose turėti lietuvišką katali- jungietė ir 38 kp. ilgametė viceki*« laikraštį ir įsigyti gerų • pinnininkž. Unkinle pp E. ir

y®1*"

Velionis du kartu aplankė
Lietuvą. 1928 m. Lietuvoje bu
vo apie 6 mėnesius. Antru kar
tu buvo nuvykęs 1933 m. ir
prabuvo Lietuvoj du metu. Grį
žo į Ameriką 1935 m. Sugrįžęs
apsigyveno Elizabethe nuosa
vame name, kurį prieš keletą
metų, dar Newarke gyvenda
mas, buvo nusipirkęs.
Nors velionis nuo 1935 m.
gyveno Elizabethe, bet aš šitą
korespondenciją
paduodu iš
Newarko dėlto, kad jis čia ii
giausiai yra gyvenęs ir kad čia
visi lietuviai velionį pažinojo,
Noriu dar pabrėžti, kad velionis Juozas buvo geras draugas
dabartinio

Chicagoje,
džio.

Lietuves konsulo
gerb. P. Eaužvar-

ATSPAUSTA
K. J. PRUNSKIO

Vertinga Knygutė

Komunizmas ir Revoliucija
Amerikoje"
Kiekvienas Lietuvis perskaitęs šią knygutę, pamatys,
kokį “rojų” Amerikoje ruošia komunistai.

Savo knygutėje gabus rašytojas K. J. PRUNSKIS
įrodo dokumentais, kaip komunistai nori Amerikoje
sugriauti demokratiją ir įvesti kruviną diktatūrą; kaip
jie nori panaikinti nuosavybę, užgriebti bankose žmonių kruvinu prakaitu uždirbtus pinigus ir panaikinti
Amerikoje tikėjimo laisvę.
Knygutę

“Komunizmas ir Revoliucija Amerikoje"
išleido

' O. Zdaačiam ir jų šeimai Dievo
Velioais tavo nevedęs, buvo
TĖVAI PRANCIŠKONAI
Visus vyrus, moteris ir jau palaimos.
darbštus, blaivus ir taupus, gi
Ji turi 32 pusi. ir pardavinėjama tik savikaina —
nuolius kvietė penktadienio va
Pereitą sekmadienį įvyko
minių mažai teturėjo. Elizabeth
kare, 7:30 vai., susirinkti į pa Pranciškiečių Seselių P.ėmėjų
paliko brolio sūnų ir vieną pus
po 10 centų.
rapijos salę, kur bus įkurti stu susirinkimas. Dalyvavo gausus
brolį, gi Lietuvoj vieną seserį
“KOMUNIZMAS ir REVOLIUCIJA AMERIKOJE”
dijų rateliai, kurių nariai stu-: būrys rėmėjų ir prisirašė nausu šešetą vaikučiu.
dijuos apie katalikiškąją akci j jų. Išklausius raportų, nutarta
yra geriausia dovanėlė
Sanatorijoje išbuvo 15 savai
ja
kitą susirinkimą skelbti sausio
čių. Jam gydytojai pripažino
KALĖDOJIMO METU.
Šį gražų ir vertingą klebono mėnesį.
džiovą, bet kadangi jis nekosė
sumanymą turėtų visi paremti
Po susirinkimo Seselės pavaijo ir pabuvęs 3 ar 4 savaites li Gerb. Klebonai ir “Varpelio” Platintojai, malonėkite
ir gausiai ateiti į susirinkimą. i šino rėmėjas arbatėle. Seselės
mums skubiai pranešti, kiek prisiųsti Jums knygučių.
Pasipūtęs, pilnas puikybės kalakutas nei nežino, goninėje pradėjo skustis vidu
M. Urbanos vadovybėje, žaista
ir mirė. Spėjama, ar ne
Adresas:
kad jo dienos suskaitytos. Padėkonės
dienoje
jis. pa-, riais,
Ragina Kalbėti Rožančių
laimės ieškoiimas. Radusioms
...
.
bus turėjęs viduriuose vėžį.
FRANCISCAN FATHERS
Už Pergalę ir Taiką
įteikta gražios religine dovanė- Puoš stal* s*vo skaniu kePsnlu lr «al Pateks nevienas Prieš išvykimą į Sanatoriją,
Pittsburgh, Pennsylvania
J. E. Hartfordo vyskupas ra lės. Daugiausia laimės surado kepsnys ir į mūsų karių apkasas, kur nors karo fronte. gražiai savo turtą sutvarkė. 310 Orchard Street
gina visus tikinčiuosius kasdien p. B. Mičiūnienė. Ji laimėjo kePaskyrė du savo ištikimus
kalbėti rožančių už pergalę ir turias dovanas, ir yra dėkinga Pranitis, D. Markevičiūtė, R. Į Lapkričio 14 d. įvyko Šv. draugus jo turtą prižiūrėti, ir goms pamokoms, kviečiamos
atsilankyti į parapijos svetainę
ICTORY
Vaičius, T. Ulinskas, M. Andri- Vardo draugijos šokiai, kurie
taiką. Pereitą sekmadienį mūsų Seselėms už jas.
T.M.
paliko pavyzdingą testamentą. kiekvieną pirmadienio ir tre
kytė, A. Grėbliūnaitė, A. Duls- ■ Lapkričio 21 ir 26 dd. taip pat
parapijos bažnyčioje buvo išda
Daugumą turto paskyrė seva čiadienio vakarais.
kytė, Al. Ambrozaitis, Drevins- pavyko.
lintos korčiukės, kad padarytų
seserei, gyvenančiai Lietuvoje.
BUY
WATERBURLCONH.
kaitė, P. Saldukas, J. Lušytė, įvyks Šv. Vardo draugijos šopasižadėjimus kalbėti rožančių.
Toliaus jis testamente nurodė,
UNITED
Vasario 9 d., pas p. M. JokuP. Šarka, A. Bukauskaitė, C. kiai.
Tos korčiukės bus grąžintos J.
PRANEŠIMAS
kaip ir į kokias kapines jį pa baitę susirinko būrelis gerų
STATE8
Smulskytė, A. Lušytė, L. Pu- į Lapkričio 29 d. įvyks Šv. JuoE. vyskupui.
Lietuvių Darbininkų Sąjunlaidoti ir kokį kryžių ant jo ka draugių ir draugų pasveikinti
Melskimės ir budėkime, nes gos 5-tos kuopos susirinkimas “.nskųuė ir trys chorai, bū- tapo lietuvių parapijos vakarie- po pastatyti. Taipgi nepamiršo
_WAR
gimtadienio
pfoga.
Linksmai
tent:
Jaunų
Studentų,
Šv.
Juonė.
Klebonas
kun.
J.
Valantienežinome nei dienos, nei valan įvyks šio mėnesio 22 d., pirmą
ONDS
ir Amerikos lietuvių kultūrin
dos, kada priešas gali užklupti. vai. po pietų, Šv. Juozapo para zapo parapijos ir Moterų Są- jus ir rengimo komisija nuošir- gų bei labdaringų įstaigų (ko pasikalbėta, pasivaišinta ir pa
AND
linkėta ilgiausių metų.
jungos.
džiai kviečia visus parapijiepijos senos mokyklos kamba
STAMPS
legijų .ivenuolynų, prieglaudų,
PADIDĖJO ŠEIMOS
Rengimo komisija: M. Kari- čius dalyvauti.
ligoninių etc.) Visoms paskyrė
ryje.
Moterų Sąjungos 33-čios kp.
Korespondetaans.
Šiomis dienomis pp. Pijaus ir
Kurie esate dar neatsilyginę nauskienė, M. Kašėtaitė, P.
po 100 dolerių. Kurioms įstai valdyba ir narės sveikina kuo
Paulinos Poškų šeima padidėjo. už laikraštį “Darbininką” už Kauneckis, M. Andrikytė, J.
goms paskyrė čia neminėsiu, pos vice - pirmininkę Stasę TaHEWARK,HJ.
Jie susilaukė trečio sūnelio, ku- 1 šiuos metus, malonėkite ateiti į Jakštas, P. Jakubauskas, E.
nes tikiu, kad pačios jstaigos, mulevičienę ir iždininkę Oną
I
.
riam duotas vardas Klemensas.! susirinkimą
Matuliūnienė, A. Šambarys, M.
Kazokų choras Bridgeporte
gavusios aukas, paskelbs spau Čirvinskienę gimtadienio pro
ir atsiteisti.
A. A. JUOZAS SEREIKA
pp. Poškai dabar auklėja du į
Bogušas,
J.
Liaudinskas,
Jeruf.
turėjo
tikrai sėkmingą koncer
doje. Į Lietuvą užrašė savo pa ga ir linki dėl abiejų sulaukti
J. Totilas, Rašt.
Visų
pirmiausia
atsiprašau
sūnų ir vieną dukrelę.
ševičius.
tą, Klein Memorial salėje, kur
rapijai (Šiaulėnų) ir Šiluvos
p. P. Poškus yra ilgametis J Lapkričio 15 d. įvyko Šv.
Baigiant programą, kalbėjo gerbiamųjų “Darb.” skaitytojų (Šidlavos) bažnyčiai, taip gi daug, daug linksmų gimtadie telpa apie septyni tūkstančiai
nių.
LRKSA 109 kp. pirmininkas ir Juozapo
lietuvių
parapijos kun. dr. Bogušas ir komp. ję. už suvėlintą aprašymą. Nors po šimtą dolerių.
žmonių, ir buvo pilnutė, kad
taip pat šios organizacijos aps- choro, vadovybėje komp. A. A- leksis. Žmonių buvo daug ir vi- turėjau geriausius norus, bet Palaidotas spalių 20, šv. Genreikėjo stovėti. Programa gra
kričio ilgametis pirmininkas, p. leksio, 19-tas metinis koncer- si buvo patenkinti dainomis ir aplinkybės neleido ankščiau drutos kapinėse. Woodbridge, Kleboną kun. E. Gradeckas ži. Bet tik mačiau tris lietuvius.
pranešė, kad parapijos bazaras
vaidinimu.
I parašyti.
Poškienė yra uoli Sąjungietė ir tas ir vaidinimas
N. J. Laidojimo apeigose daly šį metą davė pelno $1,963. Už Kai kada mes tikrai sakome,
Kleb. kun. J. Valantiejus pa- Klebonas dėkojo visiems pro-i Spalių 17 d., 3.15 vai. po piebuvusi 38 kp. pirmininkė.
vavo viet kleb. kun. J. Simo aukas, pasidarbavimą ir daly kad daug žinome muzikoje, bet
Pereitą pirmadienį, vakare sakė įžanginę kalbą. Vaidinto- gramos dalyviams, darbinin- tU» Bonnie Būras Sanatorijoj, naitis, buvęs New York kleb.
kaip pasižiūrim, tai tikrai ma
Sąjungietės aplankė pp. Poškus jai buvo šie: L. Valančiūtė, G. kams ir bendrai visiems, kurie Scotch Plains, N. J. persiskyrė kun. J. šeštokas ir dar vienas vavimą bazare klebonas širdin žai žinome, jei į tokį choro kon
gai padėkojo visiems.
M. certą neišgalime nueiti ir pasi
isu šiuo pasauliui JUOZAS SE rnigas, kurio pavardės
ir juos pasveikino įteikdamos Nekrašaitė, A Padaigytė, M. tame parengime dalyvavo.
neziREIKA.
klausyti pasaulinės muzikos.
Velionis kilęs iš Montviliškių nau.
BRIDOTORT, COMN.
kaimo, Šiaulėnų parapijos. At Juozai, ilsėkis ramybėje.
Vaidintojai vieni kitų klausi
Nuliūdęs.
vyko į šią šalį 1909 m., 21 metų
nėja — ką vaidinsime? Galima
Praeitą sekmadienį kleb. ku sakyti, kad vaidinsime “Lietu
amžiaus ir apsigyveno Newarnigas J. V. Kazlauskas išdavė vos Nepriklausomybės Atgar
HEW HAYBl CONH.
ke.
Džiugu yra pranešti, kad atskaitą parapijos bazaro iš siai”. Tikrai gražus ir patrijoPirmą kartą jį sutikau 1916
mūsų
kolonijos geras veikėjas kurio parapijai liko apie dvy- tinis veikalėlis su gražia liau
m. L. Vyčių kuopos susirinki
me, kuomet kuopos pirminin ir Darbininkų Sąjungos 28 kp. 'iika šimtų dolerių, ($1,200). dies muzika. Vaidinsime Lietu
kas pagyrė, kaipo gabų vaidin narys, p. Feliksas Rumskas po Kai šiuo laiku žmones daug vos Nepriklausomybės šventės
rimtos operacijos jau sugrįžo į dirba ir negali lankytis vaka minėjime, vasario 14 d.
toją.
O.
Prie LDS 14 kuopos prisira savo namus iš ligoninės ,ir jau rais, tai tikrai yra gražus pel
šė kovo 19 d., 1917 m. Velionis po biskį stiprėja sveikatoje. Vi nas.
Rety Amerikoje Kelionės
Juozas yra pasidarbavęs dėl si pažįstami, giminės, draugai
Choro pamokos dėl koncerto
Įspūdžiai
LDS organizacijos. Per keletą ir draugės sveikina Feliksą ir
: metų yra buvęs kuopos finansų linki, kad gerasis Dievas kuo- įvyksta penktadieniais ir sek
Paraše Kun. J. Paškauskaa.
! raštininku ir jei koks narys du- greičiausiai grąžintų jam svei madieniais po sumos. Choris
Knygutė
labai įdomi ir verta
Į tris mėnesius atsilikdavo su katą, kad galėtų stoti į mūsų tai mokinasi gražių dainų ir
kiekvienam
įsigyti. Kaina tik
mokesniais, tai eidavo į namus tarpą dirbti dėl visuomenės, juokingą komediją, kurią pub 25c. Užsakymus
siųskite: “Dar
iškolektuoti, net ir po kelis taipgi ir savo šeimos gerovei. lika tikrai bus patenkinta. Vis bininkas”, 366 W. Broadvray,
kas bus sausio 10 d.
So. Boston. Mass.
kartus, nežiūrint kaip toli būtų.
Praeitą savaitę buvo parvaDaug naujų narių prie kuo
porai dienų atostogoms
PARODYTA PIRMOIE ElttIE BEŠALIŠKUOSE
pos prirašė ir daug “Darb.”
SKAITYKITE ir PLATINKITE
Corp.
Jonas
Matulaitis, iš Fort
skaitytojų yra gavęs. Jei nepa
READER'S DIGEST TYRINĖJIMUOSE-.
sisekdavo ką prie LDS prira Bragg. Aplankė gimines, pažįs
du syk savaitinj laikraštį
šyti, tai vis tiek jam nors laik tamus ir gerus draugus. Malo
raštį “Darbininką” užrašydavo. nu buvo pasimatyti su Jonu,
“Darbininką”
nes
jis
yra
malonaus
būdo
ir
A. a. Juozas buvo giliai tikin
Jis yra tikras tavo draugas
tis katalikas. Visuomet buvo moka įdomiai atpasakoti karei
TARS AMD RESINS
Trokšti
laimės ir teisybės — skaityk
linksmas, malonus, labai drau vių gyvenimą. Taipgi buvo par
giškas; jis nepraeidavo pro ša vykęs Danielius Navickas, sū
“DARBININKĄ”
lį nepasveikinęs nė paties rau- nus Izidoriaus ir Onos Navic
doniausio komunisto, nors vis kų. Abudu kareiviai gerai atro
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
do, saulutės įdegę.
ko
vengdavo,
kas
tik
yra
laisPusei metų --------------$2.00
•PUIKUS SKONIS PATENKINA MILIJONUS!
vamaniška. Politiniuose gin
Imant
sykį
į
savaitę
metams
.........
$2.00
Čia yra geriausia* miSinys mūsų Istorijoje—skanes
Mūsų kolonijoj susiorganiza
čiuose visuomet užsilaikydavo
nis dėlei pridėto natūralaus skonio brangaus tao< Pusei metų -------------------------- $1.00
ko. Atsiminkite, kad Reader's Digest mėginimuose
ramiai ir šaltai. Jei matydavo, vo Raudonojo Kryžiaus Pirmos
parodė. Old Oold turi mažiausia nikotino, mažiausia
kad kokio užsispyrėlio neper- pagalbos teikimo kursai, ku
Čekius ar money orderius siųskite:
erzinančių gerklę kokybių tars and retins. Mažiau
ginčys, linksmai nusišypsoda riuos veda gabi ir patyrus lie
sia iš 7 vadovaujančių rūšių turi erzinančių koky
bių! Prašyk Old Gold.
“DARBININKAS”
vo ir pasakydavo: “ką padary tuvaitė slaugė p-lė Edith Pilveliūtė.
Kursai
tęsis
6
savaites.
si, visų neišmokysi, jei kas ne
PERGALEI—ATEIČIAI—PIRK KARO BONUS
366 Weat Broadvvay,
South Boston, Mass.
nori, tam proto neįdėsi. Geriau Taigi, kurios moterys ir mergi
IR ŠTAMPUS
nos norėtų pasinaudoti naudin
vyrai šnekėkim ką kitą”.

Smagumą Rūkant
Skoningą

Old Gold

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA

Erzinančių Savybių
Nikotino

