PUBLIC LI3RARY

CHISF op BOOK SELECTION E
REFERENCE divisioh
CCPLEY SQ BOSTON MASS

raDaataatKuesaoaocssatKKaoaaaa

DABARTIES
BILDESIUOS

BININKAS

»aoaaaatnaaaoocxs9aasKsa^

'L ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly
Newspaper
Publlshed every
TVESDAY and FRIDAY
366 Broadvvay. S Boston, Man.

Durim IK
VOL. XXVII — No. 91.

TEL. SOUth Boston 2680

^TADIENIS (Friday) GRUODIS (December) 4 D., 1942 M.

(LKFSB) Lapkritis tai
mėnuo, kada 1918 metais
buvo pradėta organizuoti
Lietuvos kariuomenė. Ta
proga galime prisiminti—
apskaičiuojama, kad per
Lietuvos Nepriklausomy
bės kovas tada žuvo 28
lietuviai karininkai, 524
kareiviai, be to dėl sunkių
sanitarinių sąlygų mirė
nuo ligų apie 2.000 lietu
vių kareivių. Žuvusieji pa
liko krauju rašytą testa
mentą, kurs mus įpareigo
ja tęsti kovą dėl Lietuvos
laisvės.

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Cocoanut Grove Klubo Gaisras
Sunaikino499 Žmonių Gyvybes
111 Sužeistų Guli Ligoninėse

Boston, Mass., gruodžio vo užsidegęs pasišviesti,
3 — Pereitą šeštadienį, kad galėtų įsukti elektros
lapkričio 28 d. vakare įvy lemputę. Tačiau dabar,
Ykęs gaisras Cocoanut vedant tyrinėjimą, paaišGrove naktiniame klube ki kas kitas. Miesto viršiiki šiol nusinešė 499 žmo- ninkai sako, kad tame klūnių gyvybes, o 111 žmonių be nebuvo, kaip reikalausužeistų tebeguli ligoninė- jama suvestos elektros
Iš Lietuvos Per Raudonąjį
se. Daugelis mirusių žuvovielės. Miesto departmenliepsnose ir klubo griuvė tas parašęs Cocoanut Gro
Kryžių
siuose, o kiti nuo apdegi- ve klubui laišką, bet klūmo ir sužeidimo mirė ligo- bas nesiskaitęs.
(LKFSB) Vis daugiau
Nors klubo dekoratorius
; ninese.
laiškų ateina amerikie
Ši baisi Cocoanut Grove liudijo, kad klūbas buvo
čiams nuo giminių ir pa
klubo katastrofa privertė išdekoruotas negreit de
žįstamų iš Lietuvos. Tie
j Bostono miesto, apskričio gančiais papuošalais, bet
per Raudonąjį Kryžių
ir valstybės valdžios atsa- chemistai suranda pele
siunčiami laiškai papras
; komingus pareigūnus pa- nuose, kad mirtini dūmai
tai iš Lietuvos ateina tik
į daryti nuodugnų tyrinęji- ir gasai susidarė iš me
per kokius šešius mėne
' mą, kad ateityje būtų gali džiagos, kuri buvo nakti
sius, būna trumpi — tik
ma išvengti tokios baisios niame klube.
25 žodžių ir juose lietuviai
Kol kas nėra nustatyta
nelaimės.
nieko negali pasiskusti aValdžios
pareigūnai
ir
tikroji
gaisro priežastis
pie okupacijos sunkumus,
Jung.
Valstybių
karo
orlaiviai
apžvalgo
Alaskos
kalnų
snieguotas
viršūnes
ir
tarpeklius,
tėkomisijos veda tyrinėji Cocoanut Grove klube,
bet vis dėlto praneša kaimą. Apklausinėjami liudi Piedmont St. Bet galima
mydami,
ar
kur
nors
priešas
neįkėlė
kojbs.
šiuo
atveju
orlaiviai
praskrenda
Mt.
McKinley.
kokių naujienų. Sakysime,
ninkai, kurie išsigelbėjo iš tikėtis, kad ji bus nusta
neseniai Čikagoje gautas
ugnies liepsnų ir nuodin- tyta, ir jeigu dėl tos prie
laiškas p. Paulinos Bizau• gų dūmų, pasakoja, kad žasties bus surastas kalti
skienės, kuri praneša, kad
tą vakarą Cocoanut Grove ninkas ar kaltininkai, tai
jos vyras, buv. ministeris
klube buvę labai daug jie bus nubausti teisingu
Kazimieras Bizauskas bu
žmonių, kad gaisrui prasi mo organų.
vo 1941 metų birž. mėn. 22
dėjus kilo panika ir žmo Sakoma, kad tą vakarą
d. iš Kauno kalėjimo iš
nės negalėjo išeiti, nes ne buvo apie 1000 žmonių Co
vežtas į Rusiją. Philadel- Maskva, gruodžio 4 —ir rusai esą apsupę tą
Ali jantų Jėgos Sunaikino buvo
VVashington,!).
C.,
gruo

užtektinai durų, o coanut klube, ir į mažiau
fijoje gautas
T .. laiškas
. . nuo Sovietų Rusijos karo jė- miestą, kuriame, vokiečiai džio 3 — Jung Valstybių
Įentami Kurte
pro priekines sukamas i kaip 100 sekundų, kilus
p. Dr,
SOS sunaikino 50 vokiečių tyra įsitvirtinę.
laivyno
deparffifeStas
pra

duris negalėjo taip greit gaisrui, žuvo apie pusket
nės, kuri praneša, kad jos
~~ didžiųjų lėktuvų, kuriais
-------------neša,
kad
Ramiame
ir
ToTačiau Namų komi- virto šimto žmonių, dau
vyras Lietuvos armijos
limųjų Rytų vandenynuo- iaJ^u kM^i^s^markiai išeiti.
sijonierius sako kad ten giausia prie priekinių su
buvo
vežama
maisto
naAtvyksta
Lenkų
Premieras
karininkas
Valerijonas ciams Rusijos karo fron_______
se mūsų karo jėgos nūs_ AS4
buvo užtektinai durų.
kamų (revolving) durų,
Antušis buvo areštuotas
kandino nriešo
iaoonu
P
uola
prieŠą
“
AŠ
*
Tuni
‘
te.
•
_
Londonas,
gr.
3
—
Prakanaino pneso - japonų
Bizprtp sunaikino Pereitą pirmadienį buvo kur dėl perdidelio susigrū
ir 1941 m. birž. 23 dieną
Rusijos
kariuomenė
Stanešama,
kad
lenkų
tremtivieną
naikintuvą,
vieną
žiJ
.
dimo negalėjo išeiti.
išvežtas į Rusiją, ji gi pa lingrado fronte baigia ap- ■ n§s valdžios premieras balo ir tris prekybinius aerodromą,, .kuris
yra žinių, kad gaisras prasidė
ti gyvenanti tėvų namuo supti Hitlerio nacius ir su- ] g^n y? Sikorski atvyksta laivus 25,300-tonų, ir du ?varb, pnesu. baze Pne- jęs nuo degtuko, kurį jau Išlikusieji iš tos nelai
mės žmonės pasakoja kas
se, drauge su dukrele. Vis
prekybinius laivus sužaloperS‘kelU ! nas 16 metų vaikinas,
naikinti.
.
įį
Ameriką
pasitarti
su
prašo gelbėti Rusijon iš Sovietai sako, kad jų ka- ; prez. Rooseveltu.
Tęsinys 2-ame pusi.
Stanley Tomashewsky bui
_______ _
tremtuosius. Dar vienas riuomenė stumia vokie
neseniai Čikagoje gautas čius tolyn nuo
na“Sė pETAIN PRITARIĄS
Japonai Stiprina Būną Salę
iš Kauno laiškas duoda do ir į vieną dieną
suprasti, kad bent medici 6000 nacių. Pačiame Sta
DARLAN PLANAMS Washington, gruod. 4 —
nos fakulteto pirmieji lingrade mūšiai eina visu
_____________
į Japonai pasiuntė keturis
kursai Kauno universite žiaurumu, ir rusai atsiima
te tebeveikia, kad bent į kaikurias vietas .
Londonas, gruod. 4 —jbių susinešti su Darlan.i laivus į.Būną salą, kad ten
dalį ūkių, kuriuose buvo Iš Berlyno pranešama, Patikrintomis
žiniomis Visi prancūzai pritaria sustiprinti savo karines Londonas, gruodžio 4 — atplaukė į Algiers vande
atėmę pirmieji okupantai, kad nacių vyriausybė pa pranešama, kad Prancū- Darlan, kad jis pavedė jėgas Amerikos lakūnai Vokiečiai ir italai mėgina nyną ir prisijungė prie
dabar yra grįžę savininkai skelbus, jog žiaurūs tankų zijos vadas maršalas Pe- kariuomenę ir kovoja ben bombardavo laivus, bet pristatyti daugiau kariuo Suvienytų Tautų.
ir kad lietuviai gydytojai mūšiai eina Rusų fronte tain, slapta turi susineši- drai su Anglijos ir Ameri- nėra tikrų žinių, kiek lai menės į Tunisiją, kad at- Kaip žinoma, prancūzai
(klausimas, ar visi) tebe ir vokiečių “padėtis esąimus su admirolu Darlan, kos kareiviais prieš na- vų nuskandino.
silaikyti prieš Anglijos,' nuskandino 62 savo laivus
dirba ligoninėse. Tačiau tikrai bloga”. Tačiau tai ! kuris Afrikoje prisidėjo cius. Prancūzai laiko DarPrancūzijos ir Amerikos, Toulono uoste, kad jie ne
iš kitų šaltinių ateinančios gali būti nacių propagan- prie Anglijos ir Amerikos lan, kaip savo tautos iš- Privers Pakeisti Aliejaus karo jėgas, bet Suvienytų patektų priešui — Vokiežinios pasakoja apie sun da. Iš Stockholmo prane- karo jėgų ir kovoja prieš laisvintoją, ir sutinka priTautų oro pajėgos skaldo tijai, kuri yra okupavus
Šildytuvus
kią lietuvių padėtį nacių ša, kad Rzheve, 130 į šiau- Ašį.
į sidėti prie Suvienytų Taunacių tvirtoves ir varosi visą Prancūziją.
okupacijoje.
rę vakarus nuo Maskvos! Petain esąs nacių nelaispr^ nacius_________
Federalės karo agentū pirmyn sunaikinti Ašį. j
ros Bostone išsprendė da Naciai tebesilaiko Tunis
mūšiai eina miesto gatvė- vėje, bet suranda galimyNorima Sudalyti Darbo
Nuskendo 15 Jūreivių
Vokieaailštn
ryti gyventojams spaudi ir Bizerte. Tas vietas Su- Į
vienytų
Tautų
armijos
į
mą, kad jie pakeistų alie
įklijų Vienybę
rius Iš Stalingrado
Newport, R. I., gr. 3 —
jumi kūrianamus pečius į' bombarduoja; nukirto su
tarp
VVashington, gruod. 4 —
sisiekimą
Tunis
ir
.Vakar,
siaučiant smarkiai
Maskva, gruod. 4 — So anglimis kurianti. Sako
Tarp Amerikos Darbo Fe
audrai, Jung. Valstybių
vietų Rusijos vyriausybė ma, kad jeigu kuris galės Bizarte.
geriau, ir už tai rusai su- praneša, kad naciai iš tai padaryti ir nedarys,
deracijos ir CIO unijos va Roma, Italija, gruod.
“laisvės” laivelis pateko į
Italų
diktatorius
Mussolimušti. Rusija nebeturi traukė iš Stalingrado visą tai jam visai neduos alie Prancūzų Submarinai Pabė audros sukūrį ir apsivertė,
dų eina pasitarimai, kaip
sudaryti vienybę darbi ni, sako, kad Anglijos la derlingiausių laukų ir ža- diviziją savo kareivių,
į Nuskendo 15 jūreivių. Du
jaus kurui.
go
Iš
Toulono
liavos
šaltinių.
Sovietų
kūnai
sunaikino
arba
su

ninkų sąjūdyje. Jei tokia
jūreiviai išsigelbėjo.
vienybė pasisektų suda ardė bombomis 11,883 na Rusija neteko, tarp 80,Londonas, gr. 3 — Praryti, tai būtų didelis lai mus Genoa mieste. Jis 000,000 ir 90,000,000 žmo
! nešama, kad keturi pran- Žurnalistikos Kursų Čikagoj
mėjimas darbo fronte, nes taip pat pareiškė, kad iki nių”. Jis sakė, kad “ašis”
; cūzų submarinai slapta
tada būtų viena vadovy šiol kare žuvo 40,219 Ita- karą laimės. Tai aiški dikpabėgo iš Toulono, Pran : pirmoji paskaita įvyks
bė, ir darbininkai nekovo lijos kareiviai, 86,238 su- tatorių propaganda. Patys
cūzijos, kad_nepatekti
v____ , į gruodžio mėn. 9 dieną.—
tų vieni prieš kitus, tarp žeisti; 232,708 paimti į ne- Ašies vadai žino, kad jie
(LKFSB).
Ašies nagus. Submarinai'
nes
teisinguunijų nebūtų varžytinių, laisvę ir 33,713 nežinoma bus nugalėti,
o • u. m 4.
Washington, D. C., gr. 3 mingai veikė Amerikiečiai
mas Suvienytų Tautų pu- _
praneša, kad ir prie Lunga upės, kur
nauda darbininkams dide kur yra.
seje.
lė.
Amerikos
karo
jėgos užmušė užsilikusius 25 ja
Anglijos lakūnai smar
smarkiai veikia prieš ja- ponus ir taipgi užgrobė jų
kiai bombardavo ir kitus
Meksika Pripažino
i ponus Guadalcanale, kad ginklus.
Italijos miestus. Mussolini
šeštadienį, gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų Darbinin
| visai nuo jų apvalyti tą
pareiškė, kad Hitleris pa
De 6aulle Valdžią
kų
Radio
programą išpildyti atvyks iš Norwoodo gru
salą. Per vieną dieną nu
žadėjęs Italams pristatyti
apsigynimo -ginklus. Apie! Mexico City, gr. 3 —Sio- žudė 51 japoną ir ištaškė — Kaune vokiečių karei pė dainininkių, kuriai vadovauja p. Julė Vilkišiūtė.
A.
f — ii * • ’
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki
Rusijos frontą
Mussolini
mis dienomis Meksikos mažiausia tris priešo įsis- vių reikalams įrengti ant
pasakė: “Rusų kareiviai valdžia pripažino Kovo- tiprinimus. Paėmė priešo I ri kareivių namai (Solda- locycles ir klausytis programos iš WC0P stoties, Bos
ton.
gerai kovoja, bet vokiečių jančių Prancūzų valdžią. daug įvairių ginklų. Sek-ltenheim).

;

Sovietų Raudonieji Stumia
Vokiečius Atgal

Jung. Valstybių Subrrarinai
Nuskandino 5 Japonų Laivus

Alijantai Atmušė Stiprų Puolimų
lunisijoj

Sunaikino 11,883 Namus Genoa

Amerikiečiai Ištaškė Japonų
Uždus Solomon Salose

Darbininkų Radio Programa
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~
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Penktadienis, Gruodžio 4, 1942

ĮVAIRIOS žinios

Sunaikino 23 Japonų Lėktuvus
Bunoj

Suomijos Šventė

For VICTORY

BUY
Jau 25 metai praėjo nuo
UNITB D
STATES
to laiko, kai 1917 metų
DEFENSE
gruodžio 6 d. Suomija pa
BONOS
siskelbė nepriklausoma ir
STAMPS
Kaip Gyvena Lietuvūi
IŠ Alijantų Centro, Aus- Nuo kiekvienos bičių šei- atsiskyrė nuo Rusijos glo
lt._ -J-ttralijos, gr. 3 — Praneša,[mos turi būti pristatyta bos. Suomija užima 131,ftMMOje
588 kvadr. mylių žemės turėjo progos lietuviai ir
kad Alijantų oro jėgos nu-1 po 3 kg. medaus,
laikraštininkai
Pradžia 1-mame puslapyj žmonos sesuo ir švogeris.
(LKFSB) Neseniai iš šovė 23 japonų lėktuvus ir Dėl šaltos žiemos ir vė- plotą, taigi yra kone šešis SUOiniai
kartus
didesne
kaip
Liedalyvauti
bendroje
kelionuvijo
laivyno
palydovą,
lyva
pavasario
daugelyje
dėjosi klube, gaisrui ki A. a. Jonas Powell (Pau Kanados grįžo tėvų Mari kuris gelbėjo sustiprinti vietų iššalo ištisos bičių tuva, bet gyventojų turi nėje po vidurio Europą,
lus. Iš tų visų pasakojimų liukas) buvo įžymus biz jonų provincijolas kun. K. japonų karo jėgas Būna, šeimos.
tik nepilnus keturis mili- Tas padėjo suartėti, ra
apskričio prokuroro pa- nierius, turėjo prie lietu Rėklaitis, kur keletai die šiaurytiniame
jonus — ne ką daugiau mėgsti ryšius. Grįždami
Naujos
gelbininkas adv. Doyle nu vių bažnyčios gasolino nų buvo išvykęs norėda Guinea pakraštyj.
kaip
viename Čikagos suomiai redaktoriai kaiIhskiRdht tarias JapMf
stato, kad tame klube bu stotį. Tą vakarą jie nuvy mas gauti permanentinę
mieste.
Suomiai yra auk- kurįe buvo sustoję Lietui
Latras
vo greit degančios me ko j tą klubą praleisti Po- USA vizą. Tėv. Rėklaitis ■MRmŪnHŪH Nacius
štos kultūros žmonės, išsi- • Voje, taipgi keletas lietudžiagos; nebuvo užtekti- ; well žmonos gimtadienį. turėjo progos geriau pa
lavinę ir labai gaila, kad vių rašytojų ir redaktorių
nai išėjimui durų; nebuvę!™!* žuvo atostogaujan- žinti Kanados lietuvius.
Washington, gruod. 4 — likimas juos suvedė drau-[važinėjo po Suomiją, kiti
Vannde
Frante
Amerikos povandeniniai gystėn su naciais, bet pat- [ pasiekdami net Šiaurės
iškabų,J nurodančių svar tis aviacijos komandos Montrealyje lietuvių para
leitenantas
A.
Dzindzelaipijai
priklauso
apie
500
biausių išėjimų durų;
Maskva, gr. 3 — Sovietų laivai nuskandino penkis sai
nacionalsocializmas Ledinuotąjį
vandenyną,
tis,
ir
20
kitataučių.
šeimynų,
yra
gerų
lietu

Japonų laivus. Pacifiko Suomijoje neturi didelio kur vasarą per kelis mėne
gaisras buvo daugiau ne
karo
jėgos
pralaužė
dau

gu paprastas, nes plėtėsi Norwoode žuvo Alena vių veikėjų. Savos moky giau vietų nacių eilėse karo frontas šiuo metu pritarimo ir mes esame ti sius saulė nenusileidžia.
(Jusevičiūtė); klos neturi, tai lietuvių tarp Velikyj Lūki ir Ršev kiek aprimo; aišku, kad kri, kad Suomija išsiva Pažymėtina, kad Lietu
nuo sienų ant grindų, ant Usevich
Kvartunaitė
iš vaikai daugiausia lanko ir užėmė strategines aukš rengiamasi prie smarkių duos iš nacių įtakos. Suo- va turėjo konsulatą Suo
lubų. Išrodo, staiga išsi Stasė
veržė keliose vietose. Tuo Brighton; Ona Giraitė iš prancūzų katalikų moky tumas pietvakarinėje Sta susirėmimų.
mijoje katalikų tėra tiktai mijoje, Helsinki mieste —
laiku klubas buvo per Woreester; Stefanija Svio- klas, taip kad daugelis lie lingrado dąlyje. Kautynė
koks trejetas tūkstančių,' krašto sostinėje. Mūsų
daug užsigrūdęs žmonė klaitė ir dar, rodos, dvi tuvių moka tris kalbas: se žuvo virš 3800 nacių.
Bariau Pasiruošęs Pervesti jie turi trejetą bažnytėlių. ’ garbės konsulu ten buvo
mis.
Du patarnautojai lietuvaitės, kurių vardų savąją, praneūzų ir ang Raudonieji
smarkiai
Dauguma gyventojų pro-Dr. Ragner Oller — suobandė nurodyti išėjimo neteko sužinoti, iš Brock- lų. Nemažai lietuvių ka ruošiasi pradėti naują o- Dakar AljantęKwtreiėfl testantai. Didžiausia par- '• mių ekonomistas,
kurs
vietas, bet jų neklausė. ton, Mass.; Povilas Mike- riuomenėje ir apsaugos fensyvą Voronežo fronte.
tija
—
socialdemokratai,
buvo
tiek
p
amil
ęs
Lietuvą
Kada liepsnos pasirodė i lionis, Dr. Mikelionio bro- darbuose. Cukrus, kava,
Londonas, gr. 3 — Dar bet jie parodo daug kultu- kad net išmoko hetuvr
didžiajame valgomajame lis ,iš So. Bostono ir Pra- gazolinas gaunama su UeMai Klerkai Mindė- lan ir jo pagelbininkai yra ringumo. Kada prieš tre- kalbą.
(LKFST
kambaryj ir dviejuose ki- nė Juodeikienė (Matulai- kortelėmis, bet ypač su
pasiruošę pervesti Alijan- jetą metų vienas lietuvis Į
-------------tuose kambariuose, kilotytė) iš So. Bostono; An- maistu keliaujančiu po
tams Dakar uostą, Vaka kunigas atsilankė suomių
panika. Panika buvo ir tanina Pivoriūnaitė (Po- Kanadą nėra jokių sun
rinėje Prancūzų Afrikoje, socialdemokratų
centro Sudegė PiMšUg Basi)..
kumų,
kainos
palygina

(LKFSB)
Netoli
Čika

prie klubo lauke, kada bu- ’wers) iš Jamaica Plain,
su visu jo laivynu. Taigi būstinėje ir jų dienraščio
mai
labai
prieinamos.
gos
esančioje
Mundelein
vo gelbėjami iš ugnies. Di-Mass. Galimas dalykas,
Alijantai laimės dar vieną redakcijoje, jam paaiškin Pilviškiai. Pilviškiai nuo
seminarijoje
dabar
mokodžiosios sukamos durys kad yra žuvusių ir dausvarbų punktą be kraujo ta, kad suomių socialde seno garsėjo savo sena
7
klierikai:
diakonas
V.
sukosi lėtai, kad per jas giau lietuvių, tik kol kas
praliejimo.
Kalėdi*
bovass SS
rm
mokratai seniai atsisakė muziejinės vertės bažnyVlUlVVfp ■Fwvwfiw
n/iWTlRII
Mykolaitis
(Šv.
Kryžiaus
Prancūzų admirolas Dar koTOs”prieš\’ik7bą^5abar Jį1®. ^”„be‘?J.<įbaįinio
galėtų greit išeiti žmonės. nebuvo galima išskirti ir
IčŠMunKačSMK
parapijos);
trečiame
teoD ii
■ I Vv9>^^iiw
lan visame kame koope net valstybinėse mokyklo karo metu sudegė. Š. m.
Tiršti, juodi, smaugianti sužinoti jų pavardes, nes
ogijos
kurse
yra
Jonas
dūmai veržėsi klube gaiš-,daug lietuvių yra, kurie
ruoja su Amerikos karo se dėstoma religija. Daug balandžio mėn. staiga mi
Vyšniauskas
(Šv.
Jurgio
(LKFSB) Vokiečiams
vadovybe ir jai pilnai pa prisidėjo prie Suomijos ir rė klebonas Kun. Petras
ro pačiame smarkume. Į pakeitė savo pavardes į
parapijos);
trečiame
filo

užėmus
didelę
dalį
Ukrai

sitiki.
nelietuviškas.
Lietuvos kultūrinio ben Žilinskas. Nauju klebonu
Taip, toje baisioje nakti visai
sofijos
kurse
Ant.
Karalenos ir nuteriojus kitas sri
dravimo kun. A. Sabaliau paskirtas kun. Pijus Runio klūbo katastrofoje žu Visų žuvusiųjų lietuvių tis iš kur Rusija gaudavo vičius (Šv?P. M. Gimimo
šeimoms reiškiame užuo
skas išversdamas į lietu seckas.
vo 499 žmonės, o 111 žmo jautą.
Bostone
Uždarė
Daug
parap.)
ir
P.
Rimkus
(Šv.
daug maisto ir akmens
vių kalbą garsiausi suo
nių tebeguli sužeisti ligo
anglių, šią žiemą, kaip ra Antano par.); antrame fiUžeigg
mių tautos kūrinį “Kale Amerikos Kareiviai Naujoje
ninėse. Supilta 499 nauji
šo Amerikos laikraščiai, osofijos kurse — Jon.
valą
”. Jam talkininkavo
Zelančjeje
kapai. Supilta apie dvyli Prancūzai Hari Gauti GinUv Rusijoje daug kas turės Jankauskas (Šv. Antano
Cocoanut Grove klūbo suomių kilmės prof. Nie
ka lietuvių kapų, kurie
kentėti ir šaltį ir badą. Su par.); pirmame filos. kur katastrofa verčia visus
taip pat žuvo Cocoanut Londonas, gruod. 4 — prantama, kad tą ypąč tu se — Jon, Malinauskas daugiau susimąstyti ir su mi, kurs domėjosi Lietuva, Auckland, Naujoji ZeaGrove klūbo liepsnose. < J Daily Mail laikraštis pra- rėš pajusti tremtiniai, jų (Šv. P. m; Gimimo par.) sirūpinti, kad neįvyktų rašė apie Lietuvos liau landija, gruod. 4 — Galin
Iš Cambridge, Mass. ga nesą, kad prancūzų suda tarpe ir tūkstančiai į Si ir Konst Kondrotas (Šv. panašių nelaimių ateityje. dies dainas. Paskutiniu ga ir stipriai ginkluota Alaikotarpiu prieš šį karą merikos kariuomenė sėk
vome žinių, kad Cocoa ryta komisija darys pas biro gilumas išvežtų lie Bernardo par.).
Bostono miesto leidimų
mingai pasiekė Naują
nut Grove gaisre žuvo Jo- tangas gauti iš Amerikos tuvių. Kaip žinome jų tar
departmentas, padaręs inIš
Lietuvos
Atvykusių
Zealandiją.
nas Powell (Pauliukas) ir karo ginklų 300,000 pran- pe yra keletas vienuolių ir Vienos Sutarties Sukaktis vestigaciją įvairiuose klu
_________
jo žmona Juzapina, jo cūzų kareiviams Afrikoje. 10 liet. kunigų. Dviejų aKumgg Suvažiavimas
buose, tavernuose ir val
— “Kauener
Zeitung”
dresus žinome: kun. J. (LKFSB) Šiemet gruo gyklose, ir kitose užeigo
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
Vailokaitis (69 m.) ir kun. džio 10 dieną sueina 15 se, uždarė apie 60 įvairių numatoma, įvyks gruo- (IX. 6) rašo, kad į LietuP. Prunskio (69 m.). Prieš metų, kaip įsigaliojo Lie užeigų, daugiausia nakti džio mėnesį, New Yorke. vos aukštąsias mokyklas
"Darbininkas"
Kalėdas, kiek sąlygos leis, tuvos konkordatas — su nių klubų, kurie nebuvo į- Tikimasi, kad jame daly- negalima įstoti, neatlikus
do labai naudingą kny jiems bus išsiųsta pinigų
vių bus netoli dešimties, vienerių metų darbo prierengti
taip,
kaip
įstatymai
tartis
su
Vatikanu.
Ta
su

Susirinkusieji apsvarstys, volės Vokietijoje. Šiemet
gutę, kuri labai daug ir numatoma išsiųsti siun
tartis buvo minima ir už reikalauja.
kaip jie dabar galėtų būti ši prievolė įvesta visiems
padės tiems, kurie ruo tinėlių, nors labai sunkio sienio spaudoje ypač pa
naudingesni Amerikos lie- abiturientams, gimusiems
šiasi gauti Amerikos pi mis sąlygomis, bet siunti žymint punktą, kuriuo
CAMRRIDGE, MASS.
tuvių visuomenei ir kaip tarp 1921 ir 1924 meų.
lietybės antruosius po nėlius į Sibirą dar priima buvo garantuojama laisvė
geriau
pasitarnautų ne- į-------------pierius. Joje yra trum World Tourist, Ine., 1123 Katalikiškajai Akcijai.
Lapkričio
29
d. pakrikštytas priklausomos Lietuvos atRemk šios šalies apsigynimą!
pai suglausti klausimai Broadvvay, Comer 25 Str.,
(LKFRR) Pirk Defense Bonds ir Stamps!
p.p. J. F. Valatkų (Castant) Statymui.
ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygų New York, N. Y. Kas no
sūnus,
vardais
Juozas
Anta

^aS3aSSSSS3SX3S3aaS3eSSSS3e3SX3SX3S3S3SSaS3S3SSSSS3esaS3S3S3eXX3t3SX9S3SX3S9S3S9e
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi rėtų prie tos Kalėdų dova 10*—Bonams,
“1
nas.
Krikšto
tėvais buvo C. Va
kiulį (pocketbook). Dideles raidės, spauda aiš nos baisiajan Sibiran iš 0 10%—Bonų—Lietuvai' latka ir p-lė R. Castant.
"DABBININKO" KNYGYNE GALIMA
ki. Norintieji gauti knygutę — “KAIP TAPTI tremtiems mūsų broliams
Konsulas
P.
(LKFSB)
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25ę prisidėti, malonėkite tuo Daužvardis
šeštadienį ir sekmadienį, pas
kalbėdamas
ir priklijavę 3$ štampą, pasiųskite “Darbinin jau savo auką įteikti Ku Katalikų
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
Federacijos tėvelius lankėsi karys Jonas
kui", 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ir tuo nigų Vienybės ar Katalikų Konferencijoje Čikagoje Mockevičius. Jonas taipgi ap
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
Federacijos centro valdy
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
jau ją gausite.
lankė
savo
pažįstamus
ir
drau

pusi. Kaina .............. ........... --------------------------- 25c.
bos nariams, arba pasiųsti priminė, kad norvegai sa gus. Karys Jonas Mockevičius
vųjų
šelpimui
jau
yra
su

DR.
VINCO
PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
vienu iš tų adresų: L. Ši
tarnauja Marylande.
tai* apdarais, 267 pusi. Kaina —....................- 50c.
rinkę
pinigais
$700,000
ir
mutis, 2334 So. Oakley
GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
Avė., Chicago, UI.; P. Vi drabužių už 300.000 dole šeštadienį ir sekmadienį, N.
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
leišis, 50 Elmvvood Avė. rių; lenkai surinkę pini P. bažnyčioje įvyko 40 vai. at
kykloms ir pirmai vaiky išpažinčiai. Paren
gais
$1,600,000
ir
drabu

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Waterbury, Conn. arba
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ............... 20c.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, "FABIOLA”, 5
laidai. Sekmadienį, iškilmingo
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
Rev. J. Prųnskis, 3230 S žių bei avalinės už $600,- se pamaldose lankėsi daug sve
KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
000. Norvegai dabar nusi
P. Juškaitis. Kaina .......... -..... ..... ................. — 15c.
Lituanica
Avė.,
Chicago
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
čių kunigų. Taipgi vakare 7:30
statę
dar
surinkti
$300,000
NOVENA
prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
lyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina ___ 35c.
m. Norintieji aukotojai
vai. iškilminguose mišparuose
Kaina ___________________________________ 15c.
dėl
savo
aviacijos.
“
Kitų
ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
pagal turimus kvitus ga
dalyvavo šie kunigai: kun. Jo
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina _ 20c.
Paraiė Kun. Leonas Vaičekauskas... ...... .....15clės įsitikinti, kad kiekvie darbas tegu būna akstinu nas Švagždys, kun. P. VirmausNOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICInas jų paskirtas centas bei pamoka ir lietuviams,” kis, kun. K. A. Vasys, kun. J.
LIKAS. monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
Kaina ------------------ --------------------------------------- 15c.
kalbėjo
kon.
Daužvardis.
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
bus sunaudotas mūsų
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .................... .. 20c.
moterys. Kaina ___________________________ 15c.
“Tegul kiekvienas lietu Vaitiekūnas, kun. J. Plevokas,
tremtinių šelpimui.
TRYS
KELEIVIAI, krikičionis, žydas ir turkas.
kun.
P.
Aukštikalnis,
kun.
J.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
vis skiria karo bonams
Graži apysaka. Kaina .............. ....... . .... _........... 25c.
rikoniško Gyvenimo. Parakė H. Sienkievič... 20c.
bent 10% savo uždarbio ir Jenkus, kun. Vaškevičius mari
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
Cramer GaradS Metas tegul aukoja tų bonų bei jonas. Tą dieną taipgi prasidė
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
Kun. J. Paškauskas. Kaina.............................. 25c.
komedija. Parakė Seirijų Juozukas. Dalyvau
jo
rekolekcijos
ir
Novena
prie
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
štampų bent 10% Lietu
Kaiėjiim
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
pusi. Kaina.......... -......... ......... ......... -........... .......20c.
UBAGŲ AKADEMIJA Ir UBAGŲ BALIUS, vieno
vos reikalams. Tas atatin- N. P. Rekolekcijų pamaldos įje knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
New York, gr. 3 — An- ka ir Amerikos, ir Lietu vyksta rytais 9 vai. ir vakarais
kė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
7:30
vai.
pamokslus
sakys
ma

lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
thony Cramer, 42 m. am vos principams bei troški
na ................................... ..................................... 81.60
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
rijonas kun. Vaškevičius.
žiaus, kuris buvo kaltina mams”.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
asmenys. Kaina __________________________ 3Oc.
MAS.
Čia rasite daugybę įvairių valgiams
mas
už
teikimą
pagelibos
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “lityrgaminti receptų. 'Kaina su prisiuntimu ....... $1.10
Klebonas kun. P. J. Juškaitis
sime paskui”, "Antanukas Našlaitis” Ir "Mė
dviem nacių, submąrinais — Vokiečių generalinis
atsišaukia į jaunimą, raginda
ginimas” Kaina_________________________ 15c.
atvykusiem, sabotažnin- komisaras Lietuvoje išlei mas
Su užsakymais kreipkitės —
prie parapijos
Su užsakymais kreipkitės —
kam, ir pripažintas kaltu, do įsakymą, pagal kurį bi choro.prisirašyti
Kadangi labai daug cho
"DARBININKAS"
nuteistas 45 m. kalėti fe- čių laikytojai šiais metais ristų yra išėjusių į kariuomenę,
“DARBININKAS"
turi
pristatyti
vokiečių
deraliame kalėjime ir
366 W. Broadway.
So. Boston. Mass.
366 W. Broadway.
So. Boston, Mass.
reikalams tai choras yra žymiai sumažė
$10,000.00 pinigine baus kariuomenės
100 tonų bičių medaus. jęs .reikalinga papildyti.
me.
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DARBININKAS

Įsisteigė Trijų Baltijos Tautų Komitetas

"Paimu" Katastrofa

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such asĮ
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day.
Ištikusi Cocoanut Grove klubą baisinga katastroPo pirmojo pasaulinio Paskutinių kelių metų pa- lio forumą legaliai kalLabor Day, Thanksgiving and Christmas
karo savo nepriklausomy- tyrimai parodė, kad sėkla bančios Estijos, Latvijos fa, kurioje žuvo apie 500 žmonių, šiurpulingai sukrė-------- by---------

bę atkariavę, trys Rytų buvo mesta į gerą...
dirvą: ir Lietuvos visuomenių tė visą Ameriką, ypatingai Bostoną ir apylinkes, savo
Baltijos tautOS —— eStHl, talkos darbas pradėjo neš- \Hldu.
netikėtumu ir neįmanomu aukų skaičiumi. Tai tarsi
latviai ir lietuviai — pra- ti savo vaisius. Ir šio karo i Estų Pasaulio Sąjunga koks žemės drebėjimas ar neprietelingo oriaivyno
dėjo vis labiau ieškoti metu patekę Amerikon (World Association of Es- puolimas. Tiesiog negirdėtas taikos metu įvykis. —
praktiškų bendradarbia- trijų tautų visuomenės tonians),
(Karo veiksmų šioj šaly dar nėra buvę). O tam prie
$4.oo vimo priemonių, kad sus- Veikėjai nusprendė tęsti Latvių Pasaulio Sąjunga žastis — mažas degtukas, nuo kurio užsiliepsnojo iš
kart savaitėje metams... $2.00 tiprinti savo padėtį di- jau sustiprėjusias bendra- (Latvian World Alliance),
džiuvusios kaip parakas dirbtinės “palmės” ir visokie
$500 džiųjų tautų kryžkelėje, darbiavimo
tradicijas, ir
Kai kurie entuziastiški Lietuvių visuomenė atsi- Lietuvių Tautinė Tary- papuošalai. Tiesą pasakius, degtukas tai buvo tik prie
DARBININKAS
veikėjai siūlė tuojau eiti mena, kaip šių metų ba- ba (Lithuanian National kabė bei įvadas priežaščiai pasireikšti. Pati gi priežas
366 West Broadway,
South Boston, Mass. prįe trijų valstybių fede- landy Čikagoj besisteig- Council) nusprendė, kad tis glūdi kur kitur.
Telephone SOUth Boston 2680
Bostono miesto, apskričio ir valstybės pareigūnai
racijos, arba unijos. Šitos dama Lietuvių Tautinė išmušo valanda steigti
idėjos propagavimas ir Taryba iškilmingai pa- Baltijos Komitetą Tyri-į ir komisijos veda tyrinėjimą. Gali būti, kad suras ir
net vykdymas greičiausia skelbė, kad Baltijos Są- mams ir Kooperacijai kaltininkus ir juos atitinkamai nubaus.
būtų dar labiau pasistū- jungos idėja jai ypač svei- (Baltic
Prie nelaimės prisidėjo ir kilęs neapsakomas są
Committee for
mėjęs pirmyn, jeigu da- kintina. Lietuvių visuo- Studies and Cooperation). myšis bei panika. Sakoma, jei būtų buvę kiek šaltos
Staigus amerikiečių ofensyvas Afrikoj padarė bartinis karas nebūtų mū- menė irgi prielankiai suKomitetą sudaro po du sąvokos, tai gal tik keletas aukų būtų mirtinai nukenužklupęs
ir
tiko
šį
pareiškimą.
Hitleriui daug nemalonaus susirūpinimo. Netikėtai sų valstybių
atstovu nuo kiekvienos tėję. Bet tokiam atsitikime tvarka neįmanoma. Nė
suduota į opiausią vietą, kuriai apginti jis neturi pa- nebūtų pertraukęs jų nor-, Didžiojo Amerikos vyro minėtų organizacijų, Da- viens nenori likti paskutinis. Visi veržiasi priekin ir
rankiui užtektinai pajėgos. Romelio pralaimėjimas tai malaus gyvenimo.
j Prezidento F. D. Roosevel- bartiniais
bartiniais LTT
LTT atstovais
atsi
susigrūdusi minia pati sau kelią uždaro. Kaip tūksskaudus smūgis, nuo kurio gali sugriūti visas Afrikos 1934 m. Estija, Latvija to Baltijos
valstybėms komitete yra LTT pirmi- įan^įs žmonių galiurmu išbėgtipro kokias 5—6 apyfrontas, o skubus amerikiečių užėmimas prancūzų koLietuva buvo sudariu- rodomu prielankumu pas- ninkas pulk. K. Grinius ir sjaurįasduris? Šiurpudarosi tokią spūsti beikamšatį
lonijų Afrikoj tą pavojų dar padvigubino. Vokiečių ir S1OS. Baltijos Bendradar-, karintos ir turėdamos prof. K. Pakštas. Nuo lat- įsivaizdavus. Vieni visai sudegė, kiti užtroško, kiti bu
italu
Duoiesi galvotrūkčiais
sralvotrūkčiais gelbėti
eelbėti Derakispasaulio
busimojokelrodį
demo- Lielnors
vių visuomenes:
W. vo parblokšti ir mirtinai sumindžioti...
italų karo
karo vadovvbė
vadovybe puolėsi
per : šlavimo Sutartį — The pnes
kratinio
ir Rev. p.A.H.Minnelyg
padetĮ. Skubotai P*™*
prisiųsta
F Carterį, šiame‘ dels;
- - nuo estų - ministe- ,
Dabar r
pultasi
nakties.. klubai” uždarinėti.
neiyg pablogėjusią
parėjusi, Asies paeieų
““ Cooperation. Tai buvo pir-l- Atlanto
“""1.““
. v. Deja,
u_.
Romeliui kiek pagelbos, kad galėtų atsilaikyti, kol bus masrrimtas a
is gal. I krašte
krašte įsikūrę
įsjkūrę ,irr šiandien
aiandien ris
„s K.
K. R.
R. Pusta
Pusta ir
ir ministeministe- laikinai, kol patiknns,
ar jie tinkamai nuo tokių bai
,«.«>.
galimybes daugiau paspirties parūpinti. Sunkiausias tijos Sąjungai sudaryti, prieš viso laisvojo pašau- ris J.
J E.
E Markus.
Markus Pirmam senybių apsidraudę. Reiškia, palaipsniui viskas bus
Hitlerio uždavinys tai patraukti prancūzus į savo pu- į---------------------------------------------------------------------- pusmečiui pirmininku iš- pamiršta iki kitos katastrofos...
sę Karišku atžvilgiu Prancūzija dabar bejėgė. Esarinktas pulk. K. Grinius,1,
Keisti panašių vietų lankytojai, bet tokių vietų
On Bottle Front and Home Front
moji Petaino vyriausybė, miestely Vichy įsikūriusioji,
pirmiems metams sekre- atsakom-ingus prižiūrėtojus nebeužtenka keistuoliais
torium
— ministeris K. R.1 vadinti.
K.
neturi galimybės vokiečiams atsispirti. Bet prancūzai
Pusta.
dar turėjo gana stiprų laivyną, kurio svarbiausi dali
Komiteto pirmininkaviniai stovėjo Toulono uoste. Hitleris jau seniai darė
Kai Rda Negrai Verkė Dėl Lietuvių Ki
I mas priklausys, kas kart
spaudimo į neokupuotos Prancūzijos vyriausybę, kad
;po 6 mėnesius, kiekvienai
(LKFSB) Spaudoje pa dieną. Tas netik Lietuvai
jam “paskolintų” savo laivyną. Pavergta bejėgė Pran
!
Baltijos
tautai
paeiliui.
sirodžius
žinioms apie di atnešė medžiaginės para
cūzija atsirado tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos pusės ji
Darbo
nuolatinumui
užti

delę USA katalikų para- mos, bet buvo ir gera rek
nenorėjo eiti prieš buvusius savo talkininkus, gi antra
krinti, Komiteto įstatai mą Lietuvai per Vatikaną, lama. Štai vienas pavyzvertus, ji bijojo Hitlerio. Tad Petain kiek įmanydamas
numato kas kart viene- prisimena, kaip pirmojo dys: po lietuvių dienos bu*
delsė ir išsisukinėjo, bet vis dėlto teigiamai Hitleriui
riems metams renkamą pasaulinio karo metu po-;vo gautas laiškas, rašytas
neatsakė ir laivyno jam “neskolino”.
Generalinį Sekretorių. Ko- piežius visame pasaulyje ’ sunkia lotynų kalba vieno
mitetas tikisi turėti ir sa- buvo paskelbęs lietuvių' juoduko klebono iš Fidži
Bet štai atėjo lemiantis momentas. Amerikiečiai
vo
ofisą.
įšalų (Viti Levu salų gruir anglai užėmė visą šiaurinę Afriką, palikę Romeliui
Komiteto apibudinimas nys Jungtinių Tautų kom- pės, tarp Australijos ir
tik mažą kampelį, kuriame jį apsupo ir taikosi visą
kaipo
organo skiriamo ty petentingų centrų planuo- pietų Amerikos). Klebovokiečių armiją likviduoti. Hitleris ilgiau nelaukia.
rimams ir kooperacijai jami jau dabar, numato- nas rašo lietuvių komiteJis okupuoja visą Prancūziją iki pat Viduržemio jū
jau pats už save kalba. ma, kad Baltijos Komite-itui, kaip jis skaitė lieturos, bet Toulono uosto neužima, nes sakosi duodąs
Atsimenant, kad vienybė tui netrukus teks prie tų vių komiteto laišką bažprancūzų laivynui progos “laisvai apsispręsti”. Bet
je galybė. Komitetui teks darbų aktyviai prisidėti. įnyčioje per pamokslą ir
“laisvė” apsispręsti buvo tik ant popierio. Tikrenybėje
bendrai kovoti už laisvos,
Steigiamąjį susirinkimą kaip jo parapijiečiai juotai prancūzų laivyną dabojo italų laivynas, vokiečių
nepriklausomos ir demo Baltijos Komitetas turėjo dūkai verkė, klausydami
Cagfeg Colnaabu lOtuo}. Ditpatrh,
submarinai ir orlaiviai. Faktinai prancūzų laivynas
kratinės Lietuvos, Latvi lapkr. 12 d., o sekamas jo, apie lietuvių vargus. Klebuvo nelaisvėje. Jam pasiliko tik dvi išeiti: geruoju voti negali, bet milžiniškos jų kolonijos Afrikoje suda- jos ir Estijos atsteigimą. susirinkimas numatomas bonas atsiprašo už surinkvokiečiams pasiduoti, arba mūšyje pražūti. Laimėti ro stambų prieš vokiečius pliusą. Jos gali suvaidinti Lygiagreta jam teks stip antroje gruodžio puseje. tą nedidelę sumą, nes jo
parapijiečiai patys esą la
mūšį prieš italų laivyną ir vokiečių submarinus ir or-! labai svarbų vaidmenį Afrikos fronte ir daug prisidė- rinti Baltijos saitai, sie Lietuvių Tautinės
kiant
sukurti
tvirtą
pa

bai
neturtingi ir vos šiaip
laivius nebuvo nė mažiausios galimybės. Prancūzai‘ ti prie galutinio Alijantų laimėjimo.
Tarybos Sekretorius.
grindą Baltijos Sąjungai
pasiduoti nenorėjo, gi kovoti prieš laivus, submarinus
Dar kartą pasitikrina faktas, kad žiauri diktato sudaryti rytojaus laisvoje P. S. Kiti laikraščiai ma taip išminta.
ir orlaivius jie skaitė nesąmoninga saužudyste. Jie iš rių politika smaugti pavergtąsias tautas ir tauteles, į
ir demokratinėje Europo loniai yra prašomi šį ko Infliacija yra priešas,
sirinko trečią išeitį: visus savo laivus paskandino.
sveikatą jiems neišeina. Ta išvada pritaikintina viso je. Turint galvoje, kad ry munikatą persispausdinti, kurio tu negali matyti.
Ta Toulono tragedija sukėlė prieš Hitlerį visą kio plauko diktatoriams — rudiems, juodiems ir rau tojaus Europos pagrindai tai palengvins LTT sekre Nugalėk ją Karo Bonų
prancūzų tautą. Prancūzai savo tėvynėje aktyviai ko- doniems.
•
K. ir jos santvarkos metme- toriatui darbą.
sutaupomis.
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Toulono Tragedija

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

SUEZO KANALU
Prie Timsah ežero, į vakarus nuo kanalo,
grybo greitumu išaugo Izmailijos miestas,
dabar turįs apie 25.000 gyv. Jis pramintas
Khedivo Izmailo pagarbai, kurs pristatė Egipte tiek daug puikiausių rūmų ir labai
daug prisidėjo prie kanalo prakasimo. Būda
mas 75 km. nuo Mediteranos, taigi netoli ka
nalo vidurio, Izmailijos miestas tapo kanalo
darbų ir įstaigų centru. Tai gana moderniš
kas ir jaunas miestelis, neturįs savy dides
nės įdomybės. Bet ir jo apylinkėse rasta ne
maža faraonų laikų istoriškų liekanų, ku
rios išgabentos į Egipto muziejų Kairan.
Šiek tiek į šiaurę nuo Izmailijos sutinka
ma EI Gisr kalnelius, kur Suezo kanalui te
ko peržengti aukščiausią savo tako vietą ir
prasikasti pro aukštumas apie 17 metrų auk
ščiau jūros paviršiaus. Nuo šitų menkų auk
štumų vis dėlto matyti plačiausi reginiai į
visas žemų lygumų puses: ilga vandeninė
mėlyna kanalo gija, Kartieji ežerai ir net Si
najaus kalnai. EI Gisr visai apleistas kai
mas, kurį primena tik Šventosios Mergelės
koplyčios ir moske’s griuvėsiai. Bet truputį
į šiaurę, abiem pusėm kanalo yra keletas
mažučių oazių, išmėtytų smėlio jūroje.

45-me kilometre nuo Port Saido, rytinėje
kanalo pusėje smėly išsitiesusi guli garsioji
EI Kantara (reiškia: tiltas), pro kurią eidavo
senasis arabiškas kelias iš Egipto į Siriją. Ji
yra pietiniame pakrašty Menzaleh ežero. O
senovėje EI Kantaros pietuose buvo kitas
negilus ežeras Ballah, EI Kantara, tartum
tiltas tarp dviejų milžiniškų kontinentų: Azi
jos ir Afrikos. Per čia iš Azijos Afrikon plū
do žmonių bangos, čia įvykdavo mūšių dau
gybė ir iškasta čia daug istoriškų liekanų,
primenančių faraonų laikų ir Graikijos kul
tūrą. Ir Didžiojo karo metu pro čia bandė
turkai ir vokiečiai įsiveržti Egiptan ir nu
kirsti didžiausią Britų Imperijos susisiekimo
arteriją, bet buvo atmušti.
Gruodžio mėn. 12 d. jau "Visai sutemus at
sidūrėme prie Port Saido ir kitą rytmetį pa
matėme arti krantinės, prie ilgos ir plačios
šare (gatvė) ei Sultan Husein išsirikiavusius
4-5 aukštų modemiškai gremėzdiškus namus
kur ant jų mezdrų matėsi didelėmis raidėmis
parašai: Scotch Whisky, Parfums d’Orsay ir
kiti. Tai ne tik tipingi, bet ir simbolingi pa
rašai. Kas gi taip vykusiai atstovaus Škoti
jai, kaip degtinė Whisky? O parfumerija, ar
gi ne tipingas Prancūzijos produktas? Pate
kęs miestan pamatai daugybę dar kitokių
skelbimų ne tik arabų, bet ir anglų, praneū
zų, italų, graikų ir armėnų kalbomis. Visų
pasaulio dalių interesai čia kryžiuojasi, bri
tų ir prancūzų kultūrinės įtakos konkuruoja,
o visų Mediteranos pajūrių ir Mažosios Azi
jos tautos visur' čia sutinkamos ir savotišku
savo gyvenimo spalvingumu dar labiau padi

dina žmonių mozaikos nepaprastą margumą.
Port Said dabar turi daugiau kaip 120.000
gyv. ir vis dar sparčiai auga. O juk prieš ka
nalo pradžią čia nebuvo dar jokio miesto.
1883 m. jis turėjo tik 17.000 gyv. Arabiškai
jis vadinamas Bor Said, pagarbai Khedivo
Said, kurs viešpatavo nuo 1854 iki 1863 m.,
pratiesė svarbiausius Egipto geležinkelius
(iš Kairo į Aleksandriją ir Suezą), rėmė ka
nalo kasimą ir padarė šaly kai kurias refor
mas. Port Said pasistatęs mažame trikam
piame pussaly tarp Mediteranos iš šiaurės,
Menzaleh ežero iš pietų vakarų ir kanalo iš
rytų. Geležinkelis jį pasiekia iš pietų pusės
eidamas visiškai kanalo pakraščiu. Jo gat
vės tiesiakampės, išplanuotos pagal moder
niškų miestų pavyzdžius. Namai aukšti, mo
derniški. Tai nei gatvėse, nei namų architek
tūroje nepamatysi didelės Rytų įtakos, bet
gyventojų žymi dauguma, jų gyvenimo bū
das ir nešvarumas vis dėlto priklauso Ry
tams.
HIMNAS RYTAMS
Pasakiškieji Rytai, Saulėtekio šalys!... Jū
sų vardas rieda, kaip blizgąs perlas per mili
jonus jaunų lūpų, žavi tūkstančius svajingų
sielų, ilgesiu pripildo vakariečių širdis, kaip
negęstanti žvaigždė slenka beribiuose mėly
nuose skliautuose... Iškepintos, išdžiūvusios
šalys, kur dygsta ir auga tik pasakos, legen
dos ir atsiminimai. Faraonų, burtininkų, ka
ralių, kalifų ir šeikų šalys. Lakiųjų žirgų,
kantriųjų asilų ir apokalipsiškų bestijų —
kupranugarių šalys... Šalys blizgančių pa

puošalų, smilkalų ir brangiųjų kvepalų. Aris
tokratiškos praeities šalys, tiek amžių vado
vavusios mūsų planetai, davusios jai religi
jas ir pranašus. Egiptas, Arabija ir Palesti
na - šventa, legendariška ir heroiška trejybė,
kaip begalinė giesmė virpėjusi mano jaunys
tės sieloje. Jeruzalis, Mekka ir Memfis-El
Kahira, kaip magiškas žmonijos siurblys, jūs
siurbėte ir tebesiurbiate maldininkų, turistų
ir mokslininkų begalinį tvaną iš visų pasau
lio kampų...
Štai ir mano jaunystės svajonės jau išsi
pildė. Iš netikėtos pusės, iš tolimų dausų
kraštų, didžiųjų Indijos vandenų platybėmis
laivas užnešė mane į nusvilintą Arabiją, į Ni
lo slėnj, į akmenuotą Judėją... Iš tolimos ša
lies, iš gintarinės Lietuvos, šalies dainų ir
pasakų, žaliųjų rūtų ir ošiančių girių, kurių
smalingi sakai ir kvapai nenusileidžia Rytų
smilkalams... Iš amžių snūdurio pakilusios
tautos, kurios įtempti muskulai rengiasi
skelti ugnį, kurios jaunieji auga į milžinus ir
rengia pasauliui naują, puikią dvasios puo
tą... Į šalis, kur brendo žmonijos civilizacija
ankstyvosios istorijos aušroje. Iš šalies, ku
ri šimtmečiais išlaikė svetimųjų ir svetimie
siems sučiauptas lūpas ir surauktą kaktą ir
kuri dar netarė žmonijai savojo žodžio. Į
spalvingas šalis, kurios maudosi šviesos jū
roje, kur viskas marga ir mirga. Iš šalies, kur
padangių debesys ir istorijos migla priden
gia ir užtušuoja spalvų ir charakterių aštru
mus...
(Bus daugiau)

Penktadienis, Gruodžio 4, 1942
Vilnius.
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11452. Tutoraitytė, Birutė
11524.
Urbantienė,
Česlova11630.
Vaičiulienė,
Ona,
45,
11650.
Vailokaitis, Juozas
jnardas), 45, ūkininkas, gyv. v.
11587. Ūsienė - Pušinaitytė
tas), 16, mokinys.
(Bronius), 16, mokinys.
Ireną,
gimusi
1918.
gyv. vieta Sutkiškis, Šiaulėnai. (Motiejus), 61, kunigas, gyv. v.
Širvintai, šešuolė.
11557. Urbonavičius, Algirdas 36.
11453. Tutoraitis, Algirdas
11525.
Urbąptienė,
Juzė
(Jo11631. Vaičiulytė, Ona (Mo Kaunas.
11490. Undorovičius, Jonas
11588. Usaitė, Eugenija (Jo
(Bronius), 14, mokinys.
tiejus), 16, gyv. vieta Sutkiš
11651. Vainenauskienė, Elž
(Stasys), 44, ūkininkas, gyv. v. nas), gimusi 1897,
11558. Urbonavičiūte, Birute nas), 15.
11454. Tutoraitis, Auksas
kis,
Šiąulėnai.
gyv.
vįeta
Naumiestis.
bieta, gyv. vieta Bieliūnai, AnŽarėnai, Telšiai.
(Vytautas), 10.
11589. Ūsas, Algis (Ignas), 7.
(Bronius), 8.
11632. Vaičiulis, Antanas tanava.
11526. Urbonavičius, Vladas,
11491. Undorovičienė,
Ona
11590. Ūsaitis, Jonas - Salia (Motiejus), 12, gyv. vieta Sut
II559. Urbonavičius, Albina
11455. Turėk, Juozas (Jo
30, plumberis, gyv. v. Vilnius.
11652. Vainikonis, Juozas
(su 3 vaikais), 34.
monas (Janas), 40, mokytojas, kiškis, Šiaulėnai.
nas), 39, darbininkas, gyv. vie
11527. Urbonavičius,
Zigmas P l1560* UrWdv»,
- Zygmunt
7
(Matas), 47, gyv. vieta Žaga11492. Uogintas, Petras, 47, (Silvestras)
36
gyv. vieta Verpiai, Pageležiai. 11633. Vaičiūnienė, Agota, 67,
ta Vilnius.
riškiai, Garliava.
11591. Usąįtienė, Verutė (An
tt’v ‘
T - /T
(Jonas),
gimęs ....
1890,. darbinia11456. Tvorogalovienė, Sta ūkininkas, gyv. vieta Šimoniai,
gyv.
vieta
Radviliškis.
11528.
Urbonaite,
Juze
(Jo-J
9
w
11653. Vainilavičienė, Bronė,
~ į ’' *
~~
įkas, gyv. vieta Vilnius.
tanas), 28.
nislava (Antanas), 34, slaugė, Pasvalys.
11493. Uogintienė, Morta nas), 39, mokytoja, gyv. vieta Į
T7rKwwwiūkininkė,
gyv. vieta Kalinikai,
11634. Vaičiūnaitė, Bronė
11592. Usaitytė, Danutė (Jo11561. Urbonovič, Zigmas
gyv. vieta Vilnius.
(Juozas), 43, šeimininkėKudirkos Naumiestis.
(Vincas), tarnaitė, 24, gyv. v. Raseiniai.
11457. Tvorogalovaitė, Danu
11528.
M*
Antanas
(
4
eijuiia,
naa)
mokipė.
(Bus daugiau)
11494. Uogintaitė, Bronė (Pe
5 l onrrr vinto Vorninkrmvo
I
1 l
IT
?
11593.
Usaitytė,
Birutė (Jo Kaunas.
tė, 10.
te^aantoa.,
1885, »
..
11562. Urbonaitė, Julijona, nas), 4.
11458. Tvorogalovas, Zbignie- tras), 18.
dinys,
gyv.
vietą
Kaunas.
11495. Uogintas, Petras (Pet
ATSPAUSTA
vas, 7.
KLtrvnalFmUsi 1883’
Vietą GruW 11594. Usiąienė, Marija (Pet11530. Urbelienė,
ras), 17, ūkininkas.
*
‘
Joniškėlis.
ras), gimusi 1913, šeimininkė,
11459. Talačka, Balys, gimęs
K. I. PRUNSKIO
11496. Urbaitis, Antanas (Sta (Mykolas), gimusi 1901.
1912, policininkas, gyv. vieta
11531. Urbelytė, Dalė (Anta-Į 11563- UrbšYs’ Juozas’ 45’ gyv. vieta Vilnius.
sys), 30, samdinys, gyv. vietą
Vertinga Knygutė
Anykščiai.
nas), gimusi 1931.
buvęs 11281611,0 relk- milusteris- 11595. yabąlas, Antanas (An
Šiaudinė, Kiduliai.
tanas), 3Q, kąsininkas, gyv. v
\_r
t
|gyv. vieta Kaunas.
11460. Tarušelis, Petras (A11532. TT
Urbehs, Jonas (Ką-|®
TT
11497. Urbaitis, Antapas
Komunizme ir Revoliucija
11564. Urhsiene, Mare (Pra Kaunas.
leksandras), gimęs 1898, knygi
»
>
(Stasys), 32, samdinys ,gyv. v. zys), gimęs 1913, karininkas, nas), gimusi 1895.
11596. Vabalienė, Veronika,
ninkas. Molodečnas.
Amerikoje”
Kriaušaičiai.
gyv. vieta Miegenai, šilviškiai.
11565.
Udovskis,
Eustachy
30, pardavėja, gyv. v. Kaunas.
11461. Tiškevičienė, Marija,
11498. Urbavičius, Bronius I 11533. Urbelionis, Stasys
(Julijonas), 42, biznierius, gyv.
11597. Vabalas, Mečius, (Če Kiekvienas Lietuvis perskaitęs šią knygutę, pamatys,
65, šeimininkė, gyv. v. Palan
(Jurgis), 36, mokytojas, gyv. v.| (Stasys), 21, employee, gyv. v.
kokį ‘‘rojų” Amerikoje ruošia komunistai.
slovas), 33, leitenantas, gyv. v.
vieta N. Vilnia.
ga.
Vilnius.
Jėznas.
11462. Trinkunienė, Sabina,
Savo knygutėje gabus rašytojas K. J. PRUNSKIS
11534. UrWa, Pptras (Atrta-1
Vį#CaS Radviliškis.
11499. Urbavičienė,
Adelė nas). 27, karininkas, gyv. vjptpl
11598- Vąbąlienė, Albina, 30,, įro<įo dokumentais, kaip komunistai nori Amerikoje
55, ūkininkė, gyv. vieta Kroš(Julius), 24.
y. Kretkąmpis, Lekėčiai.
tai, Rokiškis.
sugriauti demokratiją ir įvesti kruviną diktatūrą; kaip
11500. Urbavičius, Vytautas Ukmergė.
11567. Umežius, Antanas 11599. Vąbąlas,
Antanas jie nori panaikinti nuosavybę, užgriebti bankose žmo
11463. Ubeika, Kazys (Felik
11535.Urbickis, Jon^as 28, (Jerod(TOU)
w
(Bronius), 6.
(Juozas), 57, ūkininkas, gyv. nių kruvinu prakaitu uždirbtus pinigus ir panaikinti
sas), 49, mokytojas, gyv. vieta
T. Kau^s,
11501. Urbonavičius, Juozas darbmmkas. gyv. vteU Suutar,
vietą Lasąyičiai, Veisėjai.
Šiauliai.
(Jonas), 29, dailydė, gyv. vie ^ĮIMS Urbonas Adomas (A- 115S8' Urae4iua’ badas (Pra- 11600- Vąbąlienė, Paulė, 50. Amerikoje tikėjimo laisvę.
11464. Ubeikienė, Elena, 44.
ta Pabradė.
Knygutę
1Į6Q1- Yąbąląs, Albinas (An
:___ u..:,™
Simęs 1807, tartainkas,
11465. Ulenas, Matas, 44, po
damas), gimęs 1900, batsiuvys,
tanas), 27, ūkininkas.
g. vieta Vilnius.
11502. Urbonavičius, Vytaulicininkas, gyv. vieta Vilnius.
gyv. vieta Bagtąi
11602. Vabalas, Jonas (Antą11569. Umežienė, Ona (Ka
11537. Urbonienė, Aleksan
išleido
zys), 65, šeimininkė, gyv. vieta nas), 25.
dra (Mykolas), gimusi 1898.
Užsisakykite Tonika Pas Mas
TĖVAI PRANCIŠKONAI
11603. Vabalas,
Vytautas
Umiežiai, Dotnuva.
11538. Unbcmąitė, Birutė (Ą11570. Umiežaitė, Alina (Ba- (Antanas), 21.
Ji turi 32 pusi. ir pardavinėjama tik savikaina —
Pristatom geriausį toniką
domas), 14, gyv. vieta Babtai.
11604. Vabalas, Pranas (An
Įys),43.
11589. Urbonas, Mykolas (ĄPiknikams, Vestuvėms,
po 10 centų.
11571. Umiežaitė, Albina tanus), 17, mokinys.
domas), 12.
Krikštynoms ir visokiems
11005. Vabalaitė. Renė (An*
“KOMUNIZMAS ir REVOLIUCIJA AMERIKOJE”
11540. Urbonas, Pranas, 29,
Parengimams.
1 11572. Uscilo, Antąąąs (My tanas), 10, mokinė.
darbininkas, gyv. vieta Kaunas,
yra geriausią dovanėlė
11007. Vadopalas,
Petras
kolas), 28, gyv. vietą Žirmū
K
prieinamos*
Vilijampolė.
KALĖDOJIMO METU.
(Juozas), gimęs 1912, karininnai.
Į154Į. Urbonienė, Stefa (Juo
kas,
gyv.
vietą
Vilnius.
1Į573.
Usnys,
VTądąs
(Antą
Myopia Club Beverage Co.
Gerb. Klebonai ir “Varpelio” Platintojai, malonėkite
zas), 27.
Vagerys, Stasys (Vla
nąs), gimęs 1906.
mums skubiai pranešti, kiek prisiųsti Jums knygučių.
1Į542. Urbonas, Algimantas
das), 39, darbininkas, gyv. vie
Grattep AveM
Islington flass.
II57Ą Usonis, AjfnflHgp (Jo(Pranas), 8.
Adresas:
ta Viliuug.
11543. Urbonas,
Antanas Inas)’ B®*8 1906’ P<^icininltas’
Tel. Dedham 1304-W
FBANęi^AN FATOKS
m Vagenanė, Eleonora
(Andrius), gųngs 192ft, dąily-Į?^-v‘ęU T^ai;
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lSOį-R
Pittsburgh, Pennsylvania
Uševičienė, ' Stasė (Jonas) 23, siuvėja, gyv. vieta 310 Orchard Street
dė, g. vieta Lapiai, Kaunas.
* 11575.

Kalėdų švenčių proga, pasveikinkime savo gi
mines draugus, ir prietelius su liętuviškomis-katąlikiškomis atvirutėmis.
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LDS Studijų Rateliams Teisybė Apie Amerikos Oro Jėgą

yiCTORY

Lietuviai Bofnhtfduoiama*
ameLonjant
9
■v
■■ op

(LKFSB) Šiomis dieno
Office of War Informa motoras dar nebuvo išto
bulintas,
todėl,
kad
oru
mis
gautas laiškas iš Lon
tion išleido 30 puslapių ra
dono, kuriame pranešama,
portą apie Amerikos oro šaldoma rūšis buvo pilnai
kad Londono lietuvių baž
pasekmingą.
Irgi
“
superjėgą, kuris aiškiai ir išmin
nyčia ir taip pat klebonija,
tingai nušviečia tą visą da chargeris”, kuris palaiko
nežiūrint bombonešių ata
lyką. Raportas išaiškina lėktuvą aukštumoj, kada
kų, tebėra
nepalieątos.
daug nesusipratimų, kurie labai greitai skrenda dar
UNITED
I. BAŽNYČIOS NAUDA
Taip gi yra sveikas ir ge
egzistavo dėlei priešingų ir nebuvo ištobulintas. Bet
rai darbuojasi lietuvių
Katalikų Bažnyčios, tos nenugaliamos mūsų Gai kartais
nepainformuotų šie du trūkumai jau dabar
STATE S
klebonas kun. Kaz. Matu
taisomi.
nuomonių.
lestingojo Dievo įstaigos, tiesioginis ir svarbiausias
laitis. Jau kiek seniau
tikslas yra išganyti sielas ir užtikrinti mums amžiną Reikia atsiminti du daly Nei viena tauta negali
bombos yra sugriovusios
laimę danguje. Tačiau ir žemiškuose dalykuose ji yra ku, kada svarstome oro numatyti oro karo reikala
salę, kur lietuviai turėda
šaltinis tiek daug ir tokių didžių gerybių, kad rodosi jėgą — pirmas, kad išban vimų, ypač kada kiekvie
vo susirinkimus. Dabar
jos svarbiausias tikslas būtų užtikrinti mums žemiš dymas mūšyje yra vienin nas karo patyrimas veda
lietuviams tenka nuomo
kąją gerovę. Ir iš tikrųjų, kur tik Bažnyčia įsigalėjo, telis tikras būdas išbandy prie naujų bandymų. Kada
tis kitą. Sugriautoji salė
jį tuojau pakeitė visus dalykus ir įskiepijo į žmonių mui kovos lėktuvo; antras, Jung. Valstybės dar neiš
AND
nebuvo lietuvių nuosavy
tobulino skysčių šaldomą
širdis dorovės dėsnius. Ji išugdė naują civilizaciją ir kad lėktuvas yra pastaty
bė. Dabar Londone, nors
motorą, britai ir vokiečiai
naujas doroves, kurios pirmiau buvo žmonėms nežino tas paskirtam darbui. Tai buvo atsilikę su oro-šaldoaliarmų, pranešančių apie
mos. Visos tautos, kurios pasidavė jos įtakai pagarsė gi “Bell P-39” nors netin mu įnžinu. Vokiečių pir
lėktuvų puolimą būna ga
jo savo aukšta kultūra, savo teisingumo jausmu ir sa kamas aukštumo takti mos linijos kautynių lėk
na dažnai, bet patys vo
koms, kurios vartojamos
kiečių bombonešiai retai
vo prakilniais darbais.
Anglijoj, yra puikus gink tuvas su oru - šaldomu
kada Londoną bepasiekia.
las rusų ir aleutų frontuo motoru pasirodė prieš ke
ŠMEIŽTAI PRIEŠ KRIKŠČIONIS
Dauguma lietuvių jauni
lis mėnesius.
Vienok visais laikais yra daromi priekaištai, sa se.
mo išėję arba į karą ar
kant, kad Bažnyčia esą priešinga teisingiems civilinės Kitas pavyzdys yra re Amerikos karininkai tu
Skraidomosios rėjo skaitytis su dar kitu suomenė gali tikėti, kad ger. Nepaprastai gerai pa- prie apsaugos darbų, taip
valdžios siekiams ir visiškai netinkanti valdžiai pagal kordas
kad lietuviškos parapijos
sunkumu, kuris nelietė
įrengimai sirodė kovose. Vienas iš veikime daugiausia daly
bininkė visuomeninės gerovės ir pažangos platinimui, Tvirtovės (B-17). Dažnai priešo. Jie negalėjo numa palyginamai
kritikuojamos, Skraido
ko teisingai ir natūraliai siekia kiekviena tinkamai mosios Tvirtovės atliko tyti, kur jų lėktuvai bus mūsų alijantų bus geresni, pasaulyje sunkiausiai ap- vauja vyresnio amžiaus
priešo”, raportas sa- ginkluotų bombanešių. Ga- žmonės.
tvarkoma valstybė. Nuo pat pirmųjų amžių Krikščio- eresnį darbą, negu nuo jų naudojami. Vokietija ir negu
Ii dienos metu bombarduoko.
"vs taip neteisingai kaltinami, ir dėl to buvo neapken buvo tikima. Spalių 10 die Japonija su nustatytais akuriems
karo
Tiems,
v ti iš didelės aukštumos, be Douglas SBD (Dauntti ir persekiojami; nes jie, kaip buvo sakoma, esą nos užpuolimas Prancūzi gresijos planais galėjo sta, .. .. . .strategija yra įdomi, pa- lydinčių kovos lėktuvų apv;- jtyfeės priešai. Toliau, Krikščioniškoji religija bu jos — didžiausias bile ka tytLlekt.U?‘L?V>;!£dl"t1?'1 duodame sąrašą Amerikos saugos. Turi 50 kalibro less; kariuomenės aviaci
joje to tipo lėktuvai žino
abelnai laikoma visų nelaimių priežastimi, kurios da įvykdytas — įrodė, kad planus, bet Amerika be jo lėktuvų. Reikia atsiminti, sunkiuosius
kulkosvai mi kaip A-24). Vienu, oruaip tankiai spaudė valstybę. Bet tikrumoje, tai būda- Skraidomosios Tvirtovės kių agresijos norų negalė kad lėktuvai vis keičiasi. džius. Geriausiai tinka šaldomu motoru. Standar
vp tik teisinga bausmė, Dievo leista, už tautų nusikal galėjo nuskristi iki savo jo numatyti, kur ji turės
bombardavimams dienos tinis karo laivyno aviaci
KOVOS
LĖKTUVAI
kariauti.
Pirmiausia,
mūsų
tikslo ir grįžti atgal nepai
metu, bet pritaikomas jos nardomasis bombane
timus.
lėktuvai
buvo
pritaikinti
sant
priešo
stipriausios
oCurtis
P-40.
Vienu,
skysbombardavimams ir naktį
Toki apkaltinimai teisingai erzino šv. Augustino
apsaugojimui mūsų pa- čiu - šaldomu motoru. Iki (naktį bombardavimai at šis, operuojąs nuo lėktuv
Dozicijos
su
jų
naujaisiais
gabumus. Jis savo žymiame rašte: “Apie Dievo Mies
nešių. Tos kategorijos ge
Taigi mes pir_ i šiol padaryti šeši žymesni liekami iš nedidelės aukš- riausias pasaulyje lėktu
tą”, taip aiškiai išdėstė Krikščioniškosios išminties ir stipriausiais Messer- kraščių.
miausia išvystėme ilgų-ke
reikalingumą ir naudą visuomenės gerovei, kad rodo schmitts. Tas lėktuvas pa lionių bombanešius, kurie pagermimai, kaip pav., tumos, netolimose distan- vas.
sekmingai veikia įvairiose
si, jis ne tik savo dienų Krikščionis apgynė nuo visų aplinkybėse — karštose atsuktų mūsų priešus toli Kittyhawk ir Warhawk ti- eijose su žymiai didesniu Douglas TBP (Devastapuošė. Didelis smogimo bombų kroviniu.)
neteisingų apkaltinimų, bet visiems amžiams įrodė, ir lietingose Saliamonų sa nuo žemės. Karo pradžio pajėgumas, gerai apšar- Consolidated B-24 (Libe- tor). Vienu, oru-šaldomu
kaip tie apkaltinimai yra p riešingi tikrajai tiesai. Ta lose ir šaltose ir ūkanotose je mes neturėjome greitų vuotas, didelis nardymo rator). Keturių, oru - šal- motoru. Išbandytas kovo
čiau blogi palinkimai šmeižti Bažnyčią nebuvo palai Aieutų, smėlių dykuomose “interceptor” ‘ lėktuvų, to greitumas, neprakiuriami domų motorų su super- se prie Midway. Geriausias
dėl, kad mes nenumatėm bakai gazolinui (ypatybės, charger. Didelėms aukštu- torpedinis bombanešis, odoti.
ir mūsų pakraščiuose.
Kitas pagrindinis svars dalyvauti oro kautynėse kurios yra visuose Ameri- moms, tolimoms distanci- peruojąs nuo lėktuvnešių.
NAUJI SUMANYMAI
užjūry, ir toksai lėktuvas
joms ir bombardavimuose Be viršminėtų lėktuvų yDaugelis, iš tikrųjų, mėgino sudaryti visuomenės tymas yra balansuotos oro mums nebuvo ' reikalingas kos lėktuvuose).
jėgos. Gaminti tiktai vie
Bell P-39 (Airacobra). labai tikslus.
ra dar patruliniai bombatvarką pagrįsta kitokiais dėsniais, negu Katalikų nos rūšies lėktuvą,, pavyz čionai.
Vienu, skysčiu - šaldomu VIDUTINIŠKI IR
nešiai, kariuomenės trans
Bažnyčios užtvirtintais, Vėlesniais laikais, naujas į- džiui, bombonešį,
būtų Kitas svarbus dalykas motoru. Vėliausiuose moLENGVIEJI
portai, paprastieji trans
statymo sumanymas platinamas daugelyje vietų, ku- pragaištinga. Balansuota yra tinkama oro-puolimo deliuose piloto regėjimo aBOMBANEšlAI portai, “žiogai”, arba lėk
. ris, sakoma, padaręs didelę įtekmę į visuomenės iš- jėga reikalauja visokių rū perspėjimo sistema (air kiraitis žymiai padidintas.
tuvai ryšiams palaikyti, ir
vystimą ir pažangiosios laisvės įvedimą. Tačiau, nors šių lėktuvų — trumpos-fce- raid warning system). Ki Ginkluotas kanuolėmis iri North American B-2o daugelis kitų. Visi lėktu
daug įvairių pastangų buvo daryta, yra aišku visiems, lionės, greitai - kilančių, nijos oro puolimo įspėjimo kulkosvaidžiais. Pajėgus (Mitchell). Dviejų, oru- vai yra geri, daugelis jų ykad negalima išgalvoti geresnio būdo statymui ir val “interceptors” (pastoti ke sistema — viena iš geriau žemam pikieravimui — šaldomų motorų. Greitas, ra geresni už priešo. Ky
skrenda tolimas distanci- lanti produkcija turėtų
dymui valstybės, kaip to, kuris paeina iš Evangelijos lią), ilgos - kelionės, stip sių pasauly — padėjo Che- (ground strafing).
nnault
’
o
skraidančius
tig

North
American
P-51
Jas ir Pakelia didelį krovi- duoti Jungtinėms Valsty
mokslo. Taigi Mums atrodo, kad tai yra labai svarbu riai šarvuotų lėktuvų dėl
rus
sunaikinti
218
japonų
(Mustang). Vienu, skys- ni- Jam neprilygsta joks bėms geriausią pasaulyje
ir Mūsų Apaštališkos užduoties pareiga, palyginti apsaugos bombanešių, torlėktuvų
prieš
84
savo.
Kristaus nurodymus su naujai skelbiamais sumany pedo lėktuvų, žvalgybos, Todėl, kad tokios siste čiu - šaldomu motoru. Vie- kltas to UP° lėktuvas. Bū karo medžiagą.
mais apie valstybės tvarką. Mes tikime, kad aiškus lengvų, vidutinių ir sunkių mos nebuvo Fort Darwin nąs iš greičiausių pasauly- vo panaudotas Tokio bomje kovos lėktuvų. Kaip ir barduoti.
transporto
tiesos spinduliai išsklaidys klaidos ir abejonės ūkanas, bombanešių,
praeitą
vasario
mėnesį,
S
abu pirmieji lėktuvai, gali Martin B-26 (Martian). "Darbininkas" Atperka
lėktuvų,
patruliavimui
ir
taip, kad visi matytų tiesingą gyvenimo įstatymą, ku nardintojų.
iš 10 Amerikos lėktuvų to skraidyti tik apribotum DvleįĮ oru-šaldomų motoSenus Rekordus
rį jie esą įpareigoti sekti ir pildyti.
kios
pačios
rūšies,
kaip
aukštume, tačiau ta kliuPanašus B-25 tipui,
Lėktuvo gamintojai, ne
skraidantieji
tigrai
varto

tis
dabar
jau
pašalinama,
taip
pat
vienintelis savo Jei kas turite senų plok
žiūrint kokios rūšies lėk
VISUOMENE IR AUTORITETAS
jo
Kinijoj,
buvo
sunaikin

štelių - rekordų, nenumesLockheed P-38 (Lightn- klaseJe;
tuvą turi pagaminti, vis
Nesunku yra suprasti kokia būtų valstybės tvar turi keisti savo planus. Pa ti. Praeitą rugpiūčio mėn., ing). Dviejų, skysčių - šal- Douglas A-20 (Boston ar kite jų — atneškite “Dar
ka ir jos būdas, jei ji būtų tvarkoma pagal Krikščio vėlintas 1,000 arklio-jėgos, ikada perspėjimo sistema domų motorų naikintuvas. Havoc). Dviejų, oru-saldo- bininko” administracijon,
niškojo mokslo dėsnius. Žmogaus prigimtis verčia jį jam vis atliks perviršis, buvo pagerinta, tos rūšies Labai geras didelėms auk-1 mV P10^01"1!- Pritaikomas į- 366 W. Broadway, So.
gyventi civilinėje draugijoje. Atskirai, vienas, jis ne kada bus sunaudota užtek lėktuvas nušovė 12 iš 47 štumoms, tolimiems skri- girioms operacijoms. Pla- Boston, Mass. ir už kiek
gali gauti sau to, kas yra būtinai reikalinga gyveni tinai jėgos lėktuvą pakel japonų lėktuvų be jokių dimams ir gerai apgin- cla2, naudojamas Europoje vieną seną plokštelę gau
site vieną centą.
mui, neturi priemonių išvy styti savo protinius gabu ti į orą .Jis turi tada nus nuostolių. Tą patį mėnesį, kluo tas. Naudingas lydėti lr EgiPteAmerikos
lėktuvai
Azijoj
mus bei išlavinti valią. Taigi Dieviškosios Apvaizdos tatyti kiek šio perviršiaus
aukštai skraidančius bom
nušovė
75
priešo
lėktuvus
yra skirta, kad žmogus gyventų sąryšyje su kitais ir duoti išsikėlimui, tolumui,
banešius.
SMA6U MELSTIS
Republic P-47 (Thuntaip jo reikalavimai būtų patenkinti.Bet jokia drau gazolinui, ginklų, šautuvų ir prarado 15.
Iš Geros Maldaknygės
gija negali išsilaikyti vienybėje, jei kas nors jai ne ir bombų svoriui. Viskas Ateityje, mes turime bū- derbolt. Vienu, oru-šaldo
vadovaus, neduos nurodymų, neskatins visų sąžinin- turi būti atlikta, turint o-iti prisirengę prie vis au mu motoru. Sunkiai šar
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
gai dirbti visuomenės gerovei. Taigi, kiekviena civili- į merĮyje specialų darbų, dėl i K^įcių nuostolių tarp vyrų vuotas ir pasiekia nepa-H
už labai nupigintą kainą:
zuota bendruomenė privalo turėti valdantį autoritetą, :k^° lėktuvas paskirtas. į ir e WU> a
musų o- prasto greitumo didelėse
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių
$2.50
ir tas autoritetas, nemažiau, kaip pati bendruomenė, Į
iejais techniškais išsi fensyvas bus pagreitintas. aukštumose.
Turėti
geresnius
lėktuvus
DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro virše
Jung. Vąls'tyGrumman P-4-F (Wildturi savo pradžią prigimtyje, už tai reikia pripažinti, vystymais
liai, 192 pusi------------------------- ------------------------35c.
bės dar nebuvo pasiekę jos visose kategorijose, negu cat). Standartinis karo
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos
kad Dievas yra viso autoriteto Davėjas. Iš čia seka, priešų, kada karas prasi- į mūsų priešų, yra beveik laivyno kovos lėktuvas.
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ------------ $1.25
kad visa bendruomenės valdžia yra iš Dievo, nes Die dėjo. Skysčių šaldomas negalimas dalykas. “Vi- Geriausias žinomas to tipo
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00
vas vienatinis ir aukščiausias pasaulio Viešpats. Visa,
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
lėktuvas operuoti nuo lėk
su kablke_______________ _______________■■■■ $1-50
be išimties, turi Jam priklausyti, Jam tarnauti. Taigi, Dievo valia yra, kad būtų valdantis autoritetas, ir kad tuvnešių. Oru - šaldomu
PULKIM
ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
kas turi teisę valdyti, ją turi tik iš Dievo, aukščiausio tie, kuriems, jis duotas, turi taip valdyti ir tvarkyti, motoru su supercharger.
555 pusi------------- _-------------.......................... " ...... $2.75
jo Valdovo. “Nėra galybės, kaip tik iš Dievo” (Rom. kad viskas sutiktų su Dievo valia.
Aukštam skraidyme pri
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi.------------- ----------- --65o.
(Bažnyčia sako, kad piliečiai turi klausyti valdo lygsta japonų Zero tipui.
13, 1).
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė,
vų, nes jų valdžia iš Dievo ir jie įpareigoti Dievo klau Turi suglaudžiamus spar
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
AUKŠČIAUSIAS VALDOVAS
na popiera, Juodi kolenkoro viršeliai...........
$2.50
nus, todėl lėktuvnešiai gali
syti.
Valdovai
turi
taip
elgtis,
kaip
Dievas
įsako.
Jei
Bet teisė valdyti nėra būtinai surišta su kokiu
GYVOJO
ROŽANČIAUS
PASLAPTYS
......................
20c.
sutalpinti apie 50% dau
valdovų
įsakymai
yra
priešingi
Dievo
įsakymams,
ta

DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai.
nors ypatingu valdymo būdu. Gali būti vienokia ar ki
da toki įsakymai yra neteisėti, ir piliečiai jų neprivalo giau tokių lėktuvų.- Sun
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina .................. $1.50
tokia valdymo forma, kad tiktai rūpintųsi bendruome
kiai šarvuotas ir gerai ap
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 288 puslapiai. Kaina ............. 1.--------- $1.50
nės gerove. Tačiau, nežiūrint kokia būtų valdžios for pildyti).
ginkluotas.
ma, valdovai visuomet turi žinoti, kad Dievas yra
MALOŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
Klausimai Apsvarstymui
SUNKIEJI
328 puslapiai. Kaina ..................................................... 65c.
aukščiausias pasaulio Valdovas. Jis turi valdovams
BOMBANEšlAI
"DARBININKAS"
pavyzdžių ir įstatymų valstybės tvarkyme. Dievas 1. Ar Bažnyčia naudinga žemiškam žmonių gyveni
Boeing
B-17
(Flying
Formui
taip sutvarkė pasaulį, kad iš regimųjų daiktų, mes
366 W. Broa<įway,
So. Boston, Mass.
tress). Keturių, oru-šaldo2.
Koki
užmetimai
daromi
Bažnyčiai
galime suprasti Jo dieviškąjį norą, vedant visą sutvėraų motorų su supercharrimą prie galutinio tikslo. Panašiai ir bendruomenėje, ’ 3. Kada reikia valdovų klausyti ir kada ne ausy i.

Popietiaus Leono XIII Enciklika
Krikščioniškoji Valstybių
Konstitucija

BUY

WAR

BONDS

STAMPS

Penktadienis, Gruodžio 4, 1942

DARBININKAS
lietuviai kareiviai rašytų į
“Darbininką”, kad mes Norwoodiečiai galėtume sužinoti
apie mūsų kareivėlių gyveni
mą.

LAWREMCE, MASS.

NORWOOD, MASS.

DIDELIS KAILINIŲ PASIRINKIMAS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

pp. Pazniokų, gyv. 58 Heaton
Avė., jau trečias sūnus, Gaspa
ras išėjo karo tarnybon. Jonas
yra kur nors užsienyj, Juozas,
rodos, tebėra Madison, Wis.

I. J. Fox moteriškų kailinių firma savo krautuvėje turi platų ir
įvairų moteriškų kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis kainomis.
Žiema čia pat, įsigykite elegantiškus, šiltus kailinius dabar, kada
jų yra didelis pasirinkimas ir nepakeltos kainos. Mūsų krautuvėje
galite nusipirkti kailinius su mažu įmokėjimu, o likusį balansą mo
kėti pagal savo išgalės. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite,
kad Jums patarnautų mūsų firmos lietuvis atstovas p. Bernardas
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis primieruos Jums
kailinius pagal Jūsų figūrą ir skonį. Per jį pirkdamos kailinius, su
taupysite 10% nuolaidos.
IŠMAINOME SENUS Į NAUJUS — Jei turite senus kailinius ir
nudėvėtus, ateikite į mūsų krautuvę ir išmainykite juos į nau
jus. Už senus kailinius
mes duosime Jums di
delę nuolaidą, kada įmainysite ' į naujus.
Taigi, kam vilkėti se
nus, kada galite pa
tll WASH1NGTON STREET
keisti į naujus?
BOSTON, MASS.

Sekmadienį, lapkričio 29 d.,
Sekmadienį, lapkričio 22 d.,
Šv. Pranciškaus parapijos baž- laike sumos Šv. Jurgio lietuvių
Pereitą savaitę buvo sugrįžęs
nyčioje, 3 vai. po pietų, įvyko par. bažnyčioje kleb. kun. S.
nepaprastos iškilmės — kano- Kneižis suteikė Moterystės Sa- praleisti Padėkonės šventę p.
niško įsteigimo Šv. Rožančiaus kramentą p. Bronei Dalelytei VincasKudirka, Jr.,kuris yra
brolijos. So. Bostono lietuvių su Pranu Rainiu iš Worcester, vedę«P- G.Valatkaitę irdabar
parapijos asistentas, kun. K. Mass.
yra JunS- Valstybių Laivyne.
Jenkus, pasakė gražų iškil-' Jaunosios tėveliai pp. Daleliai Vincas gerai atrodo, padidėjo
mėms pritaikytą apie Šv. Ro- iškėlė šaunias vestuves Eikš aP^e ^0 svarų. Tas parodo, kad
Šančių pamokslą. Žmonių buvo svetainėje. Dalyvavo apie pus- J31® laivyno darbas eina į sveilabai daug, ir Rožančiaus kuri- trečio šimto žmonių iš įvairių katą.
! Visiems mūsų kareiviams ir
mo ceremonijos padarė žmo- ; kolonijų.
Jaunavedžiai
pp.
Pranas
ir
jūreiviams linkime geriausių
nėms gilų įspūdį.
Bronė Rainiai gavo daug svei- sėkmių.
Iš Tikėjimo Platinimo centro kinimų, linkėjimų ir brangių
1
Bostono buvo rodomi paveiks
dovanų.
Baisioje tragedijoje — Colai apie Vatikaną ir kitas šalis.
Vedybines atostogas pralei- coanut Grove gaisre žuvo keleGruodžio 6 d., Moterų Sąjun- ūžia Georgia valstybėje. Džiau- tas ir iš Norwoodo, tarp kurių SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI Jugoslavų Švente, Jų Slaptoji Armija riausybę, kurios min. pir
mininkas yra Slobodan
gos kuopa turės programą. Bus £iasi turi “swell time”. Rašo: yra ir Alena Usevich (Jusevi- Moterų Sąjungos kuopos Ka
Juvanovič.
“Having a swell
time. čiūtė), kurios tėveliai skaitosi lėdinis vakarėlis įvyks gruodžio
suvaidintas veikalas ir šiaip ki
(LKFSB)
Gruodžio
1
d.
Jam
kliudė
komunistai,
14
d.
pp.
Adomaičių
RakausWould’nt mind staying here lenkais, bet greičiausia yra sutokių pamarginimų.
Rožančiai
all winter. Well we’ll be having lenkėję lietuviai. Ji dirbo Bos- kų namuose, 4 St. George Avė. yra Jugoslavijos šventė, bet su tais apsidirbęs jiTą vakarą įvyks ir susirinki- Ši valstybė apėmė 95,558 sai dabar turi patrankų, į
Kas metai, Padėkos dienoje, our Thanksgiving dinner at the tone — grožio salone.
“Darbininko” administracijo
mas Kursų komisija pageidau- kvadr. mylias ir turėjo slaptą radijo stotį kalnuo- i
moterų bei merginų pašelpinė Beach tomorrow.
Į
_________
je galite gauti puikų Rožančių
*
1
Šv. Elzbietos draugija turi sa
“Frank & Bunny”
Sekmadienio vakare, lapkr. ja, kad visos narės, kurios da- * 16,200,000 gyventojų iš se, net panaudoja aviaci po S1.10 su prisiuntimu. Turime
vo šv. mišias, kuriose visos napp. Daleliai Norwoode ir pp. 29 d., parapijos svetainėje įvy- lyvaus tą vakarą, praneštų iš kurių katalikų apie trec- ją.
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų
Lietuvos^ Vieninta.
užsieniet-gauti. tuojau užsisakykita. t:
rėš dalyvauja. Ir šiais metais, Rainiai Worcesteryj yra nuo- ko parapijos metinis parengi- arnoto Komisijai. T, vakar,
Padėkos dienoje, įspūdingai širdus parapijų ir jų organiza- mas. Iš priežasties karo, šiais lęle25 «ntų venSTbra^: rini bendravimas: lietu- moteris priimta į ėetnikus I užsakymumoney orden arba
praleista. Mūsų klebonas kun. cijų nariai - rėmėjai.
metais parapija neruošė meti- i. Vakaro programa prt- vių delegacijos yra lan- ?uvo Rūta Mitchell, sesuo
XX
P. M. Juras atlaikė šv. mišias Linkime jaunavedžiams malo- nės vakarienės. Padarė Karo
dės lygiai 7:30 vai. vakare,
Rusios Jugoslavijoje ruo- bng. gen. Mitchell. Ją bu*Broadwa*
ir pasakė pamokslą.
naus vedybinio gyvenimo.
bono laimėjimą. Laimėjo p. Ja______
štus
kongresus.
Lietuvių
vo
vokiečiai
sugavę
ir
bu-Į
Boston,
Mass.__________________
Aušrelė.Į
------------blonskienė. Kleb. kun. S. KneiPereitą savaitę susirgo p. B. katalikų vadai yra turėję ^4 sušaudę, bet tada dar
Karys Jonas Kulišauskas, žis parodė gražius judamus paAdomaitienė. Bet jau dabar kontaktą su kroatų kat. Amerika buvo neutrali ir
kurio tėveliai gyv. Folan Avė, veikslus, pasakė kalbelę. TaipJuozas Kasinskas
jaučiasi stipresnė sveikatoje, vadu Mačoku Jugoslavi- savo pilietę išgelbėjo. DaAlbert R. Barker
dažnai rašo laiškus ir siunčia gi varg. A. Slapeliui vadovauIne.
Linkune pasveikti.
joje. Dabar pažymėtina ^ar J* gavo laišką iš četni-,
įvairių žinučių, kurias su įdo- jant, pp. V. Rakauskienė, A.
Pirmiau—Pope Optical Co.
-—— .
nepaprastai atkakli jugokurie šaukiasi pagal-; Laidotuvių Direktorius
mumu skaitome. Tai energin- Novikienė ir V. Baltaduonytė Pereitą sekmadienj pas pp. gl
rti
kova prieš bos- Ta amerikietė prade- Patarnavimas Dieną ir Naktį
Kada Juma reikalingi akiniai
gas
karys.
Jis
yra
“
Darbininsudainavo
keletą
dainelių.
Įžan
Adomaičius
iomaidus ir Rakauskas lan- ofcupa£tus Jų partizanai da Jiems organizuoti rink
teiskite mums išegzaminuoti aki
602 Washington Blvd.
ko” skaitytojas. Ragina ir ki- gos nebuvo,
lr pritaikinti akinius. Mes padaro
kėši viešnios is Worcester, vadinami
četnikais ir havas’ °. vėliau . ruošiasi
me dirbtinas akis.
BALTIMORE. Md.
tus lietuvius karius rašyti į
Varg. A. Šlapelis kalbėjo Mass.
______
jiems vadovauja gen. Dra- Pat*
ja*s jšrvfeu
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
laikraštį “Darbininką”. Dėko- trumpai apie parapijos chorą,
Telephone Plaza 8595
Trečiadienių vakarais, para- ja Mihailovič. Jisai yra 47 kovot ^ugoslavai turi
WORCESTER. MASS.
Llmoainal
visokių reikalu.
jame
Jonui
už
žinutes.
kuris
dėl
karo
yra
sumažėjęs,
275 Main SL,
Webcter, M
Pageidaujama, kad ir kiti ir kvietė visus, kurie tik turi Į P1 J08 svetainėje, St. James metų amžiaus. Jo tėvai Lont»^e sudarę savo vybalsus, ypač buvusius choris- Ave ’ įvyksta Raudonojo Kry- paliko jį jauną našlaičiu,
tus įsirašyti į chorą.
žiaus lietuvių skyriaus kursai.
tėvų mirties j įauklėjo
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

A , , .
,
1 Pereitą šeštadienį, lapkričio
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja,„„tai
tuo_„
Į28 d. apsivedė Dr. Jurgis AVar*
jau įsigyk labai naudingą knygą _ "VALGIŲ Kalinis ir kleboną kun. Knei-'
(vensiaekas), sūnus pp. J.
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be * lank&’ P .T- MitcheU’ienė ir u. Ver,iackų. gyv. 564 Plea-

dėdė, armijos pulkininkas,
jau 1912 metais ūsai koJ
vpm

typipq

Hitva

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

SV. JONO EV. BL. PASALPINėS

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
sožeistas Didžiojo karo
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
metu jisai už narsumą lai- 625 E sth «- *»• Bvston. Ma»,
Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi- ( neJzl2į
kun ^rįžda‘ sant st. Jungtuvės įvyko švč. mėjo aukštus atsižymėji- viceK^niSf-Banionienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
gaminti IS visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
k lk-t dukters D Onos M
parapijos bažnyčioje, mo ženklus ir buvo tris
Rast. _ ona ivaskiens,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
t.nn e------------- «---savo ™sto dukters p. Onos Waltham, Mass.
kartuS
sužeistas.
Už
ne440
E. sixth st., So. Boston, Mass.
Prot.
Ražt. — Jonas Glineckis,
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — Manikaites vestuvėse, sustojo n_ Tnr<Hc
•
u
-•
Fin. Rast. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Norwoode Pemakvoius rvto° J? Warren 3™ karo pritarimą valdančių poli- 4115 waahington sl, Rosiindaie, ! Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
rnairvojus, rytSveikiname ir linki- tikai ir už priklausymą
Tet Parkway 2352-w.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
jaus dieną grįžo į namus —Na-I
~ ■
, ■
~
.
““ r* —iždininkė— Ona staniuliūtė,
"Darbininkas"
me
geriausių
sėkmių.
pne
slaptos
organizacijos,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
---------------—..r. ! Tvarkdarė— Ona Mizgirdienė,
366 W. Broadway,
So. Boston. Mass shua, N. H.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
- -------------------------------------Adv. Povilas Sykes, turįs ofi- Jls ^UVO vadovybes nūs- M8 E Broadway. s. Boston. Mass. Maršalka — Jonas Zaikis,
SU savo broliu adv. Benja- dumtas į menką poziciją.
gl-Eizbtet^Auk^amytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
*** minu Sykes, 681 Washington Tą laiką jis panaudojo Draugija savo susirinkimus laiko kas
Y
T
7° .» studijoms baigė karine a- antrą, antradieni mėnesio, 7:30 vaLį Draugija laiko susirinkimus kas tre
SVARBUS
PRANEŠIMAS
Y St., šios savaitės pradžioje
iŠJ . . ’
®
V
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
j ėią sekmadienį kiekvieno mėnesio
Y
& vyko medžioti į Maine valsty- kademU4 ir net vėliau bu- Visais draugijos reikalais kreipkitėsi 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Y
pinJieni, gruodžio 7 vo attache čekosloyakijo*>~*<*<>*
’ 492 E. ’th SL. So. Boston. Mass.
Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DA £IZ. Gris
Y
Grįš pirmadienį, gruodžio . . .
...
_ .
Y BAR. Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam... Y, d. Linkime jam laimės parsi- Je ir Bulgarijoje. Susipa-,
Valgomų Daiktų Krautuves
Y Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su ♦♦♦Įvežti mešką ar ką kitą. CSN žinęs su Jugoslavijos ap
Y malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.
saugos organizavimu jis
❖
PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik Y
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
rado jį netiksliu ir padarė
Y
t į mūsų krautuvę pasitarti.
fORCKTER, MASS.
priekaištų karo vadovybei bis, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Y
ir kad
maloniai
patarnauja.
į bilę kurią
Y
MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių, X ŠV. "VARDO DRAUGIJOS
už ką jo vos nesušaudė. šviežius
įraljtUVęproduktus
pasakykite,
jų skelbimą
matėte Nuėję
Darbininke”
Y S26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių
Liko gyvas, bet vėl buvo
-------------NARIŲ DĖMESIUI
Y mažų Radios po $19.95 ir aukščiau. Consoles po $49.95 ir aukščiau. Au Y
Y
Gruodžio 5 d., 7 vai. vakare, nustumtas į mažą poziciY
Povilas Bushmanas
Perkins Markei
Y tomatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš Y šv. Kazimiero parapijos svetai- J4- Tik kai Jugoslaviją o- 48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
Y čiau; Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč. Y nėje, 41 Providence St., įvyks kupavo vokiečiai, jisai Telephone COLumbus 6702
VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru Y šv. Vardo draugijos metinis Pra<Jčjo partizaninį karą. Į
Y
753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
Y varomais šepečiais. Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš Y
♦i* susirinkimas. Kviečiame visus
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.
Dorchester. Mass.
COL 1981
Y
t narius ateiti į susirinkimą, nes
❖ čiau, motoru varomi šepečiai.
DAYTON, OHIO
LEMPOS — Floor Lamps, Table Lamps, Boudoir Lamps, 98c ir auk
bus valdybos rinkimas, kad
t
ščiau.
Office
&
Home
Desk
Lamps,
Fluorescent
ir
Regular
Mazda,
$1.95
SKMmrtE ir PLATINKITE
paskui
nebūtų kokių nepasiten
i
Y
šeštadienio vakare, lapkričio
ir
aukščiau.
Y
kinimų, jog valdyba negera.
du syk savaitinį laikraštį
FDCTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo Yi Žinote gerai, kad valdyba pati' 28, parapijos svetainėje įvyko
X
shower
”
p-lei
Amelijai
Čikarescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.
Y
neišsirenka. Taigi privalome nauskaitei pagerbti, kurios ves
“Darbininką”
❖
SUN
LAMPS
ir
Therapeautic
Lamps
nuo
$1.98
ir
aukščiau.
*♦*
dalyvauti
šiame
metiniame
su❖
tuvės su Joseph C. Augustas įFIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
Jis yra tikras tavo draugas
Y
X sirinkime ir išrinkti veiklią val- vyks Naujų Metų Dienoje, sau
Elektrikiniai
Laikrodžiai
nuo
$3.95
ir
aukščiau.
Trokšti
laimės ir teisybės — skaityk
Y
Įdybą 1943 m.
sio 1, 1943, šv. Kryžiaus lietu
Silex
&
Westinghouse
Coffee
Makers,
Toasters,
Broilers,
Roaster,
Y
V. K .Barysas,
vių par., bažnyčioje. Susirinko
Y
“DARBININKĄ”
♦T* Hair Dryers, Table Stovės, Hand Massagers, Cocktail Shakers and CarProtokolų Raštininkas. skaitlingas būrys lietuvių mo
X pet Sweepers. Electric Rangės — $179.50 and up.
terų ir merginų ir buvo suneš
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
X
We have a large variety of Batteries & Radio Tubes, also Electrical
ta gražių dovanų. Būsimi jau
Pusei metų .—..... —................. $2.00
Wiring Material, such as Sockets, Switches, Lamp Cord, B. X, Receptacnavedžiai abu priklauso prie
Imant sykį į savaitę metams...... $2.00
les, etc.
Šv. Kryžiaus parapijos, p. Juo
Pusei metų ............................ .... $1.00

Union Electrical Supply Co., Ine.
180 Federal St., Boston, Mass.
TELEFONAS
Kasininkas £
Samuel Kaufman,
LIBerty 2337
^♦^♦^♦♦^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦^^

zas C. Augustas yra L. Vyčių
96-tos kp. narys.

Šv. Petro draugija rengia eucherį parapijos svetainėje, sek
madienį. gruodžio 13, 3 vai. po
pietų.
F.A.G.

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”
366 West Broadway,

South Boston, Mass.

Penktadienis, Gruodžio 4, 1942

DARBININKAS

Aukojo Intertypos Fondui

F«r Vicfry.
ILS.DEFENSE

BONDS
STAMPS
Paliko du broliu. Palaidotas
gruodžio 3 d., 10 v. r., iš Šv.
Petro par. bažnyčios.

ZINUTĖS

Dėkojame už linkėjimus. Pra
Lapkr. 30 d., staiga mirė,
šome parašyti “Darbininkui”
Camey ligoninėje, Pranciškus
savo įspūdžius. Lauksime.
Gruodžio 3 d., 9 v. r., iš Šv.
Zarveckas, 52 metų, 8 CovingPetro par. bažnyčios, iškilmin
ton St. Paėjo Papilės parapijos.
Didžiojo Bostono Com
gai tapo palaidota Pranciška
Amerikoje pragyveno 32 metu.
munity Fondo Vajus
Juodeikienė, žuvusi Cocoanut
Grove gaisro tragedijoje. Ji tik
Sausio mėnesį prasidės Di
DAKTARAI
liepos 5 d., 1942, ištekėjo už
džiojo Bostono Community
Pranciškaus Juodeikio, dabar
Fondo vajus, kad surinkti ma
Tri KirklanH 7110
tinio leitenanto. Kun. Dr. K.
žiausia $7,800,000.00, kurie šio
Urbonavičius atgiedojo iškil
karo metu taip reikalingi išlai
PmiIm Lundas,
mingas šv. mišias. Asistoje da
kymui ligoninių,
sveikatos
(Lietuvž gydytoj*).
lyvavo: kun. K. Jenkus, kun. J.
centrų, sušelpiami suvargusių
Skalandis
ir
kun.
J.
Žuromskis.
šeimų
ir tt.
400 Broadway,
Į paskutinį jai patarnavimą at
Cambridge, Mass.
silankė minios žmonių, kurių
Aptemdinkite Šviesas
tarpe liūdėjo jos jaunas vyras
Valandos: Nuo 2 iki 4
"
Nuo 6 iki 8.
motinėlė Elzbieta, dvi seserys
“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo Karo vadovybė įsakė
ir du broliai. Melskimės už mi lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny nuo šios savaitės pradžios
šviesas na
rusius. Melskimės ir už užkietė čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti aptemdinti
muose, krautuvėse, gatvė
TeL ŠOU 2806
jusius nusidėjėlius.
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:

MB.,

Ir. J. L Pašokantis
DR. AMELIAE. RODD
OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.
ISO VALANDOS:—
h i • ryto Iki 7 vai. vakaro

,
D'

Seredomis:—
uo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

d. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas

Specialybė—Akių, Vidurių
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
"Vartoja vėliausios konstruk
cijos X-Ray Aparatą.

Seserų namelio fondui auka
vo N. N. $25.00, N.N. $10.00,
Adomas Aleksiūnas $5.00 ir
Pigagų šeima $2.00. — Ačiū.

Anglijos kariuomenės protes
tantas kapelionas, E. H. Lewis,
stebiasi iš savo kareivių. Jis
suradęs, kad jo protestantai ka
reiviai tik penki iš šimto težino
Viešpaties Maldą — Tėve Mū
sų. 15 nuošimtis kareivių nepri
klausą prie jokios bažnyčios.
85 procentas nesą buvę jokioje
krikščioniškoje bažnyčioje.

So. Boston, Mass.

Sekmadienį, po Mišparų, Mal
dos Apaštalavimo draugija lai
kys ypatingas pamaldas, baž
nyčioje, ir programą salėje,
vadovybėje Direktoriaus Tėvo
Prano Aukštikaln' R T

Lietuvis Dantistas

Sūnus ir Žentas Dėvės
Šamo Tarnyboj

Pritaiko Akinius
Vai. nuo 2—4 ir 7—8

534 Broadway

A. L. Kapočius

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir prieteliams tokias Kalėdų dovanas, kurios bus naudin
gos ir ilgai atmintinos. Naudingiausios ir ilgai tvė
rių dovanos, tai gera knyga ir geras laikraštis.
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, ne
didelio formato, odos apdarais, apskritais kam
pais, auksuotais kraštais maldaknygė, kurios dy
dis atitinka kaip vyrams, taip ir moterims. Puiki
Kalėdų dovana dėl suaugusių žmonių. Kaina $2.50
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo
ti kraštai, kaina — $1.25.
Laikraštis "DARBININKAS" eina du sykiu
į savaitę.
Metams....................... $4.00
Pusei metų................... $2.00

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
3G* W. Broadway,

So. Boston, Mass.

se ir visur kitur, kad nesi
J. Aczas, Chicago, III............................................... $6.00 veržtų šviesa į lauką. Įsa
J. Laukaitis, Randolph, Mass................... -............. 1-00 kyta užtepti automobilių
Legionierių Bankietas
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Mrs. R. Kavalauskas, New Britain, Conn............. 1.00 didžiąsias priekines švie
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn................................1.00 sas iki pusės nuo viršaus, Sekmadienį, gruodžio 6
TURTAS
Miss Helen Daniels, Chelsea, Mass.........................2.00 ir automobiliais negalima d., 6 vai., vakare, Lietuvių SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn........ ............ 10.00 važiuoti greičiau, kaip 30 svetainėje įvyks Stepono Gydymas
visokių ligų šaknimis.
i Dariaus Amerikos Legio- Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
Mrs. E. Lunas, Butte, N. Dakota...... '................... 1.00 mylių per valandą.
ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
Aptemdinimo uždanga- no 317 posto bankietas. lomis
Mrs. A. Kankel, Waterbury, Conn........................ $2.00
visokių augalų lietuviškai, angliškai
lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
Mrs. L. Boredos, Scranton, Pa.................. -........... 1.00 lai ant langų ir durų turi Rengėjai kviečia visus da irligas
gįydo ir kaip reikia vartoti.
boti
užtraukti
nemažiau,
lyvauti.
Pelnas
skiriamas
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti
P. Glugodienė, Cleveland, Ohio.................. ...........1.00
doleris dabar tik 80 centų.)
J. Kačinskas, Elizabeth, N. J................................ 1.00 ^*PS du trečdaUu nu°
nupirkimui Kalėdinių bes- Kanados
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
kūčių suvargusioms sei- geriausia siųsti Money Orderiu, arba
B. Vycienė, Paterson, N. J........................... ............5.00
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)
Įsakymas turi būti vi moms.
PAUL MIKALAUSKAS
J. Zelenienė, Paterson, N. J.................................... 1.00 siems aiškus ir griežtai iš
140 Athens Street,
A. Zakarauskas, Scranton, Pa................................. 1.00 laikytas. Jeigu kas nesi
SO. BOSTON. MASS.
Gaisras City Pointe
E. Gorskienė, S. Boston, Mass................................. 1.00 laikys, tai gali būti bau
A. Lastauskas, Pittsburgh, Pa................
1.00 džiamas $5000.00.
Res. Šou 3729
8oj 4618
Trečiadienio,
gruodžio
2
J. Manikas, Hartford, Conn......................................1.00
d. rytą sudegė Head Lithuanian Furniture Co.
J. Meiron, Springfield, III.........................
1.00
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
MOVERS—
House, City Pointe, pačia
A. P. Chicago, III..............
2.00
Insured and
me pajūryje. Gaisras pa
E. Glebauskienė, Athol, Mass.................
1.00 PARSIDUODA du trijų šei darė apie $35.000.
Bonded
mynų
namai
kuriem
reikės
pa

uocal
A Lcng
A. Salteno, Canada .....................................~..... . 2.00
taisymų.
Randasi
ant
Silver
St.
Oletanoo
Chas. Grigas. Brockton, Mass................................ 1.00
Žuvo Langų Valytojas
Metinės įeigos apie $1100. Atsi
Movlng
Ant. Berzinskis, Newark, N. J............................... 1.00
šaukite “Darbininko” adm. arMrs. K. Grigas, Scranton, Pa................................... 1.00 . ba telefonu CAP 5565.
Boston, Mass., gr. 3 — 326 • 328 West Broadway
Vakar
Edward SkaletzsSo. Boston, Mass.
Mrs. M. Stankūnas, E. Vandergrift, Pa................. 1.00
(4-8-11)
ky, 20 metų amžiaus, valė
Rev. B. Moleikaitis, Albany, N. Y............................ 5.00
PARSIDUODA
dvigubos
krau?“a.rdc,.of , Tra'Je
Seserys M. K. New York................... .......... .......... 1.00
Telephone
A. Pavilonienė, S. Boston, Mass.............................1.00 turės ir penki apartoentai už ®Ute St devinto aukšto
80. BOSTON
Chas. Erosius, Rosiindaie, Mass................ ;.... ...... 1.00 $10,500. Įeigos $2,080. Randasi lan?us' Eidamas nuo vie106$
O. Marcinkienė, S. Boston, Mass............................ 1.00 Dorchester Avenue. Dorches- “.° lanS° Prie *ut°. n?P“?BayView Motor Service
Mass. m
Telefonuokite — le ir mirtinai susižeidė.
S. Bensevage, Watertown, Conn.............................1.00 ter, w
Mirė
ligoninėje.
STUOEBAKER
M. Vileikienė, Cleveland, Ohio .............................. 3.00 MacDonald KENmore 5389
Automobilių ir Trakų Agentūra
(1-4-8)
PASTABA:
Taisome visokių išdirbysčių auto
Gyvojo Rožančiaus
mobilius. Taisymo ir demonstravl
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš
mo vieta:
Paslaptys
“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš
Bronls Kontrim
Darbininkas išleido “GYVO 1 Hamlin St., ir E. 8th SU
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę » Real CONSTABLE
Estate B Insurance
JO
ROŽANČIAUS PASLAP
SOUTH BOSTON, MAS*.
JUSTICE
OF
THE
PEACE
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja
TYS” knygutės formoje. Kiek Joe. Kapočtūnas ir Peter Trečioką*
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
598 E. Broadway,
viena paslaptis iliustruota pa
Savininkai.
SO. BOSTON, MASS.
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.
veikslais. Šioje knygutėje taip
Telephone South Boston 1761
gi yra ir narystės mokesčių la
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
Res. 120 Marine Road
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
ramą ir nuoširdumą.
GRABORIAI
Tel. SOUth Boston 2483
sakymus siųskite: “Darbinin-

Lapkričio 21 d., Šv. Petro
lietuvių
bažnyčioje kun. K. Jen
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
kus per mišias suteikė moterys
Tel. SOUth Boston 2660
tės sakramentą Adelei Masiu
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
lytei ir kariui Jonui Mažeikai.
1:30 iki 6 lr nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Tą
pačią dieną, jaunieji išvyko
Subatomia nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
trumpoms atostogoms į New
(pagal sutartį)
Hampshire valstybę. Sugrįžo
lapkr. 25 d. Ta proga pp. Ma
siuliai iškėlė savo namuose
Tel. TROwbridge 6330
jauniesiems šaunią sutiktuvių
]• Repshis, M. D. puotą, kur dalyvavo artimieji
giminės. Adelė Mažeikienė-Ma(REPŠYS)
siulytė yra rimto būdo, gražiai
Lietuvis Gydytojas
išauklėta ir gerai išmokslinta,
278 HARVARO STREET
• j Dirba žymioj apdraudos įstai
Kampas Inman arti Central Sq.
goje, kaip sekretorė. PasižymėCAMBRIDGE, MASS.
j jusi savo darbštumu lietuvių
Ofiso Valandos 2—4 ir
sodaliečių tarpe. Karys Jonas
Mažeika yra rimto būdo suma
nus jaunuolis. Buvo veiklus šeimos ne tik sūnus, bet ir žen
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
jaunimo — Vyčių tarpe, pasi- tas tarnauja Jungt. Valstybių
“KOMUNIZMAS IR REVO- Į žymėjęs vaidinimuose. Dabar kariuomenėje ir kovoja ne tik
pp. Vincas ir Margaret KoLIUCIJA AMERIKOJE” —Ką tarnauja Jung. Valstybių ka ui šios šalies saugumą, bet hanskai, gyv. 57 Tentpleton St.,
tik išėjo iš spaudos šiuo vardu, riuomenėje Fort Devens.
taipgi už pavergtų tautų liuo- Dorchester, lapkričio 25 d. su
K. J. Prunskio labai įdomi bro Pp. Bolys ir Katrė Masiuliai sybę, kartu ir už savo tėvelių silaukė dukrelės. Motina ir
šiūra, kurią kiekvienas lietuvis yra ilgamečiai ir veiklūs LDS gimtinės Lietuvos nepriklauso- dukrelė yra geroje sveikatoje
perskaitęs šią knygutę, pama-' nariai ir nuoširdūs “Darbinin- mybę.
Rap. St. Margaret’s ligoninėje.
tys, kokį “rojų” Amerikoje ko” prieteliai. Ponia Masiuiienė
Sveikiname pp. Kohanskus ir
ruošia komunistai. Jų galite yra pasižymėjusi kaipo gera ir
linkime išauklėti dukrelę.
gauti “Darbininko” Adminis- sumani šeimininkė įvairiuose
Redaktoriai
tracijoje. Kaina tik 10c.
parengimuose. Yra išauklėję
Steko* Karo Tarnyboje
■
dvi dukreles Adelę, Aldoną ir
Karys Vytautas Pastolis, bu-J
PARSIDUODA
Roxbury, • sūnų Algirdą. Dabar sūnus Al- vęs Wally Jason orkestros ve Kiek laiko atgal išėjo karo
Mass. 3-jų pagyvenimų namas girdas ir-gi tarnauja Dėdės Ša dėjas, kurio orkestrą daug kar tarnybon p. Juozas Štokas, Jr.,
po 5 kamb. Namas geroje pa-.mo kariuomenėje Oolorado val- tų grojo Darbininkų Radio pro pp. Stukų, gyv. 91 Anawan
dėtyje ,naujas stogas, grindys' stybėj. Ten paskirtas lanko gramoje, koncertuose ir šokiuo Ave., W. Roxbury, ilgamečių
kieto medžio ir visi įrengimai. specialius raštininkams kursus. se, rašo iš Fort McLellan, Ala- “Darbininko” skaitytojų ir rė
Savininkė išvažiuoja į Califor- Jis yra baigęs Bentley School bamos.
mėjų, sūnus.
niją. Parduosiu pigiai. Atsišau of Accounting ir turėjo atsako- Dabartiniu laiku kareiviai la Karys Juozas Štokas yra įžy
kite į Darbininką,— 366 W. mingą darbą Sųuires ofise.
bai užimti karo pratybomis. mus pianistas. Jis yra grojęs
Taigi, dabar iš pp. Masiulių Karys Vytautas Pastelis rūpi- j Darbininkų Radio programoje
Broadway, So. Boston, Mass.
naši įeiti į Officers Training! įr koncerte. Linkime Juozui geSchool. Kompanijoj, kurioj Vy- riaušių sėkmių karo tarnyboje,
NOVKNOS
tautas tarnauja, yra dar vienas
lietuvis. Jis rašo, kad lietuviai Mokytoja Jedvyga StulgmsNOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .............. ............ 15c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .............. ........ 20c.
ir kariuomenėje pasižymi. Ka- kaitė, gyv. Waterbury, Conn.,
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagclbos. Kaina --------- 15c.
rys Vytautas Pastelis sveikina šiomis dienomis buvo nuvykus
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ........ ................................ - 20c.
visus savo draugus. Mes Imki-j į Washington, D. C. Iš sostinės
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.
me Vytautui pasiekti aukštą rtšo:
DARBININKAS
laipsnį karo tarnyboje, laimėti
“Praleidžiu linksmai laiką.
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
pergalę ir sveikam grįžti į na Geriausių linkėjimų visai šei
mus.
mai ir štabui”.

COAL-COKE-OIL

l kas”, 366 W. Broadway,
Boston. Mass.

S.BarasevičiusirSūnus
MOTERIS PAGELBINIXK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

ĮVAIRIOS KNYGOS

254 W. Broadvvay,

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
kė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama
ieimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.......... $1.00

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ___________________________ _____ $1-25

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūr.aua gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Ave.
TeL COLumbla 2537

CASPER

FUNERAL

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
labai naudinga įsigyti. Kaina tik........ ..............

25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parakė Kun. A. Alekna

50c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
parakė kun. Pr. Jukkaltis. Kaina _________

25c.

ENCIKLIKA kv. Tėvo Pijaus XI. Kaina_______

10c.

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikls, labai gražūs
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
50c., dabar parduodame po _______________

25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar __

50c.

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parakė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina -....... ................ ......... :__ $1.10
VYTIS KANKINYS (kv. Jurgis) penkių veiksmų
tragedija. Parakė V. Nagomoskis. Kaina___

So.

Joseph
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTART PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną lr naktį
Koplyčia kermenims dykai
NOTART PUBLIC

TeL BOU Boston 0*1$
Tel. ŠOU Boston 2609

#

-si
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S

HARTFORD, CONN.

RYTINIU

katalikiško Susivienymo vėlia
va.

Lapkričio 26 d. (Padėkonės
PER VIENĄ SAVAITĘ
Dienoje), Švč. Trejybės lietu
KETURIOS VEDYBOS
vių par. bažnyčioje prel. Jonas
NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
Ambotas, parapijos klebonas,
Nors karo laikas, ir jaunuo
suteikė Moterystės Sakramentą liai kiekvieną savaitę šaukiami
MALDAKNYGE
p. Onai Manikaitei, gyv. 89 karo tarnybon, bet panelės pa
Zion SL, su p. Antanu Staniu- vilioja jų širdeles.
LDS. Ctm. Apskričio Suvažiavimas Pavyko
liu, gyv. Hartforde.
Pereitą savaitę įvyko ketu
Jaunavedžių palydovų buvo rios vedybos, iš kurių dvi lietuNew Britain, Conn. — Sek-. Apskričio suvažiavimai įvyks
dešimts porų. Vyriausia pa- ,viškos ir dvi mišrios. Kaip žimadienį, lapkričio 29 d., Šv. kartą metuose iki karo pabaimergė buvo p. Adelė Vilkienė noma, mišrios vedybos labai
Andriejaus lietuvių parapijos gos. Kitas suvažiavimas įvyks
(jaunosios sesutė) ir vyriausiu' retai kada būna laimingos. Pasvetainėje įvyko LDS Conn. ap Waterbury, Conn.
pabroliu buvo p. Staniulis (jau- tartina lietuviams su lietuviais
Apskričio valdybon išrinkti
skričio suvažiavimas. Dalyvavo
nojo brolis).
j ir vedybose, kad paskui nereiiš 4 kuopų 11 atstovų ir dvi' šie: pirm. S. šriupšas; viceVestuvių bankietas įvyko pa- ketų gailėtis.
pirm. J. Bernotą; rast. B. Miviešnios.
rapijos
mokyklos svetainėje.
Vedėju išrinktas p. A. Mičiū- čiūnienė; iždininkas K. TamuDVEJOS LAIDOTUVĖS
Dalyvavo apie 300 svečių ir
nas; pagelbininku — S. Šriup- šiūnas; iždo globėjai — A.
Sutvarkė ir išleido
Pereitą savaitę mirė Pijus
viešnių.
šas; rast. B. Mičiūnienė; rapor- Kaunietis ir p. Petrukevičienė;
p.
Staniulienė
(Manikaitė)
yDievokaitis.
Paliko nuliūdime
teris p. P. Jakubauskas.
; organizatorius — P. JakubausKUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
ra pp. Juozo ir Petronės (Knei- žmoną, kuri buvo jo antra, ir
p. A. Mičiūnas pasveikino su- kas.
Savo
25-kių
Metų
Kunigystės
Sukaktuvių
Proga.
žytės) Manikų dukrelė, p. Pet šešis sūnus, vienas yra karo
važiavimą ir pakvietė kun. RaNauja valdyba iškilmingai
ronė Manikienė yra LDS 6 kp. tarnyboje.
žaitį sukalbėti maldą. Kun. Ra- pasižadėjo veikti organizacijos
Visuomet
yra
jauku
ir
malonu
melstis
iš
geros
iždininkė. Jaunoji p. Ona Sta Taipgi mirė Ona Radzišausžaitis, atkalbėjęs maldą, svei- gerovei. Pirm. šriupšas užbainiulienė
(Manikaitė)
buvo kienė. Paliko nuliūdime tris
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
kino suvažiavimą savo ir klebo- gė suvažiavimą malda. New
veikli
parapijoje
Sodalietė,
Vy dukteris ir giminaitę p. Šim
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
no kun. Pankaus vardu; parei- Britainiečiai kvietė visus va
tė ir kitų organizacijų narė. kienę.
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
ške, kad klebonas atvyks ve- karienei.
Raporteris.
Abu mirusieji palaidoti iškil
Jaunasis p. Antanas Staniulis
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
liau.
mingai
Švč. Marijos kapuose.
taip pat buvo veiklus parapijo
lATERHIRY, CONN.
Perskaitytas pereito suvažia
Lai Dievas būna gailestingas
je ir jos draugijose, kaip ir jo
“MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V* x 3y< colio.
vimo protokolas ir priimtas
Lapkričio 27 d. vakare įvyko
jų
vėlėms.
tėveliai.
vienbalsiai. Apskričio valdyba
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
Federacijos 22 skyriaus susi
Jaunavedžiai Staniuliai gavo
ir komisijos išdavė raportus.
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
Lapkričio 29 d. iškilmingai
rinkimas.
Naujos draugijos,
daug sveikinimų, linkėjimų ir
Gegužinės rengimo komisijos
būtent, Artimųjų Karių draušventėme mūsų parapijos glo
brangių dovanų.
raportas priimtas su pagyrimu.......................
pranešė,
kad
Vestuvėse dalyvavo prel. J. bėjo Šv. Andriejaus šventę, ku
Kuopų raportus išdavė atstoOOUSI^a
KAINA
TIK
02.50
draugija pradėjo veikti. Nariai
Ambotas, kun. Kripas, kun. ri įpuola lapkričio 30 d. Atlai
vai žodžiu. Pasirodė, kad kuo
moka po 10c. į mėnesį. DraugiVilčiauskas, vietiniai, ir Pravi- kyta iškilmingi mišparai ir pa
pos savo kolonijose veikia. Per
»
ja užprašo šv. mišias už karius
dence lietuvių par. kleb. kun. J. mokslas. Pamokslą pasakė sve
skaitytas Dr.
Aukstikalmo .
\
Užsakymus siųskite su money orderiu—
ir paskirtomis dienomis yra pa
Vaitekūnas. Taipgi nemažai čias kunigas J .Vilčiauskas.
(Colney) laiškas. Jis sveikino
maldos karių intencijai bažnydalyvavo iš kitų kolonijų jau Ryt dienos rytą įvyko šv. mi
suvažiavimą ir atsisakė iš pir
“DARBININKAS”
navedžių giminių, tarp kurių šios už parapijiečius ir šios pa
mininkystės. Laiškas priimtas. cl°^’
........................
T.M.
m -x
t
x oSe-l. Kortavuno
komisibuvo ir p. Teklė Mitchell, jau rapijos kareivius.
366 IV. Broadivay, So. Boston, Mass.
Skaitomas
LDS. zm
Centro
.. , vakarėlio
,
.
, . .
....
, .
ja pranese, kad tikietai gerai
nosios krikšto motina, iš Nakretonaus laiškas, kuriame de., , „ ,
,
Lapkričio 21 d. kleb. kun. M.
, .
......
~
parsiduoda. Parduota jau veik
shua, N. H.
koja
TT
_ .
. ,
j«x apskričiui uz vparamą Cen- 500 ukietx
Kortavimas
įvyks
Pankus
buvo išvykęs į KingsJaunavedžiai pp. Antanas ir
trui, sveikina suvažiavimą ir
....
. .
T ...
. gruodžio 6 d., 3 vai. po pietų,
Ona Staniuliai išvyko vedybi ton, Pa. dalyvauti kun. J. V.
suteikia patarimų. Laiškas pn- °
.
i įįtag
(Šv. Juozapo par. naujoj svetaines atostogas praleisti į Pieti Inčiuros Sidabrinio Jubiliejaus
nėj. Rengia vietinis Federacines valstybes. Sugrįžę apsigy iškilmėse.
Nutarta ir pageidauta, kad
Tiesa, darbininkai daug uždirb-' bininkui eiti namo, ir pareiškė, vens adresu 89 Zion St. Abu Kleb. kun. M. Pankui išvažia
LDS Conn apskritis rengtų Ge- 305 styrius' Kviefia vkus da3y’.
GS™j°
$2.14; Tretininkų $1.60; šv. O- davo, bet perdaug nusivargin-j kad “ne mūsų dalykas su neu- jaunavedžiai dirbo Pratt & vus, sekmadienį į dvasinę pa
gužinę kitais metais bendrai su V& ’
Whitney Aircraft kompanijos galbą buvo atvykęs kun. J. Ab
Moterų Sąjungos ir ALRKSA1. Amcnkos Raudonojo Kry- nos $1.41; Apaštalystės Maldos davo. Pavyzdžiui Casting dirb- nijistais darbininkais
romaitis.
, žiaus atstovė p. Barkauskienė $2.00. Po mažiau aukavo —Ru- tuvės darbininkai pasidarydavo
dirbtuvėje.
apskričiai^.
Taigi iš to galima suprasti,
... ,kun. M. Pensus, Sv.
_ išdavė raportą ir prašė
Federa- tos, Moterų Sąjungos, ALRK- į savaitę po $115.00. Bet dabar
Lai Dievas laimina naują
Atvyko
?
kaip svarbu priklausyti prie u- jauną porelę!
Rap. Šiomis dienomis pp. L. A. Ka
SA 91 kp. Viso suaukota 9.05. kitaip patvarkė. Darbininkai nijos ir nešioti jos ženklelį.
Andriejaus par. klebonas, ir „ ,
.
šėtų sūnus Jonas, kuris yra ka
...
..
.
.
Raudonajam Kryžiui. Taipgi
dirba tik po šešias dienas į sa
pasveikino suvažiavusius atsto, . J
,
Reikia žinoti, kad ir darbdaro tarnyboje, buvo sugrįžęs de
DĖMESIUI
..................
perskaitytas A. Raudonojo DARBAI IR DARBININKAI vaitę ir už šeštą darbo dienąf
vus ir linkėjo apskričiui geriaušimčiai dienų atostogų, pp. Ka
Darbai gerai eina. Kaikurios gauna laiką ir pusę. Dirbtuvė-!
?eriau . pagerbta unijistą
,
Kryžiaus laiškas.
Šv. Jono Evangelisto draugi šėtai yra ilgamečiai “Darbinin
šių sėkmių.
.
dirbtuvės dirbo kiekvieną dieną'se, kur dirba be sustojimo 7! ^arb,nmk*' * “ unijistais W
t,
. ix _x
jos metinis susirinkimas įvyks ko” skaitytojai.
Perskaitytas
Marianapolio’ P-, V. Jakštaitė ,atsišaukė,’ kad
i
■ žiaunai nesielgia.
T.M.
ir naktų, šeštadieniais dirbanti ‘ dienas, darbininkai gauna vieKolegijos padėkos laiškas, ku-' Pede™Ua,
sekmadienį, gruodžio 6 d., pir
Turiu pasakyti, kad ne visų mą valandą po pietų, Lietuvių
.. .
nui dėl eglaites. Paukota $o. darbininkai gaudavo atlygini- ną dieną poilsio.
ns priimtas.
_ . .
, „
,.
dirbtuvių
darbininkai turi su parapijos mokyklos svetainėje,
NEW HAVBl CONN.
mo laiką ir pusę, o sekmadie Sutartis tarp kompanijų ir uXT X _x
v -X- pirktų
■ a X , Turiningas
kalbas
pasakė kleNutarta, akadJ apskritis
,
T T Z,
.
Tr
.
,.
bonas kun. J. J. Valantiejus, niais — dvigubai tiek, kaip pa- nijos yra išsibaigus, ir neatnau- tartis su kompanijomis. Bet kampas Broad SL ir Capital
daugiau Karo bonų; paskirta .
„ „
.
Skaitlinga grupė New Ha$5.00 “Darbininko” mašinos.kun’ R Gauronskas ir komP- A- prastai gauna. Taip buvo tose jinta. Tai dabar kai kurie ne- tas priklauso nuo pačių darbi-, Ave Valdyba kvieėia visus na.
ven’o lietuvių buvo nuvykę į
fondui ir $5.00 Lietuvos trem- j
skyriaus pirmininkas, dirbtuvėse, kur yra unijos. Tai priklauso prie unijos. Yra ninku. Jeigu dauguma darbi' rius dalyvauti.
Waterbury, Conn. pasiklausyti
Sekančios draugijos pridavė buvo perdaug darbininkams , “open shop”. Darbininkai vis ninku priklausytų prie unijų,
tiniams šelpti.
Metropolitan Operos Artistės
dar negali suprasti unijų ver tai unijos išgautų sutartis su
KW
BRITAIN.
CONN.
p-lės
Anna Kaskas koncerto.
kompanijomis,
bet
mažuma
or

tės. Jeigu visi darbininkai pri
Teko
pastebėti, kad į kon
klausytų prie unijos, tai darb ganizuotų darbininkų mažai ką
DRAUGIJŲ NARIŲ
certą buvo atsilankę skaitlingai
daviai geriau įvertintų darbi gali išsiderėti. Todėl patartina
DĖMESIUI
svetimtaučių,
kurie po koncerto
ninkus. Tiesa, dabar valdžia visiems darbininkams įsirašyti
Gruodžio
mėnesyj
įvyksta
sveikino p-lę Kaskas ir gėrėjosi
i kontroliuoja algas, bet ne vien į uniją.
draugijų ir centralinių organi jos gražiu dainavimu.
algos pagerina darbo sąlygas.
zacijų kuopų priešmetiniai su
Garbė yra mūsų valstybės
Neorganizuotus darbininkus la Lapkričio 26 d. įvyko Šv.
sirinkimai, kuriuose renkamos lietuviams ir visai tautai turė
bai dažnai persekioja darbda Vardo draugijos pasilinksmini
valdybos ateinantiems metams. ti lietuvaitę, kuri savo gabu
viai, ir nėra kam pasiskūsti, mo vakaras.
Visi nariai turėtų tuose susi mais, artistiškumu ir balso gra
nėra kas darbininkus užtartų. Lapkričio 29 d. įvyko Šv.
rinkimuose dalyvauti ir išrink žumu buvo parinkta dainuoti
Kartą teko patyrti, kad darb- Juozapo lietuvių parapijos va
ti veiklią valdybą.
davis supykęs ant darbininko, karienė. Kolektoriai ir šeimi Gruodžio 6 d. įvyks Šv. Ro Metropolitan Operoj ir jau 6
davė jam sunkų darbą, kurį ninkės nuoširdžiai pasidarbavo, žančiaus draugijos susirinki metai kaip žavi skaitlingas dai
nų mylėtojų minias.
turėtų dirbti du darbininkai. o geraširdžiai žmonės gausiai
mas.
Sveikinam p-lę Anną Kas
Suprantama, kad vienas darbi aukavo, taip, kad mažai ką rei
Gruodžio 7 d., 9 vai. vakare kas, ir linkime sveikatos, kad
ninkas negali atlikti dviejų dar kėjo pirkti.
įvyks ALRKMS 38 kuopos su
bininkų darbą. Darbininkas pa
Sunkiausiai dirbo šeiminin sirinkimas. Bus ne tik valdybos galėtų ilgus metelius savo gra
žiomis dainelėmis linksminti.
reiškė darbdaviui, kad jis ne kės, nes jų daug dirba. Tačiau,
rinkimas, bet artėjant naujų
gali vienas pakelti tokių dalių, nepaisydamos nuovargio, atėjo
narių vajui yra būtinas reika
Gruodžio 3 d., 7:30 valandą
kurias turi kelti du darbinin ir nuoširdžiai dirbo, nes su las padaryti planus.
vakare
įvyko visų draugijų at
kai. Darbdavys atsakęs: “Jeigu pranta, kad dirba parapijai.
Gruodžio 14 d., 7:30 vai. va stovų susirinkimas parapijos
negali dirbti, tai eik namo”
Vakarienės
toastmasteriu kare, parapijos svetainėje įDarbdavys manė, kad tas dar buvo kleb. kun. J. J. Valantie vyks LRKSA 109 kp. susirinki svetainėje, 339 Green St.
TARS AMD RESINS
bininkas nepriklauso prie uni jus. Trumpas kalbas pasakė
mas. Šios kilnios fratemalės
jos.
Tėv«Pasrimkt||Misijif
kun. Čebatorius, kun. Dr. Bo- organizacijos vajus jau yra
Darbininkas apsirengė, ir ei gušas ir P. Jakubauskas. Cho prasidėjęs. Kiekvienas narys
Tvaria, 1942 m.
damas į namus užėjo pasiskūsti ro grupė, vad. komp. A. Alek turėtų susidomėti ir pasidar
unijos komitetui. Unijos komi siui, sugiedojo Amerikos, Ar buoti. Visi lietuviai katalikai Patterson, N. J. — šv. Kazi
tetas tuojau padarė žygį. Darb- mijos ir Laivyno ir Lietuvos turėtų priklausyti su šeimomis. miero par., lapkričio 29 d. iki
Taip parodo bešališkas, nepriklausomas
ir nesamdytas tyrinėjimas 7 vadovaujan
davis tą darbininką pasivijo himnus. Choristų grupę sudarė
Šiais metais mirė mūsų kuo gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie
čių rūšių cigaretų, kur; padarė
kelyje ir sugrąžino j darbą; at šie: pp. M. Andrikytė, A. Grėb pos devyni nariai, o prisirašė lius, C. P.
Reader’s Digest.
siprašė komiteto, ir tam darbi liūnaitė, Kanapkienė, Morkie- tik keturi. Ar ne mūsų apsilei Tamagua, Pa. — Šv. Petro ir
ninkui davė pagelbininką.
nė, Kanapka ir Kauneckis.
Re&der’s Digest darydamas tyrimą, nebandė Old Gold
dimas. Kiekvienas turime savo Povilo par., gruodžio 16—25
pakelti pardavimą, arba pažymėti viršenybę vienam iš
Štai kitas atsitikimas: darb- Taipgi kalbėjo ir komp. A A- šeimas, kurie gal yra išsisklai d., Tėvas Geraldas, C. P.
? rūiių cigaretų. paskelbiant savo magazine. Vis tik.
davis supykęs ant darbininko, leksis. Kleb. kun. J. J. Valan dę po įvairias svetimtaučių ap- TĖVAI ALPHONSAS MARIE
kaip prieš raporto išdavimą, taip ir po to. tūkstančiai
tiejus nuoširdžiai dėkojo vi
rūkytojų pasisuko j Old Gold. Pabandyk Old Gold pats—
atleido jį iš darbo. Jis kreipėsi siems darbininkams-kėms, šei draudos kompanijas. Kodėl ne
ir GABRIELIUS, C. P.,
šiandien.
pas unijos komitetą. Komite mininkėms, aukotojams ir daly prie savųjų? Ar gi savo marš
St.
GabrieVs Monasterp,
P. LORILLARD COMPANT. Established 1760
tas paklausė to darbininko ar viams.
159 Wa»hington St.,
priklausai prie unijos? Sužino Visi buvo patenkinti vakarie kiniai nearčiau kūno? Pagalvo
PASIKLAUSYKITE NELSON EOOY DAINAVIMO Iš WEEI 8 V. V.—TREČIADIENIAIS.
Brighton, Mass.
Korespondentas. kime! Stokime po lietuviškoję, kad nepriklauso, liepė dar- ne.

valstyėiu žinios

“MALDŲ ŠALTINIS”

rašto iki Kr

ašto

Rūkytojai pamaino į

oia Goia
Cigaretus

MAŽIAUSIA
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Erzinančių Savybių
Nikotino
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