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Komunistai Taikosi 
Demokratams

Earl Browder, komunis
tų partijos komisaras, ku
ris už pasų klastingą pa
naudojimą nuteistas pini
gine bausme ir kalėjimu, 
aiškina savo komradams, 
kad prez. Rooseveltas 
“stengiasi pasiglemžti ko
munistų balsus New Yor
ko valstybėje”.

Toks Browderio pasaky
mas yra aiškus blofas. 
Browderis nė nesitiki, kad 
komunistai už jį balsuos. 
Komunistų vadai tai tik
rai nebalsuos. Jie balsuos 
už Rooseveltą. Gal kaiku
rie eiliniai komunistai ir 
balsuos už Browderį, bet 
tik todėl, kad jie nesu
pranta komunistų politi
kos.

Komunistai kiekvienais 
rinkimais išstato save 
kandidatus, bet jie patys 
už juos nebalsuoja.
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Komisarai Puošiasi 
Brilijantais

— “Tass” praneša mar
šalo ženklo, vadinamosios 
“maršalo žvaigždės” apra
šymą. ši žvaigždė, duoda
ma maršalams, turės apie 
7 karatus brilijantų.

lietuvių liaudies 
Lietuviai vadai ir
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Kristau
VVashington, spalių 24 — 

Prezidentas Rooseveltas 
Įsakė sužiūrėti visą karinę 
medžiagą, kurią svetimos 
valstybės yra užsisakiu
sios, bet dar ji neišvežta iš 
Amerikos, kad reikalui e- 
sant, ji būtų panaudota 
savo krašto reikalams. Jis 
pareiškė, kad jo įsakymas 
nepaliečia išvežimui maši
nų dalių ir įrankių į sovie
tų Rusiją, sakydamas, jis 
laikąs sovietus drauginga 
valstybe.

Sovietai pavergė Lietu
vą. Panaikino visas įstai
gas, kurios buvo tikybinės 
ir tautinės. Lietuvoje už
drausta giedoti Lietuvos 
himnas, 
dainos.
veikėjai žudomi, kalinami, 
Šaudomi ir peiliais badomi, 
kurie tik nenori taip leng
vai pasiduoti Stalino Ura
nijai.

Dr. A. L. Graičiūnas, vė
jo pučiamas senukas, gal 
būt dėl senatvės nebegali 
suprasti dėl ko lietuviai 
nenori pasiduoti komuniz
mo vergijai. Jis klausia:— 
“Na, tai kas čia blogo?” 
Atsakymas: Grįžk į Lietu
vą ir pagyvenk toje vergi
joje. Gal tada pamatysi 
“kas čia blogo”. Dr. Grai- 
čiūnui, laisvėje gyvenan
čiam, “kas čia blogo”, kad 
lietuviai terorizuojami 
žudomi.

Tokio, Japonija, spalių 
24 — Japonijos vyriausy
bė pranešė, kad yra veda
mos derybos su sovietų 
Rusija sudarymui geres
nių santykių. Derybų tiks
las esąs sudarymui nepuo
limo sutarties. Stalinas da
ro visokius žygius, kad tik 
Europos karas labiau išsi
plėstų ir Hitleris ilgiau iš
silaikytų. Hitlerio veda
mas karas duoda Stalinui 
progą užgrobti svetimas 
valstybes. Nėra abejonės, 
kad Stalinas ir Hitleris y- 
ra sutarę Europą ir Aziją 
pasidalinti.

Dirba 12 Valandų— 
Išklauso Mišių
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Karaliau

ir

Komunistai Alarmuoja

Jung. Valstybių Kongre
sas priėmė taip vadinamą 
“Foreign Control Act”. 
kurį pasirašė ir prez. Roo
seveltas. Komunistai labai 
susirūpino ir dabar dėl to 
įstatymo šaukia specialę 
konferenciją. Bet Jung. 
Valstybių valdžia komu
nistų neišsigąs ir to įsta
tymo nepakeis.

Šeimos Yra Tautos 
Apgynimas
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Pasigailėk Lietuvos
Rooseveltas Įsakė Sužiūrėti 

Karo MeC.i'gų

Rusijos-Japonijos Sutartis

v •

Rumunijos Karalius 
Areštuotas Ispanijoje j I

Seville, Ispanija, spalių 
24 — Buvęs Rumunijos 
karalius Karolius, kuris 
pabėgo į Ispaniją, buvo 
dabar areštuotas ir gali 
būti pasiųstas į Rumuniją. 
Rumunijos vyriausybė 
reikalauja, kad jis būtų 
sugrąžintas ir stotų prieš 
teismą už valstybės turto 
pavogimą, 
pranešta, 
priverstas 
niją.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, saugok ir globok šios i 
šalies laisvę ir nepriklausomybę.

Geriausioji Jėzaus Širdie, kuri verkei, žiūrėdama 
į savo išrinktosios tautos nelaimes, priimk skaudžius 
mūsų tautos skausmus ir neleisk mūsų priešams vieš
patauti brangioje mūsų Tėvynėje.

Būki, Viešpatie, Karalius ne vien tikinčiųjų, ku
rie niekad nėra nuo Tavęs atsitraukę, bet ir tų sūnų 
palaidūnų, kurie yra Tave apleidę: padėk jiems vei
kiai grįžti į Tėvo namus, idant nežūtų iš vargo ir bado.

Kristau Karaliau teikis grąžinti pasauliui taiką ir 
mūsų tėvynei Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Londonas, spalių 24 — 
Laikraštis, The Catholic 
Herald, paduoda kalbom 
ištraukas, kuri buvo pasa
kyta iš Vatikano per ra
dio. Vatikano radio prane
šėjas nusako apie Rusijos 
užgrobimą Lietuvos.

Jis sako: “Sovietų Rusi
ja užgrobė Lietuvą staiga 
ir netikėtai. Per radio bu
vo paskelbta šalies gyven
tojams nesipriešinti, ir tą 
pačią dieną apie milijonas 
išbadėjusių, skurdžiai ap
sirengusių, sovietų Rusi
jos kareivių įsiveržė į kra
štą. Bombnešiai ir kiti lėk- 

Vichy, Prancūzija, spalių tuvai skraidė virš miestų, 
24 — r , J -
veikimas 
Prancūzijoje šiuo metuj “' 
smarkiai padidėjo. Pran-, silaikė 
cūzijos gyventojai gerai žydus, kurie džiaugėsi ir 
supranta, kad Krikščiony- šūkojo pamatę Rusijos 
bės mokslas yra pagrindas bolševikus. Reikia pasaky- 
bendruomenės gerovės. ti, kad žydai buvo beveik

Iš Ispanijos ■ 
kad jis nebus 
grįžti į Rumu-|

Katalikų Akcijos Veikimas 
Didėja

Katalikų Akcijos kad išgąsdinti gyvento- 
neokupuotoje Jus-

Gyventojai tvarkiai už- 
ir šaltai žiūrėjo į

Rusija Sudarė Sutartį Su Turkija

RUSIJA PAKELE DUONOS 
' KAINASHong, Kong, Kinija, spa-', 

lių 24 — Kinietė moteris,* 
kuri rengiasi priimti Kata-; 
likų tikybą, pasakė Mary- vietų Rusijoje, 
knoll vienuolėms, 
dirba 12 valandų į dieną duonos kainos pakeltos 15 
fabrike, septynias dienas nuošimčių, 
į savaitę, bet ji ne tik kas- Leningrade, 
dien ateina į vienuolyną se Rusijos miestuose, dar- 
gauti tikybos pamokų, bet bininkai dabar turi mokė- 
kas rytą atsikelia penktą ti vieną rublį už kilogramą 
valandą ir eina į bažnyčią (kilogramas yra du sva- 
išklausyti šv. mišių. rai ir dvi uncijos) juodos

New York, spalių 24 — 
Kun. Bryan McEntegart, 
kalbėdamas susirinkimui 
pabrėžė, kad Krikščioniš
kos šeimos yra tvirčiau
sias tautų apsigynimas.

vieninteliai Lietuvoje žmo
nės, kurie bolševikų už
grobimu džiaugėsi, nors 
Lietuves vyriausybė pir
miau juos gerai užlaikė, jų 
nevaržė.

“Sovietų Rusijos karei
viai, atėję į Lietuvą, nepa
žino sviesto, apelsinų, ne
buvo matę laikrodėlių ir 
negalėjo tikėti, kad viso 
ko galima gauti kiek nori. 
Taktas yra, kad bolševikų 
kareiviai ateidami į Lietu
vą, sustodavo prie namų 
ir prašydavo nors sudžiū- 
vusios duonos plutos... Pa
skiau įvyko paradai, kurie 
buvo surengti nakties me
tu, bet tie, kurie juose da
lyvavo buvo svetimi ir nie
kam nepažįstami žmonės, 
niekas nežinojo iš kur jie 
atsirado. Žymesnieji Lie
tuvos žmonės dingo. Šim
tai profesionalų ir žymes
niųjų žmonių tuojau buvo 
išsiųsta į Sibiriją. Net vi
sas Lietuvos kariuomenės 
pulkas buvo išsiųstas, nes 
kareiviai pasirodė per 
daug patriotiški. Prasidė
jo rusinimas, ypatingai 
aukštojo mokslo įstaigose, 
daug žiauresnis, negu bu
vo prie caro. Tikybos at
žvilgiu, buvo kaip ir susi
laikyta nuo viešo persekio
jimo, bet tikinčiųjų perse
kiojimas ėjo slaptai. Baž
nyčios dar neuždarytos, 
bet žymesnieji katalikų 
veikėjai dingo nakties me
tu. Katalikiškos mokyklos 
uždarytos, iš vienuolynų 
viskas išvogta, ir nors ku
nigai, didžiumoje nesuim
ti, bet jų gyvenimo namai 
nusavinti ir paskelbta, kad 
žmonės, kurie leis kuni
gams gyventi savo namuo
se, jų namai bus nusavin
ti. Tačiau žmonės Lietuvo
je pasilieka ištikimi savo 
Bažnyčiai ir labai šaltai 
atsineša į komunistų pri
žadus.”

Budapeštas, Vengrija,—Į Stalinas pasitarnavo Hit- 
Spalių 24 — Pranešama. Į leriui, ir duoda jam progą 
kad sovietų Rusija ir Tur
kija sudarė nepuolimo su
tartį, kuria reikalaujama, 
kad Turkija nesikištų į 
Balkanų valstybių reika
lus. Maskvoje pareikšta, 
kad tokia sutartis bus 
Hitleriui naudinga, nes 
sovietų Rusija išreikalavo, 
kad Turkija nesikištų į 
Balkanus. Taip Turkija, 
Stalino nustatymu, netu
ri eiti į karą prieš Hitlerį. 
Neutralizavęs Turkiją,

užgrobti Balkanus ir Grai
kiją. Atskyręs Turkiją nuc 
Graikijos, Stalinas suma
žino Hitleriui pavojų.

Lenkijos Ex-Ministras 
Areštuotas

Bucharestas, Rumunija, 
Spalių 24 — Buvęs Lenki
jos ministras pirmininkas 
Josef Beck areštuotas Bu- 
chareste už mėginimą pa
bėgti į Angliją.

Maskva, spalių 24, —So- duonos, o rublį ir 14 kapei
kų už kilogramą pilkos 
duonos. Už kilogramą bul
vių reikia mokėti 90 kapei
kų Maskvoje ir 95 kapei
kas Leningrade.

Sovietų Rusijoje visos 
įmonės, parduotuvės yra 
valstybės kontrolėje; vals
tybė daiktus parduoda, 
valstybė kainas nustato.

Valstybės tvar k y m e

diktato- 
kad ji riaus Stalino įsakymu,

Maskvoje ir 
didžiausiuo-

Stalino įsakymus niekas 
| negali pasipriešinti. Ir 

, tas darbininkų “tė
vas” įsakė, kad duonos ki
logramas kainuoja vieną 
rublį, pirkite, arba badau
kite.

Darbininkai sovietų Ru
sijoje uždirba apie 120 do
lerių į mėnesį. Jei duona 
yra tokia brangi, tai dar
bininkas negali nusipirkti 

Vokiečiai išvežė iš Lenki
jos visus brangius turtus, 
kaip tai, paveikslus, kny- 

vienas šv. gas, techniškus įrengimus, 
senus rankraščius. Visi

čias teleidžiama atidaryti

• v

Darbo Savaitė 40 Valandų
Washington, D. C., spa- savaitėje, turi gauti užmo- 

lių 24 — Keturiosdešimts kesnį už laiką ir pusę, 
valandų darbo savaitė;

žmonės neturi balso, prieš maždaug 2,300,000 darbi-!

Pleasantville, N. Y. spa
lių 24 — Pabėgėliai iš Len
kijos, pasiekę Ameriką, 
apsako, kaip naciai naiki
na jų kraštą ir žmones lai
ko didžiausioje priespau
doje. Be nacių vyriausy
bės leidimo žmonėms ne
valia susituokti; krikštyti 
ir suteikti paskutinius sa- 

I kramentus kunigams yra 
uždrausta.

Sekmadieniais teleidžia
ma laikyti tik 
mišias, išskyrus Varšuva,, 
kur leidžiama dvejas. Pa-.lenkai turi nusiimti kepu- 
prastomis dienomis bažny- res prieš nacius.

tik trims valandoms iki 7 
valandos ryte.

Lenkams uždrausta sa
vąja kalba kalbėti; kuni
gams įsakyta pamokslus 
sakyti tik vokiečių kalba; 
lenkiškos mokyklos panai
kintos.

kitų daiktų?

— Prekybos komisariato 
skyrius Vilniuje paskelbė, 
kad be jo leidimo negali 
būti pardavinėjami vilno
niai siūlai.

Minimumo mokesnis 
darbininkams pasilieka 30 
centų į valandą iki 1946 
m., o po to minimumo mo
kesnis bus 40 centų vi
siems industrijos darbi
ninkams. Pereitais metais 
mokesnis pakilo nuo 25c.
iki 30c. į valandą ir darbo neša, 
valandos sumažintos nuo skandino šešius Anglijos 
44 iki 42.

Darbininkų Radio Programa

ninku įsigaliojo spalių 23 i 
dienos vidunaktį. Taip tai. 
numato Wagnerio - Darbo 
Valandų įstatymas.

Ligšiol darbininkai dirbo 
42 valandų savaitėje. Wag- 
nerio — Darbo Valandų į- 
statymas neliečia geležin
kelio, autobusų ir sunkve
žimių linijų, krautuvių ir 
patarnavimo įstaigų dar
bininkų. Įstatymas taip 
pat neliečia kaikurių bal- 
takalnierių darbininkų —' -------------------
viršininkų, administraciji- šeštadienį, spalių 26 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
nių darbininkų, profesio- bininkų Radio programa, kurią išpildys Norwoodo lie- 
nalų, pardavėjų. į tuvių radio grupė, p. Julės Vilkišiūtės vadovybėje. Pa-

Visi kiti darbininkai, ku- sukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir kiau
ne dirba virš 40 valandų sykitės gražios programos iš WCOP stoties, Boston.

Italai Nuskandino Sešius 
Anglijos Laivus

Roma, Italija, spalių 24, 
— Italijos vyriausybė pra- 

kad jų laivynas nu-
v •

laivus Raudonose jūrose.

Kviečiame Visus Į “Darbininko” Metini Balių Šokius Spalių-Oct. 25 
7:30f vai vak

J
lks Ballroom, 8 Magazine St. Z';X, Cambridge, Mass.
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TEISĖJO DEGASIO LAIŠKAS Kodėl Angfija Kovoj®?
KUN. VIRMAUSKIUI
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Sabath Gina Rusijos Komunizmą
Royal Oak, Mieli, spalių 

24 — Sočiai Justice žurna
las, spalių 21 d. 1940 rašo, 
kad kongresmonas Adolph 
J. Sabath, Jungtinių Ame
rikos valstybių Kongrese 
apgynė komunizmą. Jis 
ragino Ameriką sudaryti 
geresnius santykius su so
vietų Rusija. Jis sakęs: 
“Kodėl Jungtinės Ameri
kos valstybės neturėtų su
daryti geresnių santykių 
su sovietų respublika?” 
Toliau jis sakęs: “Komu
nistai veikia viešai, prie
šingai nacių ir fašistų bū
dui. Komunistai turi poli
tinę partiją. Jie veikia vie
šai pagal šios šalies įstaty
mus. Jie savo kandidatus 
rinkimams įstato Komu
nistų partijos vardu. Jie 
viešai kalba per radio, ir 
taip mes žinome kur su
rasti komunistus, ne taip, 
kaip bepročio Hitlerio tar-

v •

inus; jie veikia slaptai tam
sumoje”.

Sočiai Justice rašo: “A- 
dolph Sabath iš dalies pa
sakė tiesą. Raudonieji pra
dėjo smarkiai viešai veikti 
prie dabartinės vyriausy
bės”.

Mr. Sabath kalba apie 
Hitlerio užgrobimus, bet 
nė žodžio apie Stalino už- Į 
grobimus. Pagal Sočiai 
Justice, jis pasakęs: “Ne-___ ______ _
žiūrint ką naciai, fašistai tame numeryj paskelbėme 
ar kapitalistai Amerikoje Kongresmano 
kalbėtų apie Rusiją, aš pa-; McCormack laišką su $10.
kartoju, kad Amerikos in
teresams bus geriausia pa
sitarnauta ne kritikuojant 
ar puolant Rusiją, bet 
priešingai, ieškant jos 
draugiško bendradarbiavi
mo”. Sočiai Justice teisin
gai pasmerkia tokį pareiš
kimą. Amerikos susidėji
mas su Rusija būtų di
džiausia klaida.

New York, spalių 24 — 
Kunigas James M. Gillis, 
paulistas, žurnalo The Ca- 
tholic World redaktorius, 
lapkričio mėnesio leidiny
je rašo: “Mes galime neį
sivelti į karą, jei lapkričio 
5 dieną išbalsuosime Fran
kliną Rooseveltą iš prezi
dento vietos”.

Griežtai pasmerkęs tre
čiąjį terminą, jis nusako 
prezidento nenuoseklumą. 
Jis sako: “Kas man yra 
nuostabu ir nesupranta
ma tai tas, kad preziden
tas kalba ir daro įvairius 
dalykus, kurių jo pareiga 
nereikalauja; jis teisia, pa
smerkia, grąsina ] 
tautoms, visą išdrįsta, iš-i 
skyrus paskelbti joms ka
rą, bet prieš Dievą ir žmo- i

tybių prezidentu trečiam 
terminui”.

“Prezidentas jaučia pa
vojų. Visi mes tai jaučia
me. Jis pranašauja krizį; 
taip ir mes visi pranašau
jame. Bet pavojus ir kri- 
zis nėra mūsų krašto už
puolimas svetimos valsty
bės. Pavojus yra tame, kad 
mes esame tarp karo ir 
taikos; krizis bus mūsų į- 
simaišymas į karą. Jei mes 
dabar, ar kiek vėliau eisi
me į karą, mes eisime la
biau neprisirengę kaip 
Prancūzija ar Anglija, gal 

I taip neprisirengę kaip 
(Lenkija, ar Norvegija. Sa- 

kitoms vęs apsaugojimas yra pir- 
- : mutinis prigimties dėsnis. 

Didesnė yra galimybė 
mums su Wendell Willkie 

nės meuisd pareiškia” Aš(nejsivaĮt* » kar^> kuris Pa- 
darbuojuos ir meldžiuos sake: mes neturime ko- 
už taiką”.

“Aš prisipažįstu, kad to! 
žmogaus negaliu suprasti. 
Tačiau manau, kad jis yra 
nenuoseklus ir negalima 
žinoti ką jis darys. Nenuo
seklus žmogus neturi būti 
Jungtinių Amerikos vals-

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

^Nėra Geresnės 
Degtinės 
ile Kuriam 
Butelyje

SIMCE 
1923

•' T- /r gra- filtrą* Giui!
Ait vio i II tiNG cO In Busto P*

Iš koncerto tikietų pla- yra Amerikoje gimęs ir 
tinto jų patirta, kad žmo- mokslus užbaigęs. Bet jis 
nės noriai perka koncerto, yra patriotas ir Lietuvos ir 
kuris įvyks lapkričio 17 d., lietuvių Teikalus nuošir- 
Jordan Hali, Huntington džiai remia. 
Avė., Boston, tikietus.

Bet profesionalai ne tik1 
perka tikietus, bet ir au-;auko3 Uetuvai įr Lietuvos 
koja Lietuvai ir Lietuvos 
pabėgėliams šelpti.

Kun. P. Virmauskis, Šv.’ 
Petro lietuvių par. klebo-’ 
nas ir koncerto rengimo! 
komiteto iždininkas pra
neša, kad gauna nemažai 
laiškų su aukomis. Perei-

I Tikimės, kad visi profe
sionalai, kurie tik išgali,

Londonas, spalių 24 — 
Anglijos laikraštis, The 
Weekly Review, rašo: “Ši
tas karas yra prieš Vokie
tiją; jis buvo pradėtas, ka
da vokiečiai užpuolė Len
kiją. Bet mes turime atsi
minti, kad tuo pačiu metu 
sovietų Rusija žiauriau už
puolė ir užgrobė Lenkijos 
dalį. Tačiau Anglija tepa-

Kristus Privalo Viešpatauti

John W.

00. Štai šiomis dienomis 
kun. Virmauskis gavo lai
šką ir dešimkę nuo teisėjo 
adv. Bolic Degasio iš Na- 
shua, N. H.

Teisėjas Degasis rašo: 
October 17, 1940 

Rev. Francis Virmauskis 
r.5O West Fifth Street
South Boston, Massachusetts

Dear Father:
I have been away for a few 

days and your letter of October 
7th has just come to my atten- 
tion. However, please find 
enclosed check for $10. as a do- 
nation for a worthy cause. I 
am always glad to help, in any 
way possible, the suffering of 
our people in Lithuania. The 
War Relief Committee in New 
England certainly deserves 
much credit.

I note that the Benefit Con- 
cert offers a fine program and 
I plan to attend it with Mrs. 
Degasis. *

Very truly yours,
Bolic A. Degasis

Tai gražus pavyzdys ir 
kitiems mūsų profesiona
lams. Teisėjas B. Degasis

v •

i pabėgėlių šelpimui. Jeigu; sįi-įnko kovoti prieš vieną 
į kurie neišgali aukoti, tai' 
prašomi nors tikietą nusi
pirkti.

Būkime vieningi! Tikslas 
kilnus ir remtinas. Kon
certas bus tikrai grandio
ziškas, nes programą iš
pildys mūsų įžymioji ar
tistė, Metropolitan Operos 
žvaigždutė, p. Anna Kas- 
kas. Dalį programos išpil
dys Šv. Petro lietuvių par. su 
choras, p. Rapolo Juškos Ar turtuoliai žydai - ban- 
vadovybėje. jkininkai taip diktuoja?

žmogžudį, o su kitu nuola
tiniai veda derybas ir Mas
kvos užgrobimų nepa
smerkia.

Anglija kovoja prieš Vo
kietiją už Lenkijos užgro
bimą, bet nekovoja prieš 
sovietų Rusiją užgrobimą 
Lenkijos, Pabaltijos vals
tybių, Rumunijos dalies”. 
Kodėl Anglija bendrauja 

žmogžudžiu Stalinu?

Anglija Įsako Piliečiams Apleisti 
Japoniją

Shanghai, Kinija, spalių 
24 — Anglijos vyriausybė 
įsakė savo piliečiams ap
leisti Japonijos okupuotą 
Kinijos dalis ir kur tik ga
lima išvažiuoti ir iš Japo
nijos. Amerikos piliečiams 
taip pat patariama apleis
ti tolimuosius rytus.

Japonija - Rusija Tariasi 
Sudaryti Sutartj

Maskva, spalių 24 — Di- 
plomati nj u o s e sluoks
niuose eina kalbos, kad 
Japonijos ir Maskvos ats
tovai tariasi pasirašyti ne
puolimo sutartį. Sakoma, 
kad Vokietija padariusi į-

taką į japonus, kad su So
vietais susitartų.

Šias žinias reikia imti 
labai atsargiai, nes gali 
būti paprasta Maskvos 
propaganda arba gąsdini
mas Anglijos ir Jung. Val
stybių, kad štai Sovietai 
jau tariasi su Japonija, 
kuri yra Berlyno Romos 
talkininkė. Tokia politika 
Maskva gal būti nori pa
greitinti susitarimą su 
Jung. Valstybėmis ir An
glija.

PRANCŪZIJA NEKOVOS 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Vichy, Prancūzija, spa
lių 24 — Prancūzijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
nekovosianti nei prieš An
gliją, nei prieš kokią kitą 
tautą.

Anglijos ministras Chur-J

Įvoti kitos tautos karo”,: 
i kaip su Franklin D. Roo- 
sevelt, kuris nusprendė, 
kad kitos tautos karas yra 
musų pačių. Ir jei mes ne
norime “skęsti ar plaukti, j chill atsišaukė per radio į 
gyventi ar mirti, išlikti ar Prancūzijos gyventojus, 
žūti” su kovojančia Angli-1J --- —------
ja, tai geriau neįsivelkime j 
į karą. Mes galime į karą;

| neįsivelti, jei lapkričio 5 
dieną išbalsuosime Fran
klin D. Rooseveltą iš pre
zidento vietos”.

Kunigas Gillis ne tik nu
rodo Roosevelto nenuose
klumą užsienių reikalų po
litikoje, bet taip pat pa
reiškė, kad trečias termi
nas laužo Amerikos tradi
ciją ir būtų rimtas smū
gis Amerikos demokrati- 

J jai, jeigu išrinktume Roo- 
1 seveltą trečiam terminui. 
Į Baigdamas raštą, jis pa- 
1 žymėjo, kad Katalikų Baž- 
i nyčios įstatymai leidžia 
• vienuolynams išrinkti per- 
;dėtinius trijų metų termi
nui” su galimybe būti ant
rą terminą”, bet nėra tre
čiojo termino.

i gyventojus, 
kad jie neklausytų Hitle
rio ir nesiimtų paskelbti 
karą prieš Angliją.

Faktas yra, kad Hitleris 
turėjo pasitarimus su 
Prancūzijos vyriausybės 
nariais ir reikalavęs, kad 
Prancūzijos laivynas padė
tų jam vesti karą prieš 
Angliją. Už tai jis pažadė
jęs Prancūzijai .geresnes 
taikos sąlygas.

Į
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Hitleris turėjęs pasitari
mą Paryžiuje su Pierre 
Lavai. Kaip tikrai buvo su
sitarta negalima šiuo me
tu žinoti, tik pareikšta, 
kad padarytas didžios 
svarbos nutarimas.

Dabartinis Prancūzijos 
vadas, Petain, esąs griež
tai tam priešingas, bet La
vai likęs pildyti Hitlerio 
reikalavimus. Sakoma, 
kad Petain atsisakysiąs 
nuo ministro vietos ir La
vai būsiąs Prancūzijos va
das.

Kadangi pats Hitleris 
kalbėjosi su Lavai, aišku, 
kad sutarimas jau pada
rytas. Hitleris darąs spau
dimą, kad Prancūzija jam 
padėtų Angliją nugalėti.

Anglija Bobarduoja Vokie
čių Tvirtoves

Londonas, spalių 24 — 
Anglijos lakūnai išmetė 
1000 bombų į įvairias vo
kiečių tvirtoves, padegė 
fabrikus, aliejaus sankro
vas, subombardavo laivus 
ir aerodromus. Gi vokiečių 
lakūnai bombardavo Lon
doną, Liverpoolį, Glosgo- 
wą ir Bristolį.

Asmenys, Kurie Tfti, Kad 
Yra Amerikos Piliečiai, Bet 

Neturi įrodymų

Jau praėjo devyniolika 
šimtmečių, kaip Šv. Povi
las, tautų apaštalas, šau
kė: “Kristus privalo vieš
patauti”. Tai buvo žodžiai: 
visoms tautoms ir visiems 
amžiams, Tai buvo atsa-! 
kymas pasipriešinusiomsj 
minioms, kurios Piloto 
kieme šaukė: “Mes neno-. 
rime, kad Šitas Žmogus ' 
mums viešpatautų”. Ir pa
gal savo žodžius jie atme
tė Kristų ir prikalė Jį prie 
kryžiaus. Nelaimingi žmo
nės!

Kuris iš šių šūkių šian
dien skamba? Šventojo 
Povilo ar žydų? Vienas ir j 
kitas. Vienas jų gerovei ir 
amžinajai laimei, kitas 
pasaulio baisioms nelai
mėms ir amžinai pražū-i v • •ciai.

Kristus yra Dievas, ka
ralių Karalius, vyriausias 
Teisėjas ir Vyriausias į- 
statymų Davėjas. Jam 
“duota yra visa valdžia 
danguje ir žemėje”. Taigi 
ir valstybė neturi neribo
tos valdžios, jos valdžia y- 
ra ne iš savęs, bet iš Dievo. 
Kadangi valstybė savo val
džią yra gavusi, o ne pati 
ją sukūrusi, tai jos valdžia 
turi taip pat nusilenkti 
aukščiausiam Autorite
tui, visų teisingų įstatymų • 
Šaltiniui - Kristui.

Valstybės turi pripažinti 
Kristaus valdžią. Pijus XI, 
kalbėdamas apie tautų ir 
valstybių gerovę įsakmiai: 
pabrėžė, kad pastoviai tau-
22 d., 1922 m. neatgavo piliety
bės, privalo irgi registruotis 
kaip ateivės. Reikia atsiminti, 1 
kad keli mėnesiai atgal, buvo 
nuspręsta, kad Amerikos pilie-' 
tė kuri ištekėjo už ateivio per 
laiką kai Jung. Valstybės buvo 
karėje — nuo balandžio 6 d.,1 
1917 m., iki liepos 2 d., 1921 m. i 
— nepametė pilietybės priešas-f 
timi tokio ištekėjimo. Šitas nu-Į 
sprendimas remiasi Įstatymu iš!

i kovo 2, 1907 m., antros dalies.' 
kuri aprūpina, jog “Amerikos 
pilietės nepavėlintos save pasi
šalinti (expatriato) iš tėvynės 
karo laiku.

tų taikai ir ramybei tik
riausias vilties spindulys 
ims šviesti iš to, jei atski
ri žmonės ir valstybės pri
pažins Kristaus viešpata
vimą, jei valstybių vadai 
patys viešai pripažins Kri
staus viešpatavimą, jei 
valstybių vadai patys vie
šai pripažins ir leis žmo
nėms pripažinti Kristaus 
Karaliaus valdžią visuose 
gyvenimo reikaluose. Tik 
Kristaus autoritetu gali 
atsiremti vadų autoritetas 
ir tautų gerovė. Jei žmo
nės netiki į Dievą, jei nesi
laiko Jo įsakymų, jie ne
klausys ir valstybės įsaky
mų.

Nelaimingos tautos! Jų 
nelaimė didelė, jų puoli
mas baisus, kai atsižadėję 
Kristaus, Jo teisingumo ir 
taikos įstatymų, sukėlė 
kruviną karą ir visa bus 
pralaimėta. Ten, kur Kris
tus atmestas, Jo vietą uži
ma šėtonas, o šėtonas tai 
yra purvo ir kraujo kara
lius. Taika pradingo pa
saulyje, žemė brolių krau
ju permirko; tarp nedorė
lių taikos nėra. Taika te
gali būti ten, kur Kristūs 
viešpatauja.

Kristus privalo viešpa
tauti, kad atsinaujintų vi
sų tautų veidas, kad visos 
tautos atsikeltų iš pakly
dimų ir praregėtų tikrąją 
Šviesą. Tik sugrąžinimas 
žmonių prie Kristaus, tik 
Kristaus karaliavimo į- 
steigimas teišgelbės griū
nantį pasaulį.

Kristus privalo viešpa
tauti. Kristus atnešė pa
sauliui tiesą, tiesą, kuri iš
vaduoja iš klaidos, iš pik
to, iš visos neapykantos ir 
keršto, tiesą, kuri sklei
džia žemėje taiką ir palai
mą. “Aš esu Tiesa”. Var
gas žmonėms ir tautoms, 
kurie tą Tiesą atmeta, ku
rie kaip žydai šaukia: ‘Mes 
nenorime, kad Dievas 
mums viešpatautų”.

Mes, ištikimieji Kristaus- 
sekėjai, šaukiame: Kristus 
privalo viešpatauti. T.

Britai Bombardavo Berlyno 
Dirbtuvę

Berlynas, spalių 24 — 
Vakar naktį Britanijos la
kūnai bombardavo Berly
no dirbtuvę ir bombomis 
padegė keletą namų.

WILLKIE U2 TRADICIJOS 
PALAIKYMĄ

VVausau, Wisc. spalių 24 
— Wendell Willkie, kandi
datas į Amerikos prezi
dentus, kalbėdamas Wis- 
consino valstybės žmo
nėms, ragino juos palaiky
ti tradiciją, kad preziden
tas nebūtų ilgiau dviejų 
terminų, nes jis sako: “A- 
teityje koks prezidentas 
gali užsimanyti būti dar 
ilgesnį laiką, kaip tris ter
minus ir tuo bus sulaužy
ta Amerikos valdžios tvar
ka”.

Kalbėdamas Green Bay,
risc. VVillkie pasakė: “Ar jantiems už laisvę”.

jūs žinote, kad visa krašto 
valdžia pavedama į vienas 
rankas? Kada vienas žmo
gus turi visą valdžią, tada 
darbininkų unijos panai
kinamos. šios šalies žmo
nės turi budėti ir saugoti, 
kad nebūtų čia įvedama 
diktatūra, kaip Europoje”.

Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas Dayton, Ohio, 
tarp kito ko pasakė: “Jo
kia Europos ir Azijos dik
tatorių sąjunga nesulai
kys pagalbos, kurią mes 
duodame žmonėms, kovo-

r

Gal daug svetimšalių šioje 
šalyje, mano, kad jie yra Ame
rikos piliečiai, bet neturi jokių 
pilietybės raštų ar įrodymų. Y- 
ra daug asmenų, kuriuos tėvai 
atvežė čia kūdikystėje, kurie ti
ki, kad tėvai tapo Amerikos pi
liečiai prieš jų (vaikų) pasieki
mą pilnų metų, ir tokiu būdu 
perduodant jiems Amerikos pi
lietybę, bet jokių įrodymų apie 
tėvo natūralizaciją jie neturi; 
yra daug moterų, kurios rs -70, 
kad jų mirę vyrai buvo išsiė
mę Amerikos pilietybę, bet ne
žino kaip tą faktą patikrinti. 
Patartina visiems tokiems as
menims, kaip ir visiems svetim
šaliams, kurie tik abejoja apie 
Amerikos pilietybę, nuvykti į 
paštą ir užsiregistruoti. Kuo
met reikės išpildyti KLAUSI
MĄ 4. apie pilietybę, pažymė
kite, kad esate pavaldiniai (ko
kios) šalies, bet pilnai tikite, 
kad esate Amerikos piliečiai, 
kad nors to negalite įrodyti. 
Jeigu vėliau jiems teks teisin
gai apie tą sužinoti, jie galės 
prašyti, kad jų rekordas būtų 
pamainytas.

Amerikietės, kurios ištekėjo 
u£ ateivių prieš rugsėjo 22 d., 
1922 m. taipgi pamesdamos pi
lietybę. ir kurios nuo rugsėjo
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Maskva Prabilo
Žiūrėdama į naujus Hitlerio Balkanuose žygius, 

ligi šiol tylėjusi Maskva pagaliau prabilo. Raudonosios 
armijos organas “Raudonoji žvaigždė” pareiškė, kad 
Hitlerio blitzkriegas galop sunegalėjo ir neįstengia 
Anglijos pavergti. Sovietų laikraštis nieko naujo čia 
nepasakė. Visi matome, kad vokiečių blitzkriegas jau 
nebe blitzkriegas, bet paprastas “kriegas” — sunkus, 
žadąs ilgiau užsitęsti karas. Gi istorija parodo, kad 
ilgą karą tas laimi, kas valdo okeaną. Anglija kol kas 
jį valdo, taigi klausimas: ar Hitleriui ir Mussoliniui 
pasiseks nugalėti Anglijos laivyną? Jau tas faktas, kad 
šaukiamasi Japonijos pagalbos, parodo, jog kova su 1 
Anglija (kurią smarkiai remia Amerika) sunkus uždą- i 
vinys. Tai aišku ne tik sovietams, bet ir visam pašau- l 
liui. Tad Maskvos pastaba neturėtų kreipti į save ypa- 1 
tingo dėmesio. Tai tiesa. Bet štai kas pažymėtina: 
Maskva kritikuoja savo “talkininkus”. Reiškia, su na
ciais ir fašistais jai nepakeliui. Ir ne tik nepakeliui, 
bet “talkininkai” sovietams stoja skersai kelio.

Užėmimas Rumunijos, terorizavimas Jugoslavi
jos, propaganda Bulgarijoj ir pagaliau ultimatumas 
Graikijai — visa tai parodo, kad naciai - fašistai siekia 
paimti Balkanus savo valdžion. Balkanų negana — 
jiems reikia Dardanelių. Stalinui jau to perdaug. 
“Draugas” Hitleris pertoli žygiuoja ir griebia jam iš 
po nosies tuos kąsnius, į kuriuos jis pats turi nesuval
domo apetito. Dardaneliai juk tai amžina Rusų impe
rijos svajonė. Petras I, Katarina II, Nikalojus I, Alek
sandras II — visa eilė carų grūmėsi su turkais kaip 
tik tuo tikslu, kad paimtų Dardanelius, nes ta sąsmau
ka tai vienintelis raktas į Viduržemio jūrą. Tiek pa
stangų, tiek kruvinų karų, o rusai Dardanelių vis ne
įstengdavo paimti. Jau — jau prieina prie Konstanti
nopolio, ir vis Anglija duoda jiems per nagus. Dabar 
jau nebe Anglija, o Vokietija ir Italija neprileidžia bol
ševikų prie tų pačių “prolyvų”, kurių taip pageidavo 
carai ir Kerenskio ministras, kadetas Milukovas. Bol
ševikai tuomet iš jo gardžiai šaipėsi, bet šiandien jie 
patys tęsia buržujų politiką ir dėl tų pačių “prolyvų” 
(sąsmaukų) beveik jau ryžtasi išmėgint ant savo kai
lio vokiečių blitzkriegą.

Maskva prabilo dviem atvejais ir dvejopu tikslu: 
1, kad blitzkriegas gali būt sulaikytas (tai raudonajai 
armijai įdrąsinti) ir 2, kad Dardaneliams apginti so
vietai duos turkams pagalbos (tai Hitleriui atgrasin
ti). Tačiau “matuškos” balsas ar ne veltui bus pra
skambėjęs: Hitleris neišsigąs, o raudonoji armija var
giai beįsitikins, kad blitzkriegas galima sulaikyti. 
Siunčiama, ji, žinoma, eis, bet su tuo įsitikinimu, kad 
Hitlerio blitzkriegas Rumunijoj, Ukrainoj ir Pabaltėj 
bus

se, laisvai daryli religines 
šventes ir kongresus. Reli
gija buvo valstybės globo-| 
jama ir respektuojama. O- 
kupantai rusai buvo nu
skriaudę Lietuvos Bažny
čią, atėmę jai paaukotas 
žemes, namus ir kitą nuo
savybę, bet už tai bent da-Į 
linai norėjo atsilyginti iri 
mokėjo iš valstybės iždo 
bažnyčių išlaikymui. Baž
nyčios turėjo teisę turėti 
savo nuosavybę, žemę, na
mus ar kitką. Bažnytinės 
įstaigos buvo pripažįsta
mos valstybės kaip autori
tetingos. Bažnyčia patar
navo valstybei, vesdama 
metrikaciją, valstybė gau
davo jau tikras statistines 
žinias.

sėkmingas.

Laiškai Iš Pavergtos Lietuvos
Laiškas Iš Gerdašių

Cardenas, Meksikos Prezidentas, Kongrese pasa
ko savo atsisveikinimo kalbą, su kuria jis pareiškia, 
kad jis pasitraukiąs iš priežasties, kad Meksikos Kon
gresas išrinko šalies prezidentu Generolą Avila Coma- 
cho.

KAS BUVO NEPRIKLAUSO 
MOJI LIETUVA

Tegrįžta Lietuvon gadynė 
Gerovės, laisvės ir veiksmų! 
Tebūn laiminga mūs tėvynė, 
Lietuvis tegyven džiaugsmu! 
Giliai mes tikim Lietuva. 
Gyva išliks ir buš laisva!

K.

Lietuvos vyskupai ir visi 
kiti dvasininkai galėjo dė
vėti savo drabužius, kaip 

j jų statutai reikalavo. To
dėl Lietuvoj kunigai dėvė
jo sutanas, o vienuoliai ir 
vienuolės savo ilgus dra
bužius visur ir visada, net 
kasdieniškame gyvenime, 
namuose ar mieste.

nytojuje, ar Sopulingoje 
Marijoje. Kai laimingesni 
laikai buvo, tai labiau sa
vo džiaugsmą išreikšdavo

l. Šilelis, i dalyvaudamas iškilmingo-

žodelius ir pranešti savo gyve
nimą, ir ko mes sulaukėme. 
Liūdnas atėjo laikas, sunkios 
valandos, kad per dienas ir 
naktis užmigt negalima dėl tų 
visokių rūpesčių ir vargų, nors 

i dar nedaug to laiko kai rusų 
į armija įžygiavo į Lietuvą, ir 
I jau daug ką pakeitė sulig savo 
įstatymų, ir niekad nesitikėjom, 
kad mes sulauksim tokio komu
nizmo, tokio sunkaus laiko. Vi
si tik vaikštom vieni pas kitus 
ir bėdavojam. Nusipirkt jau 
sunkiau, nėra visko kiek buvo, 
o jei ir yra ko nusipirkt tai litų 
nėra ir viskas du syk brangiau.

! Atseis vaikščiot su namų austi
niais po miestelį šventomis die
nomis, ir tų gal nebus iš ko su
siausti. Taigi toks likimas my- 

llima sesute; koks pas mus gy-

I

Eašytas liepos 11. 1940

Mylimas mano sūneli.

Nors praėjo daug laiko kaip 
gavau tavo laišką, bet neprisi
rengiau tau parašyti, nes truk- Į 
dė gyvenimas. Laukėme gėrės-1 
nio gyvenimo, kad būtų kuo pa
sigirti, eimanavom, 
sunku gyventi, mes 
nesupratome. Dabar 
kas, reikia suprasti; 
laikas tai buvo medumi apsal- 
dintas. Dabar sulaukėme laiko 
— komunizmo, laikas apverkti
nas. Ką turi ir matai, tai ne ta
vo, yra tau nenaudingas — ati
duok kitam, nes esi jau senas. 
Mus prislėgė valstybinis gyve
nimas. iš laisvųjų stojom ko
munizmo vergais, šaukiu pagal- venimas po trumpo laiko, o kas 
bos vardan Lietuvos respubli- bus toliau, 
kos jūs lietuviai, Amerikoj gy- vargsim, 
venantieji, buvot gailestingi 
prie valstybės įkūrimo, būkit ir 
šiuo momentu. Kaip sustojo 
skambinęs laisvės varpas, jūsų 
Amerikiečių aukotas. Kaune ne
girdėt varpo aido, vietoj varpo 
skambinimo girdisi šie šūkiai: 
“tegul gyvuoja išlaisvintojas 
draugas Stalinas, Molotovas ir 
Vorošilovas!”

Mielasai Feliksuli, stok mano 
vietoj ir atlik mano uždavinį 
dėl Lietuvos. Laiško man nera
šyk, nes esu persekiojamas ko
munistų.

kad yra 
sunkumo 
atėjo lai- 
praleistas
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ir kada mes jį iš- 
Jei turi kokią vištą 

parduoti ar šiaip kokį gyvuliu
ką. tai be valdžios žinios nega
lima parduoti, ir dar nežinia 
pas ką klausti. Tai ir gyveni
mas. Geriau būtų kapuose gu
lėt, nei ką gyvent ir skurst, 
džiūt žmogui. Tie rusų įstaty
mai ir kas juos išleido, kad jie 
seniai būtų galą gavę, kad mes 
jų būtume nesulaukę. Sunkios 
valandos ir dienos. Kalbėt nieko 
negalima, o jei ką pakalba ant 
jų, tai tuojau į kalėjimą varo, 
ir tenka žmogeliui kentėti sun
kus vargas už vieną ar du žo
džius... M.

Bažnyčia laisvai galėjo 
susisiekti su Vatikanu ir 
kitais katalikiškais kraš
tais. Lietuvos vyriausybė 

Į pati sudarė sutartį su 
šventuoju Sostu — Kon
kordatą, kur viešai pasi
žadėjo pripažinti ir gerbti 
Katalikų Bažnyčios tei
ses, leisti katalikišką Ak- 

Į ei ją, katalikišką jaunuo
menės auklėjimą. Šiandien 
dar aiškiau galima maty-

i Lietuvos Bažnyčiai turėti 
gerus santykius su Vati
kanu ir kaip klaidinga bu
vo pažeisti tuos santykius.

St.

J.

- .. . . učli aiaiuau galima maiy-se procesuose, kurios taip a kai naudinga buv0 

religinė sąmonė gili ir jau- kurias visi mėgo ir viešai 
tri buvo ir yra; tikime, kad savo Kūrėją garbino. Žmo- 
ir toliau tokia atspari pa- njų džiaugsmas išsilieda- 
siliks ir šiais sunkiais ban- vo gražiomis giesmėmis, 
dymo laikais. Nepriklau- karunkoims, Marijos Va- 
somoje Lietuvoje religinis i iandomis ir kit. 
gyvenimas galėjo augti, i 
stiprėti ir gana stipriai lai
kytis. Katalikiškoji Lietu
va, Marijos žemė, šventoji 
Žemaitija tikrai buvo užsi
tarnavusi tokio vardo. 
80% lietuvių yra katalikų, 
visas kraštas turi ryškų 
katalikiškumo atspalvį, vi
sa šalis apglėbta gražiau
sių Dievo Namų, bažnyčių, 
kuriose tiek amžių lietuvis 
rado sau stiprybės savo 
sunkiose gyvenimo dieno
se... Kai visi jį niekino ir 
apleido, tai jis rado sau 
vilties Rūpintojėlio skulp
tūroje, kenčiančiame Išga-

Religinė laisvė. Lietuvio

vo gražiomis giesmėmis,

Nepriklausomos Tėvy
nės vaikai pajuto religinę 
laisvę ir religinį džiaugs
mą. Religinis gyvenimas 
buvo laisvas, nevaržomas, 
globojamas, nors katali
kiškoji Akcija kai kurį lai
ką nebuvo pilnai suprasta 
ir turėjo sunkumų. Tikin
tieji vėl laisvai galėjo sta
tyti Dievo namus, laisvai 
daryti religines procesi
jas, netik bažnyčiose, bet 
ir viešai miestuose, kai
muose ir miesteliuose. Lai
svai galėjo statyti kryžius 
kryžkelėse ir savo sodybo-

I
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Tarp kitko štai ką rašo: 

Mylima sesute ir švogerėli. 

Sumaniau parašyt jums kelią

Didžiai gerbiamas “Darbinin
ko”, Redaktoriau, Dėdė atvažia
vo’. Jis yra labai dėkingas, kad 
“Darbininkas” lankė jį Lietu
voj nuo 1933 m. iki paskutinių 
dienų, kada Lietuva paskendo 

I bolševikiškam ‘rojuje’. Norėjau 
atsilankyti į Redakciją asme
niškai ir pasidalinti įspūdžiais 
ir padėkoti; bet gavau pakvieti
mą vykti į Chicagą. Aplankęs 
draugus New Yorke vykstu į 
Chicago ir trumpam laikui sus
tojau Amsterdame pas kun. Ži- 
danavičių.

I Gavau laišką nuo savo asis- 
I tento iš Lietuvos, rašytą 26 d.

rugsėjo. "Džiaugias” bolševikų 
betvarke ir praneša, kad vi
siems klebonams palikta žemės 
po vieną hektarą, bet netitu- 

, luojat juos klebonais, o tiktai 
vardais: Petrui, Jonui, Alek
sandrui ir tt. Asistentas dar 
gyvena klebonijoje, bet žiemą 
mano jau nebūti. Remontuoja 
didįjį namą (suprask bažnyčią) 
ir tą atlieka patys kaimiečiai.

Lietuva mūsų motinėlė pate- 
t ko į “Skaistyklą”, tai visa tau

ta lietuvių vieningai turi stoti į 
darbą, Malda ir pinigais turime 
vaduoti iš “Skaistyklos” moti
ną tėvynę. Viltis ir pasiaukoji
mas teveda mus prie tikslo ir 
Marija užtars, o Dievulis iš
klausys mūsų prašymų ir jei 
būsime verti, tėvynės bus lais
va, skaisti ir graži. Dėdė.

Amsterdam, Mass.

Lenkijai ir kaip tik jai reikalingiausiu momentu.
Čia jam dar priminiau dviejų labai žymių dvasiš

kių (profesorių Bučio ir Jakšto-Dambrausko) ginčą 
apie stebuklus Liurde ir kitur. Manau, kad ir sumaži
nęs stebuklų skaičių vis dėlto galėsiu išlikti kataliku.

— Betgi Lenkija 35 mil. valstybė... Vokietija per 70 
mil. gyv., bet pusė jos karo jėgų bus angažuota Vakarų 
fronte, tai prieš antrą pusę Lenkija vis dėlto atsilai
kys — samprotavo p. Westfal.

— O vis dėlto Lenkijos jėga neprilygsta pusei Vokie
tijos. Vokietija yra labai pramoninga šalis, tad ji ka-j 
ro reikalams gali sunaudoti iki 10% savo gyventojų. 
Lenkija daugiau žemės ūkio šalis ir dargi labai bied- 
na, tai negalės ginklais, maistu, amunicija ir drabu
žiais aprūpinti daugiau kaip 5% savo gyventojų. An
tra, jos strateginė padėtis koridoriuje nepaprastai 
silpna. Trečia, Lenkijos mažesnę armiją reikia dar 
skelti pusiau: arti pusės svetimtaučių kareivių neno
riai kariaus dėl Lenkijos, kartais gal net kenks jai. 
Be to, Lenkijos kultūros ir raštingumo laipsnis men
kesnis, tad kareivio ūpas ir individualinė orientacija 
mechanizuotame kare bus žymiai menkesnė negu la
bai karingų vokiečių. Visa tai leidžia apytikriai spėti, 
kad ilgiausia per tris savaites koridorius bus perkirs
tas, o po trijų mėnesių visa Lenkija parblokšta. Britų 
ir prancūzų pagelba į pačią Lenkiją neateis, nes Balti
jos vartus vokiečiai tuojau uždarys. Orlaiviai Lenki
jon neskris, nes jiems čion bus truputį pertoli, ypač 
kad Lenkija neturi požeminių aerodromų ir gazolino 
stočių. Todėl Lietuvai reikia būti labai atsargiai. Jos 
pagalba juk nepadidins Lenkijos jėgų daugiau kaip 
15%, nes Lietuvos armija apie dešimtį kartu mažesnė 
už Lenkijos. Jeigu Lenkija nori atsispirti Vokietijai, 
tai ji turi gauti stambios paramos iš Rusijos, o jeigu 
ji mano susikirsti su Rusija, tai savo pusėje turi turė
ti Vokietiją. Su mažesnėmis valstybėmis sąjunga Len
kijos neišgelbės, nebent Čekoslovakija būt buvusi rim
ta parama, bet jos tvirtovės jau vokiečių rankose, tad 
ji kariauti jau nebegali.

Šitaip pasamprotavę net porą valandų išsiskyrėm 
“sąjungos nepadarę”, o kas iš mudviejų labiau klydom 
— parodė po aštuonių mėnesių prasidėjęs Europos ka
ras. Maniau ir tebemanau, kad sąjungos neapiman-į

t
i

K. Pakštas. I

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai
(Tęsinys)

Dar vienas pasikalbėjimas su lenku
dalyvavimas vyriausybėje galėjo vėl pašaukti prof. 
Voldemarą užsienio reikalų ministerijon. O gi su juo- 
mi, lenkai manė, Lietuva greičiausia stos vokiečių pu
sėn ir puls į Vilnių. Tai šituo klausimu pasikalbėti kar
tą pasikvietė mane lenkų pasiuntinybės diplomatas p. 
Westfal. Kalbėjomės apie dvi valandas. Kai aš tvirti
nau, kad Lietuva nesiims ginklo Vilniaus klausimui 
spręsti, nes Vilnius ir kitokiu būdu galės Lietuvai su
grįžti, tai jis nelabai man tikėjo. Na, gal Lietuva ir 
liksis neitrali... Betgi ar negeriau būtų Lietuvai iš kar
to su Lenkija eiti prieš Vokietiją, tai tuomet, girdi, 
Lenkija pagelbėtų Lietuvai Klaipėdą išlaikyti ir gal 
net Tilžę su Įsručiu atgauti. Ponas Westfal gabus vy
ras ir Lietuvą puikiai pažįsta, nes čia keletą metų gy
veno, studijavo lietuvių kalbą, kurios katedrai jis ruo
šėsi Varšuvos Universiteto į Lietuvą atsiųstas. Tad 

Kadan- jis gerai žinojo lietuvių aspiracijas ir jų svarbiausius

i

I

I

1939 m. sausio mėn. daugumai jau rodėsi, kad di
delis karas vis labiau artėja. Lietuvių visuomenė irgi 
jautė artėjantį karą. Tad visos demokratinės politinės 
grupės disciplinavo savo elgesį ir veiklą. Buvusių prie
šingų lagerių veikėjai pradėjo vis labiau draugauti, 
augo tiesiog broliška nuotaika tarp katalikų, liaudi
ninkų ir socialistų. Liaudininkų dienrašty “Lietuvos 
Žiniose” dažnai galėdavai skaityti straipsnius tokių 
žymių katalikų veikėjų, kaip kun. Krupavičius, buv. 
prez. Stulginskis, Dr. Bistras, gi katalikų dienrašty i 
“XX Amžiuje” būdavo gražių straipsnių liaudininkų 
vadų: buv. prez. Dr. Griniaus, adv. Sleževičiaus ir kitų. 
Tai darė labai kultūringą įspūdį visai tautai. L|J— o---------- u-----------r —r----- ------ ---------------------
gi prie demokratinės vienybės buvo prisišlieję ir volde- vykdytojus. Bet kai jis pakišo mintį, kad Lenkija pa- 
marininkai, tai kai kurie užsienio diplomatai spėliojo,! gelbėsianti Lietuvai Klaipėdą išlaikyti, tai aš visai ka- 
kokia bus nauja užsieninės politikos kryptis, kai susi- tegoriškai jam pasakiau, kad Lenkija ir savęs negalės 
darys koalicinė vyriausybė, kurios galima buvo tikė- ilgiau trijų mėnesių ginti. Tokia mano nuomonė jį be- 
tis, nes tautininkai jau ir patys suprato, kad jie pasi- veik įžeidė ir jis buvo labai nepatenkintas, kad aš ne
tikėjimo šaly neturi. Tuo metu artėjančio karo aky-, tikiu Lenkijos, 35 mil. gyv. valstybės galybe. Pasakiau 
vaizdoje mums rodėsi geriausia neitraliems pasilikti, ką manau: būtų stebuklas, jei Lenkija atsispirtų pui- 
nes didžiųjų tarpe, ypač anksti pradėję kariauti, mes kiai ginkluotai ir disciplinuotai Vokietijai. O jis man 
nesitikėjome turėti bent kiek lemiamos reikšmės ir sako: 
todėl ginklu mums rodėsi kol kas neverta ginčo dėl 
Vilniaus spręsti.

I i

— Tamsta katalikas ir visgi netiki stebuklais...
— Ne visiems stebuklams aš tikiu. Ypač netikiu, 

Bet lenkai kitaip manė. Voldemarininkų galimas'kad Ponas Dievas tuos stebuklus darytų specialiai
. ■ • • ’ A ■ t *
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Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
iaiminga senatvė.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO- 
čios apie 100 mil. gyv., neturinčios geografinio vienty-; J0 rožančiaus PASLAP- 
sumo ir tvirtovių tinklo negali gintis prieš nepaprastą 
vieningos Vokietijos galybę. Mus ir daugelį kitų tau
tų galėtų nuo imperialistų apsaugoti tiktai plati 10 ar 
15 valstybių Federacija, apimanti beveik visas tautas, 
esančias tarp Vokietijos ir Rusijos. Bet tai yra svajo
nė, prie kurios Centrinė Europa gal tik dabar pradeda 
priaugti, kai jau pervėlu.

(Bus daugiau)

TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip- 

įgi yra ir narystės mokesčių la- 
I peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

* *
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Žiūrint Į Marianapolį
1

Visas Katalikiškasis pasaulis, 
sekmadienį, spalių 27 dieną, 
švenčia Kristaus Karaliaus 
šventę. Tą šventę įsteigė, am
žinosios atminties, Popiežius 
Pijus XI, 1925 metais, tikslu, 
kad priminti žmonėms, jog Jė
zus Kristus yra regimojo ir ne
regimojo pasaulio Karalius, kad 
priminti žmonėms, jog Jėzus 
Kristus yra regimojo ir neregi
mojo pasaulio Karalius, kad 
.Tam yra duota visa valdžia dan
guje ir žemėje, ir kad tikintieji, 
savo maldomis, pagreitintų 
žmonijos sugrįžimą prie Dieviš
kojo Atpirkėjo.

Pijus XI, enciklikoje “Quas 
Primas”, sako: “Kristaus Ka
raliaus šventės tikslas yra at
kreipti žmonių akis į tas blogy
bes, kurias supasaulėjimas, a- 
titraukęs žmones nuo Kristaus, 
atnešė pasauliui, ir paskatinti 
tikinčiuosius veikti, kad visi su
grįžtų prie pasaulio Išganyto
jo”.
KRISTAUS 
KARALYSTĖ

“Jėzus atsakė: Mano karalys
tė ne iš šio pasaulio. Taigi Pilo
tas Jam sakė: Ar Tu esi Kara
lius? Jėzus atsakė: Tu pats sa
kai, kad Aš esu Karalius. Tam 
Aš gimiau ir tam atėjau į pa
saulį, kad liudyčiau apie tiesą”. 
Kristus yra Karalius, bet Jo 
valdžia nėra iš pasaulio, nėra 
žmonių suteikta Jam, bet iš 
Dievo, kadangi Jis yra Amžina
sis Dievas, kuriam visi žemės 
karaliai turi tarnauti. “Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio”. 
Reiškia, Kristaus valdžia ne iš 
šio pasaulio, nes pasaulio val
džios dėsniai ir įstatymai prie
šinasi Dievo įsakymams, gi 
Dievo įsakymai pasauliui yra 
kvailybė. Kristaus karalystė 
pareiškiama ne didžiomis iškil
mėmis, ar medžiagine galybe, 
bet pripažinime Jo valdžios ir 
vykdyme Jo įsakymų. Popie
žiaus žodžiai: “Visa atnaujinti 
Kristuje , apsako Kristaus ka
ralystės reikšmę. Ta Kristaus 
karalystė bus įsteigta žemėje, 
kada visas gyvenimas bus tvar
komas pagal Jo įsakymus.

Kad Kristaus karalystė būtų 
įsteigta, tai vietoje neteisingu
mo būtų vykdomas teisingumas, 
vietoje neapykantos — meilė 
vietoje karo - taika. Pasaulyje 
vyrauja savimeilė; visa yra da
roma. ar apleidžiama, savo nau
dai, grynai savotiškais sumeti- 
mais. Kai tik kas užsibrėžia ko

HORACK T. 
/m UCUT.
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kį nors tikslą, tuojau imąsi vi
sokių priemonių ir jas pateisi
na; niekas tokiam žmogui ne
turi pastoti kelią; teisingumo 
nebėra, galybė virsta teisybe. 
Ir štai, matome pasaulyje var
gą, skurdą, neteisingumą, karą. 
Turtuoliai - darbdaviai skriau
džia ir spaudžia darbininkus; 
galingesnės valstybės pavergia 
silpnesnias, neapykanta, kerš
tas, neteisingi užpuolimai lieja 
nekaltų žmonių kraują, nes 
Kristaus Karaliaus meilės mok
slas yra atmestas.

GYVENIMO 
PASEKMĖS

Popiežius Pijus XI sako: “At
skirų asmenų ir tautų pasiprie
šinimas Kristaus Karaliaus val
džiai atnešė žmonijai pasibaisė
tinas pasekmes. Nesutikimo sė
kla plačiai pasėta; tie kerštingi 
tautų nusistatymai ir varžyti
nės už pirmenybę iššaukia ka
rus; tas nepasotinamas godu
mas, tankiai, prirengtas patrio
tizmo ir bendruomenės gerovės 
skraiste, sukelia ginčus ir ne
sutarimus; tas aklas ir netvar- 
kus savo naudos ieškojimas 
taip sukietina žmonių širdis:, 
kad ije kitų teisių bei teisybės 
nebepripažįsta; nebėra sutiki
mo šeimose, nes žmonės užmir
šo, arba apleido savo pareigas; 
pati bendruomenė yra sukrėsta 
iš pat pagrindų ir gręsia jai vi
siškas suįrimas, nes žmonės at
sitraukia nuo Kristaus, mūsų 
Dievo”.

Tos blogybės, apie kurias Jo 
Šventenybė Pijus XI, 1925 me
tais kalbėjo, šiandien yra tik
renybė. Jau antri metai, kaip 
žmogžudiškas karas siaučia Eu
ropoje ir jis gręsia visam pa
sauliui ir visoms tautoms. Nėra 
pasauly taikos, nes pasaulis at
metė taikos Davėją, Kristų, 
mūsų Viešpatį. Tautų vadai per
sekioja Kristaus Bažnyčią, žu
do tikinčiuosius, ir Kristaus, 
Amžinojo Meilės Dievo vietoje, 
stato kitą dievą-valstybę.

Kaip tiksliai Popiežius Pijus 
XII. savo enciklikoje “Summi 
Pontificatus”, nusako mūsų 
amžių. Jis sako: “Išplatintas ir 
kasdien gilinamas §vč. Jėzaus 
Širdies garbinimas, apvainikuo- 

... . J giminės tai
širdziaj pasiaukojimu, baigian
tis pereitajam amžiui, bet ir 
tuo, kad Mūsų amžinos atmin
ties pirmtakūnas įvedė Kristaus 
Karaliaus šventę, tapo^ šaltiniu 
nesuskaitomų laiminimų krikš-

ne tik žmonių

Skaitlingos orlaivių vairuotojų eilės didėja, šios šalies apsigynimo 
bare. Vaizde matome Dėdės Šamo Ontario, Cal., mokyklos paruoštus ka
ro orlaivių vairuotojus, kurie laike inspekcijos išsirikiavę su savo vai
ruojamais orlaiviais.

čionims, nelyginant, “upės 
sriovė, kuri linksmina Dievo 
miestą”. O kurie laikai tų lai
minimų daugiau buvo reikalin
gi, kaip dabartiniai? Kurie lai
kai labiau nekaip dabartiniai y- 
ra kentę sielos badą ir dvasios 
skurdą, nežiūrint įvairiausių 
technikos išradimų ir pažangos 
kitose srityse? Ar mūsų lai
kams negalima pritaikinti šių 
Šventojo Rašto žodžių: Sakai: 
esu turtingas ir pralobęs ir nie
ko nestokuoju, o nežinai, kad e- 
si nelaimingas ir apgailėtinas, 
beturtis, aklas ir nuogas”.

KATALIKŲ 
PAREIGA

Kada pasaulis yra atmetęs 
Dievą ir paskendęs kraujo ne
laimėse, katalikai turi karščiau 
Jam atsiduoti, uoliau Jam tar
nauti, garsiau skelbti Jo reika
lingumą žmonijos gerovei ir lai
mei. Pijus XI sako: “Juo labiau 
Atpirkėjo šventas Vardas yra 
niekinamas valstybės vadų pa
sitarimuose, juo tankiau apie 
Jį nutylima viešuose susirinki
muose, tuo garsiau katalikams 
reikia Jį skelbti, tuo plačiau ir 
tvirčiau reikia Jo Dieviškąją 
valdžią ir meilę platinti”.

“Ar gali būti kas svarbiau”, 
sako Pijus XII, “kaip mūsų lai
kų žmonėms skelbti neištiria- 
mus Kristaus turtus? Tikrai 
nieko nėra kilniau, kaip išsklei
sti Kristaus Karaliaus vėliavą 
ir didžių dalykų rodyti tiems, 
kurie sekė ir tebeseka paskui 
apgaulingus ženklus, ir grąžin
ti po nugalinčia Kristaus vėlia
va tuos, kurie ją nelemtai yra 
pametę? Kas tad, matydamas 
tokią daugybę brolių ir seserų, 
kurie, klaidų apakinti, aistrų 
apsvaiginti, nepalankių nuomo
nių apgauti, yra nuklydę nuo 

Politiškas skelb.

HINRY
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tikrojo Dievo tikėjimo ir išga
ningos Jėzaus Kristaus Evange
lijos, kas, tada, sakome, neuž
sidegtų užuojautos meile ir su 
mielu noru neskubėtų jiems pa
gelbėti. Kuris Kristaus kovoto
jas, kunigas ar pasaulietis, ne
sijaučia esąs pašauktas labiau 
budėti ir uoliau ginti Bažnyčios 
reikalus, matydamas vis bai
siau augant Kristaus priešų ei
les? Juk kiekvienas turi paste
bėti, kaip tų klaidingų mokslų 
skelbėjai gyvybines Kristaus ti
kėjimo tiesas ir vertybes visiš
kai atmeta arba jas vykdyti 
draudžia ir kliudo; kaip jie Die
vo įsakymų plokštes niekšiškai 
laužo, kad jų vietoje pastatytų■
naujų įstatymų plokštes, iš ku
rių yra išmesti doriniai Dievo 
apreiškimo dėsniai ir dvasia, ei- 
nanteji iš Kalno Pamokslo ir 
Kristaus Kryžiaus. Kas galėtų 
be gilaus skausmo stebėti, kaip 
tie iškiydimai žalingų vaisių ne
ša tiems, kurie ramiu ir saugiu 
laiku, deja, tiktai iš vardo laiko 
save Kristaus sekėjais, o kada 
reikia tvirtai ištęsėti, kovoti, 
kentėti, slaptus ir viešus perse
kiojimus kęsti, jie suabejoja, iš
tyžta, apsilpsta ir, išsigandę au
kų, kurių reikalauja krikščio
nių tikėjimo išpažinimas, neiš- 
stengia pasekti kruvinomis At
pirkėjo pėdomis?”

KRZSTALS 
KAREIVIAI

Mūsų pareiga aiški. Mes esa
me Kristaus kareiviai, apašta
lai, pasiuntiniai; mes turime 
ginti Jo karalystės teises, at
vesti atsiskyrusius brolius į iš
ganymo uostą. Popiežius Pijus 
XI sako: “Aš dėkoju Dievui, 
kad man leido šiose dienose gy
venti, nes dabartiniu laiku ne
galima būti vidutinišku žmogu

mi”. Mes turime būti arba uo
lūs Kristaus kareiviai, arba tik 
vardo - metrikų katalikai. Mes 
neturime būti vidutiniškais 
žmonėmis, bet didžiadvasiais 
Kristaus karalystės platinto
jais.

Komunizmas, fašizmas ir ka
pitalizmas yra įsigalėjęs vieno
se ar kitose valstybėse; visi 
trys Bažnyčią laiko didžiausiu 
savo priešu, ir yra pasikęsinę 
ją sunaikinti. Ar mes galime ty
liai žiūrėti, kada Kristaus, mū
sų Dievo, įstatymai yra išjuo
kiami ir atmetami? Mūsų pa
reiga yra įsteigti ir išplatinti 
Kristaus karalystę emėje, kaip 
sako Pijus XI, “sustiprinti ir iš
platinti Kristaus karalystę y- 
ra visų katalikų pareiga”.

Kristaus karalystė turi būti 
įsteigta ne tik pasaulio dalyse, 
bet visame pasaulyje, visas pa
saulis turi pripažinti Jo valdžią 
ir Jo įstatymus, jei nori turėti 
pastovią ir teisingą taiką. Jėzus 
Kristus mums pasakė, kas rei
kalinga, kad būtų taika ir ra
mybė žemėje: “Mylėsi Viešpa
tį, savo Dievą, visa savo širdi
mi, visa savo siela, visu savo 
protu, visa savo pajėga, artimą 
savo, kaip pats save”. Kristaus 
karalystės įsteigimas reikalau
ja teigiamojo darbo. Mes turi
me darbuotis ne tik, kad paša
linti blogą, bet kad gerą pada
ryti. Tam reikalingi yra trys 
dalykai.

KAREIVIŲ 
GINKLAI

Pirmiausia, mums reikalingas 
yra mokslas. Mes negalime į- 
vesti teisingumo į socialinį ar 
tarptautinį gyvenimą, jei neži
nome, kas yra tikras teisingu
mas. Antra, gavę tikrą suprati
mą— Bažnyčia duoda mums vi
sus nurodymus — savo mokslą 
turime įgyvendinti. Kiekvienas 
žmogus turi skirtingą darbą. 
Vieni turi vienokių gabumų, ki
ti kitokių. Vieni gali veikti 
plunksna, kiti kalbos žodžiu; 
daugumas kasdieniniame pasi
kalbėjime su bendradraugais. 
Ir kaip šitas yra svarbu! Jei 
mes vieną žmogų kalbėdami įti
kinsime, kad Kristaus valdžio
je yra žmogaus laimė, kaip 
daug padarysime! Trečia, mūsų 
pareiga yra melstis. Pijus XI 
sako: “malda yra taip lengva ir 
tokia galinga”. Malda yra rei
kalinga darbo palaimai. “Jei 
Viešpats nestato namo, veltui 
darbuojasi tie, kurie jį stato”. 
Ketvirta, kad įsteigti Kristaus 
karalystę, reikia, kad Jo kara
lystė būtų mūsų širdyse. “Dievo 
karalystė jumyse yra”. Reikia 
mums klausti savęs: ar teisin
gumas. artimo meilė, taika, y- 
ra mano širdyje? Nevisi gali 
rašyti, nevisi turi gerą iškalbos 
dovaną, bet visi, savo pavyzdin
gu gyvenimu, gali platinti Kris
taus karalystę. “Ateik Tavo ka
ralystė” turime kalbėti ne tik 
lūpomis, bet visa širdimi, visu 
savo gyvenimu. Tie tai yra

Kai prieš dešimtį metų 
buvo pašventinti gražieji 
Tėvų Marijonų įgyti Ma
rianapolio palociai Lietu
vių Kolegijos reikalams, 
Thompson, Conn., tai visi 
šviesesnieji lietuviai labai 
apsidžiaugė. Ir ne veltui 
džiaugtasi, gerėtasi.

Nors per pastaruosius 25 
metus yra išėję aukštuo
sius mokslus daug lietuvių 
vaikų, tačiau labai maža iš 
jų pasiliko su lietuviais.

Kristaus kareivių ginklai, ku
riais apginsime savo Karaliaus 
valdžią ir išplatinsime Jo kara
lystę.

PASIAUKOJIMO 
DIENA

Popiežius Pijus XII encikliko
je “Summi Pontificatus” sako: 
“Tokioje laiko ir dvasios aplin
koje, Garbingieji Broliai, besi
artinančioji Kristaus Karaliaus 
šventė teesie visiems gausių 
Dievo malonių diena, kad Evan
gelijos galybė atgaivintų žmo
nių sielas ir kad Kristaus vieš
patavimas visur įsigalėtų ir 
klestėtų. Teįvyksta toje dienoje 
Švč. Jėzaus Širdžiai žmonių gi
minės pasiaukojimas su ypatin
ga iškilme, kurioje visų tautų 
tikintieji susitelktų prie Amži
nojo Karaliaus sosto, kad ten 
Jį pagarbintų, kad Jį permal
dautų už savo ir kitų nuodėmes, 
kad Jo įstatymui, kuris yra tie
sos ir meilės įstatymas, šventai 
prisiektų amžiną ištikimybę. 
Teesie toji malonės diena vi
siems krikščionims, kad jų šir
dyse vis labiau liepsnotų ir 
skaisčiau šviestų toji ugnis, ku
rią iš dangaus mums yra atne
šęs Kristus Viešpats; teesie ji 
malonės diena visiems, kurių 
siela yra negalaujanti. nuvar
gusi, nuliūdusi, kad jų dvasia 
atsinaujintų ir sustiprėtų; te
esie ji malonės diena ir tiems, 
kurie Kristaus ar nežino, ar ne
lemtai nuo Jo atsitraukę. Iš mi
lijonų širdžių tą dieną tekyla į 
dangų malda. “Šviesa, kuri ap
šviečia kiekvieną žmogų, atei
nantį į šį pasaulį”.

Kristaus Karaliaus šventėje 
melskimės už žmonijos gerovę, 
už Kristaus karalystės išplati
nimą, žinodami, kad taika tega
lima tik Kristaus karalystėje.

T.

"Darbininko" Metinio Baliaus 
Rėmėjai

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. įvyks metiniai “Darbinin
ko” šokiai - balius. Kaip girdėti, ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji visu smarkumu ruošiasi į šį parengimą 

į atvykti nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes- 
įnių apylinkių. Kurie negali į šį metinį parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo
sekantieji:
J. Ivanauskas, Cohassett, Mass............................. $1.00
M. Palaima, Cambridge, Mass................................$1.00
A. Gritaitė, Worcester, Mass..................................$1.00
K. Kulikauskas, Worcester, Mass........................ $2.00
M. Šliužas, Jamaca Plain, Mass.............................$1.00
Kun. Alb. Abračinskas, So. Boston, Mass..............$1.00
Matas Norbutas, Cambridge, Mass........................$3.00
J. Janikas, Gardner, Mass.......................................$1.50
J. Lukoševičius, Gardner, Mass.............................$1.00
Peter Amshey, Haverhill, Mass..............................$1.00
E. Babulis, Montėllo, Mass..................................... $1.00
Josephine Krivas, So. Lawrence, Mass..................$1.00
Edith Repshys, Cambridge, Mass........................ $1.00
Sally Poška, Athol, Mass........................................$1.00
Pijus Wicker, Pittsfield, Mass................................$1.00
Adam Kalakawsky, Dorchester, Mass................... $1.00
P. Jakubauskas, Waterbury, Conn.........................$1.00
Antanas Petkevich, No. Wobum, Mass................. $1.50
M. Bernatavičius, So. Boston, Mass....................  $1.50
E. Zabarauskas, Dorchester, Mass......................... $1.00

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

Visai kas kita darosi su 
tais, kurie jau yra perėję 
Marianapolio Įstaigą. Tu
rime kelioliką asmenų, 
dvasininkų ir pasaulionių, 
kurie kalba ir rašo taisyk
linga lietuvių kalba, rūpi
nasi mūsų tautos reika
lais, gyvena mūsų gyveni
mu, kartu su mumis džiau
giasi, kartu ir liūsta dėl 
mūsų tautos nelaimės. Jie 
yra visuma mums ir tiktai 
dalinai kitiems.

Kurie siekia aukštųjų 
mokslų universitetuose, 
jie jau sugeba tiksliai in
formuoti svetimtaučius a- 
pie mūsų tautą, kaip patys 
buvo išmokę savame Ma
rianapoly. O kuriems liki
mas neleido siekti aukšto
jo mokslo, grįžę į namus 
noriai darbuojasi su lietu
viais.

Kad Marianapolis augtų, 
klestėtų ir duotų kuo dau
giausia mūsų tautai nau
dos, būtinai reikia, kad vi
si lietuviai juomi susiįdo- 
mautų, jį pažintų ir pamil
tų. Šiam tikslui atsiekti, 
kasmet esti ruošiamas, 
taip vadinamas Lietuvių 
Kolegijos Rėmėjų Seimas, 
Thompson, Conn.

Toks seimas šįmet įvyk
sta šį sekmadienį, spalių 
mėn. 27 d. 10 vai. mišios; 
12 vai. svečiams pietūs; 
2:00 po piet sesijos, paskui 
dalyviams vakarienė.

Kam tiktai rūpi mūsų 
tautos gyvybiniai reikalai 
šioje šaly, kam rūpi Lietu
vos nepriklausomybės at- 
steigimas po šių suspaudi
mo dienų, tas gyvai priva
lo susirūpinti visu tuo, kas 
tautas ugdo ir palaiko. Gi 
tautas ugdo ir gyvomis 
palaiko labiausia mokykla 
ir spauda.

Todėl brangūs viengen
čiai, darbininkai ir inteli
gentai, atidėkite šį sekma
dienį viską į šalį ir skait
lingai dalyvaukite Kolegi
jos Rėmėjų seime. Jūsų vi
sų visokeriopai galima pa
rama pagelbės šiai garbin
gai įstaigai augti, klestėti 
ir nešti mūsų tautai kuo 
gražiausių vaisių. —

J. Abdanaitis.
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22. Pasigailėjimas Nelaimingųjų

Penktadienis, Spalių 25, 1940

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

I

STALINIZMO TIRANIJA

tautos gyvy- 
čia. Prieš mus 
tautinės svar-

“GYNIMAS LIETUVIŲ
TAUTOS LAISVES.

DSREININKSS

Kalba, Birželio 20,1940 m.
Jo Šventenybė Pijus XII, kalbėdamas į atsilan- 

kusius maldininkus prašė Italijos vyriausybės pasi
gailėti karo nuvargintų žmonių ir tautų ir neuždėti 
jiems varginančių naštų. Jis taip pat ragino visus ka
talikus melstis už Bažnyčios laisvę ir gerovę, kurios 
altoriai įvairiuose kraštuose išgriaunami, tikintieji iš
žudomi, gi priešingos galybės nori Bažnyčią visai su
naikinti.

Šaukimas Žmonių Prie Dievo
Kalba liepos 4,1940 m.

Popiežius Pijus XII kalbėdamas į atsilankusius 
jaunavedžius sakė: “Jei žmonės nori ant visados apsi
saugoti nuo šiandieninių nelaimių, tai reikalinga, kad 
bendruomenė būtų atstatyta ant Krikščioniškų pa
grindų, tikrosios civilizacijos pagrindinio šaltinio.

Labai teisinga yra sakyti, kad jei norime tai at
siekti, visu pirma turime šeimas sugrąžinti prie Krikš
čionybės mokslo. Daugelis žmonių užmiršo Evangeli
jos mokslą ir artimo meilę, kuri teikia taiką ir ramy
bę. Šeimą yra bendruomenės pagrindas. Būtinai yra 
rekialinga, kad šeimose būtų sutikimas ir taika, jei 
norime, kad tas pat būtų bendruomenėje. Taigi tie, 
kurie nori atitraukti bendruomenę nuo Krikščionybės, 
visada pradeda nuo šeimos, įkalbinėdami tėvams nesi
laikyti Dieviškų įsakymų, o aukština divorsus ir lais
vąją vienybę. Kad laimingai ir’ taikingai sugyventi, 
žmonijai yra būtinai reikalinga Evangeliškos pasiau
kojimo dvasios. Tos dvasios nėra pasauly, nes tikėji
mas yra nuslopintas. Kad surasti taiką, žmonės turi 
išsižadėti savo norų ir užmanymų, kurie yra priešingi 
bendruomenės gerovei.

sprando ir įsteigė diktatūrą. * nes. kaip pikčiausius nepriete- 
Markso obalsiais su parama liūs. Lietuvoj jis ės ir lietuvių 
šnipų, su parama “penktakojų” į kūną ir lietuvių sielą. Amerikoj 
visose tautose ir su parama ir visur kitur jis naikins lietu- 
Raudonosios Armijos bolševikai vių tautišką pasijautimą ir sa- 
norėtų užkariauti ir išardyti vo nuodais, neapykanta, kerštu 
visą pasaulį, tik dar bijo. Bet ir veidmainybe pripildys silp- 
jie labai drąsūs buvo užkariauti 
mažas nepriklausomas šalis. 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

“Tiranijai labai tinka mark
sizmas L ______  _________
dogma. Nes ta dogma skaitosi

Vaizde matome, kuomet Prancūzijos valdžios ats- tiktai su abstrakitšku “ekono- 
tovas atvykęs į sužeistųjų karių ligoninę dekoruoja miniu” žmogum. Tiranijai tik- 
tėvynės sargyboje stovėjusį karį. Nors Prancūzijoje tų ir kiekvieno kito senovinio 
karas pasibaigė, bet sužeistieji dar vis karo žaizdų ne- politinės ekonomijos dogmati- 
nusikratė.

nesnius protus. Lietuvoj jį 
skleis tūkstančiai propagandis- 

; tų, čia gal koks šimtas, kurie 
' gaus nuolatinės paramos iš 

■frStatao "ė'konominė Maskvos ir moksliško Kauno.
“Tą bolševikų marksizmo už

plūdimą mums reiks atremti, 
atmušti, sulaikyti ir padaryti 
nepavojingu, jeigu mums rūpi 
išlaikyti lietuvių 
bę ir Lietuvoj ir 
stovi didžiausios 
bos uždavinys.

“Nedaug mūsų šviesesnių 
žmonių beliko neuždarytų bol
ševizmo kalėjime. Todėl kas dar 
naudojasi laisve turi stoti į dar
bą ir dirbti kiek tik jėgos neš. 
Mes esame pavojingiausiame 
mūsų tautos gyvenimo momen
te. Dabar laikas veikti. Vėliau 
gali būt pervėlu”.

Kiek laiko atgal SLA orga
nas “T-nė” parašė įdomų 
straipsnį apie komunizmą 
ir marksizmą, kurį su
trumpinę čia perspausdi
name. Rašo:

Nelaimių Priežastis
Kalba rugpiūčio 8, 1940 m.

Jo Šventenybė Pijus XII, priėmęs Prancūzijos at
stovą, V. D’Ormesson, pareiškė, kad paneigimas Krik
ščioniškojo mokslo atnešė pasauliui šių dienų baisias 
nelaimes. Jis sakė: Kaip žaibai nušviečia tamsius de
besis, taip visą naikinančios karo liepsnos nevienam 
jau nušvietė akis ir tie griaudžiai pradeda pripažinti, 
kad nuslopintas tikėjimas ir Evangelijos mokslo už
miršimas pagreitino vidujinį nesutarimą ir paaštrino 
išorinius įtempimus tarp žmonių ir tautų. Reikia ti
kėtis, kad šių dienų įvykiai paskatins žmones sugrįžti 
prie Krikščioniškojo gyvenimo, ypač prie tinkamo jau
nuomenės išauklėjimo.

Kalba Katalikų Akcijos Nariams
RUGSĖJO 4, 1940

Dabarties valanda yra pagundų valanda sieloms. 
Kame krikščionies žmogaus siela suras ramybę?

Klebonams ir kunigams taip reikalingi yra ištiki
mieji pagalbininkai iš pasauliečių tarpo, kad jie mel
džiasi už tuos, kurie jiems pagelbėja sunkiame aprū
pinimo ir mokymo darbe.

Mes matome šiame laike Katalikų Akcijos di
džius būrius, vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų, ku
rie išgirdę Popiežiaus balsą ir sekdami Vyskupų nuro
dymus, uoliai platina tikrąjį Tikėjimą ir Krikščioniš
kąją dorovę. Jums, Katalikų Akcijos, brangieji sūnūs 
ir dukterys, jums Mes reiškiame gilią padėką ir pagy
rimą.

Bažnyčia ir bendruomenė reiškia jums pagarbą; 
taip, bendruomenė, nes ragindami atskirus asmenis, 
šeimas ir bendruomenę gyventi pagal Katalikų Bažny
čios dėsnius, būtent, pagarbą valdžiai, paklusnumą, 
tvarką, teisingumą, lygybę, meilę, jūs atnaujinote ir 
sustiprinote bendruomenės pagrindus.

Jumyse Mes sudedame ateities viltį. Šioje rimties 
valandoje, kurioje žmogaus aistros sukeliamos išsi
veržia ir užveda kruviną karą, tokį baisų, kad Mūsų 
širdis sudreba, ir tik prisiminę Katalikų Akcijos darbą 
surandame paguodą savo sielai. Jūsų darbas yra taip 
garbingas, kad jis išaukština uolius kovojančios Baž
nyčios sūnus į karžygių garbę, kurie darbuojasi apgi- 
nimui ir sutvirtinimui Kristaus Karalystės žemėje.

Priklausimas prie Katalikų Akcijos reikalauja 
duosnaus atsidavimo ir pasiaukojimo. Tai reikalauja 
prisirengimo ir susitvarkymo, žiūrint prie kokio ypa
tingo skyriaus narys priklauso.

Bet visų labiausia Mes raginame jus melstis. Mels
kitės, melskitės, melskitės; malda yra raktas į Dievo 
turtus. Tai yra pergalės ginklas kiekvienoje kovoje už 
gerą ir prieš blogą. Ko, pagarbinimo, atlyginimo, per
prašymo, padėkojimo malda negali padaryti?

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Katalikų Bažnyčia yra priešų puolama?
2. Kodėl pasaulio žmonės ir tautos nesugyvena taikoj?
3. Kame yra priežastis šiandieninių nelaimių?
4. Kas yra Katalikų Akcija?
5. Kodėl bendruomenė turi būti dėkinga Katalikų Ak-

“LIETUVOS žmonėms urnai 
ir netikėtai apsireiškė marksiz
mo “mokslas”. To “mokslo” 
profesorių tas “mokslas” pakai
tomis taipgi yra vadinamas “le
ninizmu” ir “stalinizmu”.

“Apie tą mokslą didžiuma 
Lietuvos žmonių, ypač ūkinin
kai, iki šiol niekad nebuvo gir
dėję, o tie kurie buvo girdėję, 
išskyrus jo vardą, beveik nieko 
eito apie jį nežinojo.

“Dabar su juo būtinai turi 
susipažinti, juo persiimti ir 
jam įtikėti kiekvienas vyras, 
kiekviena moteris ir kiekvienas 
vaikas.

“Nes tas “mokslas” yra tira- 
no įrankis žmonių vergijai pa
laikyti.

“Ar pats Marksas tą galėjo 
permatyti šimtą metų atgal, 
sunku pasakyti. Komunistai sa
ko, kad jis tą ne tik permatęs. 
bet kaip tik to ir norėjęs. Jis 
garsiai reikalavęs “proletariato 
diktatūros”. Socialistai, kurie 
marksizmą ilgai garbino, sako, 
kad tai netiesa, kad Marksas 
nenorėjęs diktatūros, o ypač 
žmonių vergijos. Tai yra vie
nok tuščias ginčas dėl senai mi-j 
rūsio žmogaus norų ar nenorų. į 

“Mes priversti esame skaity
tis su stovinčiu prieš mus fak
tu, kad jo vardu ir jo “mokslu” 
yra pateisinama ir paremiama 
ir gal įamžinama tokia tirani- 
ja, kokios pasaulis dar niekad 
nebuvo matęs. Marksizmo 
“mokslas” tai tiranijai turi iš
kepti milionus visiškai vienodų 
žmonių, nutašytų, apkapotų ar
ba sudurtų “ekonominių” vienu
čių, čučelų, kurios nebeturėtų 
visų mums žinomų žmogiškų y- 
patybių, nei savo minčių, nei 
savo tradicijų, nei savo svajo
nių, nei savo religijos, nei savo 
namo, nei savo žemės, ir nei sa
vo vaikų.

“Per šimtą metų socialistai 
kurstė minias Markso obalsiais, 
dainuodami:

Pasaulį seną išardysim 
Iš pačių jo pamatų ir tuo 
Naujai pasaulį atstatysim, 

Kas buvo nieks, tas bus viskuo.
“Socialistai prirengė dirvą 

“seno pasaulio išardymui” Ru
sijoj. Bet kada atėjo laikas, tai 
tik mažytė šaika bolševikų-ko- 
munistų, Leninas. Trockis, Zi- 
novjevas ir Stalinas, pasinaudo
jo “pasaulio ardymu” ir galėjo 
pasakyti: “Mes buvome'nieks, 
o dabar esame viskuo”.

“Visos revoliucijos taip visuo
met pasibaigia. “Masės”, tam
si, neprotaujanti, agitatorių į- 

’ kaitinta minia pralieja kraują, 
ir jei dėl to pasidaro proga, jei 
senieji išnaudotojai tampa “nu
versti”. šaika naujų uzurpato
rių ir išnaudotojų tuojaus užsi-

lipa žmonėms ant sprando. Bol
ševikams Rusijoj pasitaikė pro
ga tapti tais uzurpatoriais. Bet 
ir menševikai būtų neatsisakę 
sėsti žmonėms ant sprando, jei
gu jiems būtų pasitaikiusi pro
ga. Ir kas nors iš menševikų 
būtų buvęs ne labai kitoniškas 
diktatorius už Staliną. Musso
lini, kurs kaipo socialistas, ne
buvo bolševiku, taip pasidarė 
Italijos diktatorium.

“Markso obalsiais bolševikai 
Rusijoj užsilipo žmonėms ant

ko dogma. Nes visi senieji to 
neva “mokslo” abstraktiniai 
dogmatikai skaitėsi tik su abs
traktišku "ekonominiu” žmo
gum. Jeigu kur ir nebūtų Urani
jos, tokie dogmatikai ją pada
rytų, nes kiekvienas iš jų mes
tus! iš gyvų žmonių daryti abs
traktinius automatus, ir grūstų 
juos j kolhozus ar soviethozus. 
“Politinė ekonomija yra kreivas 
pragaištingas mokslas”, pasakė 
Carlyle, anglų istorijas ir filo
sofas. Jis yra ypač kreivas, 
kuomet jo dogmos yra verstinai 
brukamos.

“Marksizmas tiranijos globoj 
ir praktikoj dabar pradės ėsti 
mūsų tautą ir mūsų tautos žmo-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dil visokiu reikalu.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
i Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W i
| PRANAS GERULSKIS, Namg Tel. Dedham 1304-R j



NORWOOD, MASS
A. t A.

KOLONIJOSE

iterų draugijoje, buvo jos valdy- 
I boję.

Velionės vyrui p. Andriui 
Verseckui, broliams reiškiame 

Spalių 19 d. tuoj po vi una _ užuojautą nuliūdimo va-
čio, Norwoodo ligoninėje mirė jandoje. Q ve]įonej jaj Dievulis 
Marijona Verdenė (Ver^e-
kaitė), gyv. 19 St. John St. Sir- _________
go gana ilgai ir sunkiai. Paliko Šiomis dienomis p. K. Aksti- 
dideliame nuliūdime vyrą And- nuj, gyV. 33 Franklin St., ligo- 
rių Versecką, brolius Stasį ir ninėje padarė kojų operaciją. 
Matą Verseckus ir Lietuvoje Linkime p. Akstinui pasveikti, 
motiną, du brolius ir seserį. Pa- p Akstinas yra buvęs ilgus me- 
ėjo iš Kuršių kaimo, Valkinin- LDS 3 kp. narys ir yra il- 
kų par.
apie 30 metų.

Antradienį, spalių 22 d., 9 vai.!
rytą palaidota iškilmingai su 
šventomis mišiomis iš Šv. Jur
gio lietuvių par. 1 
Highland kapuose. radio, kad ------

Laidotuvėse patarnavo Wara- Saulenaitė yra to komiteto pa-

Norwoode pragyveno gametjs 

tojas.
“Darbininko” skaity-

DARBININKAS
POLITIŠKI SKELBIMAI

6

Metinis Išpardavimas
I

v •

<

FITCHBURG, MASSACHUSETTS

Ruduo baigiasi — neužilgo ateis žiema. 
Taigi, ruoškitės ją pasitikti su elegantiškais, 
naujos mados, šiltais I. J. Fox kailiniais, ku
riuos metiniame išpardavime galite gauti vi
sai nebrangiai. Pavyzdžiui — galite pirkti 
Seal nuo $97.00 ir aukščiau. Kam laukti žie
mos, kada kainos pakils? Pirkite kailinius dabar. Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad jums patarnautų — primieruotų kailinių eks
pertas, lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didžiausį moteriškų kailinių pasirinkimą nuo mažiausio iki 
didžiausio saizo. Kainos labai prieinamos, pirkimo sąlygos pritaikintos 
kiekvienai. Duodame ilgam terminui išsimokėti. Senus kailinius išmaino
me į naujus ir už juos duodame didelę nuolaidą. Ateikite j mūsų krautu

vę šiandien ir prisimieruokite puikiu 
s, elegantiškus kailinius už labai že
mą kainą, kuriais džiaugsitės ir neši 
osite ilgus metus.

I
WILLIAM E. HURLEY 

VALSTYBĖS IŽDININKAS j 

Nuo 1936 metų, William E. 
Hurley yra ištikimai ir sėkmin
gai sutikęs kiekvieną asmenį,

FREDERIC W. COOK 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS

Jis yra statomas aukštoje pa
garboje Massachusetts balsuo
tojų. Nuo 1921 metų, kada jis

kolonijoje nežinomo buvo išrinktas Valstybės Sekre- kaipo Valstybės Iždininkas ir 
Lietuvių meno komi- torium, ir jis buvo grąžintas į Bendras Priėmėjas.

bažnyčios tetas paskelbė spaudoje ir per tą pačią vietą be jokio pertrau- Valstybei paskolų su tokiu ma- 
radio, kad pp. B. Dalelytė ir kimo. [žu nuošimčiu, kokiu dar niekas

■ Toliau, 1938 metais jis buvo nebuvo &™įs. Jis yra milijonų

Šioje
Bostono Jis gavo

M. j iUllaU, . v. .. .

bow, lietuvis laidotuvių direk- rengimo komisijoje, pp. Dalely- išrinktas didžiuma balsų. Jokis globėjas. tačiaujis pil

te pareiškia, kad ji ir jos drau- ’ Respublikonųtorius.
pp. Verseckai yra ilgamečiai gė Saulenaitė nėra to komiteto vietą užimti nėra įstatęs jam o-

v__ t -., , ....... J .. Massacnuseus 411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
laikraščio “Darbininko” skaity- komisijoje ir niėko bendra su 
tojai ir nuoširdūs parapijos ir to komiteto parengimu neturi, 
viso katalikiško veikimo rėmė- Komitetas, kuriam vadovauja ........f
jai. Velionė daug darbavosi mo- P- S. Minkus. skelbė jų vardus kinę^

William J. Chisholm 
graborius 

“AsmeniSkau Patarnavimas'’ 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, r. i.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286

Mert R. Barter
Pirmiau—pope Optical Co. 

leSS muX i^^lngl akln,al 

ir PntalkinTak^C MnUOU 

me dirbtinas akis M padaro

397 MAIN ST t-i »

_____  ’ w«bster, Mass.

pozicijos.
Kodėl jis paveržė didžiumą 

balsų? Dėlto, kad visi yra įsiti- 
., kad jis yra sąžiningas, 

darbštus ir tinkamas tai vietai, 
c- ■ , , Taigi, atėjus rinkimų dienai, a-Moterų Sąjungos 27 kp. kur- 6 J .

c_; • ... tiduokite savo balsus uz Frede-sai turėjo Įvykti pereitą pirma- . ,
— • .. . ne W. Cook.aienj, bet mirus amžinos atmin-_______________________________

kuriam vadovauja

be jų žinios ir sutikimo.

, . 'nai zmo ir supranta kaip mažoskandidatas įo . . , .....
J į sumos pinigų daug ką reiškia 

> darbininkams.
Reikia žinoti, kad jis šiai vals
tybei sutaupė $12,000,000 per 
metus. Jis yra tikras adminis
tratorius to žodžio prasmėje, i 
Taigi, jei norime, kad valstybės1 .
turtas būtų taupomas, atėjus “"■atysune tų filmų ligt nebus 
balsavimų dienai, visi kaip vie- tėvynė Lietuva išvaduota iš 
nas balsuokite už
Hurley.

ž William E. burliokų vergijos. Taigi šia pro- / 
• S ga kviečiame visus brangius lie- J

tuvius dalyvauti ir pamatyti
tidėjo i kita nirmadioni K. Jchester< Athol, Worcester ir ki-. je įvyko LRK Susivienymo kuo- mįįg tėvynę, brangią Lietuvą. rXo k^pZšaZ V-sveikino p. AlengJa-'pos prakais. Kaitėjo kun. P. Dabar JA^pJLutą Lie- 

kursai įvyks nimad^ni c’naliu Si°nytę * Hnkėj° SVCikai * LaWrenCe’ Susivieny' tuvos žemę neprašyti komunis-
28 d. 8 vai vakavo inro-Vv su^au^t^ vedybų dienos ir lai- mo Centro Dvasios Vadas, pp. y^j Amerikos lietuviai bu- 

e, Sv. Jurgio vAdvhinin avvAnimn Vencius. Susivienvmo iždo __ , •__ __*,UIsiu mingo vedybinio gyvenimo.
Kvier^ lneJeė St James Ave’| p. Alena Jasionytė, gyv. su'globėjas, A. F. Kneižys. 

iKv.ee.a v,sas Sgjungietes ir ki-!^

rT”S ■“c'"erginas' kurios yra susižiedavus su p. Stasiu! 
u^ k“ Sąrng°S VeiktaU’ Perekšlių iš Athol, Mass. Ju- 

tuose kursuose dalvvauti . .
_______ J ' dviejų jungtuvės įvyks lapkri- ka, kuopos pirmininkas.

K. Vencius, Susivienymo iždo dėkime, nenuleiskime rankų 
“ * — * — — ■“ “Dar

r7ar" bus tėvynė atvaduota.
1 bininko redaktorius, ir vieti- Dar kartą kviečiame visus iš 
nis klebonas kun. S. P. Kneižis. vįsuri S Š V J Dr-ja.
Vedėju buvo p. Vincas Kudir-

Kiek
narių neteko

|
Tą pačią dieną turėjo įvykti

Susivienymo apskričio suvažia-

*

^olitiskas skelbimas

*

i

8 Mechanics Street Telef. 170

Leominster, Mass.L______
Cify Coal Company of Leominster

FITCHBURG PLUMBING SUPPtY

CLUETT PEABODY & CO., INC
PHILADELPHIA. PA.

Antradienio vakare, spalių 22 čio 11 d. š. m. Šv. Jurgio lietu- prisirašė naujų 
d-, šv. Jurgio par. svetainėje į- v’ų Par- bažnyčioje. Vestuvių sužinoti, 
vyko šaunus vakarėlis (sho- bankietas įvyks Eikš ballroome, 
Wer) p. Aleną Jasionytę pa- Norwoode. . ,
gerbti. Dalyvavo moterų ir Reikia pažymėti, kad p .Alena vimas, bet neįvyko. Atidėtas, 
merginų iš Nonvoodo, So. Bos- Jasionytė nuo pat jaunų dienų i

____R — _ _ 1 j_ ________ _____ y T j
I
Jurgio par. bažnytinėje svetai
nėje, St. James avė., įvyks per
statymas “Dzūkiškų Vestuvių”. 
Vaidintojos atvyksta iš Bosto
no. Šis vakaras yra rengiamas 
Neperstojančios P. P. Šv. drau- 

LDS 3 kp. susirinkimas įvyko'gijos. Todėl visos dr-jos narės 
spalių 15 d. Susirinkimą vedė p. stengkitės atsilankyti į viršmi- 

vice-pirmininkas. nėtą parengimą, ir kitus atsi
jų. veskite. Įžanga visai maža. Kas 

, y atsilankys, nesigailės, nes bus 
- _ -1 juokų iki ašarų. Pradžia 7 vai. 

vakare. Komisija.

Išdirbėjai “ARROW” baltinių
J

FIRSTST. Telef. 41 Leominster, Mass.

Tikrai Gautas Sužinojimas, 
Kad Brooklyniečiai Atvažiuoja

Visi būkim pasiryžę atsilan- 
kyli į Brooklyniečių - artistų'

____________ 1 ' vakarą, kuris įvyks spalių-Oct. 

Sekmadienį, spalių 27-tą, Šv. 27 d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 331 Earp St.. Phila. 
Brooklyniečių - artistų vakaras 
tikrai bus labai įdomus. Bus 
vaidinama “Rytų Pilis”. Kai 
mes savųjų - vietinių vakarus 
jau daug kartų esame matę, tai 
nėra taip įdomu; daug bus įdo
miau matyti pirmu kartu atvy
kusius iš kito miesto jaunuo
sius artistus. Bus malonu su 
jais susipažinti ir drauge pa
šokti. Vietos klebonasą ir visas 
štabas Sodaliečių visus apylin
kės lietuvius nuoširdžiai prašo 
atvykti šį vakarą pamatyti. Da
lyvaukime visi Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, pagerbkime 
svečius savo atsilankymu. Bilie
tai tik 35c. K. Dryža.

tono, Walpole. Hyde Park, Dor- dau? veikia parapijoje, ypač L. j 

Vyčių organizacijoje, Sodalici- 
joje ir parapijos chore. Jos tė-1 
vėliai, brolis ir seserys taip pat 
daug darbuojasi parapijoje. 
Tai pavyzdinga lietuviška šei
ma.

t

Plumbieriniai ir vandens ir garo įtaisymų 
reikmenys 

Pristatytojai American Radiator Co. 
STANDARD Sanitariniai plumbieriniai reikmenys

64 Main St. Telef. 3270 ir 3271 
Fitchburg, Massachusetts

UiiŪry ^TtauS8^^;
Šios valstybes ir tauto p stipn

tautos nedrįstą mus uzp ir ener-
Henry Parkman yra pūnąs ir „

gijos. Jis yra pasiruošę “ovi už prim-
sybei, bet nenurammimui. pervelu.
ruošimą dabar, o ne tada. vete-

Henry Parkman yra. Į’gg^as prasi- 
ranas. Jis zmo kokis b ų neprisiruosu-
žengimas ir beprotybe būti laiku n y 
sei valstybei apsigynimui.

Henry Parkman yra šeimosJ.e2^\r vaikai 
pasirąžęs eiti prie to, kad jo z baisenybių- 
niekad nematytų ir nepažintų kar

Henry Parkman. kaipo *usf^reng|s ko- 
Valstybių Senatorius yra pilnai p 
voti už Amerikos stiprumą.

Išrinkite vyrą, kuris turi drąsos vei t

•r-

B
KEPUBUCM*
henry

i'

e A

; V. Kudirka,
I Dalyvavo nemažai narių.

*
■ tarta surengti vakarą, p 
Kudirka išdavė raportą iš LDS 
Jubiliejinio Seimo, įvykusio So. 
Bostone. Džiaugėsi Seimo turi
ningumu ir tvarkingumu. Taip
gi išdavė raportą iš Federaci
jos skyriaus veikimo.

Sekmadienį, spalių 13 d. So- 
dalietės autobusu ir automobi
liais buvo nuvykusios į Law- 
rence, Mass. dalyvauti Sodali- 
cijos apskričio konferencijoje.

GREENFIELD, MASS.
S. Š. V. J. draugija rengia 

filmų vakarą spalių 26 dieną, 
šeštadienio vakare. Prasidės 
7:30 vai. Knigths of Columbus 
salėje, Osgood Str. Paveikslus 
rodys filmininkas J. Januške
vičius. Tai bus paskutinė filmą

Kelionė buvo laiminga, ir džiau- !iš laisvosios Lietuvos. Daugiau 

giasi įgytais įspūdžiais.

PRAKALBOS PAVYKO

Sekmadienį, spalių 20 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetainė- 

•--------------------------------------------------

F

k
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Thomas N. Stokes. 48 Sterling St.. Worcester

WORCESTER NORTH SAVINOS IHSTITUTION*

Inkorporuotas gegužės 26, 1868

£

------------- Į
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais r e m i a i 
“Darbininką”.

Visuomeniškas Taupomasis Bankas, kuris patie
kė tvirtų bankinių patarnavimų per septynias- 
dešimts metų. Indėliai yra apsaugoti Massachu
setts Savings Bank Deposit Insurance Fondo. 

Bankinė agentūra Savings Bank Life Insurance

Belliveau Fumiture Co.
Gera vieta pirktis baldų geros kokybės už 

mažesnę kainą
108 Daniels St. Telef. 1526, Fitchburg, Mass. 

320 Water St. Telef. 3518 Fitchburg, Mass.

Fitchburg, Massachusetts

288-294 Main Street Telef. 368

I FARM SERVICE COMPANY I

nrr.z
j

I

I
I

I

!

THE SAFETY FUND NATIONAL 
BANK OF FITCHBURG

Bendra bankininkystė — Paskolų skyrius

SAUGIOS INDELIŲ DĖŽUTĖS

470 Main St. Telef. 1880 88 Daniele St.

Fitchburg, Massachusetts

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

I

I
I

I

Malūnininkai ir Sankrovoms pristatytojai javų, 
šieno ir miltų. Taipgi “Larro” ir “Farm Service” 

pašaro.
23 Cushing St. Tel. 390 Fitchburg, Mass. 

Departmentas retaileris: Broad St. 
kampas Commercial St.

ROLLSTONE BUICK, INC

BUICK

“Geriausias Ligšiol BUICK”

762 Main St. Tel. 814 Fitchburg, Mass.



Penktadienią, Spalių 25, 1949 DARBININKAS '

VIETINĖS ŽINIOS
PENKTADIENI
VISI RENKASI...

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 
vai. vakare, erdvingoje Eikš 
Ballroom salėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. prie Centrai 
Square įvyksta metinis “Darbi
ninko” balius — šokiai, į ku
riuos tikimasi atsilankys jauni
mo ir suaugusiųjų iš visos Nau
josios Anglijos. Gros pagarsė
jęs Wally Jason orkestras.

Šiame baliuje bus įvairių gė
rimų ir gardžių valgių, kuriuos 
paruoš 
įlinkės, 
kienės.

Šiame
gajam teks graži, elegantiška 
dovana
DABRINES LAPES MOTERIŠ
KA APYKAKLE — KALNIE- 
RIUS. Taigi, valio visi į meti
nius “Darbininko” šokius, kur 
linksmai ir maloniai praleisite 
laiką.

Cambridge’iaus šeimi- 
vadovybėje p. Zavec-

.............. ...... ....................... ......................... .....................................

supranta lietuviškai. Misijų pa
maldas veda ir pamokslus sako 
Tėvai Jėzuitai — Antanas Meš
lis ir Pranas Aukštikalnis, ry- 
atis ir vakarais.

Minimi tėvai misionieriai tre
čiadienį, 4 vai. p. p., pradėjo 
skelbti misijas vaikams ir mer
gaitėms. Jų bendra išpažintis 
bus penktadienį 4 vai. p. p. Jų 
misijos baigsis šeštadienio rytą 
9 vai. Laike vaikų išpažinties 
galės prieiti išpažinties kas tik 
norės, nes bus daug kunigų.

I 
i

vakare taipgi laimin-

SILVER FOX —SI-

PRAŠOME ATSISKAITY
TI UŽ BILIETUS

platinti 
šokių te
prašome 

atsiskaityti

Kurie esate paėmę 
“Darbininko” metinių 
kietų arba knygučių, 
šiandien už juos
“Darbininko” ofise arba šį va
karą šokiuose, Eikš Ballroom, 
Cambridge, Mass. A. Peldžius.

ŽINUTĖS
Pet- 

prasi-
Pirmadienio vakare, Šv. 

ro parapijos bažnyčioje, 
dėjo misijos jaunimui, kurs ne-

DAKTARAI

Spalių 22 d., vakare, po misi
jų pamaldų Federacijos skyrius 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Nuodugniai nagrinėta Fe
deracijos koncerto Lietuvai gel
bėti eiga. Nariai, paskatinti po
no Norem, Amerikos ministro 
Lietuvai, žodžiais, “Netrukus 
Lietuva bus vėl laisva”, pasiry
žo dirbti. Ir reikia tik dirbti. 
Skyrius nutarė nežiūrėti, ar kas 
ką veiks ar ne Lietuvos gelbėji
mui, veikti smarkiai taip ilgai 
iki Lietuva bus vėl laisva. Už 
tai visi pasiėmė koncerto tikie- 
tų platinti. Aleksandras - Ona 
Ivaškai aukavo $10.00.

Iš skyriaus prakalbų, rengtų 
spalių 6 d., Municipal salėje,, at
mokėjus išlaidas liko $6.00.

Pranešta, kad generalinis ko
misijų susirinkimas, įvykstąs 
sekmadienį, 4 vai. p.p., “Darbi
ninko” salėje, ir Cambridge, 
koncerto reikalu susirinkimas 
bei prakalbos, bažnytinėje salė
je, Windsor St., Cambridge. Gir
dėta, kad gerasai Cambridgetis 
aukavo šiam dalykui $25.00.

Pasmerkta tie, kurie laukia 
progos ar ūpo pradėti veikti dė 
vargšės Lietuvos.

Kristaus Karaliaus dieną, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, bus pen- 
kerios šv. mišios, būtent: 7, 8, 
9, 10 ir 11 valandomis. Devintą 
valandą parapijos vaikai ir 
mergaitės eis bendrai prie Šv. 
Komunijos. 10 valandą jauni
mas eis prie Šv. Komunijos ir 
atkalbės žmonių giminės pasi
aukojimo aktą Jėzaus Saldžiau
siai Širdžiai. Taip pat vyrai įsi
rašys į Šv. Vardo Draugiją. 11 
vai. visų draugijų valdybos bei 
atstovai atkalbės pasiaukojimo 
aktą. 3 vai. p. p. baigsis jauni
mo misijos. 7 vai. vakare, baž
nytinėje salėje parapijos vaiku
čiai, seserų mokytojų vadovy
bėje, perstatys religinį 
iš pirmųjų krikščionių 
gyvenimo — Fabiola.

veikalą 
amžių

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 6330.

JohnRepsltis,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Camoridge, Mara.

Ofiao Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadvvay, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki ft 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Kun. Dr. Kazimiero Urbonavičiaus 
Pagerbimo Reikalu Susirinkimas
Pirmadienį, spalių 28 d., 7:30 vai. vakare, “Darbi

ninko” salėje, 330 E St., So. Boston, Mass. įvyks Kun. ‘ 
Dr. K. Urbonavičiaus pagerbimo reikalu susirinkimas, j 
į kurį yra kviečiami visi veikėjai, veikėjos, draugijų 
pirmininkai, sekretoriai, valdybos ir visi kun. dr. Ur
bonavičiaus prieteliai atsilankyti.

LDS CENTRO VALDYBA.

ryte, iš

Nukentėjusiems Nuo Karo Lietuvoje 
Koncerto Rengėjų Susirinkimas

Jakubauskienė.

Spalių 24 d., 10 vai.
Šv. Petro par. bažnyčios, tapo 
su trejomis šv. mišiomis palai
dota Domicėlė
Ji metus sunkiai sirgo. Ameri
koje pragyveno 30 metų, paėjo 
Žiežmarių parapijos. Paliko nu
liūdusį vyrą Boleslovą ir seserį 
Petronėlę.

IŠVYKO) KARIUOMENĘ

Sekmadienį, tuoj po pamaldų. I 
spalių 20 d. Cambridge Federa-i 
cijos 16-to skyriaus. įvyko su-Į 
sirinkimas. Dėl mažumos narių,, 
raportas atidėtas sekančiam su-

sirinkimui. Pageidaujama, kad 
nariai lankytųsi skaitlingai. 
Nutarta surengti agitacines 
prakalbas, ryšy su įvykstančiu 
koncertu šelpimui Lietuvos pa
bėgėlių. A.D.

I

rj, Eleną. 1182 Washington St., 
Cambridgečiai galite aukas su
dėti pas Al. Stankūną. 65 Lin- 
coln St.. Cambridge. Mass.

Visas dovanas prašome pri
duoti prieš lapkr. 1 d. š. m.

Įvyks sekmadienį, Spalių - Oct. 27 d., 1940, 4:30; 
valandą po pietų, “Darbininko” salėje, 330 E St., So. 
Boston, Mass.

Yra numatyta, kad visi Komiteto nariai turės 
bendrą fotografiją. Pageidaujama, kad visi joje daly
vautų.

Su pagarba, 
Jonas Kumpa,

Komiteto sekr.-pagelb.

organziacijose. Jeigu joms pa
vyktų apsivalyti nuo komunis
tų brudo, tai jau būtų padary
tas didelis žingsnis pirmyn.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Adomo ir Onos Kalakauskų, 
senų “Darbininko” skaitytojų 
ir rėmėjų sūnus Kazimieras, 
pirmadienį, spalių 21 d. savano
riai išvyko į kariuomenę, Te- 
xas valstybėm Vienas jų sūnus 
tarnauja Pan - American orlai
vių kompanijoje kaipo II kapi
tonas, o trečias sūnus tarnauja 
laivų kompanijoje ir važinėja 
su laivu President Adams. Jis 
ir-gi turi užsitarnavęs aukštą 
rangą.

Koncerto Nukentėjusiems 
Nuo Karo Lietuvoje Bilietai

PAIEŠKAU savo brolio Karo- 
liaus Petkevičiaus, kuris save 
vadinosi Charles Peterson, paė
jo iš Sudokių kaimo, Ukmergės 
apskr. Paskutiniu laiku gyveno 
Albany, N. Y. ir apylinkės mies
tukuose. Prašau atsišaukti pa
čiam, arba kas žinote apie jį 
prašome man pranešti, už ką 
būsiu labai dėkinga. Marijona 
Žurolinė, 36 Moseley St., Dor
chester, Mass. (25-4)

Šluoja Lauk Komunistus
Lietuvių klubai ir draugijos 

šluoja lauk komunistus, kurie 
parsidavę sovietų komisarams, 
džiaugiasi Lietuvos pavergimu. 
Jau buvo žinių, kad Chicagoje, 
Pittsburghe, Worcestery, So. 
Boston, New Yorke ir kitose 
kolonijose draugijos - klubai 
nubalsavo komunistų organiza
cijų neįsileisti į savo svetaines; 
nedalyvauti komunistų paren
gimuose ir braukti lauk komu
nistus iš lietuviškų organizaci
jų-

Lietuvių katalikų organizaci
jos neturi komunistų ir joms 
nėra reikalo nuo jų valytis, bet 
jų yra laisvamanių - socialistų

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940/ 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga- įurmą 
Įima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už
sisakyti pas paneles Evą Macai- 
tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street. So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston.

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.50; $1.00 ir 75c.

lenksandrą Stankūną, prašyda
mas, kad žmonės prisidėtų kiek 
kas ir kuo išgali, būtent: auko
tų naujų drabužių, nupirktų 
vaistų nuo gyvačių įgėlimo, jo
dinos, bandažų ir kitokių reik-1 
menų. Kas gali, lai aukoja ir pi
nigais.

Kadangi vienas kunigas tos 
pačios kongregacijos išvyksta į 

, kur misijonie- 
riauja kun. Peredna, tai jis vi
sus dalykus nuvežtų kun. Pered- 
nai be jokio muito.

Pageidaujama, kad kas sudo- 
vanotų arba nupirktų 
vaikučiams žaislelių 
kuriuos misijonieriai 
pagonų kraštuose.

So. Bostoniečiai galite dova
nas palikti “Darbininke”, Nor- 
woode. pas kun. Perednos sese-

mažiems
— toys, 
mokina

RETA PROGA su mažu kapi
talu tapti savarankiu!

Parsiduoda puikiai įtaisyta 5 
akr. pilnai įrengta ir veikianti 
vištų farma geriausiam višti- 
ninkystei rajone (Vineland). 
Puikus naujas 5 kambarių na- 

i mas su koklių vonia ir sienom, 
elektrine virtuve. šaldytuvu 
(frigidaire), automatiniu elek- 
trikiniu vandens šildymu; mū
rinis garažas. Trys didelės viš
tidės (300 pėdų ilgio) su 1,000: 
dedančių vištų; 3 pečiais (broo- 
ders) vištoms (kiaušinių par
davimas užtikrintas). ‘Viskas 

. už 3.800 dol.; apie 2,000 dol. 
į grynais: patogus išsimokėji- 
. mas. (Apylinkėje yra ir lietu

vių farmerių).
Parduodama ir daugiau vištų 

bei kt. farmų.
Galima rašyti ir lietuviškai. 

M. SUPRUN 
P. O. Box 146

Milmay. N. J.
I
1

i

Samuel G. Atkinson,
Respublikonų kandidatas į 

Statė Legislature iš Brookline, 
Mass.

PAREMKIME MISIJAS

Re». Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Funtiture Co.
MOVER8— 

! Insured and
Bonded 

£ Local & Long 

K Dlstanco
Moving

326 • 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

4
a

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Bay Yiew Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių Išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
SavininkaL

W00DST0CK
I Y P F W P I T F R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston. Mass.

LIBerty 6907-0S

SERGA

Jau apie metai laiko kaip ser
ga. p. M. Stanevičius, gyv. 81 
Pine St., Cambridge. Mass.

Taipgi susirgęs gegužės mėne
sį, dar tebeserga p. S. Bartkus, 
gyvenąs 49 Lincoln St., Cam
bridge.

p. Antanas Benušis susižeidęs 
kiek laiko atgal, dar vis tebe- 
serguliuoja. A. Benušis gyv. 12 
Berkshire pi., Cambridge. Visi 
sergantieji priklauso prie Šv. 
Stepono draugijos. Linkime 
jiems greito pasveikimo. A.D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler,

Stove 4 Furnace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Masa.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuri* 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Jau ne kartą buvo rašyta. 
“Darbininke”, kad kunigas Ka-J 

zimieras Peredna iš Cambridge.: 
Masą, yra išvažiavęs į Burmą,1 
India, kur yra pagoniškas kraš-{ 
tas, kad atvertus stabmeldžius 
prie Kristaus. Jis parašė laišką 
pas savo seserį ir giminaitį A- i

i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Parėmė ‘Darbininko’ Metinius Šokius
Senkantieji Politikieriai:

Wm. F. ASKIN, Demokratų kandidatas į Representa- 
tives iš Worcester, Mass.

THOMAS J. BUCKLEY, Demokratų kandidatas 
į Statė Auditor, Boston, Mass.

EDWARD T. SIMONEAU, kandidatas į Congress- 
man, third Congressional District.

THOMAS LEIGHTON, Respublikonų kandidatas 
į Reg. of Deeds, E. Cambridge.

HON. JAMES HENRY BRENNAN, Demokratų 
kandidatas į Attorney General, Boston, Mass.

HYMAN J. COHEN, kandidatas į Representative,; 
Ward 12, iš Roxbury.

JOHN BLAKE, kandidatas į Representative, 
Ward 1, Springfield, Mass.

RICHARD B. WIGGLESWORTH, Respublikonų 
kandidatas į House of Representatives.

THOMAS H. JOHNSTON, Respublikonų kandida
tas į Senatorius, iš Clinton, Mass.

WALTER SMITH, Respublikonų kandidatas į Se
natorius, Winthrop, Mass.

E. H. NUTTING, Respublikonų kandidatas į Se
natorius, Leominster, Mass.

FRANK J. McGUIRE, Demokratų kandidatas į 
Congress, iš Worcester, Mass.

Representative CHARLES McCAFFREY, kandi
datas į tą pačią vietą Ward 6 & 7 iš Brockton, Mass.

ALBERT S. MELANSON, Jr., Respublikonų kan
didatas į Representative iš Lynn, Mass.

JOHN TORREY KENNEY, kandidatas į Register 
of Deeds for Norfolk County, iš Needham, Mass.

HENRY PARKMAN, Respublikonų kandidatas į 
J. Valstybių Senatorius, Boston, Mass.

CHARLES S. O’CONNOR, Demokratų kandida
tas į Clerk of Supreme Judicial Court, Boston, Mass.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perklos Markei
P. Baltrušiūna* ir p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pataisau.

3M WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

u

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolu raštininke

i

i

*V. JONO EV. BL. PASALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. Jonai Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 49i 
E 7th St.. So. Boston. Majų

PeterP.PIevack
(PLEVOKA8)

Septyniais būdais stogų dengėjaa. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių Išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. 8OU 1452

Apskaitllavimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boeton 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbU 2537.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletsks F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktĮ 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 28C9
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NEW BRITAIN, CONN.
ĮSPŪDINGAI PRAĖJO 40 VA

LANDŲ ATLAIDAI,

kas. Palaidotas šv. Marijos ka
puose.

Spalių 20 d. mirė po ilgos li
gos a. a. Pranciškus Dzikas, gy
venantis 439 Ellis Str. Buvo 68 
metų amžiaus, paliko nuliūdi
me žmoną Rozaliją, keturias 
dukteris, vieną sūnų ir tris a- 
nūkus. Velionis pragyveno šioje 

j šalyj 47 metus. Jis buvo vie
nas iš pirmųjų uolių rėmėjų pa- 

’ i rapijiečių. Iškilmingai palaido- 
__ > iš Šv. Andriejaus parap.

, bažnyčios šv. Marijos kapuose, 
i palydėtas skaitlingo būrio gi
minių ir užjaučiančių asmenų.

Tebūna gailestingas Dievulis 
jų vėlėms. T.M.

Minėdami Sidabrinį Jubiliejų, 
padėkosime Dievui už visas 
malones, kurias Jis inums su
teikė per 25 darbo metus, ir
prašysime Dievulio palaimos 
LDS organizacijai ir jos dar
buotei. P.M.

kurie įvyko mūsų Šv. Andrie
jaus parap. bažnyčioje spalių 
20 d., sekmadienį, 11 vai. ryte 
iškilmingoms šv. mišioms, ku
rias atnašavo kun. P. P. Karlo-! 
nas, asistuojant klebonui kun. |
M. Pankui ir kun. J. Vasiliui. I 
MIC. Seselių Pranciškiečių su-!ta^ 
ruošta vaikučių procesija darė 
gražų įspūdį, altoriai irgi sken-! 
do gėlėse. Bažnyčios vidus ne
seniai atnaujintas, sudėti nauji 
spalvuoti langai. Ir kilo ne vie
nam mintis: Viešpatie, kaip čia 
gražu ir įspūdinga, gyvuok tar
pe mūsų per amžius ir laimink 
mūsų darbus.

Per šias tris dienas visus pa
mokslus sakė pamokslininkas 
kun. J. Balkūnas iš Maspeth,
N. Y. New Britainiečiai nuošir
džiai klausėsi pamokslininko 
žodžių ir stebėjosi Dievo apdo- J mingas ir reikšmingas. Į minė- 
vanota iškalba. Be pamoksli
ninko ir mūsų vietinių kunigų 
šiose šv. iškilmėse dalyvavo dar 
prelatas J. Ambotas, kun. J. 
Miliauskas, kun. J. Valantiejus, 
kun. V. Karkauskas, kun. V. 
Gradeckis, seminarijos rekto
rius kun. A. Bružas, kun. J. Kri
pas, kun. A. Čebatorius, kun. V. 
Ražaitis, kun. J. Vosylius, MIC., 
kun. J. Malinauskas, MIC., kun. 
P. Lunskis, kun. J. Pauliukonis, 
MIC. ir kun. dr. Starkus.

Šv. Cecilijos choras vadovybė
je muziko K. Žalnieraičio, įspū
dingai giedojo keletą ir naujai ir šokiuose, 
paruoštų giesmių.

Prie progos vardu visų para- d., 1915 m. Jos įkūrėju buvo 
pijiečių reiškiame gilią padėką,' 
mūsų rūpestingiems dv. va
dams už suruoštą taip rūpestin
gai dvasinę puotą. Ypatinga te
būna padėka brangiam pamoks
lininkui.

I
I

I

HARTFORD, CONN.
I LDS 6 kp. JUBILIEJAUS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 10 d. LDS 6 kuopa 
minės savo gyvavimo 25 metų 
sukaktį. Minėjimas bus iškil- 

1 mincroc iv v£»ilzcm incroc T vrtinH.

Tiki-

šauni 
lietu-

jimą pakviestos visos draugijos, 
LDS kuopos ir Centras, 
mes, kad visi dalyvaus.

5 vai. po pietų įvyks 
vakarienė, Švč. Trejybės
vių par. mokyklos svetainėje, 
339 Capitol Avė. Programa su
sidės iš kalbų, dainų ir kitokių 
margumynų. Po vakarienės į- 
vyks šokiai, puikiai orkestrai 
grojant. Įžangos bilietas tiktrai 
darbininkiškas, tik 75 centai.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti LDS 6 kuopos Sidabrinio 
Jubiliejaus proga vakarienėje

LDS 6 kuopa įkurta liepos 11

Iškilmingas Lietuvių Piliečių 
N. klubo namo atidarymas į- 
vyks Spalių 26 d., 6 vai. vaka
re. Lietuvių namo adresas: 227 
Lawrence St. Atidarymas į-
vyks su koncertu ir prakalbo- i 
mis. Kalbės miesto mayoras1 
Spealasy, adv. Griffen, p. Wen- 
nergren ir kiti. Koncertinę dalį 
išpildys trys chorai. Solistai 
bus: pp. Rišamavičiūtė iš Wa- 
terbury, Conn.; Z. Griškytė, V. 
Kaunietytę ir M. Kripas; Lyrai- 
č’ų šokėjų grupė iš Brooklyn, 
N. Y. Po koncerto bus šokiai. 
Šokiams gros Prano Pakeno or
kestras. Bus užkandžių ir gėri
mų. Klubas kviečia visus lietu
vius ir lietuves atsilankyti. 

Rengimo Komisija.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame LDS 1; 
kp. už vaišes Jubiliejinio seimo 
proga, ir bendrai Bostonie
čiams ir Nonvoodiečiams, ypač 
pp. Saurienei, M. Sakalauskai
tei, Kohanskam, Zaleckam, Ka
valiauskam, Kneižiam už malo
nes vaišes. Kitais metais pasi
matysime, jeigu Dievulis leis, 
Hartforde.

V. Petrukevičienė, ir 
P. Manikienė, 

LDS 6 kp. atstovės.

VATERBURY, CONN.
SEKMINGAS BANKIETAS

MIRTIS
Spalių 17 d. staiga mirė a. a. 

Vincas Matulevičius. Paliko nu
liūdime žmoną ir tris sūnus, 
viens iš jų yra valstybės polici
ninkas. antras miesto valdinin-

J.

M. J. Colney.N.D.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius, Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

ir 
ir

kan. prof. F. Kemėšis. Pirmoji 
valdyba: Dvasios Vadas prel. 
J. Ambotas; pirm. D. Karoblis; 
vice-pirm. P. Gelažytė; prot. 
rašt. Antanas F. Kneižys; fin. 
rašt. P. Kauklis; ižd. K. P. Ta
mošiūnas; ižd. globėjai — 
Laučka ir V. Kancleris.

Dabartinė valdyba— Dvasios 
Vadas — prel. J. Ambotas; pir
mininkas K. P. Tamošiūnas; vi
ce-pirm. A. Mašotas; prot. rašt. 
J. Leonaitis; fin. rašt. A. Pa- 
teckis; ižd. P. Manikienė; iždo 
globėjai — A. Kaunietis ir S. 
šriupša; maršalka — K. Balčiū- 

' nas; korespondentas — A. Pa
leckis. Valdyba ir bendrai visi 
' nariai gražiai ir sutikime dar
buojasi. Rengia įvairius vakarė
lius, kurių pelnu remia katali
kiškas įstaigas, lietuvišką ka
talikišką spaudą, ypač savo or
ganą “Darbininką”.

Spalių 19 d., Elton viešbutyj 
L. Vyčių 7-tos k-pos ir parap. 
choro įvykę tikrai gražus pir
mas metinis pokilis, kuriame 
Vyčių Centro pirmininko įgalio
tinis bei organ. garbės narys 
kun. J. Valantiejus prisegė Juo
zui Mažeikai ir Marcelei Andri- 
kytei Šv. Kazimiero Ordeno 
ketvirto laipsnio aukso meda
lius. Kalbas pasakė kun. J. Va
lantiejus, kun. B. Gauronskas, 
Petras (Alexander) Aleksan
dravičius, Marcelė Andrikytė ir 
Juozas Mažeika. Atsilankė su
virs šimtas gražaus jaunimo. 
Programa baigta Vyčių, Lietu
vos ir Amerikos himnais bei 
vairiais šokiais.

i-

DARBININKAS
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Mot. S-gos 69 kps. naujų narių 

pagerbimo vakarėlis gražiai 
prafjo. Kalbas pasakė kleb. 
kun. K. Vasys, kun. J. Jutke
vičius, Mot. S-gos Mass., Maine 
ir N. H. apskričio pirm., p. T. 
B. Mažeikienė, ir kitos. Naujos 
narės: slaugė M. Karaliūtė, J. 
Karalienė, pp. Stepšienė ir Am- 
brazienė buvo sužavėtos tokiu 
gražiu pagerbimu. Estradoj 
vaizdelį atliko parapijos choro 
nariai — Marcinkus, Barisas ir 
Merrill su kitais. Ačiū kuopos 
pirmininkei p. V. Shea ir jos 
pagelbininkėms už surengimą 
jaukaus vakarėlio.

Beje, kuopa rengia centinį 
kermošių, kuris įvyks lapkričio 
7 d. parapijos svetainėje.—

Parapijos Moterų Socialio 
; klubo metinė vakarienė, kuri į- 
i vyko Maironio parko pavilijone, 
! pasisekė. Valgiai buvo kuoge- 
į riausi, svečių buvo daug. Tiki
masi gražaus pelno.

Socialio klubo “Halloween 
oarty” rengimo komisija su 
valdyba turėjo pasitarimą pia
nistės E. Beauchemin (Jaru- 
šiūtės) rezidencijoj. Kartu ap
tarta klubo metinis bankietas, 
kuris įvyks gražiame Putnam 
Thurstan klube lapkr. 14 d. Mi
nėtas pasitarimas, vadovaujant 
pirm. An. Sinkevičienei sklan
džiai ėjo. Dalyvavo narės: Po- 
džiūnienė, Kraunelienė, Vierai- 
tienė, Shea, Kuderauskienė, 
Džiaugienė, Šaulienė, Struc- 
kienė, LaBaire, McGovern, pa
nelės Spirkaitė, Bendoraitė, 
Nedzveckaitė ir M. Čižauskienė. 
Šeimininkei padėkojusios už 
skanias vaišes, visos gražioj 
nuotaikoj išsiskirstė.

Sekantį sekmadienį, mūsų 
parap. bažnyčioj prasidės 40 
vai. atlaidai. Parapijos choras 
ruošiasi išpildyti specialų gie
dojimą. Teko girdėti, kad per 
sumą ir prieš pradedant mišpa
rus, pirmadienį ir antradienį 
bus išpildytas nepaprastas rink
tinių artistų giedojimas, kokio 
Aušros Vartų parap. bažnyčioj 
dar nebuvo girdėta.

148 Grand St„
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

PARAPIJOS PIETOS
Spalių 20 d., Studentų k-pa 

parapijos naudai surengė pietų 
sueigą. Kalbėjo miesto mayo
ras, kun. J. Valantiejus, kun. P. 
Lunskis, Valerija Jakštaitė ir 
Pranas Gudiškis. Dainų progra
mą išpildė choristai ir studen
tai. Šio pokilio pasisekimo dėlei 
daug pasidarbavo Dorma Gu- 
diškiūtė, Ed. Markus, A. Katei
va, M. Karinauskienė ir kiti.

RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, spalių 27 d., 5:00 

vai. po pietų iš WBRY (1530 k. 
c.) radio stoties vėl prasidės 
parap. choro radio grupės radio 
pusvalandis (Lithuanian Varie- 
ty program) vad. A. J. Aleksiui. 
Su šiuo sezonu žengsime jau į 
septintus metus mūsų radio 
darbuotės. Akordas.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE 
So. Boston

DĖMESIO!
Šio mėnesio 27 d. įvyks LDS 

5-tos kuopos mėnesinis susirin
kimas nuolatinėje vietoje, 1 vai. 
po pietų.

Nariai-ės prašomi atsilankyti 
į susirinkimą ir atsivesti savo 
draugus bei drauges. Mūsų 
kuopa užima antrą vietą narių 
skaitlingumu organizacijoje. E- 
sam skaitlingi ir organizuoti ir 
lengvai galėtume nuveiktf~ką 
nors naudingo. Dabar kaip tik

yra patogus laikas ką nors pra
dėti. Todėl visi ateikite į šį su
sirinkimą ir ten aptarsime vi
sus dalykus. Kurie esate sko
lingi už “Darbininką”, malonė
kite atsilyginti.

Šiomis dienomis Worcesterio 
abiejų lietuvių parapijų vargo
nininkų t. y. Čižauskų ir Žemai
čių namai apimti liūdesio. Spa
lių 8 d. New Yorke iš Šv. Trejy
bės bažnyčios buvo palaidota 
a. a. Bronislava Feleckaitė, p. 
M. Čižauskienės sesutė. Už ku
rios vėlę Worcesteriečiai užpra
šė net keletą šv. mišių.

J. TotUas, 
kuopos rašt.

I

Vaizbos buto radio choras su
silaukė muziko, vedėjo, daini
ninko, pianisto Bronio Nekrašo, 
kuris vadovauja radio grupei. 
Jo pagerbimui, rengia koncertą 
sekmadienį, spalių 27 d. š. m., 
48 Green St. svetainėje, 6:30 v. 
vak. Po koncerto bus šokiai.

M.J.C.

I

NEVARU,N. J.
PARAPIJOS VEIKIMAS

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos, Newark, N. J. metinis ba- 
zaras prasidėjo 18 d. spalių ir 
tęsis iki lapkričio 3 d. Bazaras 
tęsis su pertraukomis, bus sek
madieniais, trečiadieniais, pen
ktadieniais ir šeštadienias. Vi
sas veikimas eina vakarais 7 
vai. su įvairiomis programomis. 
Šokiai būna kas vakaras. Baza- 
re dalyvauja visos katalikiškos 
draugijos, kurių vardus ir au
kas žymėsiu vėliau. Visi geros 
valios parapijiečiai ir parapijie
tės uoliai darbuojasi, savo pa
rapijos naudai ir mano padary
ti gani gero pelno, nes parapi
ja daug reikalauja jos užlaiky-

Šio sezono veikimas Aušros 
Vartų parapijoj tikrai jau įsi
siūbavo.

Pereitą sekmadienį, įvyko me
tinis parapijos bankietas. Daly
vavo arti 600 svečių, tarp jų 
miesto mayoras ir, ką tik iš 
Lietuvos grįžęs svečias kun. 
Urbonavičius, MIC., kunigai — 
Puidokas iš Westfield, Juraitis 
iš Athol, Bakanas ir Padvais- 
kas iš Šv. Kazimiero parapijos 
ir vietiniai kleb. kun. K. Vasys, 
kun. J. Jutkevičius ir eilė kita-

taučių bei lietuvių svečių.
Kalbos visus sujaudino, ypač 

žinios iš pavergtos Lietuvos, 
kurias pranešė kun. Urbanavi
čius. Muzikalę programą išpildė 
net trys chorai: Bažnytinis bei 
vyrų, vadovaujant muz. J. Či- 
žauskui ir Moterų socialio klu
bo choras, kuriam vadovavo 
Marijona Čižauskienė. Kalaku
tiena su visokiais priedais pa
gaminta parapijos geriausių 
gaspadinių visus patenkino. 
Buvo ir "meškienos”. Mešką 
nušovė pats klebonas, medžio
damas Kanadoj kelios dienos 
atgal. Aplamai bankietas buvo 
“First class”. Lauksim kito pa
našaus.

Spalių 14 d. iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios palaidotas 
a. a. Kazimieras Žemaitis, muz. 
J. Žemaičio tėvelis. Kolegai 
muz. J. Čižauskas, M. Čižaus- 
kienė ir muz. J. Stačiokas iš A- 
thol, Mass. su pagelba Šv. Kazi
miero parap. choro narių išpil
dė specialę laidotuvėms muziką 
ir giedojimą. Abiems atsiskyru- 
siems iš šio pasaulio, lai būna 
lengva šios šalies žemelė, o jų 
sieloms Amžinas Atsilsis.

mui. Daug prinešė žmonės au
kų, kad net svetainė lūžta, kiek 
ten randasi įvairių brangeny
bių, ir gyvų sutvėrimų, tai yra 
tikras kermošius. Pradžioje ū- 
pas žmonių yra labai geras, at
silanko į bazarą, laimi gana ge
rus daiktus ir eidami namo 
džiaugias savo laimėjimais.

Kadangi bazaras yra labai džia jaunamečių kartą prie sa- 
naudingas parapijos palaiky
mui, tat ir kviečiame visus 
Newarkiečius ir kaimynus pas 
mus atsilankyti ir paremti mū
sų parapiją. Klebonas su savo 
veikėjais gražiai priims ir bus Į parapijos lietuviškumo ugdyto- 
dėkingi atsilankiusiems už pa
rėmimą mūsų darbo.

Kun. 1. Kelmelis,
Klebonas.

Jaunamečių choro parengi
mas, įvykęs dvi savaitės atgal, 
puikiai pasisekė. Pasisekė dėl 
to, kad mūsų klebonas su muz. 
Čižausku savo patriotiškumu 

i (kad neduotų ištautėti) glau- I
I vęs. Šis parengimas liudija, kad 
mūsų jaunimas tokioj priežiū
roj neturės progos pamiršti sa- 

l'vo protėvių kalbos bei papro
čių. Valio jaunamečiai ir mūsų

jai. o dėkingumas tėveliams, 
kurie savo vaikučius iš mažų 
dienų pratina savo tautų gerbti 
ir jos kalbą vartoti.

MHIbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų Ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.


