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• Sovietai praneša iš Le
ningrado, kad ten gyveni
mas eina normaliai. Kino 
teatrai užkimšti žiūrovais. 
Knygynai pilni karių ir tt. 
Tur būt žmonės nori pa
miršt tą desperatišką pa
dėtį, nes reikia manyti, 
kad apsuptas priešo mies
tas negali visko turėti pa-; 
kankamai. O kariams tur; 
būt nusibodo tie bombų 
dūmai ir debesiai dulkių 
su ugnimi. Tam patvirtin
ti buvo panašių komenta
rų ir iš Londono, kad lai
ke vokiečių bombardavi
mo svečiai iš šokių salių 
nebėgdavo slėptis, bet ūž
davo net ir tada, kad bom
ba nukritus į namą išsklai
dydavo baliauninkus. Jie 
pereidavo į kitą salę ir vėl 
baliavodavo.

•Spalių 5, ir 6-tą Flori
dos pakraščiais siautė 
Tropiškas viesulas - h ura
ganas, kurio greitumas 
siekė 100 mylių per valan
dą. Kadangi audra buvo o- 
ro stočių stebėtojų numa
tyta ankščiau, tai pavyz
džiui Miami miesto gyven
tojai užkalė langus lento
mis ir padarė kitus apsau
gos darbus prieš audrai a-’ 
teinant.

i

• Spalių 5, buvo šilta die
na ir pavyz. VVashingtonas 
užrekordavo 96° šilumos. 
Sakoma, kad ir per vasa
ros karščius Washingto- 
nas teturėjęs tik keturiais; 
laipsniais aukštesnę tem
peratūrą kažkurias dienas.

• Šiomis dienomis YD 
(Yankee Division) buvo 
didelis “shakeup”. Paša
linta 195 karininkai.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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UGNIS ir VANDUO. Patvinęs vanduo Salina, Kan., kur Smoky Hill upės 
vanduo pakilęs apsėmė dviejų aukštų namo dalį ir elektros vielos gavo 
“short circuit”, namas užsidegė ir susidarė vaizdas — ugnis ir vanduo.

HITLERIS IŠGELBĖJĘS TOKS- Karas Jūroj Ties Brazilija 
TANČIUS GYVYBIŲ

New York, spalių 6 — nę negu
Pereitos savaitės pabaigo- kareiviai perėjo

South Boston, Mass. —
Akyvaizdoje penkių tūkstan

čių minios. Bostono Miesto gal
va. Mayoras Maurice J. Tobin 
dedikavo Darius Court South 
Bostone sekmadienį, spalių o d.

Diena buvo nepaprastai graži.
i
nors iš ryto atrodė lietinga. Jau 
prieš dvyliktą valandą lietuviai 
pradėjo rinktis prie Stepono 
Tariaus Posto namo.

į Lygiai pirmą valandą tvar
kingose eilėse, lydimi va lo Dak
taro Antano Kapočiaus, para
das žygiavo Darius Court link. 
Pirmiausiai ėjo Stepono Da
riaus Posto benas. Posto nariai, 
Moterų Auziliary, p-nios Ivaš- 
kienės valkų tautiškuose
rūbuose. Juos sekė Lietuvos Vy
čiai, Saldžiausios Širdies Drau
gija. Šv. Kazimiero Draugija, 
Šv. Jono Evangelisto Draugija, 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
pirma kuopa. D. L. K. Kęstučio 
Draugija, Lietuvių Piliečių Klu
bas ir šimtai pavienių lietuvių. 
Parade dalyvavo virš tūkstantis 
žmonių.

Į

Paradui atėjus prie Dorches
ter Street, pribuvo Bostono Mie
sto Mayoras, Maurice J. Tobin,

MaragOgy, Alagoas Vals- kuris išlipęs iš savo automobi- 
tybė, Brazilija, spalių 6 — lio, stojo į maršuojančių eiles ir

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

išreiškė Jo Ekscelencijos apgai- jo Kapitoną Steponą Darių, 
lestavimą. kad jis iškilmėse ne
galėjo dalyvauti, ir palinkėjo 
lietuviams ir toliau dirbti Ame
rikos gerovei.

Ypatingai jausmingą kalbą 
pasakė p. John Breen, Housing 
Administracijos viršininkas. Jis 
džiaugėsi matydamas tokią mi
nią iškilmėse ir išreiškė savo 
bendradarbių pasitenkinimą, 
kad jie turėjo progą pagerbti 
lietuvį, kuris tiek daug yra pa
sidarbavęs Amerikos labui.

Kun. Dr. Kazimieras Urbona
vičius vienintelis kalbėjo lietu
vių kalba. Jis džiaugėsi, kad lie
tuviai taip gražiai pasirodė, ir 
kad lietuviai vis daugiau prade
da dalyvauti šios šalies gyveni
me. kad pakėlus lietuvių vardą.

Kalbėjo Lietuvos garbės kon
sulas. Advokatas Antanas ko iki dešimtos valandos vaka- 
Shallna. Jis savo kalboje pami- ro. Džiaugėsi, kad taip gražiai 
nėjo, kad mes. lietuviai turime ir iškilmingai ceremonijos buvo 
netik Steponą Darių, bet visą atliktos.
eilę kitų garbingų vyrų ir mo-Į Pirmadienio ryte visuose Bos- 
terų .lietuvių kilmės, pasižymė- tono laikraščiuose tilpo ceremo- 
jusių Amerikos gyvenime.

Advokatas Juozas Cunys at
stovavo Suffolk Apskričio pro
kurorą, William Foley. Jis nu
pasakojo atsiminimus iš Lietu
vos, kur jis asmeniškai pažino-

Pasibaigus kalboms, ceremo
nijų vedėjas. Advokatas Jonas 
Grigalus vėl pavedė tolimesnį 
programos vedimą Posto Ko- 
manderiui Jonui J. Romanui, 
kuris užkomandavo garbės sar
gybą paleisti dvyliką šūvių. Ka
pitono Dariaus atminčiai. Po 
šūvių aidėjo trimito garsai, 
šaukianti karius poilsyn. Trimi
tams nuaidėjus, Komander.s 
pakvietė Kun. Jenkų sukalbėti 
maldelę, po kurios benas sugro
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Po ceremonijų tvarkingai vi
sos organizacijos grįžo į Stepo
no Dariaus Posto namus, kur 
vaišingi legionieriai suruošė da
lyviams kuklius pietus.

Po pietų, visi svečiavosi ir šo-

Į nijų paveikslai ir aprašymai.
Už tokį gražų lietuvių pasiro

dymą tenka garbė pirmiausiai 
advokatui Grigaliui, Stepono 
Dariaus Postui ir visiems daly
viams. Reporict is.

Anglija. Mūsų Avėjai, kurie žvejojo apie kartu su Daktaru Kapočių ėjo 
vir5 60 mylių j pietus arti Ma- parados priekyje.VII s ov,- _____ K

Atėjus į Darius Court, gražiai 
papuoštoje estradoje buvo kun. 
dr. Kazimieras Urbonavičius, 
kun. Kazimieras Jenkus, Hou-1 
sing Administracijos viršinin
kas, John Breen ir kiti svečiai.!

Dedikacijos ceremonijas ati-

je Adolfas Hitleris, Vokie- 000 kilometrų”, sako Hit- cei°’ Pranes*> kad Jie £ir-
tijos diktatorius, kalbėjo leris. 
per radio ir paskelbė vi
sam pasauliui, jog Rusija 
jau esanti nugalėta.

Jis pakartojo savo pir- 
mesnius pareiškimus, kad 
Rusija rengėsi pulti Vokie
tiją ir tikėjosi sunaikinti 
visa Europą. Paskubintoji

, ataka prieš Sovietus išgel- 
iškilmingu bėjusi gyvybes tūkstan

čiams vokiečių kareiviu.
Tačiau jis nrisinažino, 

iogf padare klaidą viename 
j dalyke, būtent, nežino ję 
: “koks stiprus buvo Vokie-

1

dėję kanuolių baubimą ir 
i v _. net matę nežinomų laivų

Hitleris pažymėjo, kad susišaudymą pereitą penk- 
nuo jo rėžimo pradžios te- tadienį. 
buvę tik trys tikslai: “Vi
dujinis mūsų žmonių kon
solidavimas; iškėlimas Vo
kietijos i lygią aukštumą

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

Kanuoiių baubimas buvo 
girdimas iš tolimo Atlanti- 
ko. Mūšiai ėję per 30 mi- darė Stepono Dariaus Posto ko- 
nučių. Paleista apie 30 šū- manderis 

su kitomis valstybėmis; ir vių iš didžiųjų kanuolių.

• Spalių 5, Bostono mies
to Fire departamentas de-; 
monstrąvo savo jėgas ir j 
populiarizavo apsisaugo ji-! 
mą nuo ugnies. Boston 
Common įvyko ugniagesių, 
įvairūs driliai.

• South Bostono lietu
viai, spalių 5,
paradu dalyvavo Dariaus 
Court dedikacijoje, kuris 
yra naujame projekte. Pa
radui vadovavo Ameri
kos Legiono Dariaus Pos
tas. Kalbėjo daug įžymių 
vadų.

• Ponia Franklin D. Roo- 
sevelt, prezidento žmona, 
sako, “Rusijoje laisvas ti
kybos praktikavimas, tik 
ant popierio”.

• Iš Maskvos praneša, 
kad ten pasižymėjo tūlas 
engraveris. Keista, gene
rolai šaudomi - likviduo
jami, o eiliniai ateina į jų 
vietas. Tur būt taip Stali
nui saugiau.

Pažymėtina tas, kad tarp 
išvežtųjų ir nužudytųjų 
randame labai daug papra
stų darbininkų, amatinin
kų. Ar ir jie buvo “buržu
jai”? Lai savo pasekėjams 
paaiškina tie išsigimėliai, 
Stalino pragaro garbinto
jai.

1 • Lietuvos Raudonojo
kalbėjo dabar gali pasakyti, kada ■ Kryžiaus žiniomis, bolše- 

, ’ ’ ” ' _ ‘ vienerius siau-
apie ti pagalbos kitoms valsty-,Prie Krymo sa^os. Tačiau rįg išreiškė savo dėkingumą už vežtų ir nužudytų lietu-j tėjimo metus iš Lietuvos 
apie bėms, o dabar ji pati ieš- svarbiausias vokiečių tai-, jam suteiktą galimybę dalyvau- vių? Gal jie ir dabar sa- išgabeno Bolševikijos gi-

kinys dabar yra Kharkovo. tj lietuvių iškilmėse. Čia reikia kys, kad tai netiesa? Gal lumon 60,000 lietuvių.
Karas vykstąs pagal pla- miestas, kur yra didžiau-1 pastebėtj kad pirmą kartą So. jie ir dabar sakys, kad mi- Daugeliui žydų, rusų ir kt.

- v - Bostono lietuvių gyvenime nimi lietuviai savanoriai tautvbiu gyventojų išbė-
Vokiečiai smarkiai, Miesto galva dalyvavo lietuvių išvyko j Rusiją? Faktai, gus iš Lietuvos, jos gyven-

tautos išga- toiu skaičius sumažėjo
negali ištrinti. 200.000.

Bolševikų siautimas Lie
tuvoje padarė milžiniškus 
nuostolius mūsų tautai. 
Išvežimas ir nužudymas 
tūkstančių lietuvių yra di
džiausias nuostolis.

Jonas J. Romanas, 
kuris savo kalboje apibūdino 
Stepono Dariaus nuopelnus A- 
merikai ir Lietuvai, ir perstatė 
advokatą Joną Grigalių. Bosto- Ligšiol parsidavėliai Šo
no Housing Authority legalų vietams tvirtino, kad So- 
patarėją. ceremonijų vedėju. Jis vietų pareigūnai neišvežė 
pakvietė kun. K. Jenku atkalbę- ir nežudė lietuvių. Ką jie 

____ ___ ____ „___„ . „ . . vo',ti maldą. Po maldos 1____________ „___ I______ v „, ____ ( 
tijos priešo pasiruošimas”. Anglijos pažadėjimus teik-, kiečių ir rusų dabar eina Mayoras Maurice J. Tobin, ku- spausdinamos pavardės iš-jvikai per 

“Mes paėmėme 
2.500.000 belaisvių;
22,000 kanuoliu paimta, kanti pagalbos . 
neskaitant tų, kurios su-! 
naikinta; sunaikinta virš na.
18,000 tanku ir 15.500 lėk- Berlyne Hitlerio kalbos 
tuvų. Mes užėmėm terito- snorto salėje klausėsi apie; 
riją keturis kartus didės- 25,000 žmonių.

sunaikinimas bolševizmo”. | 
Vienintelė valstybė, kuri 

nenorėjusi Vokietijos tiks
lų suprasti, tai Anglija.

“Todėl karas buvo neiš
vengiamas”, sako Hitleris. 

Toliau jis kalbėjo apie

Vokiečiai Bombarduoja 
Kharkovą

Berlynas, spalių 6 
Smarkūs mūšiai tarp

SOVIETU KARO JĖGOS 
ATMUŠĖ VOKIEČIUS

miestas, J 
sios Rusi jos ginklų dirbtu
vės.
bombarduoja Kharkovo 
miestą.

Vokiečiai užėmė keletą 
mažų saliukių Juodosiose 
jūrose, paėmė j nelaisvę 
12,000 raudonųjų, 34 tan
kus, 179 kanuoles ir 472

lietuvių
galva dalyvavo lietuvių išvyko į Rusiją? 

eisenoje. Jis išaukštino Steponą kurių mūsų 
Darių ir lietuvius, kuriuos jis mos 
laiko pavyzdinkais piliečiais. ■

Mayorui baigus, James Smig
ias ir ponia Mary Winchus nuė
mė juodus skydus nuo gatvės ūkio dep-to direktorius, išvež- 
užrašų ir uždėjo po gėlių vaini- tas iš kalėjimo, 
kus.

Gubernatorius pats negalėda
mas dalyvauti .atsiuntė savo at
stovą Kapitoną Roberts, kuris

40.
(Tęsinys)

Vladas Tiškus, buv. žem.
’voša). su šeima išvežtas.

50. Antanas Jakštas, pulki
ninkas, su šeima išvežtas.

51. Leonas Račiūnas, išvežtas 
ar nužudytas iš kalėjimo.

52. Zenonas Kairys, 25 metų, 
išvežtas iš Labos. Panevėžio ap
skričio.

į 53. Alfonsas Kairys, 65 metų, 
su žmona ir sūnum bei 2 dukte
rim išvežtas.

54. Juozas Liuima, mokinys, 
19 m., išvežtas iš Panevėžio.

55. Leonardas Ladukas, tar
nautojas. šaulys, išvežtas iš

i Panevėžio.
56. Mikas Lauraitis, 26 metų, 

šaulys, išvežtas iš Panevėžio.
57. Jonas Misevičius, stalius, 

išvežtas iš Panevėžio kalėiimo.
58. Viincas Motiekaitis, 28 m. 

su žmona ir 3 dukrelėm, išvež
tas iš Panevėžio.• - ct . : J K Z1

59. Kun. Šeikauskas, senukas,

Tęsinys 5-tame pusi.

Maskva. spaliu 6 — So- ir pareiškė, kad tuo pačiu mašinines kanuoles laike 
visuose sykiu vokiečiai prarado periodo nuo rūgs. 24 iki 29. 

Taip pat bombardavo 
nuolima. Kaikuriose vieto-į komisarai sako Maskv^ ir Leningradą,
se atstūmė vokiečius kele- jY'Y'” nOmisarai sako, 
ta mvlin atgai. Pietvakari-;kad dabartiniu laiku rau
giame fronte, kur vokie-; d?nu1", -1es°s vra stl’>IYS’‘ 
čiai buvo net pasiekė Kry- nes T karo lmlJa tle'i 
m o vartus, raudonieji su-į 
pliekė vokiečius ir juos nu- Ščerbakovo apskaitliavi- 
stumė net 21 mylią tolyn, mu. Vokietijos naciai nra-

Sovietų informacijų biu 
vedėjas, Aleksandras j

• Sovietų armiįos vado- vietu raudonieji
vybė praneša kad jie kare,frontuose atIaiko vokiečių 3,000,000 savo vyrų.
su vokiečiais prarado vie
ną milijoną šimtą dvide
šimts aštuonis tūkstan
čius (1,128,000) vyrų.

Mirė Ex-Teisė jas Brandeis

HITLERIS PASIŪLYSIĄS 
TAIKĄ

41. Juozas Tonkūnas. Dotnu
vos prof.. išvežtas.

42. Juozas Tallat 
“Maisto” direktorius, 
su šeima.

43. Jonas Valatka, ag f ,n., iš
vežtas.

44. Petras Vadopalas su žmo
na, agronomas, žuvo.

45. Domas Vasarevičius, agro-

Kelpša, 
išvežtas

lėsiąs vykdyti “nauią tvar
ką” Europoje. Anglijai jis nomas, su žmona Stase, agrono- 
nekeršysiąs už bombarda- me. išvežti, 
vimus Vokietijos miestų. 
Tikisi, kad Anglija priims 
naują taikos pasiūlymą.

Tačiau Amerikos ir An
glijos diplomatiniuose 
sluoksniuose pareiškiama, 
kad Hitlerio pasiūlymas 
bus atmestas ir karas bus 
tęsiamas iki pergalės.

Cairo, Egiptas, spalių 6, 
— Pranešama, kad Hitle
ris ruošiąs naują taikosrado 11.000 tanku. 13,000 _ _

zanuoliu ±r 9,000 lėktuvų. pjaną ,kurį jis pasiūlysiąs 
Raudonieji atgauna kai- Britanijai ir Jung. Valsty- 

melius. bėms gal būti prieš šių
Kaip matome, giriasi ir metų pabaigą. Hitleris, 

vieni ir kiti. Tikrenybėje kaip vienas amerikietis, 
ir vieni ir kiti turi daug atvykęs iš Vokietijos oku- 
nuostolių, o kas svarbiau- puoto krašto, praneša, sa-

VVashington, D. C., spa
lių 6 — Vakar mirė buvęs ro 
Jung. Valstybių Aukščiau- Ščerbakov pripažįsta, kad 
šio Teismo teisėjas, Louis
Dembitz Brandeis, 84 m. prarado 1.128,000 vyrų ka- 
amžiaus. Brandeis yra žy- reivių, 7,000 tankų, 
dų kilmės, kuris buvo tei- kanuolių ir 5.316 lėktuvų, 
sėju 22 metus. Dėl senat- Bet jis užginčija Hitlerioi nuostolių, o Kas svarumu- muuw sla
vės pasitraukė iš pareigų, pareiškimą, kad rąudonie-| šia praranda daug žmonių kąs, kad Rusija jau nuga- 
Mirė susirgęs širdies liga, ji prarado 2,500,000 vyrų, gyvybių. lėta, ir todėl jis laisvai ga-

•t

Sovietų raudonoji armija

8,900

46. Antanas Vienožinskis, a- 
gronomas, išvežtas iš Salų že
mės ūkio mokyklos.

47. Keistutis Veitas, agrono
mas. bolševikų nužudytas.

48. Mečys Žemaitis, agrono
mas. Dotnuvos Akad., prof., iš
vežtas.

49. Augustinas Gricius (Pi-



Washington, D. C., spa
lių 6 — Dabar, kada Kon
grese prasidėjo kalbos a- 
pie teikimą pagalbos So
vietų Rusijoje, tai įžymūs

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Antradienis, Spalių 7, 1941

Rusijos Žmonės

Maskvoje pirmininko ir to
dėl nežinąs ar religijos lai-Stalino

laisvę sv-g kiausįmu pasitarimai 
bus sėkmingi ar ne.
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Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
i O-tasis Seimas

Harriman, kad jis šalia 
kitko pasitartų ir apie re
ligijos laisvę.

Prezidentas pareiškė, 
kad jis iki šiol dar negavęskatalikų vadai reikalauja, žiniu iš delegacijos

kad Prezidentas Roosevel- 
tas išreikalautų 
grąžinti religijos 
Rusijos žmonėms.

Prezidento Roosevelto 
pareiškimas spaudos ats- Stalino komisarai ir So- 
tovams, kad Sovietų Rusi- vietų spauda bando įrodi- 
jos konstitucija duoda re- nėti, kad Rusijoje yra reli- 
ligijos laisvę tokią pat, gijos laisvė. Bet visi žino, 
kaip ir Jung. Valstybėse, kad tai melas. Rusijoje 
sukėlė labai daug protes- garsioji katedra yra pa
tų, nes tikrenybėje Sovie- versta muziejumi, kaip pa
tų Rusijoje nėra religijos verstos ir kitos bažnyčios 
laisvės. Ten tik turi laisvę į įvairias įstaigas. Kunigai 
bedieviai — bezbožninkai. ir popai vieni nužudyti, ki-

Pereitą penktadienį Pre- ti nukankinti kalėjimuose, 
zidentas Rooseveltas, turi o dar kiti slapstosi nuo 
būti, kad užbėgti už akių raudonųjų budelių. Tiesa, 
protestų bangai, paskelbė, Maskvoje yra apie 12 taip 
jog jis davęs instrukcijų vadinamų nezaležninkų 
vykstančiam Maskvon pa- cerkvių, kurios turi laiky-j 
sitarimams W. Averell tiskomisarų įsakymų.

MONKEY BUSINESS — Atvežtos iš-Afrikos dykumų beždžionės į New 
Yorką, zoologijos daržą, kur gamtininkai pastebi, kad bezdžionių-gorilų 
keistumas nepasikeičia. Žiniose iš Sovietų - vokiečių karo dažnai pastebi
me, kad “gorilos smarkiai atakuoja nacių fronto pirmąsias linijas”. Ga
lima įsivaizdinti ir tas, kad mongolus* kurių buvo pilna Lietuva, laike 
sovietų okupacijos ir vadina gorilomis.

te™—™ Raš() ĮJžsjenjy 5paĮKja įpje
Lietuviai, darbininkai! ■ * .Lietuvę

Leningrado Gynėjai
Nepasiduoda

Stockholm, Švedija, spa- Sibirą. Iš Panevėžio išve
liu 6 — Sovietų raudonar- žė adv. Teodorą Liutkevi- 
miečiai stipriai laikosi Le- čių su žmona, Marija,miečiai stipriai laikosi Le-cių su žmona, Marija, iš j 
ningrade. Vokiečiai viso- namų Tomkevičaitę. Liūt
inis jėgomis puola raudo- kevičius 83 metų amžiaus.

• s i • «• w -w—— w • • w — I> įsveze 
a. a. Sta- 

Eidrigevičiaus 
gal turės sulaikyti žmoną. Jis seniau buvo Pa

nevėžio miesto galva — 
majoras. Dar išvežė Malin- 
skienę ir kitas.

“Iš Kretingos išvežė 6, 
notarą Joną Kentrą, Mant- 
rimus, Parčauskius (prof. 
Liet. Univers.) ir Stulgins-į 
kius, b. prezidentą.

Nuo Panevėžio išvežė Ja
dvygą Lenkutienę, a. a. dr. 
Antano Lenkučio žmoną.

“Daugiau dar buvo pas
kirta išvežti, bet užėjo vo
kiečių kariuomenė ir pali
ko neišvežti.

“Išvežtas iš Švėkšnos 
grapas Jurgis Broel-Plate- 
ris, bet jis mirė N. Vileiko
je-

“Išvežtieji kai kurie ap
gyvendinti palatkose prie 
miesto Barnaul (Sibire). 
Baratschnyj poselok”.

(“Draugas”)

nuosius, bet jų puolimas Dar iš Panevėžio 
nepalaužia raudonųjų tvir- Eidrigevičienę, 
tovių. Sakoma, kad vokie- nislovo 
čiai 
puolimą, nes dabartiniu 
laiku ir ne taip svarbu už
imti Leningradą.

Vokiečiai tikėjosi, kad 
raudonieji išsigąs ir pasi
duos, bet taip neįvyko. Ka
dangi vokiečiai yra apsupę 
Leningradą, tai jie dabar 
gal pradės stipresnę ofen- 
syvą kur nors kitur.

Žiauriau Nei Nerono Laikais
Kryžiai ant nugaros. — 
Vynis į akis. — Gabeno 

į Sibirą kiek suspėjo.
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Komunistai džiaugėsi, kad 
Sovietų Rusija užgrobė 
Lietuvą, kad patriotinguo- 
sius lietuvius žudė, kanki- 

i no ir trėmė į Sibirą. Tas 
komunistų džiaugsmas už-' 
sibaigė, kada Vokietija 
pradėjo karą prieš Rusiją. „ .
Lietuva pateko į vokiečių ^alS 
rėžimą. Komunistai ver
kia, kad Stalinas nebegali 
naudotis Lietuvos turtu, 
kad jo budeliai nebegali 
lieti lietuvių kraują.

Komunistai nekovoja, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma, bet jie 
trokšta, kad Lietuva vėl 
grįžtų Stalino vergijon. 
To tai jau jie nesulauks.

Lietuvių kolonijose ko- dėjimas ant Nežinomojo 
mumstai renkia iš darbi- 
ninku sunkiai uždirbtus mon}Jos 
centus I __ _
Rusijai, kuri, kaip komu- tų sugiedojo Tautos him- 
nistai sakydavo turi per-n4» taip pat paskutinį kar- 
viršį įvairių gerybių; ren- A» ant paminklo plevėsavo

Lietuvos Padėtis

Šiuo pranešame plačiajai lietuvių katalikų visuo
menei, kad Spalių 26 dieną 1941 m., Kristaus Karaliaus 
šventėje, šaukiamas Dešimtasis iš eilės Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų Seimas.

Seimas bus laikomas Marianapolio Kolegijos pa
talpose.

10 valandą ryto bus atlaikytos iškilmingosios šv. 
Mišios su pritaikintu aplinkybei pamokslu. Po pamal
dų — 12 vai. — bendri pietūs.

Po pietų gi 2 valandą Standard Time prasidės Sei
mo posėdžiai.

A. a. Kun. Jonui Navickui mirus, Marianapolio Ko
legija reikalinga ypatinga susirūpinimo iš pusės mūsų 
visuomenės. Visiems be abejo žinoma, kad a. a. kun. J. 
Navickas buvo Kolegijos ne tik įkūrėjas, ne tik jos il
gametis Rektorius, bet ir lyg jos širdis, nes velioniui 
labiausiai rėmėsi Kolegijos gyvavimas. Jo netekusi, ši 
vienintelė lietuviškojo jaunimo mokslinimo bei auklė
jimo aukštoji mokykla atsidūrė nepaprastai sunkioje 
padėtyje.

Dešimtasis tad Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Seimas turės vispusiškai apsvarstyti susidariusią a. a. 
£un. J. Navicko mirties padėtį ir surasti tinkamų p? 
monių Kolegijai palaikyti, kad a. a. Kolegijos įkū? 
darbas nežūtų, bet kad augtų ir klestėtų.

Todėlei nuoširdžiai kviečiame ir prašome visu 
rianapolio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Prit 
cuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame DEŠIMTAME 
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų įamži
nimo Seimu.

v •
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— Ženevos laikraštis nuosavybės rezervuoja- 
‘Journal de Geneve’ prane- mos vokiečių komersan- 

: “Pagal ži- tams, atvykusiems iš Rytų 
nias, gautas iš Kauno, rei- Prūsijos. Numatoma, kad., 
cho komisaras Lohse pa- visa prekyba bus centrali- 
reiškė, kad fuehreris dar zuota ir vedama dviejų ar 
nepadaręs galutino spren- trijų didžiulių vokiečių į- 
dimo dėl Lietuvos likimo, monių. Nors Kaune sako- 
tačiau jis atrodo jau su- ma, jog visų šių priemonių 
tvarkytas, bent karo lai- imtasi tiktai laikinai, bet 
kui. Kadangi derybos prie galima laukti, jog jos pasi- 
nieko neprivedė, Lietuvos liks galioje bent karo me- 
tautinė vyriausybė buvo tui”. 
paleista. Jos paskutinis 
veiksmas buvo vainiko pa-

. J

I
I

Vienas veikėjas rašo re
dakcijai:

“Gavau laišką iš Lietu-j 
vos per Klaipėdą. Rašo, 
kad bolševikų laikais bu
vo daug kankinių. Kanki-į 
nimo būdai (tortures) bu-! 
vo žiauresni, negu Nerono 
laikais, ypatingai kankino 
kunigus. Kunigams iš
plaudavo ant nugaros kry
žius, į akis akaldavo vinis. 
Nukankino daug ir pašau-1 kiečiai praneša, kad jų in 
liečiu, jų tarpe adv. Petro- 
naitį iš Kretingos ir Ber- tijo salą, būtent, Abruką 
notą iš Švėkšnos.

Vokiečiai Užėmė Kitą 
Pabaltijo Salą

Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
Amerikos Marijonų Provincijolas, ir 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Valdyba. 
Marianapolis College, Thompson, Conn.
Rugsėjo 26 d., 1941 m.

catą dr. Jose Calero, kuris, buvę įtraukti į juodąjį są- 
laikinai apsigyveno Berly-įrašą ir būtų buvę išvežti 
ne ir iš ten reguliariai kai- - kiek vėliau, jei į Lietuvą 
bąs per Meksikos radiją 
apie karo naujienas iš Eu
ropos. Dr. J. Calero apva- 
žinėjęs visus karo frontus, 
išėmus Norvegiją ir Grai
kiją. Apie savo įspūdžius 
iš kelionės po Lietuvą ir 
Baltgudiją meksikietis tu
rėjo pasikalbėjimą su šve
dų žurnalistu, kuriam pa
pasakojo štai ką: Iš visų 
karo laukų baisiausią į-' 
spūdį jam padarė sunaiki
nimai rusų fronte. Pabal
tijo valstybėse Dr. Calero 
pastebėjo, kokią be galo 
slegiančią įtaką ten pada
rė bolševikų viešpatavi
mas. Žmonių masė esanti 
tiek palaužta psichiniai ir 
fiziškai, jog daktarui Ca- A*s=*kĮ™
lero bandant ką nors už- • 
kalbinti, žmonės stačiai j835 Pryede įstatymą lie- 
neturėdavo drąsos jam at- P08.2 d, 1940 m., kuris su
sakyti; buvę aišku, kad to Amerikos pilietys-

L. _ - _ •m Viiy»ir\G! r*iQ ori —

nebūtų atėję vokiečiai.

Sugrąžinimas Pilietybės 
. Moterims

• Švedų laikraščių ko
respondentai iš Berlyno 
informuoja apie generali
nės tarybos sudarymą. 
“Aftonbladet” praneša: — 
“Lietuvos vyriausybė, ku
ri gavo oficialų generali- 

■ . - nės tarybos pavadinimą,
lietuvių vėliava, krašto ne- dabar sudaryta Kaune, su- 
priklausomybės simbolis, gitarus su vokiečių gener. 
kuris dabar vokiečių įstai- komisaru von Renteln. Ge- 
gų uždraustas. Lietuvos neraiįnės tarybos šefas y- 
vyriausybė, paskelbusi ra gen Kubiliūnas. Tary- 
Lietuvos • nepriklausomy- bą sudaro 9 nariai, kurie 
bes atstatymą, pasiuntė atstovauja visas buv. lie- 
fuehrenui telegramą, pra- tuviškas partijas. Jie turi 
sydama pripažinti Lietu- - - --

'vos nepriklausomybę. Taip

Kareivio kapo. Šios cere- 
; metu Lietuvos 

Sovietų Rusijai, ministeriai paskutinį \ar-

v •

w y^

• v

ka aukas anti - fašistų pa
galbai, o patys prieš Rusi
jos karą buvo artimiausi [ 
fašistų talkininkai; renka 
aukas savo spaudai, kuri 
remia diktatorius ir jų 
klastingus darbus.

Lietuviai, darbininkai 
neduokite tiems ragožnin- 
kams nei cento, nes jie yra ... . _ ,----- o------------- --------
mūsų tautos išdavikai; jie pat telegrama minėta vy- ro Kaip žinoma, vokiečiai 
džiaugėsi, kad Lietuvoje "au®ybe P™>ese reicho 
Stalino budeliai kankino' kan'ler!° ?*nlal. savo norą 
mūsų brolius, trėmė Sibi-|bendradarblautl ' 
ran. 1 
mokratijos priešai. Jie re
mia diktatorius.

Šiandien demokratiniai 
nusiteikusių žmonių vy
riausias uždavinys sunai
kinti komunizmą ir fašiz
mą.

patariamąsias funkcijas 
šalia generalinio komisą-

prieš tam tikrą laiką palei
do prof. Ambrazevičiaus 
sudarytą, rusams pasi- 

i nacio-
naujos

Komunistai” yra“d~e-'įvarkos ^daryme, bet ne- iiętu™j
buvo gauta jokio atsaky- naljnę yj^ausybę”. Kitas 

įvykdęs S. S. įsakymą,
kuriuo jam buvo liepta pa- lyn0 rašo kad __ 
sitraukti _ iš ministerijos, vėl leista tam tikra p^. 
vyriausybes galva įteikę p. veikla ir savivaldybė po 

. - to, kai vokiečiai, paleidę

mo.

sitraukti j 
vyriausybės galva įteikė p. 
Lohse oficialinę notą, ku-

švedų laikraštis “Stock- 
t” iš Ber- 

kad “Lietuvai

Berlynas, spalių 6 — Vo-

žinieriai užėmė kitą Pabal

Toji sala randasi tarp Oe 
Daug žmonių išvežė į zol salos ir Estijos.

? Užsisakykite Toniko Pas Mus
l Pristatom geriausį toniką Pikni

kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 
visokiems Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-V

PRANAS GERULSKIS, Namų

i
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GimiauKlausimas
Jung. Valstybėse, ir per vi
są gyvenimą nei sykį ne- 

• buvau kitur išvažiavus, 
j Pamečiau Amerikos pilie- 
jtybę, kuomet ištekėjau už 
ateivio 1920 m. Dabar gir
džiu, kad sulig nesenai 
pravesto įstatymo, aš vėl 
Amerikos pilietė. Paaiš
kinkite man apie tai. Iš 
anksto dėkoju.

is—Taip. Tam
sta vėl esi pilietė. Kongre-

1

i
11

Nailonai Youth Adminis- 
tration

tę moterims, kurios čia gi
mė, bet kurios pametė pi
lietybę per ištekėjimą už 
ateivio prieš rūgs. 22 d. 
1922 m. Jeigu per visą lai
ką po apsivedimo gyvena 
Jung. Valstybėse, tokios 
moterys yra pilietės, bet 
jos negali reikalauti pilie
tybės pilnų teisių pakol 
neima ištikimumo prisiegą 
natūralizacijos teismo.

krašto gyventojai vis dar 
negali atsikratyti baimės. 
Pabaltijo kraštuose visur 
esą galima pastebėti bado 
ir kitokių nelaimių pėdsa
kus. Tarp kita ko, Vilniu
je jis matęs universiteto 
profesorių “juodąjį sąra
šą”. Visi, išėmus 12 profe
sorių, esą išvežti Sibiran. 
Užsilikę 12 profesorių irgi

ria pareiškiama pasigaile- iįetuvįų nacionalinę vy 
jimas dėl negalėjimo ben-- - - -
dardarbiauti, kaipo lais- j ' " - 
vai vyriausybei, su vokie
čių tauta.

jimas dėl negalėjimo ben-

Neseniai John L. Dono- 
van, valstybės administra
torius Tautinės Jaunimo 
organiazcijos (The Natio
nal Youth Administra- 
tion) pranešė, kad 1432 
jaunuoliai gavo darbus 
privačius ir įvairioje pra
monėje pereitą mėnesį.

Šiuo metu Tautinės Jau
nimo organizacijos fondai 
ir darbas daugiausia pas
kirtas tautiniam apsigyni
mui.

Massachusetts valstybė
je 93 fondo paskirtas į- 
vairiems apsigynimo pro
jektams.

II

riausybę, paėmė visą galią 
į savo rankas”. Sudarytoji 
generalinė taryba “gauna

Po to generali- patariamąją kompetenci 
nis komisaras sudarė vy- ją generalinio komi
riausiąją tarybą iš 8 žmo
nių. Tokiu būdu sudarytoji 
vokiečių administracija 
jau paėmė apie 330 ūkių, 
kurie ankščiau buvo kon
fiskuoti sovietų, ir ten į- 
kurdino vokiečių adminis
tratorius. Didieji privati
niai namai, kurie taip pat 
buvo sovietų nacionalizuo
ti, irgi negrąžinami lietu
vių savininkams, o palikti 
reicho komisaro dispozici
joje. Visi žydų privatiniai 
namai, o ypač prekybos į- 
monės, konfiskuoti vokie
čių reicho komisaro. Šios

saro”. Toliau laikraštis 
pastebi, kad “sudarius
*naują generalinę tarybą, 
lietuviai atgauna dalį lais
vos tautos teisių, tik su są
lyga, kad taryba visuose 
sprendžiamuose klausi
muose privalo taikintis 
prie gen. komisaro, kuris 
yra tikras valdantis as
muo Kaune”.
• Švedų laikraštis ‘Stock- 

holms Tidningen” rašo: — 
Pietų Amerika turi Euro
poje vos vieną karo kores
pondentą meksikietį advo-

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės— skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
Pusei metų ................................. $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

I
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Antradienis, Spalių 7, sDARBININKAS
vienijimas Amerikoje su! 
savo veiklia vadovybe dė-Į 
jo didžiausių pastangų,' 
kad visus savo reikalus su-: 
tvarkyti kuo geriausia,! 
kad prie valstybių apdrau-j 
dos departamentų įstaty
mų prisitaikyti, kad na
rius patenkinti, įvedant į- 
vairiausius ir moderniš- 
kiausius apdraudos sky
rius. Be to,

Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoje vado-J

vybė, norėdama. kad 
mūsų organizacija būtų 
Katalikų Akcijos šaka 
Amerikoj, nuo seniai y- 
ra A. L. R. K. Federaci
jos narė, o Federacija y- 
ra National Catholic 
VVelfare Conference (A- 
merikos Katalikų Veiki
mo Centro) nare ir turi 
keliolikos vyskupų pil
niausią užgyrimą. 
Nežiūrint to, per mažai 

rodome palankumo, per 
mažai duodame paramos, 
per mažai kreipiame dė
mesio į tą organizaciją, 
kuri visais atžvilgiais už
sipelno ir dvasiškijos ir 
pasauliečių inteligentų 
rimčiausio dėmesio ir nuo-;gražiame leidinyje, 
latinės paramos.

Labai dažnai mes džiau
giamės lokalinėmis drau
gijėlėmis, neturinčiomis 
nei ekonominio pagrindo, 
nei to didžiojo ir svarbaus 

___________ _ ________ ___ .katalikiškosios akcijos 
SEPTYNI BROLIAI JŪRININKAI. — Šie septyni kurios prie mažiau-

įpln Wasn .Tipl .. . , |
AU11A.U, tll vcivia-u ncaioai c u uvi w uuvoui viiuzav ... tt c r'* j m • • i - - • oiO SUKTeLimO J

i pasisakyti. Atvirai prasitarti: “tegu abu dikta-1™1. ta™au->a U: A SrNe™da. Ta! seimą, kuri žinoma, L_- - ■
F jurininkų istorijoj. Jie ypatingai idealizuoja stos sa-skriauda nariams. _____

ypač jei!lies kivyną. Paskutinėmis dienomis j laivininkystės pastebime organizacijos—

ii DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fridą y except Holidays sueh aa
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eotered as second-claas matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

Mass under the Act of March 3.1870
Acceptance for malling at speoial rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestlc yearly -------------------  $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ..................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4. K
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____ _______ $5.00
Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South Boston, Maaa.
Telephone SOUth Boston 2680.

Tautos Tikslas Ir Politinė

J. Žilevičius, L. M.

LIETUVIS SVETIMTAUČIU
TARPE

Mrs. Margaret’a 
išleido — Avon 
Publishers, New

A. Smetonos, p. T ubelie- 
nės, prof. M. Biržiškos, ge
nerolo Raštikio, Gen. Kon
sulo Budrio, vysk. Bučio, 
vysk. Matulionio, Ad. Jak
što, Vytauto ir k. Dėl jo 
gabumų rašytojų svetim- 

yra vertinamas ir
gražiausių ei- jo raštai su malonumu pri-

Visų kiek susipratusių tautų tikslas yra nepri
klausomybė. Lietuvių tauta iš tos bendros taisyklės 
neišsiskiria. Tai gausiai įrodo jos pastarasis nepriklau
somybės laikotarpis, kuriame po tiek šimtmečių prie
spaudos ir vergovės, ji staiga atsigimė ir sėkmingai 
tęsė nepriklausomą gyvenimą, kol galingas šiaurės o- 
kupantas jį taip žiauriai ir klastingai nenutraukė. Ir j 
dabar, nors laikinai prislėgta, lietuvių tauta savo ne
priklausomybės neatsižada. Dėl to klausimo visų sro
vių lietuviai sutinka. Išskirtį sudaro vien bolševikuo- 
jantis elementas, kurs visiškai nukrypo Rusijon ir pil
nai yra susijęs su jos likimu, koks jis ten ateityje be
būtų — bolševistinis, socialistinis ar imperialistinis.

Taip. Vyriausias visų tikrų lietuvių tikslas bei 
siekimas yra vienodas. Bet būdai tam tikslui atsiekti, 
keliai, kuriais norima ir bandoma eiti, toli gražu nevie
nodi. Taip vadinamoji politinė orientuotė, arba pasi
rinkimas, su kuria kariaujančiųjų pusių dėtis, kuriai 
pritarti bei simpatizuoti, — sudaro nemažą galvosūkį, 
kurį nepigu išspręsti. Na, išspręsti gal ne taip jau sun
ku — didžiuma savo širdyje jau yra išsprendę — beti ..... .. . „ .v o. ,. ., —
labai sunku, ar verčiau neatsargu dėl to nuosprendžio! 3url"lnkal Yra Tbr°iiai£atte“ “^gefteld Wash. Jie sio sukrėtim0 iškrinka • 
viešai pasisakyti. Atvirai prasitarti: “tegu abu dikta- v!sl tar,nau-!a U- S. S Nevada. Tai seimą, kuri žinoma, kaipo ž do bit& dažnai su 
toriu kits kitą sunaikina ,tai bus vienintelė proga ne.Jurlninkl! istorijoj. Jie ypatingai idealizuoja sios sa- skriauda nariams. ne. 
priklausomybei įsigyti” — lyg ir neapdairu, 
vartojama tiesmuka ir griežta kalba. Žmogus, rodos, 
teisingai ir nuoširdžiai pasisakai, o žiūrėk, ir puola ta
ve iš visų pusių — ir priešai ir prieteliai drauge. Ir prie
šai ne visi elgiasi lygiai... Kai kurie kolioja ,o kai kurie 
džiūgauja, kad pasukai vandenį ant jų malūno. Gi 
prieteliai kritikuoja kaip tik dėl tos pačios priežasties. 
Dar priduria, kad tavo politinė orientuotė netiksli, o 
jei ir būtų apytikslė, tai nevykusiai išreikšta. Girdi, 
norint būt diplomatu, reikia daugiau klausyt, mažiau 
kalbėt ir verčiau savo oponentą priverst pasisakyti, 
negu pačiam išsišokti. Be to, ir kariaujančios pusės 
nesnaudžia. Kol kas jos tyli, bet mūsų spauda atydžiai 
seka ir svarbesnius mūsų straipsnius kruopščiai ran
kioja ir į savo kalba išverčia. Viena pusė gali laimėti 
ir mūsų raštus kaišioti mums i akis. Tad pasirodo, kad 
širdimi bei jausmais orientuotis netikslu.

Karštas atviras lietuvis patriotas taip ir pasakys:
“Kam gi čia vingiuoti? Išsisukinėjimas veidmainyste Lietuvai gelbėti 
atsiduoda. Dėlko diktatoriam nepasakyti: “abudu sra- 
la gaukite! Juk ir Anglija tą pati savo širdyje jaučia, 
tik aplinkybių verčiama, garsiai to nepasako ir vieną 
iš jų neva tai šelpia”.

Taigi toks ir dalykas, kad Anglija viešai nepasisa
ko, bet taip elgiasi, kad turįs akis tėmytų ir suprastų...

Iš viso, orientuotė tai painus dalykas, ypač drau
sminga, kolektyvinė ir, jei taip pasakysiu, valstybinė 
orientuotė. Iki tokios orientuotės mes dar nepriaugo
me. K.

tarnybą įstojo ir jų tėvas.

Dėmesio Mūsų Susivienijimui
Į Chicagos Apskrities Susirinkimą Atsilankius

v • Praėjusį i
Aušros Vartų parap. salėj 
įvyko Lietuvių R. K. Susi-
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Neseniai anglų kalba išė- bingų mūsų veikėjų Prez. 
jo įdomi knyga: The Book 
of Modern Poetry — 1941 
turi 930 puslapių. Kaina — 
$4, gražiuose viršuose. Re
dagavo 
Nelson, 
Flouse,
York, N. Y. Kitaip tariant, taučių 
antalogija, 
lių rinkinys. Buvo redakci- imami ir laukiami. Tą pa
jai atsiųsta virš dvylikos sako ir virš minėtoje kny- 
tūkstančių Amerikos pce- goję įdėti eilėraščiai išrin- 
tų kurinių; išrinkta tik ge- kti iš virš 12,000 autorių, 
riausi, bendrai 889 eilėraš- Svetimtaučiai žino jo ver
kiai. Jų tarpe yra vykusiai tę. O mes? Mes irgi galime 

; parašyti du eilėraščiai 
garbingo mūsų lietuvio, 
Kazio Vidikausko (Phila- 
lephiečio): “God Save Our 
Land” ir ‘God-Our Leader- 
King’.

Kiekvienam autoriui pa
skirta vienas puslapis ir į- 
talpinta du eilėraščiai. Au
torių biografijoms paves
ta 41 ps., ten telpa ir apie 
mūsų rašytoją. Linksma 
i rmalonu matyti tokiame 

kur I rinktiniausių asmenų dar
bai dedami, lietuvio raštus 
skaityti. Garbė už tai Ka
ziui Vidikauskui.

Šia proga tenka kiek pa
sakyti apie minėtų eilių 
autorių. Kazys Vidikaus
kas yra senas plunksnos 
veikėjas, apdovanotas Ge
dimino Ordenu už veikimą 
ir gražiai Philadelphijoje 
ta proga buvo pagerbtas. 
Jis rašo daugelyje laikraš
čių, septyniomis kalbomis, 
lietuviškai, angliškai, len
kiškai, ukrainiškai, slaviš
kai, rusiškai ir asperanto. 
Jo eilėraščių apie Lietuvą 
yra spausdintų ir japonų 
spaudoje, mačiau jo rinki
ny. Tuose laikraščiuose 
telpa jo raštai šalę bėga
mųjų reikalų ir poezinių,

i

Pirmyn gi, vyrai ir moterys

Gruoboniški Stalino ir jo mūsų geriausi ir gražiausi 
sėbrų apetitai per ištisus broliai lietuviai kenčia ir 
metus Lietuvą smarkiai a-'skursta atskirti nuo savų- 
piplėšė ir nualino. Dauge-jų tik todėl, kad jie nebuvo 
liui sugriovė gyvenamas bolševikų vergais, 
pastoges, birželio mėnesį Iš tolimo Sibiro ateina 
praūžusi per Lietuvą karo baisus mūsų brolių lietu- 
audra. ;vių tremtinių šauksmas:

Rusai bolševikai kelias-! — Lietuviai amerikiečiai, 
dešimt tūkstančių lietuvių padėkite ir pagelbekite 
ištrėmė į Sibirą, kur šaltis mums, nes sunkias ir bai- 
ir skurdas viešpatauja.1 sias dienas gyvename. Mes 
Ten šiandien su padu ir laukiame jūsų geraširdiš- 
skurdu kovoja ne tiK senos kos pagalbos rankos Taip 
Lietuvos motinos, bet ir pat kasdien gauname lie- 
maži vaikučiai, daugelis tuvių tremtinių sąrašus, 
atskirti nuo savo tėvų. Ten Tokių dalykų akivaizdo- 
Sibire, kur mūsų brangių je mes negalime tylėti, 
lietuvių knygnešių kaulai mes negalime sau ramiai 
ilsisi, kur prie carų lietu- gyventi, kada mūsų bro- 
vis už lietuvišką knygą ir liai kovoja su šalčiu ir ba- 
lietuviškąjį žodį skaudžias du. Užtat Lietuvai Gelbėti 
dienas išgyveno, dabar komitetas dirba ir pluša,

prie to prisidėti, drauge su 
tuo, savo menkutį knygų 
skaičių padidinti. Būtent: 
išleisti jo eilių rinkinį vie
name leidinyje surinktus 
visus, septyniose kalbose, 
originaliai rašytus ir jau 
spausdintus eilėraščius. 
Tikrai būtų įdomus ir sa
votiškas veikalas, 
dantis Amerikos 
plunksna veikimo nors ir 
kukliai veikiančio asmens. 
Dalykas lengvai įvykina
mas, turint minty tuos vi
sus asmenis, kiek jis yra 
aprašęs spaudoje pavidale 
korespondencijų ir dedi- 
katomis, visokių progų dė
ka, eilėmis. Jų tikrai būtų 
virš šimto, o gal ir dau
giau. Toks veikalas būtų 
įdomus ir Lietuvoje gyve
nantiems. Pravartu tuo 
reikalu Philadelphiečiams 
sudaryti komitetą, spau
doje plačiau išsireikšti, pa
sėkos būtų geros. Galima 
tai daryti pavidale prenu
meratos, kreipdamasis į 
tuos asmenis, kurie jo raš
tuose buvo apibudinami ir 
padaryti Philadelpiečiams 
bendrą tam reikalui, didelį 
parengimą. Tas suteiktų 
Philadelphijos kolonijai 
daug garbės, nes Kazys 
Vidikauskas per keletą de- 
sėtkų metų plačiai apraši
nėjo tos kolonijos darbuo
tę, suteikdamas jos veik
lai garbę. Dabar jau jis y- 
ra senas, gero skaičiaus 
metelių prislėgtas, nela
bai stiprus sveikatoje, jis 
negali tokio veikalo išleis
ti savo lėšomis. Kitas jo 
draugas žurnalistas gyve
na Pniladelphijoje Kazys 

; Dryža, jis savo gabia plun- 
i skna gali daug tame rei

kale pagelbėti. Šio rašto

I

paro- 
lietuvių

Lietuviu R. K. Susivie- . į
nijimo Amerikoje, kuris 
turi stiprų finansini pa
grindą, aiškų tikslą — 
katalikiškos ir tautiškos 
sąmonės kėlimą, frater- 
nalizmą ir per 55 metus 
buvo lyg nesugriauna
ma Gibraltaro uola, šau
niai tarnavo broliams 
lietuviams, išmokėdama 
pomirtinėmis ir pašalpo- grynai patriotinėmis te-

- • bet momis ir papuošia net at- 
, vaizdais. Teko matyti at- 

; svetimtaučių
negu kuomet nors, spaudoje su jiems pavesto-

L. R. K. S. A. ir Cnicagoj ir 
visur kitur yra pilniausia 
užsipelnęs sušilau iii dau

giau ir paramos, ir šilu- 
; mos, ir dažnesnio gero žo- 
! džio mūsų vadų ir spaudoj 
ir gyvo žodžio ar tai iš sa- 
kyklos. ar nuo estrados, ar aūtoriūs,' kaip "tik "būtų

sekmadienį,!vienijimo Amerikoj Chica
gos apskrities kuopų ats
tovų suvažiavimas. Suva
žiavimas, tiesa, nebuvo 
gausingas, tačiau pažymė-i 
tinas rimtumu ir labai gy
vu organizacijos reikalų 
svarstymu.

Dabar eina šios senosios resnis,
ir didžiosios mūsų frater- pirmiau. Dabar jis yra ge- mis eilėmis sekančių gar- 
nalinės organizacijos va
jus. Dėl to čia ir parodyta 
daugiausia susirūpinimo, 
kaip pagyvinti kuopų ir 
patiems apskrities veiklą, 
kaip pritraukti daugiau 
narių, kaip užinteresuoti 
jaunimą ir, pagaliau,

kaip įtikinti katalikiško
sios visuomenės vadovy
bę, kad jau laikas dau
giau dėmesio kreipti j 
rimtesnį susiorganiza- 
vimą ir katalikiškojo 
veikimo stiprinimą. 
Tokie pageidavimai, tik

rai rimti ir nuoširdūs pa
geidavimai, reikšta ne be 
pagrindo. Čia turėta gal
voj ir popiežių enciklikos, 

1 kuriose dvasiški ja ragina
ma kreipti savo rimto dė
mesio į katalikiškas orga
nizacijas, jas stiprinti vi
sais galimais būdais; atsi-

kad pagelbėti lietuviams 
tremtiniams. Be jūsų duo- 
snios rankos, mes bejėgiai, 
todėl nuo spalių mėn. pra
sideda antras didis ir ga

ilingas aukų rinkimo vajus 
ir lietu

viams tremtiniams sušelp-į 
ti. Kiekvienas lietuvis iš
ties pagalbos ranką, įsira
šydamas į Lietuvai Gelbė
ti Fondo narius, Įmokėda
mas bent 1 dolerį.

Kad sėkmingiau pavyk
tų aukų vajus, kalbėtojai 
aplankys įvairias koloni
jas. Nuo spalių mėn. 1 d. i-f 
ki šv. Kalėdų kalbėtojai- 
apsilankys Chicagos, Pitt-Į 
sburgho, Detroito ir Cle- 
velando apylinkėse; 1942 
m. sausio ir vasario mėn. 
— Schuylkill ir Wyoming 
klonyse; kovo ir iki 15 ba
landžio — Baltimore, Md., 
Philadelphia, Pa., New 
York ir New Jersey; nuo 
balandžio 15 d. iki birželio 
15 d. kalbėtojai apsilankys 
Naujoj Anglijoj.

Maloniai visi prašomi į 
talką: sudarykite kolonijo- žvelgta ir į Amerikos vys- 
se aukoms rinkti komite- kupų įvairius pareiškimus,: 

kurie per savo įsteigtą Ka
talikų Veikimo Centrą (N. 
C. W. C.) deda didžiausių 
pastangų, kad neliktų nė

■ vieno kataliko, nepriklau
sančio prie katalikiškos 

‘ organizacijos, kad katali
kai būtų ir, sąmoningi ir 
organizuoti, kad apašta
lautų, nešdami Kristaus 
mokslą į visas gyvenimo 
sritis, kad viską atnaujin
ti Kristuje.

Štai, Lietuvių R. K. Susi-

tus ir platinkite mintį, kad 
dabar mes turime parody
ti gražią lietuvišką širdį 
mūsų broliams lietuviams, 
kurie išgyvena skaudžias 
dienas. Tat visi į garbingą 
talką:
“Pirmyn gi, vyrai už tėvynę 
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos!”

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.

v •
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mis ne šimtinėmis, 
milijonais dolerių.
Dabar LRKSA yra stip- vaizdus

riau pasiruošęs tarnauti 
Amerikos lietuvių visuo-, 
menei, negu kuomet nors Į 
pirmiau. Jo pusantro mili
jono dolerių iždas, jo trys 
šimtai kuopų, jo vienuoli
ka tūkstančių narių, jo į 
moderniškai sutvarkyti 
apdraudos skyriai, jo susi
rūpinimas viskuo, kas ka
talikiška, kas lietuviška 
šaukte šaukiasi mūsų visų 
rimčiausio dėmesio, kvies- ir apylinkėse vesti vajų d 
te kviečia visus būti 
riais.

Chicagos apskrities 
važiavimas, apie kurį 
nėta straipsnio pradžioj, tovai vienu 
jautė, kad tasai “senis” — prašo talkos.

bet kokia kita proga.
Suvažiavime nutarta lap- išlaidų 

kričio mėnesyje Chicctgoj;

na- dėsniu intensyvumu, pasi- 
' kviečiant į talką generali- 

su- nį Susivienijimo organiza- 
mi- torių. To suvažiavimo ats- 

žodžiu visų

pradėtas darbas, leidinio 
padengimui kuo 

skubiausiai prisidėsiu. Pa
gerbkime tuo būdu savo 
tautos kuklų spaudos dar
buotoją. Taip besielgdami 

į paraginsime jaunuosius, 
' suteiksime jiems norą pa- 
■ našiai kaip K. Vidikaus- 
1 kas, darbuotis.

“NEGRAŽUS ANČIUKAS”, greit bus paleisti šios rūšies laivai, kurie at
rodys, kaip vaizde matosi. Pirmutiniai trys tokie laivai bus su ceremoni
jomis įleisti į vandenį šiomis dienomis.

¥
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MUSLĮ SODALIETES Pamaldos Lietuviams
<s>

LAUKSIME
Mes Montello Šv. Roko parapijos Sodalietės nuoširdžiai kvie

čiame visas Naujos Anglijos lietuvaites Sodalietės dalyvauti Me
tiniame Kongrese. Kaip žinote, Kongresas įvyks Spalių 19-tą. Y- 
patingai prašysime įvairių kuopelių Prefekčių pranešti mums 
kiek Sodaliečių dalyvaus iš jūsų kolonijos. Prisirengimui Kongre
sui tas dalykas mums begalo svarbus sužinoti. Tad prašysime 
nesivėluoti su atsakymais.

Rengimo Komisija.

DU ŽODŽIU
Mūsų Sodaliečių gyvenime randasi su žodžių, kurie turi be

galo didelę reikšmę. Tie žodžiai dažnai mūsų kasdieniniame gy
venime atsikartoja. Aš kalbu apie žodžius: “Malonėk”—“Please” 
ir antras taip pat svarbus “Dėkui”—“Thanks”. Dažniausia mes 
tiesioginiai naudojame žodį “tu”. “Tu nueik į miestą”?, “tu už
daryk duris”, “tu parnešk iš krautuvės duonos”.

Kaip maloniai mes Sodalietės galėtume savo namų dvasią 
pralinksminti, jei bandytume daugiau tarti žodį “Malonėk”, — 
“Please”. Tuomet antras žodis “Dėkui” — “Thanks” visuomet 
savaimi atsirastų mūsų kalboje.

Marijona A...

AR SKAITEI?
Ar skaitei naują knygą, “Holy Communion” by Blessed Peter 

Julian Elmard. Nusipirk ir kiekvieną sekmadienį po Šv. Mišių pa
siryžk perskaityti bent du puslapiu... Nesigailėsi.

KANTRIAI LAUKIAME
Jūsų redaktorius kantriai laukia žinių iš jūsų kuopelės vei

kimo. Nepalik šio rašymo darbelio rytojui. Atsisėsk ir dabar pa
rašyk ką jūs veikiate.

PASAULIO TIKĖJIMAI IR KIEK JIE TURI SEKĖJŲ
398,277,000
393.000,000
296,177,000
252,462,000
201,868,000
161,305,000
118,199,000

Kątalikų —............
Konfusistų ...........
Mahomitonų ........
Hindų ....................
Protestantų ............
Graikų Orthodoksų
Budistų ................

Sodalietės melskitės už atsivertimą žmonių, kurie neturi jo
kio tikėjimo. Kiek daug jų yra. Pažiūrėk savo parapijoje kiek ra
si panašių žmonių?

SODALIETĖS PASIKALBA
Marijona: “Mano seselė labai lepina savo vyrą — jam numauna 

batus”.
Ona: “Kaip jis vakaro metu pareina namo iš darbo”?
Marijona: “Visai ne. Kaip jis nori po vakarienės su draugais iš

eiti į saliūną”.

Darata: “Girdėjau, kad tavo brolis yra graborius. Pereitą savai
tę kalbėjai, kad jis gydytojas”.

Birutė: “Visai ne”.
Darata: “Nenoriu savo mintyse sukelti abejingumą kaslink mu

dviejų kalbos. Maniau, kad man apie ji panašiai kalbėjai”.
Birutė: “Nesupratai manęs, Maryte. Ištikrųjų. Aš sakiau jis se

ka gydytojų profesiją”.

Dr. Bulvaitis: “Malvina. Tiesa, sakant, esi sveikiausia mergaitė, 
ir tiesiog sakau tau tinginiauji, nenorėdama darbo dirbti... 
štai tikra tavo liga.

Grasilda: “Tebūnie ir taip Ponas Daktare. Bet širdingai prašau 
pasakyti mano mamytei tos ligos vardą lotyniškai”.

žmones, kas yra III Ordi
nas, kad kiekvienam jis 
prieinamas ir duoda daug

sugrįžti prie Evangelijos, malonių sielos išganymui. 
Jei Šv. Pranciškaus Ordi
nai klestės, tai klestės ti
kėjimas ir krikščioniškos 
dorybės.Didelis žemės tur
tų ieškojimas laikinai bus 
sulaikytas. Dorybės nuga-

Popiežiai ir visų šalių e- 
piskcpatas visuomet rūpi
nosi Šv. Pranciškaus Tre
čiojo Ordino geresniu su
organizavimu ir jo išplati
nimu visoje Bažnyčioje. 
Tuo reikalu Popiežiai iš
leido 110 įvairių enciklikų, lės geidulius. Žmonės susi-

Įpatingą dėmesį į Tre- riš? Evangelijos ryšiais, 
Čiąjį Ordiną kreipė Popie
žius Leonas XIII, kuris ir 
pats buvo Tretininkas. Le
onas XIII, geriau negu kas 
nors kitas, pažino gyvena
mojo amžiaus pavojus, 
klaidas ir priemones iš jų 
išsigelbėti. Popiežius buvo!

Kad H Ordinų pritaikinti 
mūsų laikams, Leonas 
XIII jį pertvarkė ir jo re
gulų suprastino; tuo būdu 
Leonas XIII yra laikomas 
antruoju III Ordino Įkūrė
ju. Benediktas XV, tas di
delis taikos apaštalas, ma-į 
tydamas, kokios didelės 
reikšmės taikos įgyvendi
nimui pasaulyje turi III 
Ordinas, savo enciklikoje 
1921 m. sausio 6 taip rašė:

“Aš trokštu, kad kiek
viename mieste, miestely-

Į

savo tarpe mylėsis, nenie
kins vienas kito, neužmirš 
pavargėlių — juose matys 
J. Kristaus paveikslų. Tre
čiajame Ordine matau ga
lybę, kuri man padės ap
ginti Bažnyčios teises.

' Socialines reformas ga- je ir kaime būtų įkurta 
įsitikinęs, kad visuomenės Įima pravesti tik per Tre- Trečiojo Ordino Kongre- 
žaizdas užgydyti ir ken- tįjį Ordinų, ko joks politi- gacija”. 
čiančiai žmonijai sugrą- kas nesugebės atlikti. Iš Popiežių 
žinti taiką, gali tik Trety- Trečiojo Ordino galima ti- Bažnyčioje buvo išgirstas, 
sis Ordinas. Savo encikli- kėtis, kad tikra laisvė, bro- šiandien visame pasaulyje 
koje Auspicato Leonas lybė, lygybė ir teisybė vėl priskaitoma apie 5 milijo- 
XIII apie Tretįjį Ordiną ims viešpatauti, kaip tai nūs įvairaus išsilavinimo, 
taip sako: “Tretįjį Ordiną buvo įvedęs Jėzus Kristus, luomo, profesijos Treti- 
aš visuomet laikiau krikš- paskui sugriautų vėl at- ninku, kurie stengiasi savo

I
balsas visoje;

ŽUS VIBUUUICL uumau AiiivB-paaaui vvt av- ruik sivngKiM savu PATRIOTIŠKA RUDENS SKRYBĖLAITĖ. _  Ji
čioniškos išminties ir die- statė Šv. Pranciškus. Tat gyvenimą persunkti Evan- įurį j. vėliavos spalvas. Tai p. Eileen Nolan iš
viškos kilmės įstaigą. Re- nieko taip netrokštu, kaip gelijos neturto, nusižemi- jęewark N. J. kuri vizitavo Montreala.

va » “ L ' ...................... — - -  ——— • - — .

Trety-tų. Aš trokštu, kad Treti-šia ir ją paskleisti kitų kalba ir atskirų tautų Tre-Į stų savo atstovus į Pits-
Žmonių tarpe. tininkų posėdžiai. ! burgho kongresą. Ypatin-

kad visij Ypatingai gerai Treti-į Kiek žinau, beveik visose gai Pittsburgo Lietuviai 
Tretininkai turėtų kon
grese gausiai dalyvauti.

Kongreso programoje 
Lietuviams Tretininkams 
yra numatytos atskiros 
pamaldos ir susirinkimai.

ligijai ir žmonijai jis neša kad tas Ordinas išsiplatin- nimo ir artimo meilės dva- 
geriausius vaisius, ' 
sis Ordinas yra tinkamiau- ninku skaičius siektų mi- žmonių tarpe, 
šia priemonė Evangelijai Ii jono... dviejų... ”4“
vykdinti gyvenime. Aš esu katalikai taptų Tretiniu-! ninkai yra organizuoti Vo- Amerikos Lietuvių parapi- 
pilnai įsitikinęs, kad per kais*. |kietijoje, Olandijoje i
Tretįjį Ordiną ir Šv. Pran- Savo rašte Leonas XIII Belgijoje. Šiuose kraštuo- ' 
ciškaus dvasią, pasaulis ragina vyskupus, kad jie se Tretininkai turi savo Ii-~ ~ .
Tiko išgelbėtas. Ir dabar rūpintųsi, kad žmonės ge-J ' ‘ ‘
Tretysis Ordinas yra ge- riau pažintų Tretįjį Ordi- 
riausia priemonė žmonėms nų. Kad kunigai mokintų

“PRIS1PAŽJSTU”
“Prisipažįstu, kad mano mokslas pagimdė daug papiktini

mų. Negaliu paslaptyje užlaikyti, kad daugelis naujų įvestų ma
no permainų mane gazdina. ypatingai kuomet mano sąžinė pri-

ir jose yra Tretininkų Kon
gregacijos, todėl būtų ge
ra, kad ir Lietuviai Treti- 

gonines, prieglaudas, ir iš ninkai neatsiliktų nuo ki- 
,viso artimo labui nepapra- tų tautų Tretininkų ir šių-

i
II
I

štai daug dirba. Vokietijo
je prie III Ordino priklau
so daug jaunimo.

Amerikoje yra apie 95 
tūkstančiai Tretininkų ir 10:30 Delegatų registracija ir susipažinimas Wil- 
jie yra gana gerai organi-l “ — - - -
zuoti. Kas penkis metus 
Amerikos Tretininkai da-Į 
ro savo kongresus, kurie 
savo organizuotumu ir di
dingumu, pralenkia kon
gresus, ruošiamus kituose 
pasaulio kraštuose. Pir
mutinis visos Amerikos 
Tretininkų kongresas įvy
ko Čikagoje 1921 m. ir šie
met spalių 11,12,13 dieno
mis Pittsburghe įvyksta 
penktas iš eilės visos Ame
rikos Tretininkų kongre
sas.

SIS HK7I1VS1I11S MUlldidb £UCJV onauuz-iai • 1* i
nį prieš Švenčiaus} Sakramentą. Dr. Jorge C. Bocobo, Secretary' Sis kongresas yra jubi- 
of Public Instruction apie tą dalyką štai kaip atsiliepia: “Becauseliejinis, nes jame bus šven- 
it pnblished statements derogatory to the Roman Catholic Church čiamas 100 metų jubihe- 
and also pronouncements that ate offensive to Christians in JUS nuo Trečiojo Ordino į- 
general whether Catholic or Protestant. The ūse of magazine in sikūrimo Amerikoje, 
the public schools has been suspended”. , Kongrese dalyvaus ne-

e mažas skaičius vyskupų/
DAr.NiMTF V1FK1A kita žymių pasauliečių, visi A-
RAGINKITE VIENĄ KITĄ merikos Pranciškonų Pro-

Sodaliečių Metinis Kongresas įvyks Spalių (October) 19-tą vįncįją Provincijolai. Pits- 
burgo vyskupas J.E. Hugh 
C. Boyle kongrese laikys 
pontifikalinės Mišias, 

į Tretininkų kongresas
Rengėjams ir Apskričio valdybai svarbu pamatyti, tfiiri ko- Ritsburge pasistatė savo 

lonija pasirodys lojališkiausia... tikslu, savo narius supa-
VISI KELIAI Į MONTELLO, MASS... Į žindinti geriau sų šv.

e I Pranciškaus dvasia, juos
i labiau suburti po šv. Pran- 

Visos Prefektės nepamirškite prisiųsti savo kuopos metinį ciškaus vėliava ir, vienybe- 
i je su Bažnyčios Hierarchi- 
I ja, kovoti už taikos perga
lę pasaulyje. Šv. Pranciš
kaus dvasioje bus svarsto
mi ir socialiniai klausimai. 
Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į jaunimą. 
Kongrese yra numatytos 
kelios paskaitos, kuriose 
bus svarstomi būdai ir 
priemonės, kaip geriau 
organizuoti serafiškąjį 
jaunimą ir kaip laimėti 
Ordinui daugiau jaunimo.

Kongrese dalyvaus įvai- 
' rių tautybių Tretininkai, 
1 kurie kongresui jau ser.ai 
ruošėsi. Kongreso progra
moje numatyti visų tauty
bių bendri posėdžiai anglų

meta man, kad pakėliau ranką prieš Bažnyčios tvarką, kuri bu
vo tokia rami ir taikinga po Popiežiaus priežiūra. Mano mokslas 
pagimdė vien tik nesutikimus ir neramumus” — Martynas Liute
ris.

Kongreso tvarka yra sekanti: 
Spalių 10 diena, penktadienis

I

SEKANTIEJI JUDAMIEJI PAVEIKSLAI YRA 
VERTI PAŽIŪRĖTI

“Hold back the Dawn” ir “The Story of the Vatican”.
Keletas Sodaliečių klausia apie sekančius paveikslus:
“Adventures in Washington”, “Bombay Clipper”. “Dive 

Bomber”, “Hands across the Rockies”, “In the Navy”, “We go 
Fast”.

National Council of the Legion of Decency sako, šie paveiks- 
yra “Unobjectionable for General Patronage.”lai

PASIDARBAVO 4
Philipinų salų Sodalietės nemaža pasidarbavo, kad būtų su

laikytas laikraštis "Philiphine Magazine”. Keli mėnesiai atgal 
šis mėnesinis žurnalas įdėjo begali skaudžiai įžeidžiantį straips-

dieną Šv. Roko parapijos svetainėje, Montello, Mass. Visos So
dalietės paskleiskite šią žinią savo tarpe. Nei viena Sodalietė tą 
dieną nepasilikite namie. Kuo daugiau atvyks į šį suvažiavimą, 
tuo jūsų tarpe atsiras didesnis pasiryžimas dirbti Dievui ir 
vynei.

Po karo veiksmų Sirijoj, kur dalyvavo daug Aife- 
traliečių, jie tuo jaus pasiryžo pasidabinti. Štai vieną iš 
jų matome apvalantį savo barbutę, ir po, .to, beabeja 
pasinaudos vasaros kaitros maudynėmis. '

raportą. Draug įdėk savo gražiausi paveikslėlį “snap shot”. Mon- ■ 
tello Kongreso Komisija spausdina metraštį ir nori žinoti kiek-j 
vienos kuopelės darbuotę. Žiūrėsime, kuri kuopa pereitais me
tais daugiausiai savo kolonijoje ir parapijoje pasidarbavo.

Su tikra pagarba 
Jūsų D. A.

1. Kviečiama visuomenė dalyvauti Sodaliečių Dienoj — Spalių 19,
1941. Mišiose, Palaiminime ir Koncerte. Brockton. Mass.

2. Konferencijos bus tik jaunimui. <
3. Sodalietės turi būtinai pranešti nevėliau spalių 10, kiek atva

žiuoja į Kongresą — kitaip nežinodami akaitliaus nepriruo- 
šime užtektinai valgių.

Sodaliečių prefektės. kurios neprisiuntė savo paveikslų, ku
riuos norėtume įdėti į knygutę — malonėkite atsiųsti paveik
slus nevėliau spalių 10. Manėme, kad paveikslas kainuos po 
$10. — sužinojome, kad bus galima padaryti už $3, Pinigus 
nebūtinai reikia tuojau siųsti.

• Siųskite šiuo adresu:
St. Rocco Parišk, 20 Webster St., feročkton, Mass.

liam Penn Hotelyje, Pittsburgh, Pa. 
Spalių 11 diena, šeštadienis. 
Registracija iki 1 vai. po pietų.

10 vai. Pontifikalinės Mišios Šv. Povilo katedroje. Mi
šias laiko J. E. Pittsburgo vysk. H. C. Boyle. Po 
Mišių — pamokslas.

12 vai. Kongreso atidarymas (William Penn Hotel, Bali 
Room).
Dienotvarkės priėmimas. 
Įvairių komisijų rinkimai.

į 3 vai. Pertrauka.
3:30 vai. Pirmasis bendras kongreso posėdis — Bali 

Room. Paskaita — “Krikščioniškoji brolybė se- 
rafiškos Šv. Pranciškaus meilės šviesoje”.

4 vai. Pertrauka.
4:45 vai. Diskusijos.
5:45 vai. Posėdžio pabaiga.
6:30 vai. Įvairių provincijų ir įvairių tautų Tretininkų 

atskiri susirinkimai.
8 vai. Vaidinimas ir gyvieji paveikslai iš Šv. Pranciš

kaus gyvenimo — Urban Room.
Spalių 12 diena, sekmadienis.

8 vai. Šv. Mišios ir komunija šv. Augustino, Kapucinų 
bažnyčioje.

8:30 vai. Lietuviams Tretininkams iškilmingos Mišios 
Dangun žengimo Lietuvių Parapijos bažnyčio
je, 1529 Metropolitan St., Pittsburgh, Pa. 
Pritaikintą pamokslą pasakys Amerikos Lietu
vių Kunigų V. Centro valdybos pirmininkas 
Kun. Pranas Juras.

10 vai. Antrasis Bendras Kongreso Posėdis — Bali 
Room. Paskaita — “Kristus ir Jaunimas”.

11:30 vai. Diskusijos.
1 vai. pp. Įvairių Provincijų ir įvairių tautų Tretinin

kų susirinkimai.
3 vai. Pranciškoniška rekreacija — Bali Room.
4 vai. Lietuviams Tretininkams Konferencija ir Palai

minimas su švenčiausiu Sakramentu Dangun 
Žengimo parapijos bažnyčioje, 1529 Metropoli
tan St., North Side, Pittsburgh, Pa. Konferenci
ją pasakys T. Juvenalis Liauba, Pranciškonas.

7:30 vai. Masinis Tretininkų susirinkimas Pittsburgho 
stadiume. Susirinkimui vadovaus Diecezijos Šv. 
Vardo Draugija. Kunigų Direktorių posėdis. Re
feratas — “Kaip vadovauti Trečiajam Ordinui”. 

Spalių 13 diena, pirmadienis.
8 vai. Iškilmingos Mišios su egzekvijomis už mirusius 

Tretininkus Šv. Augustino, Kapucinų bažnyčio 
je. Bendra komunija.

10 vai. Trečias bendras kongreso posėdis — Bali Room. 
Paskaita — /‘Trečiasis Ordinas ir Jaunimas”.

11:30 vai. Diskusijos. i< : i
2 vai. Kongreso Uždarymas — Bali Room.
8 vai. Iškilminga Vakarienė — Urban Room.

I
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Antradienis, Spalių 7, 1941

Raudonieji Išvežė 60,000

(Pradžia 1 pml)
Rokišky bolševikų nužudytas.

60. Sielskio šeima Šiauliuose 
bolševikų išžudyta.

61. Kun. Baltrūnas, Zarasuo
se bolševikų nužudytas.

62. Puik. Pašilys (Pogaiskis), 
bolševikų Zarasuose nužudytas.

63. Vladas Eidukevičius, dai
lininkas, bolševikų nužudytas 
Kaime.

64. Juokas Milvydas, Univer
siteto lektorius, žuvo partizanu 
Kaime.

65. Kasys Matulis, Univ. do
centas, Žuvo partizanu Kaune.

66. Antanas Norkūnas, stu
dentas, žuvo partizanu Kaune.

67. Povilas Vaškelis, stud., 
žuvo partizanu Kaune.

68. Andrius Radvilas, stud., 
žuvo partizanu Kaune.

69. Antanas Gurevičius stud. 
ivo partizanu Kaune.
70. Inž. Viktoras Lapas žuvo 

artizanu Kaune.
71. Jonas Dženkaitis lakūnas 

juvo partizanu Kaune.
72. Daukšys buv. policininkas 

žuvo
Kauno apskr.

73. Linkevičius buv. tarnauto
jas žuvo partiz. Kačerginėj.

74. Seniūnas ūkininkas žuvo 
partizanu Kačerginėje.

75. Kun. Petrikas bolš. nužu
dytas Lankeliškiuose Vilkaviš
kio apkr.

76. Kun. J. Dobrila bolš. nu
žudytas Lankeliškiuose .

77. Kun. Balsys bolš. nužudy
tas Lankeliškiuose.

78. Kun. Vitkevičius bolš. nu
žudytas Skoruliuose Kauno aps.

79. Kun. Vegelė bolš. nukan
kintas Skoruliuose.

80. Kun. Paulavičius bolš. nu
kankintas Alytuje.

81. Kun. Mazurkevičius bolš. 
nukankintas Alytuje.

82. Kun. Tuminas bolš. nužu
dytas Palenaenėje.

83. Kun. senukas 
Juknevičius bolš. 
Kaišedoryse.

84. Kun. dekanas
tols, subadytas Maletuose, Ute
nos apskr.

85. Malevičienė telefoninkė 
bolš. nužudyta Jonavoje Kauno 
apskr.

86. Gyd. dr. Žemgulys bolš. 
nužudytas Panevėžyje.

87. Gyd. dr. Gudonis bolš. nu-

partizanu Kačerginėje

♦ K < s. s. ■7. ; ~~~ ~

130. Andrius Deltuvas. 1895 
buhalteris ’ Kaune išv

' Vilniaus kalėjimo.
131. Juozas Dvareckas 

kareivis išv. iš Viln. kai.
132. Antanas Dikšaitis 

darbininkas, kareivis, išv 
iš kalėjimo.

133. Antanas Griganavičius 
1917 mokinys, kareivis, išvežtas 
iš kalėjimo.

134. Bronius Gudinskas 1912 
puskarininkis išvežtas iš Vii-i 
niaus kalėjimo.

135. Jonas Gedminas 1903 
tarnautojas išv. iš Viln. kai.

136. Ona Girnienė 1916 siu-

žudytas Panevėžyje.
89. Gail. sesuo Kanevičienė

bolš. nužudyta Panevėžyje.
90. Kun. Bikinas bolš. nužu

dytas vežant iš kalėjimo.
91. Majoras Opulskis bolš. 

nužudytas vežant iš kalėjimo.
92. Vytautas Rudminas Tau

pomųjų kasų inspektorius žuvo] 
partizanu Kaune.

93. Danilevičius su šeima išv.
iš Salantų vals. Žeimių km. vėją išv. iš Vilniaus kalėjimo.

94. Lenkauskas su šeima ūki-’ 137. Vytautas Gvazdaitis 1908
ninkas išv. iš Salantų tais, mechanikas išv. iš kai. 
Skaudalių km. 138. Povilas Gaštoldas

95. Baltušis su šeima ūkinin- 139. Juozas Gerbickas
kas išv. iš Salantų vals. Leliūnų siuvėjas išv. iš kalėjimo, 
km. Juozas Gruzdys

96. Mankauskas su šeima ū-
kininkas išv. iš Salantų vai. Ša
teikių km.

97. Bražiūnas mokytojas išv.
iš Salantų vai. Tūzų km.

98. Stankūnas C. mokytojas
išv. iš Salantų vai.

99. Mikalauskas ūkininkas iš kalėjimo.

140. Juozas 
darbininkas išvežtas iš kai.

141. Pranas Grigonis 1918 ū- 
kininkas išv. iš kalėjimo.

142. Kajetonas Gaidys 1918 ū- 
kininkas išv. iš Viln. kai.

143. Vladas Giedraitis 1905 iš 
Kretingos muzikas išvežtas iš

1919

1912

1893
1894

St

* O
iš kalėjimo. ’ kalėjimo.

167. Aleksas Varanavičius j 189. Petras Bloznelis 1903 
1917 stalius išv. iš kalėjimo. ’ tarnautojas iš Vilniaus išvežtas

168. Klemensas Katilius 1917 iš kalėjimo, 
kareivis išv. iš kalėjimo.

darbininkas iš Kauno išvežtas
iš kalėjimo.

170. Stasys Balčiūnas 1920 
darbininkas iš Joniškio išvežtas 
iš kalėjimo.

171. Kazys Gražulis 1906 šo
feris Vilniuje išv. iš kai.

172. Motiejus Adrilionis 
karys išvežtas iš kalėjimo.

173. Antanas Adomaitis 
šoferis Vilniuje išv. iš kai.

174. Stepas Areima 1893 dar
bininkas Kaišedorys išvežtas iš 
kalėjimo.

190. Jonas Bunikis 1918 karei- 
169. Jurgis Markevičius 1910 vis iš Vilniaus išv. iš kai.

191. Kostas Baltrušaitis 1917 
karys iš Vilniaus išvežtas iš ka
lėjimo.

192. Alfonsas Bielinis 1911 
darbininkas išvežtas iš kai.

193. Jonas Balsys 1905 tar
nautojas iš Skuodo išv. iš kai.

194. Bronius Butą 1918 raš
tininkas iš Obelių išv. iš kai.

1910’ ^etras Bindokas 1900
tarnautojas iš Šumsko vai. iš
vežtas iš kalėjimo.

196. Jurgis Balkevičius 1900 
tarnautojas Vilniuje išvežtas iš

1917

Andrius
nužudytas

Lajauskas

CALLED A TERRORIST— 
Frank CPorky) Dillon, ex- 
convict who is now boss of the 
Chicago AFL Bakery and 
Conf ectionery Workers’ Union, 
is being hela on “terrorist” 
charges lodged by former 

union officials.

Lieplaukės Telšių aps. bolševi
kų nužudytas.

100. Petravičienė ūkininkė iš 
Lieplaukės Telšių apskr. bolše
vikų nužudyta.

101. Gyd. Br. Sipavičius išv. 
iš Rokiškio.

102. Gyd. A. Čerškus išv. iš 
Rokiškio.

103. Gyd. Žemaitis ligoninės 
direktorius išv. iš Rokiškio.

104. Sasnauskas buv. Rasei
nių pol. vadas su šeima išvež.

105. Kviklys buv. šaulių būrio 
vadas su šeima išvežtas."

106. Semaška su šeima išvež
tas iš Raseinių.

107. Budrys su šeima išvežtas 
iš Raseinių.

108. VI. Kaveckas iš Šiaulių, 
nužudytas Telšiuose .

109. VI. Petronaitis privati-] 
nis gynėjas iš Kretingos nužu
dytas Telšiuose.

110. Robertas Ąnderis kari
ninkas gim. 1910 m. išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

111. Antanas Adomkus tar
nautojas gimė 1905 m., išvež-: 
tas iš Vilniaus kalėjimo.

112. Andriuškevičius g. 1917 
kareivis išv. iš Vilniaus kai.

113. Jonas Almonaitis gim.;
1917 kareivis išvežtas iš Vii-’ 
niaus kalėjimo.

114. Karolis Borkertas g. 1894' 
šaltkalvis išvežtas iš Vilniaus! 
kalėjimo.

115. Česys Butkevičius g. 1918; 
buhalteris išvežtas iš Vilniaus 
kalėjimo.

116. Vladas Bingelis g. 1918 
kareivis išv. iš

117. Zigmas Butkevičius g. 
1910 stud. išv. iš Vilniaus kai.

118. Juozas Blažys g. 1909 
buhalteris išv. iš Vilniaus kai.

119. Juozas Blindrius g. 1897 
raštininkas išvežtas iš Vilniaus 
kalėjimo.

120. Edvardas Brazdauskas g. 
1919 kareivis išvežtas iš Vii-' 
niaus kalėjimo.

121. Kleopas Budrys g. 1911 
tarnautojas išvežtas iš Vilniaus 
kalėjimo.

122. Narbutas Baikus-Blusis- 
1908 batsiuvis išvežtas iš Vii-! 
niaus kalėjimo.

123. Juozas Balčiūnas 1909 
tarnautojas išv. iš Viln. kai.

124. Antanas Breimelis 1908 
karininkas išv. iš Viln. kai.

125. Kostas Baublys 1915 
darbininkas išv. iš Viln. kai.

126. Stasys čeičys g. 1891 
technikas išv. iš Viln. kai.

127. Arturas Cenfeldas 1917' 
tarnautojas išv. iš Viln. kai.

128. Adolfas Česnulevičius
1918 kareivis išv. iš Viln. kai.

129. Andrius Dzegcorius 1912 
darbininkas išv. iš Viln. kai.

Vilniaus kai.

175. Jonas Alekimavičius 1922 kalėj.mo.
197 VI pardavėjas Vilniuje išvežtas iš 

kalėjimo.
176. Jonas Agutis 1914 kari

ninkas išvežtas iš kalėjimo.
177. Alfonsas Adomaitis 1914 

šoferis Vilniuje išv. iš kai.
178. Petras Aleknavičius 1915, 

iš Seinų aps. Miklaužių km. iš
vežtas iš kalėjimo.

179. Feliksas Ališauskas 1901 
batsiuvys iš Joniškio išvežtas 
iš kalėjimo.

180. Balys

__ _ Vladas Burka uskas 1917 
kareivis Varėnoj išvežtas iš 

i kalėjimo.
198. Jonas Blažys 1901 Viš- 

nekalnio km. ūkininkas išvežtas 
iš kalėjimo.

199. Kostas Barauskas 1905 
knygrišys iš Kybartų išvežtas 
iš kalėjimo.

200. Pranas Bielinis 1914 ūki
ninkas iš Mariampolės išvežtas 
iš kalėjimo.

201. Juozas Buzas 1904 ka
reivis iš Šančių išv. iš kai.

.iono 202. Vladas Balkevičius 1877 Atkočiūnas 1903
technikas iš Kauno išvežtas iš 
kalėjimo .

203. Antanas Bereliauskas 
1901 iš Kauno šaltkalvis išvež-

;tas iš kalėjimo.
204. Jonas Bieliūnas 1911 

technikas Vilniuje išv. iš kai.
205. Teodoras Baltrukevičius 

1912 išvežtas iš kalėjimo.
206. Jaroslavas Baranauskas 

1910 monteris iš Kauno išvež-
įtas iš kalėjimo.

207. Juozas Balsys 1915 šofe
ris Šiauliuose išv. iš kai.

208. Leonas Bakanas 1910 
kirpėjas Kėdainiuose išvežtas 
iš kalėjimo.

209. Jonas Bakeris pianistas 
Vilniuje išvežtas iš kai.

Pamiršta moteris”, sako tūlas fotografas, 
patemijęs Gertrude Lowell, J. Valstybių Namų

144. Jonas Bliudzukis iš Vil
niaus darbininkas išv. iš kai.

145. Zigmas Balčiūnas 1917 konomijos biuro aktyvią veikėją jos nepaprastai kuk- 1917 kareivis išvežtas iš kai. 
ūkininkas išvežtas lioje uniformoje, sako, tikrai, parankus apsirengimas
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j Andriuškevičius

iš Būblelių i
iš kalėjimo. laike pildymo funkcijų, kurios nuolat prašosi budėti.

146. Bronius Griešius 1913 iš
Vilniaus tarnautojas išvežtas iš 
kalėjimo.

147. Benys Garbenčius 1914 iš'
1 Švenčionėlių išvežtas iš kalėji-j
mo ūkininkas.

148. Jonas Avižonis 1902 inži-Į
nierius iš Kauno, Išv. iš kai. ! ninkas iš Vilniaus

149. Antanas Aleliūnas 1918 kalėjimo, 
kareivis išv. iš Viln. kai.

150. Valerijonas Antušas 1912 
karininkas išv. iš kai.

151. Pocilas Stelmokas 1918 
darbininkas kareivis išvežtas iš 
kalėjimo.

152. Juozas Slavinskas 1918 
darbininkas iš Tauragės išvež
tas iš kalėjimo.

153. Vincas Straganavičius

- 1920 darbininkas iš Kauno iš
vežtas iš kalėjimo.

154. Pranas Kirulis 1905 iš 
Švenčionėlių raštininkas išvež
tas iš kalėjimo.

155. Petras Genys 1918 darbi- 
išvežtas iš

1918 kareivis išv. iš kalėjimo.
161. Antanas Kriščiūnas 1902 

dažytojas iš Kauno išvežtas iš 
kalėjimo.

162. Juozas Jurėnas 1907 mon
teris iš Švenčionėlių išvežtas iš 
kalėjimo.
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156. Pranas Davidavičius bat
siuvys kareivis išv. iš kai.

157. Bronius Bapys 1906 mili
cininkas išv. iš kalėjimo.

158. Andrius Jurevičius 1917 
karo telefonistas išv. iš kai.

159. Jurgis Kavaliauskas 1902 
darbininkas iš Šilavoto išvež
tas iš kalėjimo.

160. Aleksas Kraunevičius

163. Aleksas Targonckis 1918 
kareivis muzikantas išvežtas iš 
kalėjimo.

164. Pranas Trukauskas 1911 
darbininkas iš Kretingos išvež
tas iš kalėjimo .

165. Vaclavas Valatka 1917 
karininkas iš Vilniaus išvežtas 
iš kalėjimo.

166. Jurgis Vereckis 24 m. ū- 
kininkas iš Žiežmarių išvežtas

181. Balys
batsiuvys iš Dusetų išvežtas iš 
kalėjimo.

182. Viincas Arnavičius 1925 
batsiuvys iš Kauno išvežtas iš 
kalėjimo.

183. Alfonsas Baranauskas 
1913 darbininkas iš Šiaulių iš
vežtas iš kalėjimo.

184. Stasys Boreiša 1912 tar-, 
nautojas iš Vilniaus išvežtas iš 
kalėjimo.

185. Jonas Baltriūnas 1905 
mūrininkas iš Vilniaus išvežtas 
iš kalėjimo.

186. Jonas Balsaitis 1918 ka
rys iš Šakių vai. išv. iš kai.

187. Paulė Butkaitė 1897 mo
kytoja iš Žaslių išv. iš kai.

188. Kazys Baltrūnas 1923 
mokinys iš Vilniaus išvežtas iš (Bus Daugiau)

Darbininko"’ Metiniai

Šeštadienį

Spalių- Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

8 Magazine, St Cambridge, Mass
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Pirmoji lietuvių katalikų bažnyčia Pietų Ameri
koje, Sao Paulo mieste, Brazilijoj.

Brazilijoj, 
širdimi,

prašymą ir toliau ląisti lie
tuvių kalba. Kol kas dar 
atsakymo negauta. Jei at
sakymas bus neigiamas, 
tai ir šį paskutinį lietuviš
ką savaitraštį 
su skaudančia
teks uždaryti. Portugalų 
kalba leisti nėra prasmės. 
Lietuviškų reikalų propa
gandai brazilų tarpe, ‘Švie
sos’ redakcija, turėdama 
santykius su vietinių di
džiųjų dienraščių redakci
jomis, galės pasinaudoti 
jais.

O vis tik be lietuviško 
spausdinto žodžio bus sun
ku Brazilijos lietuviui taip 
toli nuo savos tėvynės iš- * • • • vukusiam, pasilikti. Nei 
Argentinoj, nei Urugvajuj 
lietuviai katalikai savo 
spaudos neturi. Belieka tik 
Š. Amerika. Būt labai nau
dinga plačiojo pasaulio lie-' 
tuviams, jei kas nors būt 
leidžiama vietoj buvusio 
“Pasaulio Lietuvio”. Ar šia

J

V -i ’

Pirmoji lietuvių katalikų mokykla Pietų Amerikoj, Sao Paulo mieste, Brazilijoj. Lietuviai ap
žiūri naujai statomos - baigiamos mokyklos patalpas. Ši mokykla yra pastatyta Amerikos lietuvių 
katalikų lėšomis, kurias renka lankydamasis po lietuviškas parapijas kun. P. Ragažinskas.

Svetimšalių Suvaržymai Brazilijoj
kryptimi negalėtų pasukti kad ir tuo atveju jis būt į- rijoms. Iš paskirtųjų sky- 
dabartinis “Studentų Žo-1 įdomus ir naudingas da- rių viršininkų minimi: Ru
dis” permainęs savo vardą bartiniams savo skaityto-, biliūnas, Jurgutis, Germa- 
ir supopuliarinęs bei pagy- jams.
vinęs savo turinį? Manau,

I

Kun. P. Ragažinskas.

Prieš keletą metų visos dešimties metų amžiaus, 
gyvenančios Brazilijoj Visos organizacijos turėjo 
mažumos turėjo didžiau- iš naujo persiregistruoti 
šią laisvę. Galėjo laisvai atatinkamose įstaigose, 
organizuotis, leisti laik- Nemaža jų negavo leidimo 
raščius, knygas, steigti į- veikti.
vairaus tipo mokyklas. Į Periodinė ateivių spauda 
visa tai tiek valstybės, Brazilijoj jau likviduota, 
tiek federalinės vyriausy- Prieš porą metų reikėjo vi- 
bės organai maža kreipė sus laikraščius keletą kar- 
dėmesio. į tų registruoti spaudos de-

Tačiau kaikurių kraštų partamente. Po to buvo iš- 
ateiviai, kaip vokiečiai, i- leista įstatymas, kad visas 
falai, japonai, lenkai ture- tekstas spausdinamas sve- 
dami visokeriopas laisves, tima kalba, kartu būtų 
nuėjo ligi didelio kraštuti- spausdinama ir portuga- 
numo, kuris pažeidžia, gy- liškai. Praktikoj šio de- 
venamo krašto garbę ir kreto maža kas prisilaikė, 
interesus. Vokiečiai, japo- šiais metais, balandžio 
nai, italai daug kur nemo- mėnesį prezidentas pasira- 
kė oficialiai vartojamos šė įstatymą, kad visi atei- 
Brazilijoj portugalų kai- vių laikraščiai ligi liepos 
bos, krašto istorijos, geo- mėn. 1 d. pereitų į portu- 
grafijos. Brazilijoj gimę gališką tekstą. Dalis prisi- 
vokietukai pašaukti ka- taikė prie įstatymo, o kiti 
riuomenėn,
vokiškai. Net buvo jau likvidavusių yra 
kalbama, kurios Brazilijos kalba leidžiamas dienraš- 
sritys priklausysiančios tis “The News”. 
vokiečiams, o kurios ita- dienraščiai perėjo į portu- 
lams. Atsirado rimtas pa- gališką tekstą. Jų dienraš- 
vojus krašto integralumui, čiai moderniškai 
Brazilijos patriotai tuo la- miai redaguojami plačiai 
bai rimtai susirūpino. Pra- yra skaitomi ir nevokiečių. 
dėjo smarkiai apkarpyti O tas jiems svarbu, ypač 
lig šiol duotas ateiviams j dabar, karo metu, propa- 
laisves. Uždarė tūkstan-’ gandai.
čius vokiečių italų, moky-l Iš buvusių lietuvių kalba 
klų. O jei norėjo naujai a- trijų savaitraščių, dar ei- 
tidaryti ,tai tik po griežta na tik kataliku savaitraš- 
kontrole. Svetimųjų kalbų tis. “Šviesa”. Jos redakci- 
mokymas pradžios moky-'ja ir leidėjai yra padavę 
kloj yra uždraustas ligi spaudos departamentui
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Lietuvos Pasiuntinybės Žinios

i 
I 

nas.
Aftonbladet, vokiškosios 

pakraipos švedų dienraštis 
pranešė Rugp. 9 d. iš Ber
lyno, kad lietuvių nepri
klausomybės svajonėms 

. Visi lie
tuviai emigrantai Vokieti
joje, vieni atiduoti polici-

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINĖS KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškiene, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Nors ir nežinodamas (nes čia 
vadas nevedžiojo), bet pradėjo
me šią kelionę nuo linksmos ro
žančiaus dalies, pirmosios pa
slapties ir skaitėme “Sveika 
Marija”, kuri buvo visa iškalta 
ant akmeninių lentelių įvairių 
tautų senoviška bei dabartine 
kalba, ir kurios yra pakabintos 
ant sienų. Jų viso esama virš 
150. Jau priėjome prie trečios 
rožančiaus dalies ir buvom nu
siminę, kad nematėm tos bran
gios maldelės šioje svarbioje 
vietoje lietuvių kalba, bet štai, 
prie trečios paslapties žiūrime 
ir net akys nušvito, dvasia pa
kilo, kad čia atradome ir mato
me mūsų dabartinę lietuvių kal
bą “Sveika Marija”, įsteigta 
Prano ir Onos Vasiliauskų iš 
Baltimore, Md. Vienos tos ak
meninės lentelės paveikslus ė- 
mėm, kitos verkėm bei garsiai 
ją skaitėm. Kaip apsidžiaugėm 
su šia lietuviškai iškalta “Svei
ka Marija” ir jau buvom visas 
įdomybes pamatę, pasijutom e- 
są pavargę. Tad pasilsėjom tru
putį ir busui atvažiavus, susė
dom ir nuvažiavom pamatyti 
Washingtone žinomą Immacu- 
late Conception Shrine. Ši baž
nyčia dar tik pradėta statyti ir 
ji bus tokia majestotiška, kad 
ims dar apie 25 metus kol 
ją užbaigs, ir kainuos daugiau 
negu 50 milijonų dolerių. Čia 
bus 45 altoriai ir bus laikoma 
tris syk tiek Mišių į dieną. Se
selė M. Dominika, Divine Pro- 

c) Lietuvos vyriausybė, ti per bolševikų okupaciją vidence kongregacijos, mums 
aprodė visus įdomumus šios vie
tos. Didysis altorius yra auka 
Marijos garbei visų tų, kurios 
jos vardą turi ir kainuoja $50.- 
000. Lubos yra importuotas iš 
Rytų Afrikos. Jos vaizduoja 
Viešpaties gyvenimą, taip pat 
ant jų yra ir Pranašų tekstas. 
Tik maža dalis šios statybos y- 

ši da- 
Rugsėjo 20 d. — bartinė bažnyčia bus vien sank- 

tuarija naujoj bažnyčioje. Ma
tėme įsteigėjo šios vietos vys
kupo Shahan palaikus cementi
niam karste, kurie yra laikinai 
čia palaidoti, nes bus perkelti 

i didžiuoju altorium. 
Šioje pastogėje, lyg salėje, yra 
keli dideli kabinetai, kuriuose 
po stiklu yra aptaisyti modeliai 
vaizduoją įvairių kongregacijų 

, Seseris. Čia radome ir mūsų 
■I “kazimierietę”, kuri mums iš
rodė gražiausia.

Kadangi ši vieta buvo mūsų 
paskutinė stotis Washaiigt®ne. 
tad vėl, susėdę busan, prisirin-

2. Vokiškos okupacijos įvykiai Lietu- Padarytas salas- r J . tuviai emigrantą
voje, kaip jie buvo girdėti ir kaip

. j ° • 1 j°s aPsauSon» kiti inter-
vaizdavosi Šveduose gyvenantiems nuoti apsaugos stovyklo-

lietuviams. se.
i
iI

a) Vokiečiai įsivaizdina• 15 rugpiūčio, ji dominuo- 
sau esą Kryžiuočių Orde- ja. 
no žemėje: net Lietuvos T ' 
Kaunas jiems ne Kaunas, no radijas skelbė

tekalbėjo tik — likvidavosi. Tarp susi-! 
anglų

v • Vokiški

ir įdo-

d) Lyg stoka nuovokos 
ar kas kita. Į birželio pa
baigą Kauno ir Vilniaus 
radijas pakartotinai ragi
no lietuvius gyventojus į 
vokiečių karinius organus 
įvairiais savais reikalais 
ar skundais nesikreipti, o 
tik į Lietuvos vyriausybės 
atitinkamus organus. Nu
rodyta, kad net ir tais rei
kalais, kurie liečia vokie
čių kariuomenę, reikia 
kreiptis į savuosius orga
nus. Painformuota, kad 
santykiams palaikyti tarp 
Lietuvos organų ir vokie
čių kariuomenės yra ryšių 
karininkai, per kuriuos 
bendri reikalai ir tvarko
mi. Nusiskusta per abu ra
dijus, kad bolševikų įgąz- 
dinti gyventojai, nežiū- 

alles” ir rint šių paraginimų, su 
Rugpiū- reikalavimais apguldavo « • v * •

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERv OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVt.
Pirmininkė — Eva Marksienė

62i> E 8th St.. So. Boston. Mass 
Tel So Boston 1298

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
8 Winfield. St., So. Boston. Mass. 

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

Ftn. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Rosiindale. 

Tel Parkvav 2352-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė

105 West 6th St.. So. Boston. Mass 
1’varkdarė — Ona Mizgirdienė

1512 Columbia Rd.. Šo. Boston
Kasos GI.—Marijona AukštikalnlenA 

111 H St.. So. Boston. Mass
Draugija savo susirinkimus laiko ka-« 

antra utarnlnka mėnesio. 7:30 va) 
vakare pobažnytinėj svetainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitAe

*V JONU ev. BL PASAI PINC8 
DRAUGIJOS VAI DYBA

Pirmininkas. Juozas SvagT.dys.
601 6th St.. So Boston. Mas*. 

Vlce-Pirm Albinas P. Neviera.
16 Winfield St.. So. Boston. Ma* 

Prot. Rašt. Jonas Gu.ieckię.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Ma**. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška
♦40 E. Sixth St.. So Boston. Mas* 

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

'♦aršalka. Jonas Zaik'S
7 Winfield St.. So. Boston. Ma**.

draugija laiko susirinkimus kas trr 
čia nedšldienj kiekvieno mčneaic
2 vai po pietų Parapijos aalAj. ♦JT-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Plakti biznierių* mčsa. vaisiu* daržove* ir kitokius daiktu*, kurk 

Skelbiasi -Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda tviežius produktus ir ma 
loniai patarnaufa Nuėję I bllę kuri* krautuve pasakykite, kad ju skelbimą 
matėte "Darbininke"

Povilas Bushmanas
♦8 CRESCfNT AVENUE.
Tefephcne COLumMa'6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perklos Markei
F. Baltruilūna* Ir p. Klinga. Sav.
753 _>roadway, TpL ŠOU 3120 

~»O. BOSTON, MASS.

Iki liepos pradžios Kau- 
, _ . „ . : save:

o Kauen. Birželio 24-tą! “Čia kalba nepriklauso- 
dieną vakare, 9 valandą1 mos Lietuvos radijas Kau- 
(po to kai per pusantros nas”. Liepos pirmomis die- 
dienos Kaunas ir Vilnius nomis žodis “Nepriklauso- 
ir didžiuma Lietuvos febe- mos” išmestas. Pirmomis 
sidžiaugė sukilėlių pa- rugpiūčio dienomis išmes- 
skelbtos nepriklausomy- tas ir žodis ‘Lietuvos’. Vil- 
bės šypsena) iš Kauno ra- niaus radijas skelbė save 
dio prabilo du vokiečių ka- nuo pat pradžios tik šiais 
rininkai. Pirmasai prane- žodžiais: “Čia kalba Vil- 
šė, kad tą dieną po piet nius”. 
Vokietijos kariuomenė į- 
žengė Kaunan. Jo žodžiais, 
laikinos Lietuvos sostinės 
gyventojai vokiečių ka
riuomenę išlaisvintoją 
sveikino nuoširdžiai. Tau
tiniais rūbais pasipuošu
sios mergaitės karius kai
šiusios gėlėmis. Visas mie
stas buvęs pasipuošęs lie
tuvių tautinėmis vėliavo
mis, geltona, žalia, raudo
na. Virš prezidento rūmų 
vokiečiai pasiskubinę iš
kelti Vokietijos vėliavą. 
Jis ragino vokiečius karius don^* 
žiūrėti į lietuvius savano
rius draugiškai. Antras Dvejetą dienų po vokiečių vargai, gyventojų nuotai- 
karininkas apie lietuvius atėjimo Kaunan ir Vilniun kos ir laukimas karo galo, 
neužsiminė nieko. Jis pa- kalbant per radiją apie Lietuviai patikinami, kad 
sakė, kad narsioji vokiečių Lietuvos vyriausybę buvo dabar niekas nepersekios 
kariuomenė šiandieh įžen- priduriamas žodis “Laiki- jų tikėjimo, ir kad jie da- 
gė į Hansos miestą Kauen, noji”. Nuo liepos pradžios bar turės darbo ir duonos, 
kad ji žygiuoja nuolatos vis rečiau buvo užsimena- Apie lietuvių tautinius rei- 
pirmyn senoje Ordeno že
mėje ir kad Memel, tai yra 
Nemunas, nuo I 
Ostsee jau yra visiškai vo- tojai kokiais reikalais bū- 1941 
kiečių rankose. ' davo paraginami kur

Po valandos abu karinin- kreiptis, būdavo nurodomi 
kų pranešimai buvo pa- tik mūsų įstaigų adresai, 
kartoti žodis žodin. •

b) Dainos, himnas, vė
liava. r
Kauno ir Vilniaus radijo 
stotyse dominavo tautinės 
dainos, patriotiniai mar
šai, lietuviška umiiAa. 
“Mes be Vilniaus nenurim- vieton prie vokiečių komi
sini” buvo girdžiama pro- saro buvusiajai Lietuvos 
gramų protarpiais. Po to sričiai įsteigtas pataria- 
pradėta vis daugiau at- masai organas, atitinkan- 
skiesti vokiečių ir italų tis skyrių skaičiumj^buvu- 
muzika. Dabar, tai yrį-po sioMMeptynioms iMMste-

I Tautiniu himnu progra- 
mo baigiama Vilniuje tik 
iki birželio pabaigos. Kau
ne iki rugpjūčio pradžios. 
Nuo tada pradėta po mūsų 
himno Kaune groti “Deut- 
schland ūber ”
“Horst Wessel”. 
čio 10 Stockholmo dien- vokiškuosius organus, 
raščiai iš Berlyno pranešą, 
Lietuvoje 1 
doti tautinį lietuvišką 
himną ir kabinti tautinę ___ _ ____

(Vėliavą geltoną, žalią, rau- laiškas “Į lietuvius”. Laiš- 
1 ke nupasakojami išgyven-

Liepos 4 per Kauno radi- 
uždrausta gie- ją buvo paskaitytas Kau- 

i lietuvišką no arkivyskupo Juozo 
Skvirecko ganytojiškas

kalus nei žodžio. Verbo- 
ten!

ma apie Lietuvos laikinąją 
vyriausybę, o greitai ji ir

Kauen iki visai išnyko. Kada gyven- WASHINGTON, D. C.— ra panaudota bažnyčiai;
m.
(Bus Daugiau)

____  j
***** *‘**•^7 ***** Vk/V** ,

bet pavadinimai jau nemi
nimi. Apie liepos vidurį iš- Grynas bičių medus, ku i

Iki liepos pradžios nyko ir tas šešėlis. Rugp. rį bitės sunešė iš žydinčių P° nauju
10 d. Stockholmo dienraš- javų, gėlių, pievų ir me
čiai praneša iš Berlyno, džių yra tikras vaistas.

_ ___ kad Lietuvos vyriausybė,Taigi, įsigyk kvortą me-
muzika, visiškai . likviduota. Jos daus gerk jį su arbata

MEDUS

kę neišdildomų įspūdžių, atsi
sveikinimo žvilgesius metėme 
pro pasiliekančių apylinkę, kol 
pasiekėm Union stotį. Shenan- 
doah traukinys atvežė mus vie
na valanda vėliau Baltimorėn, į 
senąją Camden stotį, kuri Civi- 
lės karės laikais, buvo strategi
nė vieta, buvo du kartu apgulos 
padėty ir padegta. Nors ji ir 
yra seniausia stotis visoje J. 
Valstybių, bet yra užlaikoma 
geriausioj padėty.

Baltimore yra šešta didžiau
sia prieplauka visam pasauly ir 
didžiausias miestas Maryland 
valstybėje. Iš čia laivais išve
žama žuvis, oysteriai ir vėžiai. 
Baltimorėj randasi Fort Mc- 
Henry, kur Francis Scott Key 
parašo mūsų himną “Star Span- 
gled Banner”.

Atvykus Baltimorėn, radome 
stoty belaukiančias rengimo ko
misijos nares bei jų vyrus, ku
rie mus visas automobiliais nu
vežė į rezervuotą Southern 
viešbutį, kuris pastatytas vietoj 
buvusio 01d Fountain Inn, ku
riam pirmas prezidentas George 
Washington bei jo štabas buvo 
vaišinami. Per visą seimo laiką 
čia gyvenom dvejuose kamba
riuose po keturias ir vienam 
kambary dvi. Vakarais po sei
mo sesijų bei parengimų čia ir 
Įvykdavo įvairių juokų, atsiti
kimų bei “išsigandimų”. Vie
nas iš juokingiausių atsitikimų 
įvyko mūsų kambary vieną ry
tą, kuomet atsikėliau. Nors ir 
keturios buvom, bet visos tyliai 
ir skubiai rengėmės. Priėjau 
prie staliuko užsidėti savo aki
nius, bet jų neradau, tik kitos 
sąjungietės akiniai begulį. Iš
ieškojau savo akinių visur ir 
net peržiūrėjau savo piniginę, 
bet ir ten jų neesama. Buvau 
pradėjus rūpintis, kur galėjau 
juos taip gerai padėti, bet kaž 
kaip pasižiūriu į savo bendra- 
draugę, kad ji jau užsidėjus a- 
kinius. Užklausus, ar tik ne jos 
akiniai dar tebeguli ant staliu
ko .atidavė manuosius pareikš
dama. kad ji negalėjo suprasti, 
kodėl jai toks tamsus išrodęs 
rytas bei kodėl ji taip skirtin- 

į gai viską mačius.
• (Bus daugiau)

v •

ar kava vietoje cukraus 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos- 
to>r,"Mass.
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• Spalių 5 d., iškilmingai ap
sivedė pasižymėję Southbosto- 
niečiai jaunuoliai Antanas Ga- 
putis su Aniele Genevičiūte. 
Jiems liūdijo Juozas Genevičius 
ir Anielė Morkevičiūtė. Jauna
vedžiai netik pasipuošė altorių, 
prisirengė prie gražių vestuvių, 
bet, atėję į kleboniją, paaukavo 
parapijai $10.00 ir išsiėmė para- 
pijonų knygylę.

• Taip pat priėmė moterystės 
Sakramentą Pranas Brignoli su 
Antanina Koncevičiūte. Liūdijo 
Jonas Bazzinotti ir Anielė Ko- re" 
veraitė.

visą medžiagą, paįvairintą vaiz
dais, paruošti, ir jeigu susida
rys galimybė — išleisti brošiū
rą.

Vakarinės Mokyklos
Jau prasidėjo registraci

ja į vakarines mokyklas 
So. Bostone, Patrick F. 
Gavin mokykloje Dorches
ter ir Seventh St. Regis
tracija ir pamokos vyksta 
pirmadieniais, antradie
niais ir ketvirtadieniais 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vaka
re.

• Spalių 6 d., 7:30 v. v., Šv. 
Petro par. bažnyčioje TT. Pa- 
sionistai kun. Alfonsas ir kun 
Geraldas pradėjo vesti moterų 
ir merginų metines misijas. Per 
savaitę bus pamaudos ir pamok-

5 sakoma vakarais 7:30 v. ir
v.

Mokoma pradinis moks
las, pilietybė, valgių gami
nimo, siuvimo, puošimo 

i namų, ir auklėjimo.
'j Mokyklų vadovybė ragi

na visus pasinaudoti pro
ga.

PAGERBĖ pp. SKU
DRIUS

Komisijos:
VALDYBA —
Dr. J. Antanėlis, pirm.,
A. Zaveckas, vice-pirm., 

j P. Kupraitis, sekr.
R. Glineckaitė, sekr.
F. Tuleikis, ižd.,
A. Daukantas, vyr. šeimininkas.

PUBLIKACIJOS —
A. F. Kneižys,
A. Daukantas, 
Dr. A. L .Kapochy,
Pr. Razvadauskas,
Al. Ivaška,
J. Kumpa.

PRIĖMIMO —
! Dr. E. Valeckas,
Dr. P. Luzeckaitė,
O. Pečiulienė,
H. Taruškaitė,

■ Dr. J. Landžius,
O. Ivaškienė.

•>

M. Juškienė,
O. Siaurienė, 
M. Kilmonytė,
St. Griganavičius.

KVIETIMŲ —
M. Karbauskas, 
Adv. J. Grigalus, 
A. Barauskas, 

j A. Grabijoliūtė, 
Į Dr. Plekavičius.

z. Petro liet. par. didysis 
s rengia parapijos naudai 

carus su lošimais ir daino
ms, lapkr. 16 d. ir lapkr. 23 d. įvyko šv. mišios pp. Jono ir Ve- 
Abu gražūs parengimai bus da- ronikos Skudrių, mininčių 50 
romi bažnytinėje salėje W. 5th metų vedybinio gyvenimo su- 
St. Abu prasidės 
Kviečiame visus 
šiais parengimais, 
lietus ir gausiai 
žanga suaugusems 
35c., vaikams 10c.

šeštadienį, spalių 4 d. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje

Karaliaus - Karalienės 
Karalaičio - Karalaitės 
Rinkimų —
Dr. Al. Kiburis,
F. Grendelytė,
Adv. A. Jankauskas,
A. Peldžius,

TIKIETŲ PLATINIMO
Vincas Valatka,

1 Antanas Zaveckas,
Jonas Kumpa,

i
I Antanas Daukantas. 
Antanas F .Kneižys, 
Pranas Tuleikis,
Ona Siaurienė,
Barbora Gailiūnienė,
Julius Siauris,
Augustas Sanda,
Eva Kuderauskienė, 
Marijona Kilmonytė, 
Stasys Griganavičius,
Julija Puodeliene,
Petras Kupraitis,
Regina Glineckytė,
Adomas Barauskas, 
Vladas Paulauskas.

Vedant Tautinę Apsigy-;kos pasaulyj. Laiškais ga- 
nimo Programą, visur rei- lime paskleisti taikos obal- 
kalaujama vieningumo, sį. 
Gražiausias ir svarbiau
sias vieningumo f 
tai susirašinėjimas su vy- Per šią savaitę pasinaudo- 
rais, broliais, tėvais ir ki- kitę dvigubai. Rašykite 
tais, ypač dabartiniu lai- laiškus patys ir kitus ra
ku su kareiviais Dėdės Sa- ginkite tai daryti, 
mo tarnyboje.

! Laiškai yra labiau lau
kiami, negu laikraščiai. 
Todėl yra patriotiška pa- 

'reiga visų Amerikiečių ra-! , «-xx
syti kuo dažniausia laiš- Nassau, pilnu smarkumu 
kus kareiviams, jiems su- artinasi į Floridos pusia- 
teikti kuo daugiausia ži- sa]į

• •• • 1 • I ‘

Gudrūs biznieriai naudo-

7 vai. vak. kaktį, intencijai. Tas įvykis y- 
susidomėti' “ ’ * J

platinti bi-
susirinkt.
bus 50c.,

ra gražiausias pavyzdys vi
siems.

Vakare, “Darbininko” svetai
nėje pp. Skudrių giminės ir 
prieteliai suruošė šaunų bankie- 
tą Jubiliejatus pagerbti. Daly
vavo apie 100 žmonių. Kalbas 
pasakė kleb. kun. P. Virmaus- 
kis, kun. Geraldas, Dr. J. Lan- 

• džius - Seymour, Jubiliejatų sū- 
mus aplankė “garnys”, atnrida-!““5' duktž ir kiti 8iminSs-.

ATSKRIDO GARNYS

I- 
ir

Ketvirtadienį, spalių 3 d., Ka- 
zimiero ir Monikos Pliavokų na-1

mas gražią dukrelę. Pp. Pliavo- 
kai yra biznieriai — turi duon- 
kepyklą ir valgomų daiktų 
krautuvę, 131 C St. Pp. Pliavo- 
kai augina sūnų ir dukrelę.

LANKĖSI

mus, linkėjimus ir dovanėles. 
Rengėjų ir dalyvių vardu p. Ci
ną Siaurienė įteikė p. M. Saka
lauskaitei gražų radio setą, 
pirktą iš “Darbininko” krautu
vės.

Kaip jau minėjau, tas paren
gimas įvyko p. Siaurienės ini
ciatyva ir pasidarbavimu. Ji pa
sikvietė sau į talką šeimininkes 
pp. Kasparavičienę ir p. Mizgir- 
dienę.

Vakarėlis praėjo 
žioje nuotaikoje.

• Antradienį, spalių 7 d., 7:30 
vai. vakare, par. salėje įvyks 
LDS 2-ros kp. mėnesinis susi
rinkimas į kurį yra kviečiama 
visi nariai skaitlingai dalyvauti.

į • Teko nugirsti, kad Montel- 
i ruošiasi į 

"Darbininko” metinius šokius, 
kurie įvyks šeštadienį, spalių 
25 d., Eikš Ballroom, Cambrid
ge ( Mass.

• Muzikas Jonas Vaičiaitis 
prieš porą mėnesių pradėjęs 
dirbti John Molk krautuvėje,

, 246 Main St., Brocktone, džiau- 
■ giasi, kad viskas gerai klojasi. 

Jo vedamoje krautuvėje par
duodama visoki fotografijų a- 
paratai bei kemaros ir įvairios 
filmos.

ženklas, jasi pašto patarnavimu.; lo jaunimas stropiai 
s su vv- Per šia savaite oasinaudo- ‘ i »-» Irrealini

nių apie įvairius įvykius.

Viesulas Arti Floridos
M i am i, Florida, spalių 6, 

■ Vėjo audra, kuri siautė

Naujas Įstatymas Ir Vaikypaskatinimui rašyti kuo 
daugiausia laiškų, skelbia 
Laiškų Rašymo Savaitę— 
Spalių 5 — 11 dd. š. m.

Per šią savaitę Jung.
Valstybių valdžia, pašto Dabar noriu žinoti ar ma- 
departmentas ragina vi-! no trys vaikai, gimusieji 
sus padvigubinti ar patri-^ Europoje, irgi tapo pilie- 
gubinti laiškų rašymą irjčiais? Vyriausias vaikas y- 
siuntimą kareiviams.
laukia laiškų nuo savo my-j antras 16-tus metus, 
limųjų tėvų, brolių, seserų jauniausias 14 m. 
ir draugų. Nepagailėkime! Mano žmona, jų motina, 
keletą centų. Atlikime pa- vis ateivė, 
triotinę pareigą.

Mes turime džiaugtis tu
rį laisvę rašyti laiškus lai- jame pranešti, jog vaikai 
svai.

Jung. Valstybių pašto' naturalizavimu. 
patarnavimas yra geriau- lieka ateiviais. Jeigu tams- 
sias pasaulyje, tai kodėl tos žmona taptų piliete į 
nesinaudoti tuo patarnavi
mu laike ketvirtos Laiškų 
Rašymo Savaitės.

Laiškais galime 
laukti 
laiškais

Bos- simpatijas, džiaugsmą ki
tiems. Mes trokštame tai-

Pilietybė
Klausimas — Tapau pi

liečiu rugp. 15 d. 1941 m.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

I------- . j-----------------------~-------------------- - j

Jie ra sulaukęs 19 m. amžiaus,
---------4. įr

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai-taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

bet ji rengiasi 
prašyti pilietybės.

Atsakymas — Gailestau-Mokytojų kursai žemes
nėms klasėms įvyks tre
čiadienių vakarais — Se- 
ver Hali, Harvard Univer- 
sity.

Fotografistams (portre
tų, spalvų ir judėjimo) į- 
vyks antradienių vakarais 
—Massachusetts Institute 
of Technology.

Muzikos mylėtojams 
kursai trečiadieniais 4:45 
vai. — Lacture Haii, 
ton, Public Library.

neįgijo pilietystę tamstos
Jie pasi-

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

metus arba du, du jaunes
ni vaikai, tokiu būdu, tap
tų piliečiais, bet vyriausias 
privalo įsigyti atskirai pi
lietybę. Sulig įstatymo, 
kuris pradėjo veikti perei
tą sausio mėnesį, sausio 13 
d., 1941 m. svetur gimęs 
vaikas neįgyja Amerikos 
pilietybės vieno tėvo natū
ralizacijos, tik jeigu kitas 
tėvas miręs. Jeigu abudu 

Balsai itėvai svetur &im?s
'vaikas įgyja pilietybę tik 
jeigu abudu tėvai yra A- 
merikos piliečiais 
vaikui sulaukiant 
amžiaus.

susi-
daugiau draugų, 
galime pareikštitikrai gra- 

Rap.
Šeimininkių vardu sveikino ir 

dovaną įteikė p. Nanartavičie- 
nė. Taipgi p. Nanartavičienei 

i vadovaujant, kelios moterys su- 
dainavo Juibiliejatų garbei dai
nelę.

Toastmasteriu buvo p. A. F. 
Kneižys.

Paskutinį žodį tarė to vakaro 
Į kaltininkė p. Veronika Skudrie- 
; nė. Ji savo ir savo vyro vardu 
I nuoširdžiai dėkojo šeiminin
kėms, kalbėtojams ir visiems 
dalyviams už sveikinimus, lin
kėjimus ir dovanas.

Tuo ir užsibaigė Jubiliejatų 
pp. Skudrių pagerbimo iškil- 

, mės.
pp. Skudriai yra pavyzdingi 

katalikai ir lietuviai.
Šia proga ir šių žodžių rašyto

jas sveikina Juibiliejatus ir lin
ki sveikatos. Lai Dievulis jus 
laimina šioje žemiškoje kelionė- 
je-

j

Pirmadienį, spalių 6 d. “Dar-j 
bininko” redakcijoj lankėsi kun. 
P. Ragažinskas, “Suvalkijos Ū-j 
kininkų Sukilimas” autorius ir 
Brazilijos lietuvių katalikų va
das.

“Darbininko” redakcija yra 
gavusi nemažai pageidavimų,! 
kad apie Suvalkijos ūkininkų 
sukilimą būtų išleista brošiūra. 
Kun. P. Ragažinskas pasižadėjo

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)
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Siekime Mokslo
Valstybes Švietimo De

partamentas praneša, kad 
spalių 6 d. atidaroma daug 
įvairių kursų mokyklų 
Bostone ir Cambridge, ku
riose bus mokama veltui 
šių dalykų: pramonės dar
bai, muzika, mokytojų 
kursai, fotografavimi kur
sai.

Mašinų mechanikams 
kursai pirmadienių vaka
rais — Massachusetts Ins
titute of Technology.

Moterų specializacija 
pirmadienių vakarais — 
tame pat Institute.

Šviesų įvedimas ir sutai- 
symai dėl besiruošiančių 
specialistų mašinistų ket
virtadienių vakarais — ir
gi tame pat Institute.

KamBdaty Sąrašas Ir Balsai į Karališkos Šeimos Narius—

Štai pirmieji pasiūlyti kandidatai:
Vardas, Pavardė, Miestas, Valstybė

1 KARALIUS
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass.
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass......
Stasys Barusevičius, So. Boston, Mass.

Į KARALIENES
Julija Puodeliene, So. Boston, Mass........
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass.

1 KARALAIČIUS
Algimantas Ivaška, So. Boston, Mass. ...
Antanas B. Kučas, So. Boston, Mass........

Į KARALAITES
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass.................  150
Adelė Masiulytė, So. Boston, Mass......................  100
Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass........... 100
Marytė Kilmoniūtė, South Boston, Mass............. 200

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo
se numeriuose.

200
125
150

150
300

100
150

prieš
18 m.

sočia-Pilietis, šeimos ir 
lės organizacijos gali in
vestuoti savo fondus pirk
dami apsigynimo taupy
mo bonus ir ženklus F ir G 
serijų.

Pirk Apsigynimo Bonus ir 2enklus

Pridėk Apsigynimo Tau
pymo bonus prie jūsų in
vestavimo. Pagelbėk savo 
kraštui ir gausi savo už
darbį.

Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

I

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist-Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
so. Boston, mass.

Oflso valandos:
Nuo 9 Iki ni, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

šeštadienį, spalių 4 d. p. 
Siaurienės, LDS Centro iždinin
kės iniciatyva ir pasidarbavi
mu, pp. Siaurių namuose įvyko 
šauni vakarienė tikslu pagerbti 
p. Marijoną Sakalauskaitę, jos 
gimtadienio proga.

Dalyvavo svečių ir viešnių iš1 
So. Bostono, Brocktono, Na- 
shua, Norwoodo ir Marianapo
lio. Pažymėtina šie: kun. dr. K. 
Urbonavičius, kun. M. Urboną-j 
vičius, adv. Juozas Cunys su 
žmona, pp. D. Zaletskai ir p. Za- 
letskienės sesuo, pp. A. F. Knei- 
žys, A. Peldžius; iš Nashua — 
pp. Mitchell, Staniulienė, Skir- 
kevičienė; iš Norvvood — pp. 
Naujokaitienė, Kurienė ir kt.

Pasakyta sveikinimų ir linkė
jimų kalbelės. Vakaro kaltinin
kė p. Marijona Sakalauskaitė 
pareiškė, kad jai buvo tikras 
surprizas toks parengimas, nes 
gimtadienis jau seniai praėjęs. 
Ji dėkojo visiems už sveikini-

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall 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
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvaiom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

!

“LIGHT” ar “REGULAR
Trade Mark Registered

“ALE kuris yra ALE” CKWIC
ALE

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON", MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615
Te!. ŠOU Boston 2609



Antradienis. Spalių i ly*i

I
I

Geografijos studentas, užvardino “Avalon, Cham- 
žiūrėdamas į Jung. Valsty- plain ir Lyons”; 
bių žemlapį, mato labai 
daug kuoįvairiausių var
dų, jis mato, jog daug 
miestų, kaimų ir kitų vie
tų, neša “iš svetimų šalių” 
pasisavintus vardus. Kaip ka. Kiti vokiški vardai yra j 
Amerikos žemlapis išaiški
na šituos “svetimus var
dus” šalyje, kur istorija 
mums praneša, jos pra
džioje tik anglai apgyve
no?

Pirmosios originalės ko
lonijos — jų buvo trylika, 
kurios sudarė Jung. Vals
tybes. Valstybių pradžią, kad skandinavai gana ank-

- savo apgyventoms vietoms sti apsigyveno Virginijoj, 
davė indijoniškus vardus, 
bet miestams, miesteliams 
ir kaimams skolino nuo 
angliškų miestų ir Angli
jos karalių vardus. Tai 
nėr stebėtina, nes kaip mi
nėjome, daugumas gyven
tojų paėjo iš Anglijos. Ir 
kai jie paėmė kolonijas lcnija apgyventa 1634 m. 
nuo holandų ir švedų jie m. turi mažai svetimų vie- 
suanglikonino vardus mie- tų vardų. Šita valstybė 
stų ir miestelių. Bet irgi prasidėjo priklausanti prie 
randame “svetimų vardų” Anglijos kolonija, 
geografijoj kolonijų, J— 
rios tapo Jung. 
po revoliucijos karo.

VIRGINIA įsteigta 1607 Germany
m.
angliška kolonija. Žiūrėd: 
mi į jos geografiją, randa- gerstown 
me labai daug vardų paei- kolonija organizuota vado- 
nančių nuo I 
“Jamestown” pirma apgy- Prancūzija atminta su Du 
venta vieta paėmė vardą Bois, Havre de Grace ir Lej 
nuo karaliaus James;
tas miestas ‘Buckingham’ 
gavo vardą nuo Anglijos---- *-------- , ------ z ------ -
karaliaus rūmų Anglijoj. Baltimore davė pagamin- hugenotų 
Apskričių vardai King 
VVilliam, Princese Anne, žemlapio, 
King ir Oueen. parodo An- kas vadas 
glijos aukštų ponų įtekmę Herman — kurį savinasi 
ant žmonių. vokiečiai ir čekai buvo pa-

Virginijos pradžioje bu- gerbtas miestu Hermans- 
vo mažas skaitlius vokie- ville, St. Mary’s apskrity-: 
čių prancūzų, lenkų, italų je.
ir kitų tautų, bet daug. North ir South Carolina. 
daugiau atvyko no pasira- Daug laiko prieš anglų pa- 
šymu po Nepriklausomy- sisavinimą tų valstybių, 
bes Deklaracija. į c ja gyveno anglai, prancū-

Šiandien Virginijoj ma- zai - hugenotai, ir vokie- 
tome vardus “ 
“Alpha” ir “Troy”, tie var- mas 
dai aiškiai paeina nuo 
graikiškų pasakų ir isto-j 
rišku vietų ir žmonių. Ita
lai davė vardus Genea, Na- 
ples ir Seneca: vienas mie-| 
stas vadintas Casanova, i w Ikitas immortalisko poeto, 
vardu “Dante”. Prancūzai'

vokiški 
kolonistai įsteigė “Germa- 
nna” — šiandien tos vietos 
nėra, bet “Spotsylvania”, 
kuri turi vardą guberna
toriaus Spotsvveed vis lie-

“Eaden, Cologne ir Strass- 
burg”. Miestas Pulaski 
garbina garsų Nepriklau
somybes karo lenkišką va
dą. Matome olandiškus 
vardus “Amsterdam” ir 
“Holland” ,airiškus “Bel- 
fast Kilis” ir “Dublin”.

Nuo Rinngold matome,

Miestui “Adria”, Tazev/ell 
apskrityje, vardą davė pie
tiniai slavai, atminčiai A- 
driatic jūrų. Virgiui. iu. ctiri 
“Vienna”, “Petersburg”, 
“Buena Vista”, ‘Alphonso’ 
ir ‘Edinburg’.

MARYLAND, pietinė ko-
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PADĖKA

MAMCHESTER, N. H.

Liudininkais buvo jaunosios 
sesutė Kotryna ir jaunavedžio

Asmens, Pabaltės valstybių 
kilmės, norintieji prisirašyti 
prie D-jos, prašome kreiptis į 
p-lę Emiliją Regutis, 1324 Har- 
vard St., N. W. ar į ponę Reino 
Luomą, 2637 Conn. Avė., N.W.

H.V.S.

Rugsėjo 27 d., LDS 74 kp. na
rių Jono ir Marcelės Zubaičių, 
gyv. 331 Centrai St., dukrelė 
Florence Šv. Juozapo katedros 
koplyčioje priėmė moterystės 
sakramentą su Įeit. Joseph Mo- 
nasta.

Altorius gausiai buvo papuoš-
dalies vedimą; tas gėlėmis. Jaunavedžių inten- 

Mot. cijai šv. mišias laikė ir Mot. 
Sakramentą suteikė kun. J. R. 
McGreal.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE
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•s ir pilna 
ku- angliškų vardų: Kingsvil-j

Valstybių le, Charleston Essex ir Ri-jg^ pavadinti Norway, La Fayette. 
! verdate. Yra Benin, penmark Switzerland,

ir BladensDurg.lCae3ar,s Head rezortas.

Pašaukti vyrai . Jung. Valstybių karo tarnybą turi gerą laiką, kuo
met jiems buvo surengta party New Yorke. Panelė Anne Morgan buvo 
viena iš rinktinių puotos įžymybių ir matyt ji pilnai patenkinta tarp dvie
jų jūreivių (viduryj).

Rugsėjo 15 d. Sultys salėje į- 
vyko Moterų Sąjungos Chica- 
go’s Apskrities ruoštas man 
priimtuvių vakaras iš Sąjungos 
seimo grįžus. Šiuomi ir nuošir
džiai dėkoju Moterų Sąjungos 
Chicago’s Apskričiui bei jo ren
gimo komisijos narėms: Kotri- 
nai Sriubienei iš 2 kp. Cicero, 
III., Marijonai Paukštienei iš 20 
kp., Brighton Park, ir Elzbietai 
Samienei iš 20 kp. Brighton 
Park už paruošimą šio vakarė
lio kun. J. Prunskiui už pirmos 
dalies programos vadovavimą, 
konsulo žmonai J. Daužvardie- 
nei už antros 
anskr. už gėlių bukietą, 
Sąjungos 67-tos kn. pirminin
kei, Helenai Daunorienei, už iš- 
kepimą gardaus “keikso” sve
čių stalui, Leokadijai Krikščiū- 
nei už prisiųstą bukietą gėlių į1 
namus, visiems už . .......... ,
prisiųstus telegramomis, o ypa
tingai Moterų Sąjungos Centro 
pirmininkei Elzbietai Paura-

/ ' . . I mokslo metų draugas W. Fo-z sveikinimus . „garty ir Boston, Mass.
Jaunoji gimus ir augus Man- 

chestery, baigus šv. Juozapo

ko valstybė aiškiai persta- 
Grįždami į New Yorką, to kosmopolitišką kokybę 

, . , . _ , . , . . . ____ mes randame olandiškus savo geografijos. Šiauri-
' ?.Yyo ny^ayine Frederick miestą Pietų Carolinos kalnuose vardus, kuriuos pamainė nė j daly, kur vokiški pala-

i yra vienas iš nepapras- anglai, kuomet jie privertė tinatai kovojo, miestai yra 
čiausių vardų. Tas kalnas Peter Stuyvesant, pasku- Berlin, Dresden, Frank- 
panašus į šonvyzdį rymie- tin. olandišką gubernato- fort, Luthern, Lutherans- 
čių imperatoriaus. 1 
miestas “Lugoff”.

ki- Gore. Net jokio geografiš-l Beaufort, Clarement, 
ko ženklo garsios “Bohe- Cognac, Leneir, Neuse ir 
mia Manor”, kurią Lord Ramseur gavo vardus nuo 

i pabėgėlių iš 
prancūzijos. Vokiški kolo
nistai davė vardu “Misen- 
heimer”, “Hobucken” ir 
“Hoffman”. Šveicarai į- 
steigė New Bern, kai jie 
čion atvyko su garsiu pio
nierium Christoph Graf- 
fenried.

Miestas “Croataii” pri
mena išnykimą Sir VValter 
Raleigh antros žuvusios 
kolonijos iš daugiau šimto 

: gyventoju, kurie atvyko 
1586 m. ir žuvo nuo bado 
ar indijonų užpuolimų. 
Kai kita ekspedicija atvy
ko 1590 m. buvo rasta, jog 
kolonija išnaikinta, bet 
raidės “Croatan” įkirstos 
ant didelio medžio. Nežinia 
ar vardas reiškia indijonų 
šeimą ar būrelį dalmatian- 
jūrininkų, kurie aplankė 
šitą Boanoke Salą. Trys 
miestai neša slavų vardus 
— Bostic, 
kalboje reiškia vardas ir 
“Warsaw” ir “Odessa”.

Puritonai, kurie atvyko į 
Naują Angliją paliko žy
mes jų religiškų įsitikini
mų su bibliškais vardais. 
Nepanašus į Virginijos po
nus, šitie pilgrimai neken
tė karališkų vardų, bet at
siminė tėviškės miestus, 
kaimus ir kitas vieteles. 
Jie taipgi atsiminė olan
dišką miestą, kur kaip pa
bėgėliai gyveno prieš at
vykimą į Ameriką, užvaru 
dindami jų miestus “Ley- 
den”. Kiti 
vardai” 
valstybėj yra 
gypt.

Connecticut
Ballouville,
Berlin ir Hamburg.

New Hampshire valsty
bėj randame Bretton 
IVoods, Franconia, Berlin, 
Goffstown ir Lisbon.

Rhode Island, mažiausia 
valstybė, matyt miestas

zienei iš Detroit, Mich., kalbėto-; katedros aukštesnę mokyklą 
jams už pareikštas kalbas bei (High School)

u- vokiški palatinatai, ir Ha- 
buvo vokiečių

karalių. — vaujant Jonathan Hager. V

tojui pirmo Marylando 
bet koionijališ- 

— Augustas

ma- zai - hugenotai, ir
Achilles”,! čiai. Ankstyvas pasirody- 

prancūziško kraujo 
matyti nuo vardų Avon.i 
Beaufort, Bonneau ir Bor- 
deaux. Yra vokiški miestai 
Lucknow ir Bamber, ir ai
riškas Bannockburn, Mc- 
Cormick ir McPhersonvil- 
le.

Šiose valstybėse kiti mie-

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

60 Ellsvvorth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

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

Atėję j 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.
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Kitas rių, jiems atiduoti koloni- ville, New Bremen, Rhine- 
ją 1664 m. New Amster- beck, Staatsburg, New- 
dam tapo New Yorkas, bet burg. Yra belgiškų vardų 
Bronx apskritisą danų ap- kaip Antwerp, Flanders ir 
gyventa vieta gavo vardą Ghent; šveicariškų vardų: 
nuo jų garsaus Jonas Alpine, Berne, Geneva, Ir.- 
Bronck 1639 m. Daug di-įterlaken, Luzerne; graikiš- 
delių olandiškų turtuolių ki vardai: Athens, Attica, 
dvarų, kurie ištikro buvo Į Carthage, Cicero, Corinth, 
miesto didumo, galutinai 
buvo sumažinti. New Yor-

Apsisauojimui ir apsau
gojimui Amerikos ateities,! 
pirk apsigynimo taupymo 
bonus ir ženklus.
—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Amerika apsigynimo 
darbe! Kiekvienas pilietis 
yra kviečiamas pagelbėti 
pagal išgalės pirkti Apsi
gynimo Taupymo bonus ir 

kuris kroatų ženklus.
Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

“Svetimų vietų i 
Massachusetts 

Berlin ir E-

turi vardus', 
Versailles,

ir Springfield 
Library Training School. Pas
kutiniu laiku dirba miesto kny
gyne.

Jaunasis irgi augęs Manches- 
tery. Baigęs West High School 
ir St. Anselm College, dabar 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo-

išreikštus linkėjimus visoms bei 
visiems už tokį skaitlingą atsi
lankymą bei prisidėjimą prie 
tokios puikios bei brangios do
vanos, ir “Draugui” už publika
ciją.

Nemokų taip išreikšti Jums į menėje Oro Korpuse, 2-ras Lei- 
visiems savo dėkingumą kaip tenantas, Kelly Field, San. An-
norėčiau,
didelio dėkingumo jausmą, tad 
prašau priimti mano menką žo
dį ačiū už viską, o Jūsų dovaną, 
linkėjimus bei man parodytą 
prielankumą ilgai, ilgai atmin
siu. Albina A. Poškienė.Euclid, ir Troy. Rusija tu

ri savo Odessa, Petersburg 
ir New Russia; Lenkija tu
ri Pulaski, Warsaw ir Po- 
land. Prancūzija turi Bo
naparte, Bouquet, Chau- Pabaltės Amerikiečių D-jos į- 
mont, Frontenac, La Šalie, vyko rugsėjo 22 d., Tarptauti- 

i Lvons, Pierrepont ir Ver- niame Studentų name. Ponas 
I sailles; Italija turi Floren- Otto S. Beyer, draugijos pirmi- 
se, Genoa, Pompey, Rome, ninkas, perstatė visus narius. 

; Angelica ir Romulas. Mie- kurie nominuoti valdybon dėl a- 
stui Bergen norvegai davė teinančių metų. Taip pat buvo 
vardą ir Bohemia New priimta eilė rezoliucijų, kurios 
Yorko pirmieji Čekai. i bus svarstomos sekančiame su-

FLIS. sirinkime .spalių 20 d.

tik savo širdį jaučiu tonio, Texas. Vestuvių pokylis 
buvo tėvelių namuose. Jaunave
džiai pasilinkminę tarpe gimi
nių ir draugų vėlokai vakare at
sisveikinę tėvelius ir pokylio 
dalyvius išvažiavo į ilgą kelio
nę, kol pasieks jaunavedžio tar
nybos vietą, Texas valstybę.

Laimingos kelionės ir gražaus 
sugyvenimo jaunai porelei. J.V.

WASH1N6TOH, O.C.
Pirmas rudens susirinkimas'
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Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

60? Washinoton Blvd.
BALTTMORE. Md 

Telephone Plaza 8595 
Llmocinal dėl visokių reikalu

i

PALENGVINIMAS

MUSKULU

KUR PIRKTI?

RED CROSS 
PLASTER 

NAUDOJAMA PER VIR* 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

-Žiūrėk, Joneli! Tas General Electric radio tai 
mano silpnybė... Užeikime šiandien į Darbinin
kas Electrical Supply krautuvę ir jį užsisakyki
me.-Iš tikrųjų, Maryte, bus dar romantiškiau... 
Užsisakykime.

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay South Boston, Mass.
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