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• Presidentas Roosevel
tas pasiųsdamas savo ats
tovą p. Harriman į Mask
vą deryboms su Sov. komi
sarais įteikęs jam asmeniš 
ką laišką, kad perduotų 
Stalinui. Kada p. Harri
man atliko savo misiją, tai 
naciai Berlyne paskelbė a- 
no laiško turinį. Atrodo, 
kad aukštosios diplomati
jos sluokniuose yra kur 
nors “Leak”, nes tai pa
slapties dokumentas, ku
rio turinio priešas neturė
jo patirti.
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FIVE CENT3

Vokiečių Karo Mašina Pasuko į Maskvą
*

• Suomiai tarp kūjo ir 
priekalo. Kada sovietai 
varė savo klastingą impe
rialistinę politiką, kai bu
vo susidėję su Hitleriu, tai! 
nuo tos komisarų politi
kos panešė skaudų smūgi 
Suomija ir Pabaltės vals
tybės, taipgi ir Rumunija, 
ir kas be ko sovietai prisi
dėjo nemaža dalimi prie 
visiško sukrėtimo Lenki
jos. Toji Sovietų komisa
rų politika buvo pasmerk
ta ir Anglijos ir Jung. Val
stybių ir kitų valstybių. 
Suomiai prarado tiek, kiek 
bolševikų komisarams no
rėjosi nuo suomių gauti. 
Bet patarlė sako, “nekask 
kitam duobės, nes pats į ją 
įkrisi”. Štai besibučiuoda
mas Stalinas su Hitleriu, 
viens kitam įkando... Jie
du susikibo. Suomiai pa
juto, kad dabar momen
tas, kai du pešasi, atsiimti 
nuo sovietų jiems praras
tas žemes. Visai natūralu, 
nes kiekviena valstybė tu
ri ginti savo žemes. Na ir 
kas? O gi suomiai iškūre
no sovietams gerą pirtį ir 
Stalinas atsiklaupęs pra
šė pas suomius taikos, bet 
suomiai pranešė, kad so
vietai dar vis laikosi kai- 
kuriuose kampeliuose jų 
žemės. Sovietai rado už
tarėjų— Angliją ir Ameri
ką, kurios pagrasino suo
miams ,kad nekariautų su 
sovietais, nes tuo jie gelbs
ti naciams. Bet suomiai 
sako, kad mes ginam ir at- 
kovojam tik savo praras
tas bolševikams žemes. Ir 
kaip šiandien dalykai sto
vi, tai tur būt ligi suomiai 
prisirengs su bolševikais 
taikos deryboms, tai nebus 
su kuo tartis, nes Maskva 
jau pavojui.

Tokio, spalių 9— Japo- kietijos nacius vakaruose, 
nijos laikraščiai pataria Tačiau britai tos progos 
vokiečiams užbaigti karą nepermato. 
su rusais, kad pasilaikius 
kareivius ir karo ginklus 
prieš Angliją. Nes, sako 
laikraščiai, jei karas su ru
sais užsitrauktų ilgai vo
kiečiams gali pritrūkti ža
liavos, taip pat ir rusams, donoji armija narsiai ko- tinę. Vokiečiai 
Tada Anglija ir Amerika voja prieš vokiečius, kad prie Karkovo 
galėtų pasidaryti galin- juos sulaikius kelyje į Ma- kad įsiveržti į šiaurės Kau- 
gos, nes joms žaliavos ne- skvą. Vokiečiai 
trūksta.

Maskvos
Londonas, spalių 9 —Vo- riuomenės pakrikimo kol 

kiečiai didžiausią ir galin- kas nesimato.
Dsieai Marčiai Javais Pmm Siausi{i savo militarinę ga- Sovietų Rusijos laikraš- 
nuial na Slal nuveja mes lybę pasuko Maskvos link, tis “Krasnaja Zvezda” 

Vokiečius Jau devinta diena, kaip
---------- smarkūs mūšiai eina pake-

Maskva, spalių 9 —Rau- liui į Sovietų Rusijos sos- 
artinasi

ir Rostovo,

• Britai ir vokiečiai su
manė pasikeisti sužeistai
siais savo kariais. Tokia 
pasikeitimo sutartis yra 
tai vykdymas tarptautinių 
įstatymų. .Tos sutarties 
vykdymas neturi nieko 
bendra su ateities taikos 
sutartim. Išdirbimui pasi
keitimo sužeistų belaisvių 
taisyklių bei nuskyrimo 
vietos britus Berlyne at
stovauja Jung. Valstybių 
atstovas. Gi įvairūs mainų 
idėjos pasiūlymai įvyko 
tiesioginiai per radio. Bri
tai pasisakė savo, gi vokie
čiai savo ir galutinai palik
ta užbaigti atstovams.

ĮSPĖJA GASOUNO 
PARDAVĖJUS

- —
Massachusetts valstybė

je Produkcijos Tvarkylio 
Ofisas įspėja gasolino par
davėjus, kad jie per šį mė
nesį būtinai sumažintų, gą
sdino pardavimą 5 nuo
šimčiais.

ra- 
šo: “Vokiečiai sutraukė vi
są savo karinę galybę, kad 
užimti Maskvą. Jei kas 
mano, kad mūsų kraštui 
nėra pavojaus, tas nežino 
vokiečių galybės. Raudo
noji armija narsiai kovo- 

nemažiau trijų milijonų Iš Maskvos pranešama, ja, bet kad vokiečiai nesu- 
kareivių i karo lauką, kad kad mūšiai prie Viazmos, laikomai eina Rusijos gi- 
užimti Maskvą. Šimtai svarbaus geležinkelių są- lumon yra ganėtinas įro- 
nacių kareivių tankų ir bėgio, 125 mylių į vakarus dymas, kad priešo karinė 

j lėktuvų esą sunaikinta, nuo Maskvos, ir prie galybė yra geriausiai or- 
bet jie darą pažangą Mas- Briansko 250 mylių į pie-ganizuota ir galingiausia ’ 
kvos link. Vokiečiai neri tų - vakarus nuo bolševi- visame pasaulyje. Rusijos 
perkirsti Vorošilovo ir Ti- kų sostinės. j padėtis dabar yra bloges-
mošenko kariuomenes, Šios žinios patvirtina, nė negu kada nors pirmiau 

i dabar užsi- buvo”.
mo. Prie Leningrado vo- mojo užimti Maskvą ir jie; Tg.
kiečiai buvo priversti eina prie to nesulaikomi.', 
trauktis atgal. Didžiausie- Prie Azovo jūros vokiečia: 
ji dabar mūšiai eina vidų- pasiekė Mariupolio miestą 
riniame fronte.

NACIAI SUSKALDĖ 
SOVIETŲ KARIUO

MENĘ

sutraukę kazą. 
trijų milijonų

Londonas, spalių 9 — 
Praneša, kad Sovietų Ru
sijos raudonosios armijos kad jqs neturėtų susisieki- kad vokiečiai 
dalys suskaldytos. Pietine 
kariuomenės dalis jau ne-, 
begali susisiekti su centra- 
line dalimi, kuriai vado
vauja gen. Timošenko. 
Taip pat yra atskirsta nuo 
susisiekimo ir Leningrado 
raudonosios kariuomenės 
dalis.

Vadinasi, raudonosios 
armi jos dalys nebegali vie- ’ .. _
na kitai duoti pagalbos 9 — 
prieš nacius. ]

•» •

rašo pačių bolševi- 
l_* kų laikraštis. Kaip ilgai 

I Rusijos kariuomenė pa
jėgs atsilaikyti, negalima 
žinoti ,bet Maskva ir Lon- 

! donas sako, kad sovietų 
Rusijai gręsia pavijus.

ir gręsią sunaikinti bolše
vikų kariuomenės pulkus. | 

Anglijos vyriausybė pa
reiškė, kad sovietų Rusija 

įtiek daug teritorijos nete
ko, jog nebematomą kaijp 

Washington, D. C., spalių galėtų atsilaikyti prieš vo- 
• Mokslininkų grupė kiečius.

prašo, kad valdžia panai-: Toliau, rusai neteko 
kintų National Youth Ad- svarbių industrijos cent-

NORI PANAIKINTI 
CCCIRNYA

Apolionija Stoškiūtė
Rugsėjo 22 d. mūsų tautos primadonna Apolioni

ja Stoškiūtė atvyko laivu Excaliber į New Yorką, o iš 
ten pas savo tėvelius į VVorcester, Mass.

Iš Berlyno išvyko lėktuvu į Lisboną, Portugaliją, 
rugsėjo 10 d. Iš Lisbono laivu Excalibar išplaukė New 
Yorkan rugsėjo 12 d. Taigi kelionėje buvo tik dvyliką 
dienų. Kelionė buvo rizikinga. Prieš išskrendant iš 
Berlyno art. Stoškiūtei buvo pasakyta, kad orlaiviui 
nusileidus kur nors pakelyj ją gali palikti — toliau ne- 
bevežti. Kaip sykis lėktuvas buvo priverstas nusileis
ti Lyon aerodrome, Prancūzijoj. Art. Stoškiūtė jau 
tikrai manė, kad jai priseis pasilikti, ypač kada vienas 
pareigūnų, paklausęs kas ji tokia, pradėjo filmuoti. 
Baimė praėjo, kada jai pasakė - ‘‘gali važiuoti”. britai nepermato, kai iie 

jinga. Tačiau ji buvo sėkminga. Laimingai pasiekė 
Dėdės Šamo žeme, kur ji gimė, užaugo ir mokėsi.

“Karas yra didžiausia Europos, o taip pat ir viso 
pasaulio nelaimė”, sako art. Apolionija. Berlyne per
gyveno bombardavimus iš oro. “Tačiaus su tais bom- 
badavimais taip buvau apsipratus, kad nei nesikelda-! 
vau iš lovos, o tik pridengdavau galva pagalve, kad 
negirdėčiau triukšmo”, sako p. Stoškiūtė.

Vokietijos didžiausioje operoje Deutches Opera 
House, Berlyne darbas ėjo be pertraukos. Vaidinimų 
pamatyti ir pasiklausyti visuomet susirinkdavo pilna 
Deutches Opera House. Vokietijos pirmaeiliai dabarti- šiam Federal Reserve Bank skyriui apie svetimšalių 
nio rėžimo vadai — Hitleris, Goebbels ir kiti visuomet turtą (judomą ir nejudomą, pinigus, brangenybes, 
ateidavo į opera. Hitleris ateidavo su sargvba, ir prie skolas ir t. t.), buvusį Jungtinių Amerikos Valstybių 
jo niekas negali prieiti. Wagneris esąs Hitlerio myli- jurisdikcijoje 1940 metų birželio 1 dieną ir 1941 metų 
miausias kompozitorius.

Art. Apolionija Stoškiūtė išbuvo Vokietijos ope
roje anie keturius metus. Per vienus metus ji taip pa- ir apie globojamąjį kitų asmenų - svetimšalių turtą, 
sižymėjo, kad visų buvo pripažinta pirmaeilė daininin-Į — *---- :---- - — — n.; —
kė - vaidintoja. Vaidino įžymiausias roles įvairiose o- tų spalių 31 d. (ankščiau buvo nustatyta iki rugsėjo 
perose: Walkure operoj — “Sieglinde” rolėje, Lohen- 30 d.). 
grin — “Elsa” ir kt.

Kaipo Berlyno operos artistė ji koncertavo ir ki-' kurie bent nuo 1940 metų birželio 17 dienos gyvena 
tose Europos šalyse. Ji turi stiprų dramatinį soprano Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kaip nuolatiniai šio 
balsą. , krašto gyventojai.

Vokiečiai labai giliai įvertino art. Stoškiūtė ir ne-Į Taip pat nereikia pranešti apie turtą, kurio ben- 
norėio jos paleisti. Bet ji būdama Amerikos pilietė ir dra vertė nesiekia $1,000.
jausdama, kad ši šalis gali būti įtraukta į kara ryžosi 
grižti i Ameriką. Ji atsisakė atnaujinti sutartį ir lai
mingai grįžo nas savo tėvelius.

Reikia pažymėti, kad art. Apolionija yra giliai ti
kinti katalikė. Prieš dainavima operose ji nueidavo i 
bažnyčia pasimelsti, o prieš eisiaht į sceną visų artistų 
akivaizdoje nesidrdvėdavo persižegnoti.

itaipo lietuvaitė, ji yra lOdhuošimčių patriotė, vi- >ov
Tęsinys 2-ame pusi.

• v

BRITAI NEGALI 
PAGELBĖTI

Londonas, spalių 9 — So
vietų spaudos atsišauki- bar jau jos nėra, 
mą, kad dabar Britanijos i 
armijos, oro ir vandens 
karo jėgos darytų invazi
ją (briautusi į Vokietijos 
okupuotus kraštus) svars
tę keletą kartų, bet kiek
vienas planas atmestas, ir

____• A. 1 • •• '

Laivu per vandenyną kelione taip pat buvo pavo- , . ... .... ii h„v„ ToiJin,,.! dabar Raktų tokj pavojin-
l ga žygį daryti.

Sovietų spauda sako, kad 
dabar kaip niekados yra 
geriausia proga pulti Vo-• v

RUSAI PASITRAUKĖ 
NUO SVARBAUS 
GELEŽINKELIO

Maskva, spalių 9 — So- 
armija, 

po di-
ministration (NYA) ir Ci- rų, karo ginklų fabrikų ir vietų raudonoji 
vilian Conservation Corps,' jiems nebegalima paga-* nacių spaudžiama, 
nes tos įstaigos buvo įkur-. minti reikalingų karui, dėlių mūšių buvo privers
tos depresijos metu, o da- ginklų.

BANDO SULAIKYTI 
SENESNIUOSIUS 

KARININKUS

Tačiau raudonoji 
traukiasi at- 
išgali rodo 
pasipriešini- 
Rusijos ka-

ja, nors vis 
gal, bet kiek 
vokiečiams 
mą ir sovietų

Į ta pasitraukti nuo svar- 
armi-;baus Orei miesto geležin-

; kelio. Per Orei miestą eina
* svarbus geležinkelis — 
Maskva - Kharkova- Ros-

l tov.

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU- 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

Maness, N. C., spalių 9 —
Dėl senatvės atleista 195
YD karininkai. Bet iš 1
195 karininkų 75 dar pa-' 
likti tarnyboje. Kaip ilgai (Tęsinys)
jie bus tarnyboje nėra ži- IŠVEŽTI Iš KALĖJIMO:

210. Jonas Budrys 1918 meni
ninkas Lentvaryje.

211. Zigmas Ceplinskas 1916, darbininkas, 
artistas Vilniuje.

212. Vincas Ciužis 1918 karei- kariuomenėj griežikas,
vis ligonis. Į 224. Eugenijus Ciesinskas

213. Adomas Calkauskas mi- studentas Vilniuje,
licininkas Vilniuje. Į 225. Antanas Čiužas

214. Vladas Calkauskas 1912 darbininkas iš Šiaulių.
tarnautojas Biržų apskr. Bobe-;
nų km.

215. Bronius Ceplinskas 
šaltkalvis Vilniuje.

216. Izidorius Černius 
buhalteris Ukmergėj.

Žinių įteikimo terminas yra pratęstas iki 1941 me- 217‘ Jonas Cerr“us J®20 mo' 
kinys iš Dūkšto, Antolges k.

! 218. Juozas Gelius 1919 kalvis.
Nereikia pranešti apie turtą tų Lietuvos piliečių, C'UkS‘S 1918 ju^’^Daunaravičius

220. Jonas Čuimelis 1918 sta- 1894 iš Maišiogalos.
liūs Kaune. ’ Tęsinys 4-tame pusi.

nių, bet jaučiama reikalas: 
juos palaikyti.

Pranešimas Lietuvos Piliečiams I

j 221. Bronius Caplinskas 1913 
muzikas Mickūnų vai. Varšulių 
km.

I 222. Aleksandras Čibiras 1919
i

j 223. Stepas Čepokaitis 1918

Pakartotinai primenama, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių įstaigos reikalauja pranešti artimiau-

birželio 14 dieną.
Pranešti reikia ne tik apie savo nuosavą turtą, bet

- • ' 226. Bronius Draugelis
j technikas Vilniuje.

1913 227. Stasys Dzevačka
i muzikantas Vilniuje.

1908 228. Adolfas Daknys
• šaltkalvis Kaune.
1 229. Jonas Daubaras

I darbininkas.
230. Juozas Drapaitis

1901

1896

1917

1901

1917

1918

Darbininkų Radio ProgramaĮspėjama betgi, kad asmenys, kurie nors patys ir 
yra laisvi nuo prievolės pranešti apie savo turtą, bet 
turi kokių nors ryšių su kitų valstybių piliečių turtu, 
pasiteirautų dėl tokio turto įregistravimo, kad išven- bininkų Radio programa. Programoje dalyvaus daini- 
gus nesusipratimų. . ’ninkė, p. Alena Novikienė ir muzikos mokytoja p. Julė

• Dėl smulkesnių informacijų reikia kreiptis į artį- Vilkišiūtė iš Norvvoodo, ir kt. 
mfausią Federal Reserve Bąnk skyrių. . Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir •

t. Lietuvos Generalinis Konsulatas*.klausykite gražios lietuviškos programos iš WCOP-»u
New York, N. Y. i stoties, Boston, Mass.

šeštadienį, spalių 11 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

9'



• DARB J N T N R APenktadienis, Spalių 10, 1941

v •

v •

vadovauja New Yorko Ka
talikų Labdarybės Socia- 
lės Akcijos skyrius.

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
SLAPTĄ PREZIDENTO 

“LAIŠKĄ"

■■ ■ I !■■ ■ I. Ji'   f ■   ——
Darius Court Dedikavimo Paradas

(Pradžia 1 puslapyj)
sur ir visuomet kėlė lietuvi ų vardą.Vokietijos spaudo
je dažnai tilpdavo jos paveikslas, ir aprašymuose vi
sur buvo pažymėta, kad ji yra lietuvaitė. Nors Ameri
koje gimus ir augus, bet ji kalba gražiai taisyklingai 
lietuviškai Kauno inteligentijos akcentu. Apart lietu
vių ir anglų galbų, ji kalba gerai vokiškai, itališkai ir 
šiek tiek prancūziškai.

Kada Lietuvą pavergė Sovietų raudonarmiečiai, 
tai tūkstančiai lietuvių atsidūrė Vokietijoje, p. Stoš- 
kiūtė, turėdama plačias pažintis Vokietijos diduome
nėje ir išteklių, pirmutinė atėjo Lietuvos tremtiniams 
į pagalbą. Ji daugeliui ištiesė pagalbos ranką. Atvyku
sieji iš Vokietijos lietuviai su dideliu dėkingumu mini 
jos vardą.

Art. Apolionija Stoškiūtė yra viena iš trijų Stoš
kų šeimos narių. Jos vyresnioji sesuo yra Sesuo Eu- 
charista, Kazimierietė — Šv. Kazimiero Akademijos 
principalė — vedėja. Kita sesuo yra baigusi biznio ko
legiją, dirba kaipo knygvedė.

stoškiūtė kaipo merginayra inteligentiška, Į šis vaįzdas parodo So. Bostono lietuvių paradą, kuris nuo Stepono Dariaus 
gražios išvaizdos, geltonplaukė, mėlynakė. Visuomet Amerikos Legiono posto namų ėjo į naują projektą, kur viena gatvė pavadin- 
linksma, kalbi, ir nežiūrint to, kad ji yra aukštai iški- DARIUS COURT. Parados pirmoje eilėje matome iš kairės į dešinę: marša
lus, be jokios puikybės, pasiputimo, su visais labai i ias Dr. A. Kapočius, Bostono miesto mayoras Maurice J. Tobin (Tai pirmas įvy- 
mandagi ir maloni. ... kis Bostono istorijoj, kad miesto galva maršavo bendrai su lietuviais, lietuvių

Sveikiname art. Apolioniją Stoškiūtę ir linkime paradoje); antroje eilėje: p. Jonas J. Romanas, Stepono Dariaus Amerikos Lę
šio je šalyje taip pat įstoti į pirmaeilių dainininkių ei- gįono 317 posto komandierius, adv. Jonas Grigalus, Darius Court Dedikavimo 
les. I Iškilmių Komiteto pirmininkas ir Boston Housing Authority legalio depart-

mento viršininkas - patarėjas, kurio pastangomis išrūpinta gatvės pavadini
mas Dariaus vardu, ir adv. Juozas Cunys, Suffolk County legalio departmen- 
to narys, ir trečioje eilėje: pp. Adomas Barauskas, J. Arlauskas ir Jakubaus
kas. .’ • ! :įį

Darius Court Dedikavimo iškilmės įvyko sekmadienį, spalių 5 d. š. m.Pirmasis Iš Lietuvos Laiškas Po Bolševikų Pasitraukimo 
Persunktas Siaubu

“Draugas” rašo:
Štai šiomis dienomis' 

Jungtines Valstybes pa
siekė, turbūt, pirmasis lai
škas iš Lietuvos, išsiųstas 
jau po bolševikų pasitrau
kimo. Laiškas rašytas p. 
Vileišienės savo dukrai p. 
Devenienei ir iš Lietu vos 
išsiųstas šių metų rugpiū- 
čio mėnesį, 24 dieną. Laiš
ko tekstą, dėl jo įdomumo 
ir paduodame žemiau išti
sai.
Išlikom Gyvi

“Miela ir brangi dukryt, 
tėtė, aš, Ritutė ir Kaziai 
likom gyvi. Bet mūsų šei
mos liko skaudžiai palies
tos. Mykolėlį išvežė iš Vil
niaus kalėjimo birželio 16 j 
d. į Archangelsko guberni 
ją. Birutę, Karolį ir vaiku

• v

Įgaliotas?

TAIP, PONIA!

Bile kuris telefono vyras 
linksmai parodys jums 
jo indetifikavimo kortelę. 
Jis juo didžiuojas.

Be abejo, pats sveikas 
protas reikalauja, jtikrint 
žmones, kurie dirba apie 
jūsų namus arba apie ofi
są. Pasitikėt teisingumu 
neapsimoka... Tad mes ti
kim kad jūs visad be su
sivaržymo patikrinat mū
sų vyrus, nors jie ir ižro- 
dytų patikimais, nes mes 
užtikrinam, kad jie tokie 
yra. 
dam

Mes
'•ai rimtai. Telefono biznis 
yra patarnauti publikai ir 
mes manom, kad visi mūs 
ypatiški susidūrimai turi 
būt patenkinanti telefono 
naudotojams ant kiek 
mes juos galime padaryti

pirmiau, negu duo
da rbą!

tą reikalą imam vi-

■ EW f«L*M TEIEMUE & TELCTUHI CO.

L
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kinta, Tvirtina Berlynas
čius išvežė Sibiran birželio 
17 d. Dar išvežti Vincai su 
vaikais, Juozas Vileišis su 
visa šeima, Jonas ir Jury
tė Klungevičiai, jo brolisl Nacių stipriai mechani- kas, ir išlaisvinti sava-
Mykolas su šeima, Černec- zuota armija, vadovybėje sias”, ragina kongresą pa- 
kių šeima ir daug pažįsta- gen. Feodor von Bock, keisti Neitralumo Įstaty
čių. Apskaitoma maždaug triuškina Sovietų karo jė- mą kuo greičiausiai, kad 
38,000. gas centraliniame fronte, būtų galima apginkluoti
Griebė Iš Nakties Jau užėmė ketvirtadalį Amerikos prekybinius lai-

4<T , . . ... Maskvos apsupimo dalį. vus.
Ir tai gnebe iš nakties, Didžiausios kautynės da- Taip pat prezidentas pa- 

kaip dar miegojo, gaudekar eįna y^mos įp Brian- liko duris atdaras, kad bū-1 
j visur kas bego. Baisios bu-1^ apyiinkėse. Naciai tų galima lengvai pakeisti 
vo dienos, niekas nežinojo baigią apsupti tarp 60 ir ir kitus to įstatymo suvar-| 
kas gali būti uz minutes, p--

“Mes ir kiti buvom sūdė- v, 
j ję daiktus, ruošėmės kelio
nei. Likom stebuklingai, 
paskui sužinojom, kad ki
tas gaudymas buvo skir
tas birželio 28 d., žadėjo vi- Blaivininkų seimas įvy- 
sus išvežt. Diena mūsų iš- ko spalių 5 d., 1941 m., Pa
vadavimo buvo birželio 22 terbury, Conn. Suvažiavi-

70 raudonosios armijos di
vizijų.

Iš Bbbininky ScimG

žymus.

PREZIDENTAS PAŠA 
KĖ KALBĄ DARBI

NINKŲ SEIME

New York, spalių 9 —I 
Mutual Network’s naujoje 
sekmadienio “Radio Cha- 
pel” programoje principą-] 
liu kalbėtoju bus J. E. Ar
kivyskupas Francis J. 
Spellman. Toji programa 
bus girdima ir Bostone iš 
WAAB stoties.

“Radio Chapel” progra
ma įkurta New Yorke į- 
vyks sekmadienį, spalių 
12 d., 11:30 iki 12 vidudie
nio. Bostone ji bus įrekor- 
duota ir pertransliuota iš 
WAAB stoties nuo 4:30 iki 
5 vai. po pietų.

Kitos stotis, kurios yra 
Mutual Network junginyj, 
transliuos tuo pačiu laiku, 
kaip New Yorke, būtent, 
11:30 yal. r. iki 12 vai. vi
dudienio.

“Radio Chapel” progra
ma įvyks kiekvieną sek
madienį tuo pačiu laiku. 
Joje kalbės įžymūs religi
nės veiklos vadai, būtent, 
katalikų, 
žydų.

J. E. Arkivyskupas Spell
man pasakys įžanginę kai- nystėje yra įrašyta ilga ir 
bą. Pirmajai programai laiminga senatvė.

protestantų ir sincerely”.

Šiomis dienomis Vokieti
jos spauda paskelbė slap
tą Jung. Valstybių prezi
dento Roosevelto “laišką” 
Sovietų Rusijos diktato
riui Stalinui. Tas laiškas 
esą adresuotas “My Dear 
Friend Mr. Stalin” ir už
baigiamas— “Yours in 
friendship”.

Baltieji Rūmai pasmerkė 
Nacius už tokią propa
gandą ir pareiškė, kad 
laiškas Stalinui nebuvo a- 
dresuojamas taip, kaip 
skelbia naciai.

Prezidento laiškas buvo 
adresuotas šiaip:

“My Dear Mr. Stalin” ir 
užbaigtas “Yours very

Veiklioje ir stiprioje jau-

raštą ir atsišaukimą į u- 
nijų atstovus, kad jie pra
šytų darbininkų nestrei
kuoti šio pavojaus metu. 
Reiškė pageidavimą, kad 
darbininkai taikiai sugy
ventų ir nekovotų su kito
mis unijomis.

Rusai Susprogdino Daug 
Narni; Kieve

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. 
kun. J. Navicko mirties padėtį ir surasti tinkamų prie
monių Kolegijai palaikyti, kad a. a. Kolegijos įkūrėjo 
darbas nežūtų, bet kad augtų ir klestėtų.

Todėlei nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Ma
rianapolio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame DEŠIMTAME sa
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų įamži
nimo Seimu.

Gothenburg, Švedija, — 
į Spalių 9 — Švedų laikraš
tis rašo, kad Sovietų rau
donieji sudegino daug na- 
mų Kievo mieste pirm ne
gu vokiečiai tą miestą ap
supo.

Laikraštis sako, kad Le
nino Muziejuje, Kieve, bu
vo sukrauta daugiau 7000 
svarų dinamito, kuris eks- 
pliodavęs pirm negu rusai

I
I

Seattle, Wash., spalių 9,

d., 4 vai. ryto. Nenorėjom me padarė svarbius nuta- ^C1JOS sei™e 
tikėti — tiek džiaugsmo.
Nebaisios Buvo Kovos

Nebaisios buvo kovos, 
geriau būtume užmušti, 
negu kankinami. O jie bu
vo žiaurūs ir baisūs: pio- 
vė vaikus, moteris, neš- 

įčioms moterims piovė pil
vus, vyrus kankino, kry- 
žiavojo degino ir vis nega-: 
įėjo prisisotinti nekaltojo.

“Aš šaukiuos prie jūs 
gelbėki, gelbėki. Vargšai] nas Padvąiskas, Jadvyga 
išvežtieji Sibiran be jokios Stulginskaitė, (mokytoja) 
šviesios dienos, bado ir šal- ir P. Grigalius, 
čio, alkani, žmonos be vy- Valdyba — Dvasios vadą 
rų. baisu pagalvoti. Tu paskirs Kunigų Vienybė, 
būk su vaikeliais vietoj. Kun.-Jonas Padvaiskas — 
Žemės mes nedirbam, gy- pirmininkas; Pranas Man- 
venam Jūsų namuose sukus ir Benediktas Jakutis 
Fledžinskais. vice - pirmininkai; V. J.
_ » - - Blaveckas —sekretorius;Daug Išėjo Laisvėn Ona Sidabrienė _

“Žilinskai sveiki išsislap- kė; Juozas Svirskas ir Jo- 
i stė”. nas Gailius — iždo globė-

“Daug iš kalėjimų išėjo] jai. 
laisvėn. Ukmergėj beveik 
visi, nušovė kelis man pa- 
žjstamus. Politinių kaliniui Prezidentas Ragina Kongre- 
issiųsta per 12,000. Daug1 -—--y
ką nužudė birželio 22 die- 
ną .

“Bučiuoju širdingai, Ma
mutė”.

Remkite tuos profesijonalus ir bfz- 
riteriu*. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitSs “Darbininke".

i

i

!— Amerikos Darbo Fede- galėjo paleisti radio sig-
• • - • v 1 '—s ižd.

Meany perskaitė preziden- T
tas Roosevelt sveikinimo troliavę radio aparatais.

Geo. nalą.
Padegimus sovietai kon-jrimus ir priėmė rimtas re

zoliucijas. Visi pasiryžo 
darbuotis dėl Bažnyčios, 
Blaivybės, Tautos, ir Ka
talikiškos spaudos gero
vės.

Posėdžių prezidumas: 
Juozas Svirskas, pirmi-'

ninkas; Pranas Mankus —1 amnestavo lenkus Rusijo- 
vice - pirmininkas; Bene- je. Lenkų valstybė turėjo 
dįktas Jakutis — raš*; ūn- savo piliečiais: lietuvių, 

ukrainų, baltgudžių ir tt. 
Jeigu jie amnestavo lenkų 
piliečius, tai turėjo toji 
amnestija paliesti ir Len
kijos mažumas. Laikas tą 
dalyką išaiškins.

• Tūlas Carl Pruitt išl
Girdlettree, Md., ūkinin-i‘“vo^ . . . .. savo lesomis J. K. Taut-kas, kuris laiko vistas, pa- m la ku.
liko bėdoj, kaita JO justa E M Paukšti/įašo:
pradėjo dėti klausinius BR Tau Iė_
užlėkus ant medžio. Jis „M Kryžiaus Kelias” 
mano Įtaisyti tinklą, kad a * * balzamas ir
krisdamas padėtas kiausi- £ ,.andien 
ms nuo medžio, nesudužtų., suspaustai %ir.

• Nuo ketvirtadienio,; džiai. Autorius — šviesus 
spalių 9, visoje Naujoje 
Anglijoje per devynias 
dienas įvyks oro maniev- 
rai. Bus “priešo” užpulta 
miestai bei miesteliai ir, 
“bombarduojama”. Taipgi 
bus “priešo” parašiutaįi- 
kai nuleidžiami įvairiose

• Įdomu būtų patirti tas, 
kaip sovietų komisarai

kas.
Rez. komisija: Kun. Jo-

ventojai, kurie bus įparei
goti sučiupti “priešo” pa- 
rašiutnikus, kad juos lik
viduoti. Tas bus išbando
ma, kad karo reikale turė
jus šiokį tokį patyrimą, 
kaip elgtis panašiais atve
jais.

• Vakar jau pasirodė 
naujas leidinys — Mūsų 
Kryžiaus Keliai, kurį pa
ruošė spaudai ir išleido

I

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

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

*

v •

v •

B. J. Rast.

H Pakeisti Heitralumo 
Įstatymu

Wašhington, D. C., 
iių 9 — Prezidentas 
seveltas, pareiškęs 
toti žaidus j Hitlerio

spa- 
Roo- 
“sus-
ran-

katalikas, karštas lietuvis, 
tikras patrijotas. Jo šir
dies jausmai ir pergyveni
mai, šioje knygelėje at
vaizduoti, paguos skaity
tojo suvargusią sielą,: su
žadins viltį ir sukels ūpą. 

vietose. Tuose manievruo-, knygelė galima įsigyti ir 
se dalyvaus ir civiliai gy-| “Darbininke”. Kaina 10c.

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 ............ A..................  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS"

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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DARBININKAS -
WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memopial Day, Independente Day, 

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

•AINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u Kcond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 8, 1870
Acceptance for maiUng at spedal rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1017, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIFTION KATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic onee per '.veek yearly $2.00 
Foreign yearly ---------------------- $5.00
Fcreign onee per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4 .PC

Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ............ ...........$5.00

Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

i

366 West Broadvvay, South Boston, M
Telephone SOUth Boston 2680.

Nespiauk Į Sulinį...
“Nespiauk į vandenį — prireiks kada atsigerti”— 

sako rusų patarlė. Bolševikai tai užmiršo ar tyčia pa-J 
neigė tą išmintingą “žmonių patarlę religijos atžvil
giu. Naikino ją kiek įmanydami, su panieka į ją spjau
dė — ir štai dabar būtų paranku turėti religiją savo 
pusėj — oi, kaip paranku! Sukietėję bedievybėje bolše
vikų vadai, su pamėgimu kartoją Lenino posakį “reli
gija tai žmonių svaigalai (opium)”, vokiečių pliekiami 
ir savo galą numatydami, staiga įsako žmonėms mels
tis už raudonosios armijos pergalę. To negana. Rusų 
tauta pati viena prieš vokiečius atsilaikyti neįstengia.' 
Reikia pagalbos. O kur ją gausi, jei ne pas geraširdį? 
Dėdę Šamą, kurs stebėtinai greit pamiršo bolševikų1 
sabotažą ir vien susižavėjo žodžiu “demokratija”, ku
rią komunistai nelauktai - netikėtai padarė savo iška
ba? Dėdė Šamas taip pat laimingai ar nelaimingai pa
miršo kad ir demokratiją bolševikai neperseniai buvo 
iškoneveikę. Viskas gerai, kad tik jie prieš Hitlerį ko
votų. Reikia ant visko užsimerkti ir teikti jiems pa
galbos.

Bet Dėdės Šamo valdomoji visuomenė, per šimt
mečius demokratiškai auklėjama, ir dėlto išdrįstanti 
atvirai savo nuomonę pareikšti, pradėjo smarkiai 
šiauštis prieš teikimą sovietams pagalbos — kaip tik 
dėl tos priežasties, kad bolševikai persekioja religiją. 
Susidarė toks stiprus opozicijos blokas, kad Preziden
tas, visados toks gudrus politikas; parizikavo pareikš
ti nuomonę, kad sovietų konstitucija garantuoja tikė
jimo laisvę. Iš visur pasipylė griežti užginčyjimai ir 
net pašiepimai. Ar gi Prezidentas nežinotų, kad sovie
tų konstitucija tai ciniškiausia pasauly komedija? Kad 
tariamą tikėjimo laisvę bolševikai čia pat užmuša, 
oficialiai paremdami bedievių (bezbožnikų) organiza
ciją, paverčia cerkves ir bažnyčias teatrais ir muzie
jais, arba jas apkrauna tokiais neįmanomais mokes
čiais, kad turi bankrutuoti? Kad komunizmas savo es
mėje griežtai priešingas bet kokiai religijai? Preziden
tas visa tai ko puikiausiai žino. Jis gi pats pareiškė, 
kad jau kelis kartus yra mėginęs išgauti iš sovietų vy
riausybės nors kiek lengvatų tikėjimo laisvei, ir vis 
nesėkmingai. Nežiūrint neigiamo atsakymo, dar kar
tą mėginsiąs. Tad religijos persekiojimas sovietijoj 
J. Valstybių Prezidentui nebe naujiena. Tačiau jis he- 
roišku pasiryžimu, net rizikuodamas moralinį ir poli
tinį savo prestižą, nepaliauja klabinęs į kietą bolševi
kų makaulę, kad nors kiek tą laukinę meška sucivili- 
zuotų. Kiek iš vienos pusės pagirtinos Prezidento pa
stangos ,tiek, antra vertus, nuostabus idiotiškas ko
munistų užsispyrimas paneigti jų valdomosios tautos 
apdairia patartį: nespiaudyk į šulinį, nes prireiks kada 
atsigerti. K.

Iš Spaudos Pažinsite Juos• • •

Prancūzų tautos rašyto- laikraščius. To neužtenka, 
jo Pierre L’Ermite raštuo- Perskaitęs, tą pačią dieną, 
se užtinkamas įdomus pa- pasiunčia į namus ir vaka- 
sakojimas, kuris atvejų rais jį perskaito visi namo 
atvejais tinka, išdidumu gyventojai, 
apsvaigusiems, šių dienų 
katalikams. 
L’Ermite eidamas vieno 
miesto gatve, sutikęs vėl- mano rankos 
nią. Tuo laiku velnias ele- kalbėjo pasipūtusiai šėto- 
gantiškai ir sulig paskuti- nas. Ji dabar eina bažny- 
niąja mada buvęs apsiren- čion, bet žiūrėk iš jos ran-' 
gęs. Rašytojas neiškentęs kinuko kyšo priešreliginis 
jį užkalbino. Trumpai min-. laikraštis. Ji save teisina, 
timis pasikeitę, L’Ermite' sakydama, kad 20 centų, 
sužinojo, kad šėtonas slap-; kuriuos išleidžia laikraš- 
ta atstovauja, kitaip sa-.čiui, nieko negali padėti 
kant, seka katalikų spau-'priešingai pakraipai. Ir 
dos konferenciją. j niekas jos už tai nekaltina.

O, jūs vargšai katalikai Bet tie “nekalti” tos mo-j 
— kalbėjo šėtonas. Svars-ters ir kitų keliasdešimt 

tūkstančių 20 centų, man... 
ar supranti?... man... šėto- 

; nui pastato puikius rū- 
jmus, įrengia moderniau-; 
šiai spaustuves, o aš spau
sdinu tuomet tokią spau
dą, kuri, viską kritikuoda
ma, plauna pačių katalikų 
įsitikinimus.

Šėtonas staiga nutraukė

X •

Ėjome toliau — rašo P. 
Kartą Pierre L’Ermite.

Ana, žiūrėk ir tą ponią! 
suvaldė, —

tykit, konferuokit, kaip 
jūs išmanote. Štai ar ma
tai mano ranką. Ji moka,; 
kaip žmonėms užrišti akis J 
kad jie nematytų to, ko aš; 
nenoriu. Žiūrėk, štai atei
na džentelmenas. Ar tu ži
nai, kad jis yra katalifcisi.. 
girdi?... katalikas! O vie
nok jis skaito kairiuosius

f

kalbą ir sustojęs išdidžiai 
į mane pažvelgė — sako P. 
L’Ermite. Mūsų buvo sus
tota prie laikraščių parda
vimo stoties (kiosko).
— Imk ir suskaityk savo 

laikraščius. Nesibijok, būk 
drąsus. Tik skaityk — pri- 
spiriamai liepė šėtonas.

Pradėjau skaičiuoti: vie
nas, du, trys... trys... ket... 
ket..., kaip matai daugiau 
nerandu.
— Ehė brolyti, matai kaip 
tu viešose vietose savo lai
kraščiais esi neturtingas,
— didžiavosi šėtonas .
— Na dabar aš suskaity

siu savuosius.
Peržvelgęs kioską pradė

jo lazda rodyti nuo vieno 
laikraščio prie kito:

Tas laikraštis tikrai pri
klauso man... supranti 
man, šėtonui. Jo rašiniai 
pilni nedorybių. Ot ir tas 
priklauso man: jis nuolat 
veda kovą prieš religiją. 
Štai ir tas, ir tas, ir tas 
verčias skelbimais ir ne
moraliomis koresponden
cijomis vilioja jaunas mer-i 
gaites į nuodėmę. O štai 
tas nepriklauso nei man 
nei jums, katalikai. Jis sa
kos esąs “neutralus”. Vie
nok ir jis palaiko mano pu
sę. Tiesa jis atvirai katali
kų nepuola, bet jo, neva, 
moksliški straipsniai po 
truputį nejučiomis griau
na skaitytojų tikėjimą. 
Žiūrėk ir tas laikraštis pri
klauso man: jis pilnas pa
veikslų ir tai nebetkokių. 
Ir tas ir anas... ir anas... 
Užteks, nes jau ir taip pri- 
skaitėme iki 17. Jei nori 
užeik į kavines į gydytojų 
laukiamuosius kambarius;! 
įeik jei nori ir į gražų baltą 
mergaitės kambarį, į šei
mos namus, eik kur tik no
ri. Visur ir visur sutiksi 
mano nuoširdžių bendra
darbių — laikraščių.

Visa kas pasakyta, be a- 
bejonės, yra rašytojo la
kios fantazijos kūrinys. 
Tačiau, taip sakant, ir čia 
nevisai iš piršto išlaužtas 
dalykas. Kalbamame rašy
tojo su šėtonu pasikalbėji
me yra daug tiesos ir tai 
tiesos, kuri išmetinėjan- 
čiai šių dienų katalikams 
bado akis. Nei kiek nebus 
perdaug jei pasakysiu, kad 
tai šių laikų kataliko gy
venimo foto, tai veidrodis, 
kuriame aiškutėliai išryš
kėja jo krikščioniškoji są
monė ir katalikybės prin
cipų supratimo menkystė. 
Nebenaujiena, ir niekas 
tuomi jau nebesistebi, kad 
katalikiškoj šeimoj šalia 
kryžiaus išsitiesia indife
rentizmu ir ateizmu per
sunkti laikraščiai. Tai ne
normalu ir perdaug skau
du.

Ir tu šių eilučių skaity
tojau, imk ir pabandyk lai
kyti iš savo privataus gy
venimo egzaminus. Už
teks, kad ir iš vieno daly
ko. Nieko nelaukęs išri-j 
kiuok savo numylėtus 
draugus — savo laikraš
čius.

Prisibijau, kad tų gyve
nimo egzaminų daugelis 
neišlaikysite. Nors ;r ne
noromis, bet nevienas 
skaitytojas turės save į- 
brukti į Pierre L’Ermite 
pasakaitės katalikų bei 
katalikių tarpą. To aky- 
vaizdoj belieka apsispręs
ti, išspręsti ir pasisavinti, 
kad subažnvtėiusi sekma-'

Tauta Šaukia Sūnus Atlikti 
Pareigas!

LIETUVIAI TREMTINIAI LAUKIA PAGALEOS

DIDYSIS VAJUS PRASIDEDA

Lietuvai Gelbėti Fondas Ieško 10X00 Hany

Paskirta kvota ir rajonams ir paskiroms para
pijoms bei kolonijoms. Chicagos rajonas 

jau dirba.

i

Į

Okupantų ir karo nuka-| neapsakomai dideles kan- 
muota Lietuva šaukia sa- čias.
vo sūnus ir dukteris atlik-1 Paskelbus naujų aukų 
ti savo tautines pareigas, rinkimo vajų, tuojau pra- 
Kad palengvinti tas parei- dėjo plaukti Lietuvai gel- 
gas atlikti, Lietuvai Gelbė- bėti ir lietuviams tremti- 
ti Fondas padalino Ameri- niams šelpti aukos. J. M. 
kos lietuvių kolonijas į ra- Šaltenis rašo: “Kadangi 
jonus ir jiems paskyrė jūs griežtai stovite už lais- 
kvotą. Reikia gauti de
šimts tūkstančių narių 
Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Nariu skaitomas tas, kurs 
sumoka fondui bent vieną 
dolerį metams.

u |

vę ir nepriklausomybę, 
Lietuvai Gelbėti Fondui 
siunčiu $2.25”. Gerb. kun. 
Ig. Albavičius, Šv. Antano 
parapijos klebonas, Cice
ro, aukodamas $25.00 Lie- .______ ______ x„_x.

NUMATYTIEJI RAJO
NAI IR JŲ KVOTA:

1. Chicagos rajonas gau
na Lietuvai Gelbėti Fon
dui 2,000 narių.

2. Indiana, Wisconsin ir 
lllinois miestelių lietuviai 
sudaro atskirą rajoną ir 
gauna fondui 860 narių.

3. Cleveland, Ohio, rajo
nas gauna Liet. Gelb. Fon
dui 325 narius.

4. Detroit, Mich., rajonas 
gauna L.G.F. 250 narių.

5. Pittsburgh, Pa., rajo
nas gauna LGF 650 narių.

6. Schulkill klonio rajo
nas gauna LGF 1025 na
rius.

8. Philadelphia, Pa. rajo
nas gauna LGF 650 narius.

9. New Jersey rajonas 
gauna LGF 550 narių.

10. New Yorko rajonas 
gauna LGF 1000 narių.

11. Connecticut rajonas 
gauna LGF 750 narių.

tuvos reikalams tarė: — 
“Reikia viską daryti, kad 
tik pagelbėtumėm Lietu
vai ir lietuviams tremti
niams”.

Mes dabar dar negalime 
visų aukotojų pavardžių 
išvardyti su gražiausiais 
šūkiais, bet greit ir jų pa
vardes su šauniausiais pa
sakymais ir aukomis bus 
paskelbtos spaudoje. Da
bar vienas dalykas yra pa
brėžiamas: naujam aukų 
vajui didžiausias pritari
mas ir lietuviai duosniai 
aukoja sunkiai uždirbtus 
centus, kad Lietuva vėl 
būtų laisva ir nepriklauso
ma ir kad .mūsų tremti
niams būtų nuošluostyta 
gaili ašara, kurią kasdien 
išspaudžia skurdas, Sibiro 
šaltis ir atskyrimas nuo 
savo tėvynės artimųjų 

j laukų, miškų ir klonių...!
Lietuva ir lietuviai; 

tremtiniai tikisi ir prašo/ 
lietu-i12. Massachusetts' rajo- kad visi Amerikos

kad subažnytėjusi, sekma
dieninė katalikybė neuž- 
tektina.

P. Lunskis.

Nuo bombardavimo slėptuvė. Artinantis Jung. 
Valstybėms bei prie jos karo debesiams, Kalifornijos 
valstybė parengė slėptuves nuo bombardavimų. Vienas 
iš tokių slėptuvių štai parodytas šiame vaizde, kur 
kairėj - tolumoj stovi ir pats valstybės gubernatorius 
Culbert Olson.

nas gauna LGF 1550 narių, viai kiek galėdami, išties-į
Fondo centro valdyba y- 

ra numačiusi kvotą ir ats
kiroms parapijoms bei ko
lonijoms, bet apie tai, su
sižinojus su rajonų vadais, 
bus pranešta vėliau.

Vajus, kaip jau buvo pa
skelbta, prasidėjo spalių 1 
dieną. Amerikos lietuviai 
visuomet buvo jautrūs ir 
tikri geraširdžiai Lietuvos 
reikalams. Jie tokiais yra 
ir šiandien, kada mūsų 
broliai lietuviai, okupantų 
žiaurumo išblaškyti po vi
są plačiąją Rusiją, kenčia

tų pagalbos ranką, įsira
šydami į Lietuvai Gelbėti 
Fondą ir įmokėdami bent 
po vieną doleri. Juk lašas 
po lašo ir akųienį pratašo.
DEŠIMTS NUOŠIMČIŲ 
NUO PARENGIMŲ

Prieš pat mirtį, garbin
gos atminties vyras, kun. 
dr. Jonas Navickas, Lietu
vai Gelbėti Fondui atsiun-i 
tė $58.00, kaipo Lietuvių 
Dienos (liepos 4 d.) ir:
Kryžiaus Kelių pašventį- j 
nimo (rugpiūčio 10 d.) pel
no 10%, taip, kaip buvo

p

'.v..
į
>
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m.SEKA PASKUI SŪNUS. — Floyd Patten, 53 
jis turi septynis sūnus laivyno tarnyboje ir štai pats 
pasidavė savanoriu į J. V. laivyno tarnybą. Vaizde ma
tomas momentas, kai daktaras priėmimo valandoje jį 
egzaminuoja, Portland, Wash.

Pereitais metais rudenį 
Lietuvai Gelbėti Komite
tas, veikiantis prie L.R.K. 
Federacijos, buvo paskel
bęs aukų vajų Lietuvai 
gelbėti iš bolševikų okupa
cijos. Dėka Jūsų draugi
jos valdybos sumanumui 
ir veiklumui, ir jūsų narių 
sąmoningumu aukų vajus 
pasisekė. Tariame didelį a- 
čiū už Jūsų parodytą šau
nų ir puikų'veiklumą, ren
kant aukas Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Iškilo nauji rūpesčiai: 
Lietuva smarkiai apiplėš
ta bolševikų ir nuteriota 
karo audrų, o daugelis ir 
lietuvių ištremta į Sibirą. 
Reikia vieniems ir kitiems 
pagalbos. Pagalbos ranką 

pažadėjęs. Fondo sekreto
riui a. a. Kun. J. Navickas, 
tarp kitko, rašė: “Tegu 
taip padaro visos parapi
jos, visos organizacijos ir 
draugijos, visos Įstaigos ir 
tepaskiria nuo savo paren
gimų po dešimts nuošim
čių Lietuvai ir lietuviams 
tremtiniams”.

Liet. Gelbėti Fondas šv. 
Jurgio par., Chicagoj, su
rengė prakalbas, surinko 
$43.00 ir jau prisiuntė fon
do centran.

Žodžiu, visur jau rodo
mas judrumas ir veiklu
mas gelbėti Lietuvai ir 
tremtiniams šelpti. Tiki
me, kad gerb. klebonų ir 
organizacijų vadų pagalba 
ir antrasis vajus bus sėk
mingas.

Siunčiant aukas, čekius 
reikia rašyti LGF iždinin
ko kun. Pr. Juro vardu, o 
siųsti ir visais kitais fondo 
reikalais kreiptis į L. ši
mutį, sekretorių, 2334 So. 
Oakley avė., Chicago, III. 
LGF pirmininkas yra Juo
zas B. Laučka: direktoriai: 
kun. J. Švagždys, kun. dr. 
J. Končius, kun. J. Balko
nas, bankininkas Jonas 
Brenza, adv. J. Grigalius, 
J. Griebliūnas, A. Kneižys, 
A. Aleksis, M. Zujus, K. 
Vilniškis.

LGF Sekretorijatas.

ištiesti mūsų broliams lie
tuviams. tiek esantiems 
Lietuvoje, tiek ištremtie
siems į Sibirą, turime gali
mybių ir būdų. Todėl nuo 
1941 m. Spalio 1 d. skelbia
mas antras aukų rinkimo 
vajus Lietuvai padėti atsi
kelti ir ištremtiems į Sibi
rą sušelpti.

•Maloniausiai prašome 
kuoskubiausiai iš Tamstų 
draugijos iždo paskirti: a) 
Lietuvai gelbėti ir lietu
viams tremtiniams, esan
tiems Sibire, sušelpti vien
kartinę auką; b) paraginti 
savo draugijos narius įsi
rašyti į Lietuvai Gelbėti 
Fondo narius, sumokant 
bent po 1 dolerį; c) išrink
ti veiklesnius narius, kurie 
kaip įgalioti draugijos na
riai rinktų Lietuvai gelbė
ti ir Lietuviams tremti
niams sušelpti aukas; d) 
plačiausiai skleisti mintis, 
kad dabar reikia ypač pa
dėti mūsų broliams lietu
viams, kurie vieni kenčia 
nuo karo audrų, o kiti kaip 
tremtiniai tolimoje Rusi
joje; e) suruošti kokį 
draugijos parengimą ir 
gautą pelną ar bent jo dalį 
skirti Lietuvos reikalams.

Antrojo vajaus metu tu
rime mažiausiai surasti 
10,000 narių, kurie užsi
mokėtų Lietuvai Gelbėti 
Fondan bent po doleri. Šio 
vajaus metu aukotojams 
bus dalinami tam tikri 
ženkleliai.

Aukoms surinkti įgalio
jimus ir kvitų knygeles 
galite gauti vietos ALRK 
Federacijos valdyboje ar- 
ba pas didž. gerb. Jūsų pa
rapijos kleboną.

Laukiame iš Jūsų Drau
gijos gausingos .paramos 
ir antrojo vajaus metu ir 
kartu iš anksto tariame a- 
čiū už tuos darbus, ku
riuos veiksite vajaus me
tu.

Su tikra pagarba,
Juozas Laučka, Pirm., 

Kun. Pr. Juras, Ižd., 
Leonardas šimutis, Sekr.



Davidavičius

I

1913

Draugelaitis 
iš Daugeliš-

Penktadienis, Spalių 10, IMI

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

(Pradžia 1 pusi.)
232. Juozas Didvalis studen

tas 1921 Vilniuje.
233. Jonas Dumbliauskas 1914 

darbininkas Šokiuose.
234. Adolfas 

1895 darbininkas 
kių, Kybartų vai.

235. Antanas 
1910 knygrišys Vievyje.

236. Tomas Dambrauskas 
1899 šoferis Kretingoje.

237. Andrius Deltuvas 1895 
tarnautojas Šančiuose .

9
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238. Petras Dambrauskas
1910.

239. Alfonsas Dambrauskas
1910.

240. Povilas Grigulis 1913
šaltkalvis iš Pagėgių.

241. Julius Grigaitis 1908 ū- 
kininkas Švėkšnos vai.

242. Jonas Grybauskas 1887 
tarnautojas Turmante.

243. Kazys Greičius 1918 sta
lius Valkininkuose.

244. Birutė Grabauskaitė 1321 
mašininkė Vilniuje.

245. Kazys Giknius 1899 dar
bininkas.

246. Kazys Grigaliūnas 1910 
karininkas Vilniuje.

247. Jonas Jančys 1902 moky-j 
tojas Panevėžy.

248. Anicetas Jakštas žurna
listas Vilniuje.

249. Stasys Jankus 1913 dar
bininkas Šiauliuose.

250. Vincas Keveris 1913 sta
lius iš Doveiniškių km.

251. Adolfas Klibas 1891 rašt
vedys Kretingoje.

252. Kazys Kučengis 1903 tar
nautojas Vilniuje.

253. Edvardas Keblis 
stalius, Gargždai.

2544. Kazys Kulikauskas 1319 
šaltkalvis Vilniuje.

255. Jonas Keršulis 1897 bu
halteris Lazdijuose.

256. Povilas Blauzdis 1894 u- 
k minkąs.

257. Antanas Kazanavičius 
1918 darbininkas Vilniuje.

258. Jurgis Krivickas 1917 ka
reivis.

259. Vladas Klapatauskas 
1917 kareivis Vilniuje.

260. Balys Kalenda 1918 ka
reivis Vilniuje.

261. Jonas Kivalaitis 1892 
šaltkalvis Kaune.

262. Jonas Kušleika 1917 ka
reivis Trakuose.

1909

1906

šalt-
i

DARBINTNglB

Rengimo Komisija.

i-ėl ,

MUSŲ SODALIETĖS
1
1

1

Lietuvos Pasiuntinybės Žinios

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- 
jatingai 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.

•
1. Kviečiama visuomenė dalyvauti Sodaliečių Dienoj — Spalių 19, 

1941, Mišiose, Palaiminime ir Koncerte, Brockton, Mass.
Konferencijos bus tik jaunimui.
Sodalietės turi būtinai pranešti nevėliau spalių 10, kiek atva

žiuoja į Kongresą — kitaip nežinodami skaitliaus 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 Parish, 20 Webster St., Brockton, Mass.

Ann Eden’s, šis kostiu
mas, sako, yra labai “styl- 
ing”. Žalios žolės spalvos 
su gelsvomis (orange) 
spalvos juostomis labai 
suderintas priduoda puoš
numą.

L ,

1908

1909

1919

313. Pranas Ražanskas 1917 
kareivis.

314. Jonas Rimutis 1894 raš
tininkas Kėdainiuose.

315. Bronius Račys 1912 stu-
1902. dentas Vilniuje.

316. Jonas Raguckas 
stalius Kaišedoryse.

317. Povilas Remeikis 
siuvėjas Užpaliuose.

318. Pranas Raišutis 
Grūšlaukio kaimo.

319. Antanas Ramanauskas 
1917 ūkininkas Rudalių km.

320. Juozas Stasiulis 1904 
kretorius Suv. Kalvarijoj.

321. Pranas Steponaitis

se-

* '

2. Vokiškos okupacijos įvykiai Lietu 
voje, kaip jie buvo girdėti ir kaip 

vaizdavosi šveduose gyvenantiems 
lietuviams.

John Jonės, novehstas, 
kuris atvyko į šią šalį iš 
Britanijos, kaipo Mainie- 
rių Federacijos atstovas ir 
skaitys keletą paskaitų, 
kaip britų darbininkai in
tymiai dirba karo apsigy
nimo darbus.

263. Bronius Kviedys 1917 
kareivis Pabradėje.

264. Petras Krasausxas 1899 
tarnautojas Vilniuje.

265. Kazys Klingis 1918 ka
reivis Vilniuje.

266. Kazys Krasauskas 1902 
tarnautojas Vilniuje.

267. Valerijonas Katkevičius 
1921 batsiuvis Šiauliuose.

268. Pranas Karnauskas 1896 
geležinkelietis Kybartuose.

269. Antanas Kalvaitis 1898 
stalius Kaune.

j 270. Feliksas keršis 1900 sta
lius Kaune.

271. Andrius Kažukauskas
1900 buhalteris Vilniuje.

272. Juozas Kiršius 1918 ka
reivis.

273. Pranas Kuzmickas 
garlaivio kapitonas.

274. Zosė Koklauskaitė 
mokytoja Švenčionėliuose.

275. Stasys Kizelis 1897 
kalvis Kaune.

276. Antanas Kicelmanas 1890 
šaltkalvis Kapne.

277. Kazys Khimbokaitis 1918 
kareivis.

278. Balys Kartonas 1908 buv. 
pol. virš.

279. Kazys Kapočius 1908 sta-.
liūs Pakuonyje.

280. Salamonas Karaitis 1902 
sąskaitininkas Vilniuje.

281. Algirdas Karčinskas 1884
juristas Vilniuje.

282. Jonas Kreivėnas 1895 
tarnautojas Alvito vaisė., Van- 
gėnų kaimo.

283. Bronius Kukaitis 
geležinkelietis.

284. Mikas Klinčius 1916 bu
halteris Vilniuje.

285. Juozas Kudla 1900 sta
lius Valkininkuose.

286. Stasys Kučinskas 1907 
ūkininkas Plakėnų vienk.

287. Alfonsas Kriaučiūnas
1917 kareivis.

288. Bronius Kazlauskas 1918
kareivis Vilniuje.

289. Motiejus Kerbelis 1918 mokytojas Žalake. 
kareivis Vilniuje.

290. Juozas Karalius 1918 ka
reivis Vilniuje.

291. Albinas Lelešius 
tarnautojas Vilniuje.

292. Julius Leknavičius 
tarnautojas Zarasuose.

293. Stasys Laskys 1918 ka-! daržininkas Vilniuje, 
reivis Vilniuje.

294. Bronius
1908 darbininkas

295. Alfonsas
1918 kareivis Vilniuje.

296. Pranas Lisauskas 1918 
kareivis Kaune.

j 297. Simas Lagunavičius 1907, 
tarnautojas Mariampolėj .

298. Liubomiras Laucius 1905 
gydytojas Kaune.

299. Silvestras Lisauskas 1913 
mūrininkas Kaišedoryse .

300. Kostas Lazauskas 1909 
kepėjas Vilniuje.

301. Albinas Modzikauskas
1912 technikas Rietave.

302. Stasys Mardosas 
buhalteris Vilniuje.

303. Cėsys Meškauskas 
karininkas Panevėžy.

304. Pranas Naudžiūnas 
batsiuvys Kaišedoryse.

305. Pranas Pikšys 1908 mo
kytojas Panevėžy.

306. Bronius Rožanskas 1911: 
prekybininkas Kaune.

307. Jonas Romanauskas 19151 
tarnautojas Vilniuje.

308. Jonas Remeikis 1915 tar-i 
nautojas Vilniuje.

309. Vincas Rudgalvis 
tarnautojas Gurgždu vai.

310. Juozas
kareivis.

311. incas
kareivis.

312. Vladas
siuvėjas Vilniuje.

1912

1908

raštininkas Vilniuje.
385. Antanas 

Vilkijos dvaro
386. Vilius 

darbininkas .
387. Pranas

darbininkas Vilniuje.
Z. Norvaišas 1911 ūki-

Noreika 
administr. 
Neimanas

Navakas

1912

1923

1892

388. 
ninkas Daugintų km.

389.
stalius Vilkavišky.

390. Feliksas Povilaitis

Pranas Paliokas 1900

1920

1899

1917322. Antanas Skreblys 
kareivis Vilniuje.

323. Antanas Savickas 
kalvis Kaune.

324. Antanas Skudaitis 
kareivis Vilniuje.

325. Vacys Simonavičius 1909

1902

1918

326. Povilas Steponavičius 
Liaudinskas 1919 kareivis Vilniuje.

Kaune.
Lukoševičius

Rimulaitis

Radzevičius

Kadžiulis

1903

1895

(Tąsa)
e) Liepos 28 per Lietu

vos radijo stotis buvo pa
skaitytas Ostlando komi
saro Lohses atsišaukimas 
į buvusios “Lietuvos frei- 
staato” gyventojus. Jame 
nustatoma, kad bolševiz
mas grėsė visai Europai, 
dabar vokiečių |ygiu tas 
pavojus esąs pašalintas. 
Kas bolševikų buvo su
griauta, dabar būsią ati
taisyta. Gyventojai kvie
čiami tam atstatymo dar
bui prisidėti. Vokiečių tau
tos kraujo auka, girdi, 
duodanti Vokietijai ne tik 
teisę bet ir pareigą užim
tus kraštus tvarkyti taip, 
kad bolševizmo pavojus 
Europai daugiau negalėtų 
gręsti. “Tie 
metų žadėjo 
daug laisvės, 
politiką taip, 
išstatyti Sovietų Sąjungą 
prieš Vokietiją. Kai Vokie
tija interesų sferų klausi
me nusileido, išėjo aikštėn 
visas buvusio rėžimo lai
kysenos žalingumas: So
vietų Sąjunga galėjo jus 
užpulti ir pagrobti be pasi
priešinimo”. Toliau sako
ma: “Nežiūrint skriaudos, 
kuri buvo padaryta vokiš- 

į kumui ir visų iš lietuvių 
puolimų prieš nacionalso
cialistinę Vokietiją, vokie
čių vyriausybė pasistengs 
parūpinti jums darbo, 
duonos ir žiūrės, kad jūs 
galėtumėt žengti pirmyn”. 
Žadama į administravimo 

! darbą įsileisti savivaldybi- 
i! nius organus ir įsteigti ap

saugos būrius darbui ir 
gyvybei apsaugoti. Toks 
tai buvęs naujo okupanto 

. žodis ir išdidus tonas, ku
ris padarė slegiančio jaus
mo.

Dagens Nyheter, kuris

v •

kurie per 20 
jums tiek 
kreipė savo 
kad galėtų

v •

pastebi, kad iš to atsišau
kimo išeina, kad lietuviai 
negaus ir tų teisių, kurio
mis naudojasi čekai. Tas 
pats laikraštis 10-VIII grį
žta prie to klausimo, kad 
lietuvių kariuomenė pat 
karo pradžioje nesitraukė 
su bolševikais ir kad dau
gybė lietuvių savanorių 
paaukojo savo gyvybę pa
skutinėse kovose dėl savo 
tautos laisvės.

Apie Lohse Stockholme 
girdėt, kad tai yra nepa- • 
prastai kietas ir griežta* 
žmogus. Jis skaitomas Al
fredo Rosenbergio arti
miausiu draugu. Pats jis 
yra pirklys iš Lubecko, pa
staraisiais metais buvo 
Lubecke pirmininku “Nor- 
dische Gesellschaft”, kuri 
turi tikslą permesti ben
dradarbiavimo tiltą tarp 
Vokietijos ir Skandinavi
jos. Jo pirmininkavimo 
metodo dėka, skandinavai 
pasišalino iš tos draugijos 
palaipsniui jau 1936-1938 
metais.

Specialiai buvusioms Iie- 
' tuviškoms sritims, Kauen, 
Wilna ir Schaulen, komi
saru paskirtas von Ren- 
teln. Čia apie jį žinių netu
rima.

Tačiau iš kitų šaltinių y- 
ra žinoma, kad Dr. von 
Renteln yra gimęs Rusijo
je, gimnaziją lankęs Rygo
je ir Tartu. Berlyno Uni
versitete baigęs teisių ir e- 
konomijos mokslus. Rodos 
buvęs korespondentas prie 
Tautų Sąjungos. Nacional
socialistu tapęs 1928 me
tais. Buvęs 1931 metais 
Hitler - Jugend Reichsfū- 
rer; o pastaruoju metu 
dirbęs Herr Rosenbergo 
biure.

WASHINGTON, D. C.— 
1941 m. Rugsėjo 20 d. —

(Bus Daugiau)

€

346. Adolfas Blaževičius.
347. Pranas Bendoraitis 1898

felčeris Vilniuje.
348. Antanas Butkauskas 

1904 ūkininkas Valenskių k.
349. Benediktas Buodžius 

1902 prekybininkas Skaisgiry.
350. Aleksas Budrys 1906 iš1

Nevarėnų.
351. Julius Baltrimavieius

1902 darbininkas Vilniuje.
352. Mikas Čaikūnas 1902 ma-

kytojas Vilniuje. telegrafistas Vilniuje.
353. Stasys Čižinauskas 1922 

metalistas Kaune.
354 .Viktoras Čečeta 1905 mo

kytojas.
355. Juozas Draskinis 1907 

ūkininkas -Mariampolės aps.
356. Pranas Dėdelė 1922 mo

kinys Kaune.
357. Jonas Dulskis 1921 šalt

kalvis Kaune.
358. Pranas Gelažius 1898 gy

dytojas Biržuose.
360. Klemensas Gabrys 

teisininkas Vilniuje.
361. Adomas Griškelis 

mokytojas Lazdijuose .
362. Domas Garcisevičius

1902 ekonomistas Kaune.
363. Mikas Gaidelis 1897 mi

licijos virš. Vilniuje.
364. Jurgis Greblikas 1905 

mokytojas Trakų Eišiškės.
365. Antanas Igaunis 50 m. 

darbininkas Kaune.
366. Vacys Januškevičius 1906

tarnautojas urėdijoj. i
367. Benys Kaukorius 1894 

tarnautojas Vilniuje.
368. Adomas Kasputis 1900 ū- 

kinmkas .
369. Jonas Kukaitis 1895 bu

halteris N. Vilnioje.
370. Vincas Laguckas 1919

tarnautojas Vilniuje. !
371. Juozas Laguneckas 1915 

darbininkas Šiauliuose.
372. Mikas Lapinskas 1915

Maisiogala.
373. Vitas Lisauskas 1922 ka

reivis Kaune.
374. Adolfas lesrokas 1908 

telegrafistas VBzūuje.
375. Jonas Lokašeričius

Išninkąs Valkinmkuoae.
376. Julius Laurinavieiua 1912

darbininkas Vihmije.
377. Juozas Laporka 

technikas Kaune.
378. Albinas Lelešius 

muzikantas VrEaiuje.
379. Juozas Misiūnas

mokytojas Vrtaiuje.
380. Karolis Mikalonis 

ūkininkas Lasdijoose.
381. Martynas Mažeika

Varnioniai. Biržų aps.
383. Kostas Maeenas

siuvėjas Pabradėje,
383. Bronius Morkūnas 

darbininkas Vilniuje.
384. Stasys Mačiulskis

391. Kazys Pažemeckas 1915: 
karininkas Pabradėj.

362. Balys Puodžiūnas 1913 
tarnautojas Vilniuje.

393. Jonas Pikuža 1899 popie- 
rio meisteris Vilniuje.

394. Augustas Pališaitis 1906 
ūkininkas Pragmerrų km.

395. Jonas Pigaga 1920 tar
nautojas Vilniuje.

396. Aleksas Pakula 1917 tar- 
: rauto jas Vilniuje.

397. Antanas Padvelskis 1906 
! darbininkas Kaune.

398. Leonas Sargūnas 1920 
darbininkas.

399. Stasys Solsbis 1913 tar- 
i nautojas Vilniuje.
' 400. Jonas Sekalauskas ūki-

V •

1897

401. Vaitiekus Stogis 1902 ū- 
kininkas Vandžiogaloj.

(Bus Daugiau)
gavo šio atsišaukimo teks
tą iš Berlyno tik 6-VIII,

327. Stepas Slavinskas 1918 
kareivis Vilniuje.

328. Pranas Stulga 1917 ka
reivis Vilniuje.

329. Kipras Stankūnas 
ūkininkas Salantų vai.

330. Pranas Serafinas 
tarnautojas Gargžduose.

331. Petronėlė Sodienė darbi
ninkė Tūbausių km.

332. Juozas Statkevichs 1904 
iešmininkas Varlaukyje.

333. Pranas Surbiys 1905 tar
nautojas Prienuose.

334. Vladas Simutis 1919 iš 
Ukmergės.

335. Jonas Stasiūnas 1911 ū- 
kinmkas Pumpaičių km.

337. Jonas Steponaitis 
advokatas Mariampolėje.

338. Juozas Šatkauskas 
vargonininkas Šiauliuose.

339. Andrius Aburda 
tarnautojas darbo įstaigoje.

340. Juozas Adomaitis 1892 
tarnautojas Kretingoje.

341. Pranas Andrijauskas 
1886 buhalteris Zarasuose .

342. Vacys Andriuškevičius 
1898 prekybininkas Vilniuje.

343. Stepas Becenskas 1909 
šaltkalvis &lių kaimo Barzdų

344. Pranas. Barzdžius 1907. 
ekonomistas Kaune .

345. Alfonsas Balčiūnas 1914 
vaistininkas Utenoje.

1895

1884

1906

1921

♦

I

1918
i .vaisė. 

1918! :

1921

1906

KUR PIRKTI?
Kiekviena šeimininkė žino, kad pigiausia Vacuum 
Cleaner pirksi Darbininkas Eiec. Supply krautuvėj. 
Kam vargti be valytuvo, jei taip pigiai gali įsigyti. 

Skubėk!
Pirk!

dar-

Kainos

1912

1910

1898

1899

1906
/ C
1915

Kyla 
Kasdien

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway South Boston, Mass.

1893

)i
l
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3. Dievo Įsakymai
Šitoji Visagalio Dievo teisė reikalauti Sau paklus

numo apima visas gyvenimo sritis, kuriose moralinės' 
problemos susiduria su Dievo įstatymu ir kuriose dėl 
to tikintieji žmonių nuostatai turi būti suderinti su ne
kintančiais Dievo nuostatais.

Tik paviršutiniai protai gali pritarti klaidingam 
mokslui, kalbėti apie tautinį Dievą ir tautinę religiją 
ir daryti beprotiškų pastangų uždaryti į kalėjimą Die
vą, Tą viso pasaulio Kūrėją, visų tautų Karalių ir Įsta- 
tymdavėją, kurio Didybės akivaizdoje tautos yra ma
žos kaip tas lašas-vandens kibire, vienos tautos ribose, 
įsprausti Jį į vienos rasės kraujo savybių ankštumas.

LA’iJ

Aušros Vartę Parapija
Šiomis dienomis muz. J. Či- 

žauskas gavo žinių iš savo cho
ristų seržanto J. Matachinsko ir

>

solo, duetą dainavo M. Manasai- 
tė ir M. Vieraitytė. Judamus pa
veikslus “Kaip pažinti padirb
tus pinigus ’ rodė iš Bostono 

riuomenen larnauu.'North PoI‘clJ“ Mrys
reliną valstybėj. Rašo, kad svei-|P' J' Smi,h' ’ kuo»ą Per P“kU’ 
ki ir laimingi ten pribuvo tik tin' va» 7 nau> “•
oras per daug karštas. Veikėjos rbs‘ kuopos narių skaičius da- 
T. B. Mažeikienės sūnus Alber- biir 3iekia 110 nari«- 
tas ten pat yra .

J. Varaškos, kurie pasiųsti ka-

adventus surengia vaikučiams, 
lankantiems mūsų parapijinę 

j talikiškų Sesučių mokytojų. Se- mokyklą, pasisvečiavimą, kad 
mūsų ton High yra viena iš žymiau- parodyti tą šeimynišką dvasią, 

kuri viešpatauja tarp kunigų ir 
vaikučių. Toks pokilis šįmet į- 
vyko ketvirtadienį spalių 9 d. 
Jame dalyvavo ne tik mūsų vie
tiniai kunigai, bet ir svečiai mi- 

-_______   -______v-----  - - oi JviAck io.1. Sesučių išlavinti 
Kristaus Bažnyčios Vyskupai pastatyti “tam, kas dr. Mendelis lankėsi Curtis Bay dėJ° 6 vakarų nepaprastas ka-;vaikučiai gražiai padainavo ir' 

yra Dievo”, privalo budėti, kad tokios tvirkinančios miesto dalyje, o kun. Dubins- talikų tikėjimo aiškinimas. Tai pašoko guvo ir kalbų. Vaiku- ra PionU ir ne taip plonų, jaunų 
klaidos, paskui kurias paprastai seka dar piktesnė kas buvo ant Belair Road. Abu atlikti atvyko net keturi misi jo- ,čiai dėkojo kunigams už jų ge- ir ne jaunų, bet visos tinkamos 
praktika neįjigalėtų tikinčiųjų tarpe. Jų Šventa tarny- kunigai sekmadienį dr'įaugėsi iš nieriai kunigai iš New Yorko rumą o kunigai dėkojo Sesu- savo rolėJ ir žada savo užduotį 
bos pareiga yra, daryti visa, kiek tai nuo jų pareina, malonaus priėmimo visur kur priklausą prie ^šv. Pauliaus a-^g^ „j, vargą ir tokį gražų gerai atlikti. Kad juokų bus, tai 
kad Dievo įsakymai, kaipo privalomas privatinio bei tik atsilankė. Net ir tie lietu- paštalo misijonorių dr-jos. Di- sutvarkymą šios linksmos pra- nėra klausimo. Mat bus polici- 
viešojo doriškai tvarkytinio gyvenimo pagrindas, būtų viai, kurie yra apsileidę — nei- deli įdomumą visiems atėju- mogos šįmet dėka Sesučių pa- ninku, teisėjų, advokatų, ir už- 
paisomi ir vykdomi; kad Dievo majestoto teisės, Var- na bažnyčion ir nepriima sakra- siems daro pasikalbėjimas tarp stangos mįįgų mokykla vėl turi bukinti šeimos galvos — vyre-- 
zla.c iv TUmta nzvrlic nzU-rii+u nnn inlr i r> ji • lrra/4 1 i ra i.fn oi Dira___x..-----x ------l__ i-:-----------------npkataliko kllTS dam llŽmptinP-; . ra. ... ™ .... ... .-'lirai Cl bn KrararaL-Trt-i raraira “ TraAl.ra

jimus, kurie taip dažnai yra gir-' džiaugsmą *ne tik Sesutėms, bet | “Finkelšteiną” (Džiaugienė), 
dimi prieš Bažnyčią ir tinkamas ypag kunigams, kurie visuomet operos dainininką 'Klumpliam- 
kunigo tų kliūčių išrišimas. An- kalba apie parapijinę mokyklą Pietrį” arba panelė? (Placidą 

kaipo didžiausią parapijos pa--Vileikytę). “Moliomotiejienė įįa pat, įvyks 12 d. spalių, 6 v. 
žybą. j kurčia — vaidins Mot. S-gos vakare, bažnytinėje salėje, su

aldybos narė gražia programa.
I Klebono kun. A. Petraičio yra 
, pageidavimas, kad tą dieną 
‘skaitlingai visi dalyvautume 
rengiamam bankiete. Taipgi pa
geidautina, kad visi parapijie
čiai tą dieną priimtų šv. komu
niją per mišias: taip pat pagei- 

■ dautina, kad nors bažnytinės 
draugijos dalyvautų su savo vė
liavomis per trečias mišias, 
9:45 vai. Kaip žinome ta diena 
mums yra labai brangi paminė
jimui 25 metų sukakties pašven
tinimo mūsų puošnios bažnytė
lės. Tikimasi daug svečių iš a- 
pylinkės. Darbščios parapijos 
gaspadinės jau nemiega, rūpi
nasi, ruošiasi, kaip skaniai ir 
puošniai svetelius priimti ir pa
vaišinti. Geraširdžiai parapijie- 
čai gausiai aukoja kas ką gali 
tam tikslui. Aukas pamatysime 
vėliau.

Tad iki pasimatymo bankiete. 
Kvieslys.

METINIS KALĖDOJIMAS
Kas metą spalių mėn.

parapijos kunigai pradeda savo šių aukštesnių mokyklų visam 
metinį parapijiečių lankymą. Baltimorės mieste.
Tai yra sunkus ir vargingas
darbas apeiti visą miestą ir su-

’ siieškoti visur išsiblaškusius
lietuvius. Pereitą savaitę kun.

ŠEŠI VAKARAI NEKATALI-
KAMS

Sekmadienį, spalių 5 d. prasi- sjjonjerjaj.

P-nia Viktorija Stankienė, 
gyv. Sterling St. po širdies ata
kos pamažu eina geryn.Worcesteriečiai tiek susido

mėjo parapijos Moterų klubo 
rengiamu vakaru, juokinga ko- Kaip kitais metais, taip ir šį- 
medija “Teisme”, kad net vyrai, met yra rengiama parapijos va- 
kurie nakčia dirba, tam vaka- karienė, kuri įvyks kitą mėnesį, 
rui gauna iš dirbtuvės atleidi- Bilietai yra platinami, 
mą, kad pamačius veikalą. _ “ " “ M

Mat vaidinime dalyvaus vien SV. KdZlIUICrO idCdpijd 
tik moterys bei merginos, jų y-. ~ ~Tėvų Marijonų 12 skyrius ren

gia vakarėlį su užkandžiais spa
lių 15 d.. 8 vai. vakare bažnyti
nėje salėje, kampas Providence 
ir Waverly gatvės. Įžanga 25c. 
Tas parengimas rengiamas tiks
lu pasiruošti Kolegijos Rėmėjų 
seimui. Valdyba kviečia visus 
atsilankyti.

šeimos galvos — vyre-: 
das ir Dievo Žodis nebūtų paniekinti; kad liautųsi Die- mentų, net ir tie maloniai kuni- nekataliko- kurs daro užmetinė--101 mokinį. Tas teikia didelį! bai. O ką besakyti apie “Joškę, 
vo įžeidinėjimas žodžiu, raštu ir paveikslais, kartais gus priėmė ir šiokią tokią auką 
taip skaitlingais kaip smėlio grūdeliai jūros pakrašty- suteikė bažnyčios reikalams, 
je; kad prieštaraujančia jai Dievo neigėjų niekintojų ir Kunigai lankydami surašo šei- 
Jo nekentėjų prometeiškajai dvasiai nugalėti nesiliau-'mas, palieka gražų katalikišką 
tų tikinčiųjų atgailos maldos, kurios kaip smilkalo dū-' kalendorių ir kūčių plotkeles. 
mai kas valandą kiltų į Aukščiausį ir sulaikytų Jo bau-' Sekmadienį kunigai pranešė,
Ižiamąją ranką.

Mes dėkojame Jums, Garbingieji Broliai, jūsų ku- 
gams ir visiems tikintiesiems, kurie gindami Dievo 
sės nuo neretai iš įtakingos pusės palaikomojo nau- 
pagonizmo puolimų, išpildė ir tebepildo savo krikš- 

_^aiškas pareigas. Šitoji padėka yra ypač širdinga ir 
pasigerėjimo pilna tiems, kurie pildydami šitą savo 
pareigą turėjo garbės Dievo vardu galėti pakelti že- H1&h School sekančios mergai- 
miškų aukų ir prisiimti žemiško skausmo.

Tikrasis Kristaus Tikėjimas
Jokis Dievo tikėjimas ilgainiui neišliks grynas bei plomus; Petrikų Uršulė, Petkų* 

nesuklastotas, jei nebus paremtas tikėjimu į Kristų. tOna, Letkauskų Lilė ir Keidošių 
“Nė vienas nepažįsta £ūnaus, kaip tik Tėvas, taip pat Dolores pradėjO trečius metus; dienio rytą’ 
ir Tėvo niekas nepažįsta, kaip tik Sūnus ir kam Sūnus pPtrikll Eienora Garviu Ona ir dien* iš panorės apreikšti” (Mat. 11. 27). “Tai yra amžinasis 2^1

kad šią savaitę lankysis East 
Baltimore ir Morrel Park mies
to dalis.

MŪSŲ MERGAITĖS SETON 
HIGH

Meilės Seserų vedamoj Seton

tradienio vakarą tiek žmonių 
buvo susirinkę, kad turėjo stati 
stovėti ir tai nežiūrint į tai, kad 
oras buvo karštas ir labai drėg
nas. Tie pasikalbėjimai užsi
baigs penktadienio vakarą ir 
manoma, kad nemažas skaitlius 
nekatalikų kreipsis į kunigus 
gauti platesnių žinių.

A. A. JONAS SURVYLA
Po labai trumpos ligos, gali

ma sakyti visai netikėtai, pasi- 
mokslo:' Budelytė ir Akelaičiūtė mirė a‘ a‘ Jonas Su^yla‘ Ilgus 
tikisi ’42 metais gauti savo di-Į

tės užbaigusios mūsų parapiji
nę mokyklą siekia aukštesnio

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį kun. dr. 

Mendelis vadovavo šv. valandai 
nuo 4 v. iki 5 v. Sesučių Misijo- 
nierių Padėjėjų vienuolyne, 416 
W. Biddle St. Virš 100 pasau
liečių dalyvavo toj iškilmėj.

Visi laukia pirmos rudeninės 
pramogos, kalakutienos vaka
rienės. Bilietas tik doleris. Tad

>»

Šv. Kazimiero parapijos meti
nis ir jubiliejinis ’oankietas jau

j kurčia
i nauja Centro V;
Ant. Vaškelevičienė. žodžiu, 
vakaras bus “gut”, nes daly- 
vauna visa eilė šios kolonijos L 
biznierių ir veikėjų. Bilietai ei
na, visi tik laukia šio mėneso 23 
denos. Kada trauksim į Aušros 
Vartų parap. auditoriją pasi
linksminimui.

metus jis gyveno Glyndon-kai- manoma, kad bus virš 500 sve- 
mo lietuvių tarpe ir visiems bu- ' Rengėjų komisija manoj

I

Prie parapijos choro sugrįžo 
gerai žinomos gražbalsės Moni- 

i ka ir Florencija Manasaitės, 
Monika Vieraite (sopranai) ir 

kurie yjedzveckų Jievutė — kontral
tas. Pereitą sekmadienį per su
mą choro giedojimu visi gerėjo-

gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienatinį tikrą Die- kl,rqp. paniiOniu Pranciška fTir kuri Tu siuntei, JėzųKristų” (Jon. 17, 3). Dėl to Tptdėjo
niekas negali sakyti: aš tikiu į Dievą, tokios religijos šiais metais sveikinam f 
man pilnai užtenka. Išganytojo žodžiai nepalieka gali- mergaites ir jų tėvelius, kad 
mumo tokios rūšies išsisukinėjimams: “Kiekvienas,. išmintingai daro siekdamos 
kuris išsigina Sūnaus, neturi taip pat Tėvo; kas išpa- aukštesnio moksl° P° sloba ka' 
žįsta Sūnų, turi ir Tėvą” (Jon. 2, 23).

Jėzuje Kristuje, Žmogumi tapusiam Dievo Sūnu
je, dieviškasis apreiškimas pasireiškė pilnumoje: “Die
vas daug sykių ir toleriopu būdu kalbėjęs kitados tė
vams per pranašus, paskiausiai šiomis dienomis kalbė
jo mums per Sūnų” (Žyd. 1, 1-2).

Senojo Įstatymo šventosios knygos yra visiškas 
Dievo žodis, organiška Jo apreiškimo dalis. Palaips
nišką Apreiškimo išplėtojimą atitinka tai, kad tas 
knygas dar dengia paruošiamojo laiko prieblanda, pra
našaujanti visiškai saulėtą išganymo dieną. Kaip su 
istorijos bei įstatymų knygomis kitaip ir būti negali/ 
ir jose kai kuriuose dalykuose atsispindi žmogiškas: 
netobulumas, silpnumas ir nuodėmė. Šalę begalo daug 
kilnaus ir tauraus jos taip pat atpasakoja apie užsi-į 
miršimą ir supasaulėjimą, kuris pakartotinai pasi-i 
reikšdavo Senojo Įstatymo tautoje, kuriai buvo pati
kėtas Apreiškimas ir Dievo pažadas. Kiekviena prie
taro bei aistros neaptemdyta akis betgi mato pro žmo
giškus silpnumus, apie kuriuos pasakoja Biblija, tuo di 
dėsniu aiškumu dieviškąją šviesą, triumfališkai pro 
visas klaidas bei nuodėmes vedančia į išganymą.

Kaip tik iš tokio, dažnai nykaus, pagrindo išauga 
Amžinojo pastoralinė pedagogika su perspektyvomis, 
kurios rodo kelius, įspėja, sukrečia, pakelia ir daro lai
mingais. Tik aklumas bei išdidumas gali nematyti tų 
išganingų auklėjamųjų turtų, kuriuos slepia savyje 
Senasis Testamentas. Kas nori, kad iš Bažnyčios ir 
mokyklos būtų pašalinta bibliškoji istorija ir Senojo 
Įstatymo pamokinanti išmintis, tas įžeidžia Dievo į- 
statymą, Visagalio išganymo planą ir daro siaurą bei| 
ribotą žmogaus protą dieviškojo istorijos plano teisė
ju. Tas paneigia tikėjimą į tikrą, kūne apsireiškusį 
Kristų, kuris žmogiškąją prigimtį priėmė iš tos tau- 
tos> kuri turėjo prikelti Jį prie kryžiaus. Tas stovi nie
ko nesuprasdamas akivaizdoje pasaulinės Dievo Sū
naus dramos, kuris savo kryžiuotojų nusikaltimui 
kaip Aukščiausias Kunigas priešpastatydamas dieviš
ką Išganytojo mirties aktą leido Senajam Įstatymui 
išsipildyti Naujame Įstatyme ir rasti jame savo užbai
gimą ir perviršinimą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar žmonių įstatymai turi nusileisti Dievo Įstaty

mams?
2. Kokiais įstatymais turi būti tvarkomas žmonių gy

venimas?
3. Kas mums apreiškė tikrojo tikėjimo tiesas?

’i

£

i vo gerai žinomas. Mirė sekma- kad bus patenkinti,
j:—~ytą, palaidotas trečia- atsilankys.

Šv. Alfonso bažnyčios.! 40 Valandų atlaidai 
x Buvo našlys. Paliko nuliūdime sPabū 19. 20 ir 21 dd. Visi nori 

^1 užaugusį sūnų Antaną kuriam išgirsti Tėvą Pranciškoną Jus-
i— _2— už tiną Vaškį. Tur būt po atlaidų' Pirmadienį, spalių 6 d., įvyko
mirusį tariame paprastąjį die- tėvas Vaškys pasiliks trijų die- Mot. S-gos 69 kps. naujų narių 

nų rekolekcijoms, kad prisi- pagerbimas. Rengimo komisija 
ruošti prie Kristaus Karaliaus turėjo pagaminus gardžių už-i 

kandžių. Buvo viso eilė kalbų,!

reiškiame gilią užuojautą, 

tas vobaimingąjį amžinąjį atilsį.

VAIKUČIŲ PUOTA
Mūsų kunigai kas metą prieš iškilmių.

“Darbininko”

įvyks

i

a+a j

Metiniai

t

Šeštadienį

Spalių-Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

8 Magazine, St

rA

Cambridge, Mass
Siame baliuje bus renkama karalius, karalienė, karalaitis ir karalaitė 
Kandidatus galite statyti iš anksto. Gros Wally Jason & Orchestra.

t’. s 1 J’”* ' J ,f ' ' '■



KAZIULYTE — PEREKŠLIS

Praeitos savaitės

NORWOOD, MASS.

I 
Pirmadienio vakare po Šv. Ro

žančiaus pamaldų, parapijos

Sekmadienį, spalių 12 d. įvyks 
pabaigoje,: jungtUvės Šv. Jurgio lietuvių 

spalių 3, 4 ir 5 dd., iškilmingai par. bažnyčioje. Moterysėts sa- 
atšvęsta ketunosdešimtis va- kramentą priims p. Julė Kaziu- 
landų atlaidai. Labai daug žmo-. ]ytė su p. Jonu Perekšlių. Svei-

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

nių ėjo prie šv. Komunijos ir kiname ir linkime malonaus ve- 
dienos metu rinkosi į bažnyčią dybinio gyvenimo.
melstis. Sekmadienį visos para-: _________
pijos draugijos, paskirtą valan- Iš SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO 
dą, susirinko į bažnyčią pagar
binti Šv. Sakramentą.

Daug gerbiamųjų kunigų at- svetainėje įvyko Moterų Sąjun-
važiavo pagelbėti vietiniam kle- kuopos susirinkimas. Daly-j 
bonui. Penktadienio vakare vavo nemažas skaičius narių, 
mišparus laikė TT. Marijonų' Sekantis kursų vakaras įvyks 
provincijolas kun. dr. K. Rėk- spalių 20 d., Šv. Jurgio lietuvių 
laitis; asistavo kun. T. Gross- parapijos svetainėje. Tikimės, 
man, O.M.C. ir kun. Dr. A Bru-kad visos narės dalyvaus ir už- 
žas Pamokslą pasakė kun. j/simokės skirtus mokesnius ko- 
Skalandis. Kiti kunigai buvo:— misijos narėms prieš tą vakarą, 
kun. Dr. K. Urbonavičius, kun.
A. Meslis, S. J., 
činskas, kun. F. Norbutas, kun. 
J. Petrauskas ir kun. J. Plevo- 
kas.

Po susirinkimo visos narės 
kun. A. Abra-'buvo nuvykusios į Dunn’s už- 

1 kandžiams.
_______ į nė

• šeštadienio vakare mišparus

Stukas, Foto 
Antanas ir Anielė Gapučiai

Antanas Gaputis ir Anelė Genevičiūtė - Gaputie- 
buvo du iš pavyzdingiausių vyčių ir lietuvių. Anta- 

Pereitą savaitę p. Alena Novi- nas buvo labai darbštus 17 vyčių kuopos narys ir pir- 
kienė, M. S. 27 kp. finansų raš-mininkas. Vyčių Centre ėjo 1-mo vice-pirmininko pa- 
tininkė, minėjo savo gimtadie-i reigas, kur gerai atsižymėjo ir visuomet pabrieždavoUAAUUAV, V U įUU CaUlV — - ——  J.-------------------------------------------------------

laikė ir pamokslą pasakė kun. nj Sveikiname, p. Novikienė y- savo tautinį nusistatymą — lietuvis SU lietuviais. An-
K. Jenkus. Dalyvavo kun. J. 
Petrauskas ir kun. J. Plevokas.

Sekmadienio vakare mišparus dienų, 
laikė kun. K- Vasys, asistavo 
kun. P. Strakauskas ir kun. J. 
Žuromskis. Pamokslą pasakė 
kun. J. Bakanas. Taipgi dalyva
vo kun. J. Švagždys, kun. J. 
Petrauskas, kun. F. Norbutas, 
kun. J. Skalandis, kun. K. Jen
kus, kun. A. Baltrušiūnas, kun. 
T. Grassman, O.M.C., kun. M. 
Urbonavičius, MIC., kun. J. Ple-' Mass., spalių 12 d. taip pat mi-

ra įžymi solistė. Priklauso prie tanas labai nepakęsdavo mišrių vedybų ir todėl parodė 
parapijos choro nuo pat jaunų

Sekmadienį, spalių 12 d. pp. 
B. Červokai minės savo 6 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, p. 
Ona Červokienė (Kudirkaitė) 
yra M. S. 27 kp. raštininkė.

Dr. A. Gasson ir jo žmona, 
kurie dabar gyvena Mansfield,

gražų pavyzdį visiems vyčiams ir jaunimui. Antanas 
labai atsižymėjęs dramoje.

Anelė irgi buvo pavyzdinga lietuvaitė ir vytė. Ji 
ėjo 17-tos Algirdo Vyčių kuopos protokolų raštininkės 
pareigas labai pavyzdingai, ir kaip narė labai atsižy
mėjo darbštumu ir sumanumu.

Kaip Antanas, taip ir Anelė visur ir visuomet pri
sidėdavo prie gražaus lietuviško veikimo. Reikia tikė
tis, kad ir ateity jie veikimo neapleis, ypač jaunimo 
tarpe — vyčiuose.

vokas, kun. J. Jutkevičius. nės savo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Dr. Antanas W. Gas- 

šešis metus praktikavo 
prie šv. 

Lietuvos

Pirmadienio rytą, spalių 6 d. Son šešis metus 
atlaikę šv. mišias, kun. S. Knei- Norwoode. Priklausė 
žis, kun. K. Jenkus ir kun. J. Vardo draugijos ir 
Skalandis padarė profesiją į, Vyčių kuopos. 
Tretįjį Šv. Pranciškaus Ordiną. 
Pranciškonų vizitatorius, kun. 
Thomas Grassman vadovavo iš
kilmėms.

Atlaidams altorius gražiai pa
puošė Sodalietės — Ona Pazr.io- 
kaitė, Angelą Rukštalytė ir An
gelą Pazniokaitė.

Procesijai vaikučius prirengė linkime ilgiausių metų! 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
iš Cambridge. Mass.

pp. Pranas ir Sofija 
gyv. Concord Avė., taip pat mi
ni savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jie yra populiarūs Vyčiai 
ir Choristai.

Nevins,

Sveikiname visus mininčius 
vedybinio gyvenimo sukaktis ir

! William J. Chisholni i
Į GRABORIUS
i “Aamenttkaa Patarnavimas” Į

į 331 Smith St„
Į PROVIDENCE, R. L.

Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952
[ Nimų: PI. 6288

Pereitą penktadienį, spalių 3 
d. p. T. Mitchell’ienė iš Nashua, 
N. H. lankėsi pas pp. Kneižius 
ir adv. B. ir E. Sykes. Aplankė 
ponios Sykes sergančią mamy
tę.

i

šeštadienį, spalių 11 d. p. A- 
lena Novikienė ir muzikos 
kytoja p. Julė Vilkišiūtė daly
vaus Darbininkų Radio progra
moje — WCOP, Bostone.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

RO GLOBA MOTINOS 6V0.
Plrmlntnkė — Eva Markaienė

625 E 8th SL, So. Boston. Maaa 
Tel So Boston 1298

▼ice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaAt. — Ona Ivaikienft
440 E. Sixth 8L, 8o. Boston, Mass 

Fin. RaSt. — Marijona Markoni Ut4.
4115 VVashington St. Roslindale. 

Tel Parkuay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mase 
Tvarkdarė — Ona Mizgtrdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kaso* OI.—Marijona Aukšti kaimenė.

111 H SL. So. Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnks mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnyrinėj svetainėj 

Visais draugijos reikalai? kreipkitės

e
ĮSPODŽIAI Iš EKSKURSINES KELIONES kuri 

Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. PoskieM, 
Chicago, III. .

(Tąsa)

Apie patį seimą bei jo paren
gimus jau buvo rašyta kit i, tad 
nėra reikalo nuodugniai rašyti. 
Seimo metu per 4 dienas, reikė
jo nemažai diskusuoti, svarsty
ti bei kaikada nuovargio jausti 
ir miego nutraukti. Pradėjus 
seimą pirmadienį ir jį užbaigus 
tik ketvirtadienio vakare, nu
tarėm pasilikti iki penktadienio 
pavakarės, kad atsikvėpus, pa
ilsėjus bei šiek tiek Baltimorės išvažiuosiant iš Baltimorėst nu- 
pamačius.

I

Seimo atidarymo apeigos įvy
ko vienint ė 1 ė j e Baltimo
rės lietuvių Šv. Alfonso bažny
čioj, tad ją ir pamatėm pirma
dienį. Ji randasi pačiame vidu- 
miesty ir matyt, kad ją lanko 
labai daug svetimtaučių, ypa
tingai jų Stebuklingo Medalikė- 
lio novenoje. Bažnyčia yra mū- Valstybėse gyveno

Cambridge, Mass.
gažinskas laikė sodalietėms ir 
tretininkams rekolekcijas.

MIRĖ - *'
Spalių 4 d. mirė Ona Šarkiūtė. 

Velionė spalių 7 d. iš N. P. 
rapijos bažnyčios palaidota 
Mykolo kapuose.

pa- 
Šv.

PARAPIJOS BALIUS

i randasi New Yorko 
centre. Baltimorę apleidom su 
jos 804,774 gyventojais penk
tadienį, rugp. 8 d., 4-tą valandą

| demptoristų vienuolių. Yra pa- pavakare, iš naujos ir gražios 
> rapijinė mokykla ir ją lankan- \fount Royal stoties. Važiavom 
I čių vaikų tėvams nieko nerei
kia mokėti. Dar lankantiems 
mokiniams yra duodamas pie
nas veltui. Čia mokytojauja Ka- 
zimierietės Seserys. L_ -------
pusės žiūrint, matyt, kad yra 
ir nemaža klebonija. Baltimo-
riečia! džiaugiasi .turėdami lieJ važiu°ja i ferry ’ laiv«. kad ji 
tuvį teisėją Wm. Laukaitį, ku. atvežtų su visais keleiviais per 
ris su savo malonia žmona atsi- Hudson River- Mums’ ° >Patin- 
lankę į Sąjunginių bankietą. ga‘ man- buv0 labai U

visą matyti. Maniau, kad tuo 
Penktadienį, rugp. 8 d., prieš laivu veža mūsų vieną busą gi 

žiūriu, kad dar kitų keturių be- 
esama. Pradėjau bijotis, kad 

kuri buvo tokj sunkūs busai nenuskandy- 
, ir yra laivą pirm negu jis priva

žiuos New Yorko pakrantę. Bet 
viskas yra saugiai įrengta ir 
nieko panašaus neatsitiko. Įdo
mu buvo žiūrėti į pasiliekantį 
Jersey City miestą bei artėjantį 
New Yorką su jo aukštais dan- 
goraižais. Matėme iš tolo ir Sta- 
tue of Liberty, kuri šiuo laiku 
kaip saulė spindėjo, nors jau ir 
buvo po devintos valandos va-

keturias valandas kol privažia
vom New Yorką.

Kadangi Baltimorę ir Ohio 
Iš "lauko trauk^nYs teveža iki Jersey 

City, N. J., o paskui iš čia veža 
busais iki New Yorko. Bušai į- 
i................... . . , ,

tarėm eiti ir pamatyti As- 
sumption Katedrą, 1 
pastatyta 1806 metais, f“ — 
it motina visų kitų katalikiškų 
katedrų, nes ji yra pirmutinė. 
Jos kertinį akmenį padėjo isto
rijoj tankiai minimas vyskupas: 
John Carroll, ir tuomet daugiau 
negu pusė katalikų visose JungJ

> Maryland 
ro, didinga, graži ir brangiai į- valstybėj. Žiūrint iš lauko bei 
rengta. Senelis klebonas kun. J. vidaus pusės neįspėtum, kad ta 
Lietuvninkas man pasakojo, katedra yra virš 125 metų se- 
kad lietuviai ją įsigijo nuo Re- numo- Jos didysis altorius yra karo. Nakties metu ta statula iš 

----------- visas marmuro, po kuriuo yra lauko pusės yra apšviesta stip- 
stovi vai- padarytas mausoleumas —skle- riomis šviesomis kaip daug ki- 
Be to ji pas. Kad į jį įėjus, reikia eiti tų jdomių vietų bei namų, 
susivieni- per lauko pusę ir katedros —| Busui privežUs iki pat durų 
laikraščio klebonijos duris. Šia dieceziją milTng paskirto gražaus Taft

Eikš

per visą šį laikotarpį 
dyboj be pertraukos, 
priklauso prie ALRK 
jimo, ir yra ilgametė 
ii‘Darbininko” rėmėja ir skaity- valdžiusių yra mirę 16 vysku-j viešbučio, išlipom, susitvarkėm

- _ Iš jų yra 9 palaidoti po savo daiktus ir apsiprausę, sku-
Pra‘ binomės į rezervuotą Columbia 

kuris Broadcasting radio stotį, kad 
ir paskuti- pamojus vieno cigaretų kom

panijos leidžiamą “Johnny 
i x x cocuca programą. Ši stotis 
yra didelė, nauja ir švari. Buvo 

’ netik malonu čia “atsivėdinti”, 
nes lauke, regis, buvo 95 laips- 

., bet ir pamatyti 
tą daug girdėtą ant radio ‘John
ny’, kuris nors jau ne jaunas 
vyras bet esąs mažas žmogu
tis — midget. Mums pirmą sy
kį matant leidžiamą radio pro
gramą iš Columbia stoties, do- 

jmėjomės kaip ji eina į oro ban- 
Chesapeake gas gįa orkestrą, aktoriai ir 

į deklamatoriai daboja ant sce- 
5 nos direktorių, kuris rankos

toja. Dar prie to ponia A. Am- pų.
jrozaitienė, savo darbu ir para- šiuom didžiuoju altorium, 
ma remia visas katalikiškas or- dedant su John Carroll, i
ganizacijas, žodžiu sakant yra mirė 1815 metais i 
darbšti veikėja. Už jos pasižy- niuoju Cardinal Gibbons, kuris prijos 
mėjimą Cambridžius ir stato buvo Baltimorėj gimęs ir miręs presents” 
jonią Anelę Ambrozaitienę į ka- 1921 metais. Įėjus 
ralienės titulo kandidates. A.D.

DOMĖS!
Spalių 25 d., gražiojoje 

Ballroom svetainėje, 8 Maga
zine St., įvyksta šaunus organo

Ilgai lauktas parapijos balius • “Darbininko” balius ir šokiai, 
jau čia pat, nes įvyks šeštadie- Šiais šokiais visi yra susidomė- 
nio vakare, t. y. spalių 11 dJję, ir nekantriai jų laukia. Vi- 
Cambridžiečiai visados skait- siems įdomu žinoti, kas bus po
lingai dalyvauja šiame tradici- puliariškumo titulo laimėto- 
niame parapijos baliuje, nes tai jais?
yra vienas iš geriausių parapi-' Be to, visi įdomaująs kaip ta 
jos parengimų, 
šeimininkai parūpina 
valgių ir šaunių gėrimų, o virš 
viso to, groja geras orkestras, 
kuris palinksmina netik jaunus, 
bet ir senesniuosius. Vieta irgi 
labai graži ir visų mylima, nes
Eikš Ballroom svetainė netik gi spalių 25 d., šeštadienio va- 
Cambridžiečiams, bet ir toli- kare, visi kaip vienas dalyvau- 

m0‘ mesniems yra lyg sava, šešta
dienį, spalių 11 d., visi vykime į 
Eikš Ballroom svetainę, kur tu
rėsime linksmiausią laiką.

Šeimininkės ir karališka šeima atrodys? Šito- 
puikių kie rinkimai mūsų apylinkėje 

pirmu kartu dar yra daromi, ir 
visai mums naujas dalykas. 
Taigi visiems įdomu žinoti, kaip 
čia viskas bus daroma, ir visi 
nekantriai laukia šių šokių. Tai-

PHiLADELPHIA, PA

čia nieko 
daugiau nėra kaip keturios sie
nos, kurių vienoj pusėj yra 5, o 
antroj pusėj palaidoti 4 vysku- nįai šilumos)~

Prieš kiek laiko dvi seselės 
mokytojos minėjo savo 25 me
tų vienuolinio gyvenimo sukak
tis. Reikia pažymėti, kad 
dvi seselės, būtent: Sesuo 
Leokadija, C.S.C. ir sesuo 
Uršulė, C.S.C., yra Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos mokyto
jos ir geros auklėtojos. Jos į 
jaunųjų mokinių auklėjimą įdė
jo visą savo širdį, kad išauklėtų 
lietuvių tautai ir Amerikos vals
tybei gerus tautos ir valstybės 
vyrus. Pasiaukojimas jauno
sioms sieloms ir jų ugdymui — 
seselių gyvenimo tikslas.

Sveikindami šio gražaus jubi
liejaus sukaktuvininkes seseles, 
linkime joms gražiausios atei
tie ir geriausios Dievo palaimos. 

K.D.

pų kūnai, nevystančių lapų ža
lias vainikas ir vidurį skiepo 

i klauptukas, ant kurio lankyto- 
i jai atsiklaupę pasimeldžia už 

ŠIOS;

M.
M.

vyskupų sielas.
Rytais dažnai girdėdavom 

laivų garsus bei baubimus, tad 
nuėjom apžiūrėti <

I bay. Dar norėjom pamatyti bei • 
i aplankyti John B .Hopkins li-l
i goninę, bet dėl stokos laiko to mostelėjimo ženklu parodo, ka- 
negalėjom padaryti.

Prieš išvažiuosiant iš Balti-' 5°^; 
morės, šešios nutarėm dar pa- ’ ^p^feidži^na 
važiuoti iki New Yorko. Pašau- 
kėm Mr. Cox iš Baltimorės ir 
Ohio stoties, kad rezervuotų 
mums vietas traukiny į New 
Yorką ir į viešbutį. Jis netik tą 
mums padarė, bet dar išgavo 
šešias rezervuotas vietas į Co
lumbia Broadcasting Radio sto-

[da kam pradėti bei baisrti savo 
. Čia pavyzdys didžiausios 

itvarkos. nes nė viena minutėlė 
i nesunaudota. 

Programai esant taip įdomiai, 
nepasi jutom kaip praslinko pus
valandis ir apleidom Stotį. Vy. 

’ kom atgal į viešbutį poilsiui, 
nes jau buvo beveik vidunaktis, 

r ir nekantriai laukėme rytojaus, 
» kad pamačius daugiau New 
. Yorko įdomybių.

(Bus daugiau)

•V. JONO EV. 8L PA»ALPlNt» 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagtdyz,
601 6th SL, So. Boston. Maaa 

Vlce-Pirm. Albinu P. Nevienu
16 VVinfield SL, So. Boston. Maaa 

Prot. RUt. Jonas-Glinec kis.
5 Thomaa Pk„ So. Boston. Maaa. 

Fin. RaM. Aleksandru IvUka.
440 E. Slxth St.. So Boaton, Maaa 

Iždininku Vincu Zaleakaa,
613 E. 5th St.. So. Boston, Maaa 

Maržalka. Jonu Zaik'a
7 WlnfieM St.. So Boston. Maaa.

SVARBUS LDS 8 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, spalių 12 d., tuoj 
po paskutiniųjų mišių, parapi
jos svetainėje, įvyksta Cam
bridge LDS 8-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas. Daug svar
bių reikalų yra aptarti, ir be to 
reikia tinkamai prisirengti prie 
LDS metinio baliaus. Visi na- 
riai-ės malonėkite skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

kime “Darbininko” šokiuose ir 
turėkime linksmą laiką. Gar
džių užkandžių ir šaltų gėrimų 
bus užtenkamai visiems, o pui
kus Wally Jasson’s orkestras 
linksmins visus.

Draugija laiko susirinkimu? kas trr 
a a nedėldienj kiek vieno mtneaic 
2 v<l po pietų Parapijos salėj. 4F 
O> •»»», W«a»

5 d., 8:30 
šv. mišios 
draugijos

VESTUVES
Sekmadienį, spalių 5 d., N. P. 

parap. bažnyčioje apsivedė p-lė 
E. Busevičiūtė su p. A. Jankū
nu. Jaunavedžiams moterystės 
sakramentą suteikė jaunosios 

• brolis kun. Bucevičius. Jaunave-I •
džių gyvenimo sutarčiai liudijo 
trys poros. Vestuvių bankietas 
įvyko Columbus svetainėje. Da
lyvavo daug gražios publikos ir 
dvasiškių.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtoa, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda žvležlus produktus ir ma 
lentai patarnauja NutJe J blle kurta krautuve pasakykite, kad ju skelMmt 
matBte “Darbininke”.

I UL

PerWn$ Martet
F. BattrutlOnM ir p. KHnga, Sav. 
m Broadway. Tai. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, MASS.

Sekmadienį, spalių 
vai., buvo atnašautos 
Šv. Teresėlės Moterų 
intencijai. Mišias atnašavo ir
pamokslą pasakė kun. P. Raga- 
žinskas, Brazilijos lietuvių par. 
klebonas. Visos narės “in corpo- 
re” priėmė Šv. Komuniją.

Pas par. kleb. kun. P. J. Juš- 
kaitį jau antra savaitė vieši 
kun. P. Ragažmskas, Brazilijos 
lietuvių par. klebonas. Kun. Ra-

*

CAMBRIDŽIAUS KANDIDA
TE Į KARALIENES 

Cambridžius stato į karalie- 
nies titulo kandidates ponią A- 
nėlę Ambrozaitienę. Ponia A. 
Ambrozaitienė visiems Cam- 
bridžiečiams yra labai gerai ži
noma, kaipo nenuilstama veikė
ja katalikiškoje dirvoje. Ponia 
A. Ambrozaitienė nenuilstamai 
darbuojaši Cambridge Moterų 
Są-gos'2£.k^. per 25 metus, ir

Paskutinė Proga

Savo Namuose!
Naujosios Anglijos ponios ir panelės, 

gyvenančios 100 mylių Bostono apylinkė
je, kurios neturėjote progos atvykti į I. 
J. Fox krautuvę pamatyti ar nusipirkti 
sau ateinančiai žiemai kailinių, parašyki
te laišką ar atvirutę šios krautuvės lietu
viui atstovui p. B. Koraičiui, kad jis at
vyktų į Jūsų namus su dideliu kailinių 
pasirinkimu. Ar kailinius pirksite ar ne, 
už atvažiavimą nieko neskaitysime — pa
tarnavimas bus veltui. Taigi, pasinaudo
kite šia proga, nes tai viena savaitė beli
ko. Šis pasiūlijimas baigsis šio mėnesio 
20 dieną.

Reikia žinoti, kad viskas kyla — kyla 
ir kailinių kainos, bet I. J. Fox krautuvė 
šiame išpardavime paliko senas kainas.
Ateinančią žiemą kailinių kainos bus daug aukštesnės negu dabar. Taigi, naudokitės 
proga — pirkite kailinius dabar kol gaunate bargeną.

Kailinius galite įsigyti su mažais įmokė- 
jimais. o likusį balansą galite mokėti sulig 
išgalės.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalau
kite, kad Jums patarnautų lietuvis šios 
krautuvės atstovas p. Bernardas Koraitis, 
kuris yra kailinių ekspertas. Per jį pirkda
mos sutaupysite 10 nuošimtį.

omst>5‘ •’’* 1 J

411 WASHINGTON STREET 
boston, Mass.
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[vietines žinios
"DARBININKO" METINIŲ f ORIŲ KOMISIJŲ 

SUSIRINKIMAS

KELIONE IWOR- 
CESTER

PAS AlTISTę STOMUŪTį

Ketvirtadienį, spalių 16 d., 7:30 vai. vakare, 
"Darbininko" salėje įvyks "Darbininko" meti
nių šokių rengimo įvairių komisijų susirinki
mas. Kviečiame visus dalyvauti.

Dr. J, Antanėlis, pirm.. 
R. Glineckaitė. rašt., 

P. Kupraitis, rasi. 
F. Tuleikis. ižd.

KAREIVIAI UŽGIRIA 
LAIŠKŲ RAŠYMO 

SAVAITĘTrečiadienį, spalių 8 d. pas art. Stoškiūtę, Wor- 
cesteryj, lankėsi “Darbininko” redaktorius ir admi
nistratorius. Tikrai buvo malonu paspausti artistės 
dešinę, kuri į trumpą laiką pasiekė Europos operoj vir-1 
šūnę. Kas svarbiausia, kad ji kaipo lietuvaitė visur ir kluotos jėgos užgiria laiš- 
visuomet kėlė lietuvių vardą. kų rašymą, tai jau supran-

Ąrt. Stoškiūtę radome atsakinėjant laiškus, ku- tama, kad paskelbimas 
rių ji gavo labai daug iš įvairių Amerikos miestų nuo'Laiškų Rašymo Savaitės

Kuomet kareiviai ir jū
reiviai, Dėdės Samo gin-

visuomet kėlė lietuvių vardą. į_ " ■

Art. Stoškiūtę radome atsakinėjant laiškus, ku- tama, I ‘ 
rių ji gavo labai daug iš įvairių Amerikos miestų nuo Laiškų Rašymo
įvairaus luomo asmeny. Berlyne gyvendama ji turėjo yra įvertinamas,

n čia ripmnlrratifikniA AmpriVnip turi na t i

ŽINUTĖS kun. K. Jenkus rodys filmą— 
“Kristus Žmonių Karalius”. Ne

Šiomis dienomis, Šv. Petro tik rodys įspūdingus vaizdus, 
par. South Bostono lietuvių baž- bet taipgi suteiks, kaip visuo- 
nyčioje, vyksta moterų ir mer- met, įdomius tų vaizdų aiškini- 
ginų misijos. Misijos yra labai mus bei apibudinimus, 
sėkmingos. Bažnyčia pilna klau
sytojų. Misionieriai,

Į šį parengimą kviečiama pla- 
Tėvas čiąją visuomenę atsilankyti. Pa- 

Alphonsas, C. P. ir Tėvas Gerai- tartina tikietus iš anksto įsigy- 
gerėjosi šiuo vaizdu ti pas šios draugijos nares.das, C.P.,

ir pagyrė mergynas, kad ir jos 
gausiai ir uoliai lankosi. Šios 
taip sėkmingos misijos baigsis 
sekmadienį, 3 v. p.p.

Vyrų - vaikynų misijos prasi
dės pirmadienį, spalių 13 d, 
7:30 v. v.

Tą visą dieną Rožančiaus 
'augi jos kalbės Rožančių tai- 
s tikslams.

Raštininkė.

LANKĖSI
Pereitą šeštadienį, “Darbi-

Marijonų

SVARBIOS PRAKAL
BOS

X •

JOŠIASI MINĖTI KRIS
TAUS KARALIAUS 

ŠVENTĘ

Lietuvos Dukterų Po globa 
Mot. Šv. Draugija, jau senai y- 
ra nutarusi reikšmingai pami
nėti Kristaus Karaliaus šventę 
spalių - Oct. 26, 1941. Tą dieną, 
iš ryto 9 vai., bažnytinėje salėj

•

ninke” lankėsi TT. 
provincijolas kun. Dr. K. Rėk
laitis, MIC., lydimas kun. Alb. 
Abračinsko.
• Pirmadienį, lankėsi kun. Dr. 

J. Starkus, Marianapolio Kole
gijos profesorius, kun. Mikas 
Urbonavičius, MIC., Marianapo- 
polio Kolegijos profesorius ir 
kun. P. Ragažinskas.

• Antradienį, spalių 7 d., lan
kėsi Tėvas Justinas Vaškys, 
pranciškonas.

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. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Ketvirtadienį, spalių 9 d., 
“Darbininke” lankėsi p. I. Ro
dys, ilgametis LDS 2-ros kp. 
narys, turįs vasarotojams vieną 
viešbutį, 365 Nantasket Avė., 
Nantasket Beach, Mass. ir kitą 
viešbutį, 7643 Harding avė., 
Miami Beach, Florida.

Pp. Rodžiai užsibaigus vasa
ros sezonui, spalių 15 d. išvyks
ta į Miami Beach, Florida, ati
daryti ten savo viešbutį, at
vykstantiems vasarotojams. 
Linkime pp. Rodžiams laimin
gos kelionės ir gero pasisekimo 
biznyje.

Trečiadienį, spalių 8 d. po pie
tų “Darbininko” administrato
riuj savo automobiliu nuvežė į 
Worcesterį kun. P. Ragažinską, 
Brazilijos lietuvių par. kleboną. 
Šių žodžių rašėjui teko būti pa
lydovu. Važiuodami kalbėjomės 
apie Lietuvą ir ištremtuosius 
lietuvius. Nei nepajutome kaip 
pasiekėme šv. Kazimiero para
pijos kleboniją, kur mus sutiko 
klebonas, kun. A. Petraitis.

Pasikalbėję kiek, kun. P. Ra
gažinskas liko pas kun. Petrai
tį, o mudu traukėme ant Gedi
mino kalno, kur stovi graži Au
šros Vartų parapijos bažnyčia 
ir klebonija. Paspaudus klebo
nijos skambutį, pats parapijos 
kleb. kun. K. Vasys atidarę du
ris ir pakvietė į vidų. Pąsikal-'

• bėję apie Lietuvą, šios
• lietuvių katalikų vęijsią, 
■ kerne toliau pas komp.

žauską.
Komp. Čižauską radome vieną 

sėdintį prie piano. Pasisveikinę 
supratome, kad komp. Olšaus
kas ruošia ką nors nauja. Tik
rai taip ir buvo. Jis baigia ra
šyti naujas mišias. Pernai pa
rašė vienas, ir jau giedos su sa
vo choru laike 40 Valandų At
laidų, o naujas gal būti pradės 
mokintis kitiems metams. Kiek 
pasikalbėję traukėme pas art. 
Apolioniją Stoškiūtę, neseniai 
sugrįžusią iš Berlyno.

Art. Stoškiūtės tėveliai gyve
na pačiame miesto centre, 38 
Irving St. Radome namuose ar
tistę ir jos mamytę. Art. Apo- 
lionija ne tik pati sugrįžo, bet ji 
parsivežė labai daug įvairių

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.

Į pp. Kazimiero ir Ievos (No- 
rinkevičiūtės) Bahy namus, 132 
Hunting St., Bridgeport, Conn., 
ir paliko dukrelę, Virginią. Po
nia Ieva (Norinkevičiūtė) 
Bahl, yra buvusi veikli Vytė, 
South Boston’e. Sveikiname!

A.E.L.
Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Dalyvavo Darius Court 
Dedikacijoje

narį, iš Lo-

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luiackas.MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tek ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo B ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo B ryto iki 12 vai. diena.

sekretorę, 0 šįą demokratiškoje Amerikoje turi pati- 
atsakinėti. Tąčiau ji nesiskundžia. Jai darbas tai tik
ras malonumas-

Pasakojo jau gavusi nemažai kvietimų koncer
tuoti. Kvietė ją ir kun. P. Virmauskįs, So. Bostono lie
tuvių parapijos klebonas, p. Ąpolioųija pareiškė, kad 
ji norėtų plepiausia pasirodyti Naujos Anglijos lietu- 
vĮaųis.

Kitą savaitę ji vyksta į New Yorką ,kur ji kviečia
ma pasįkąJbėti su operų ir koncertų rengėjais - virši- 
ųipkąis-

Palinkėjome art. Stoškiųtei geriausių sėkmių. Su-
« šaiies grįžus įš Yorkp pažadėjo ąpsįiąnkyti So. Bostone.

riailrioliii l aaiiuasiii-’iii 1 otnain- nmiz 14 Ji KTrr1 T2>/"\
J. Ci-

 —------------------------ ------—-------- ------------------ ---------------- --
daiktelių (souveeir ių) atmin- PIRK DEFENSE BO- 
čiai iš įvairių Europos kraštų. -,ę, y p T T C
Tai tikras muziejus. Vertas pa- 
matyti. į

Kadangi jau buvo vėlus lai
kas, tai pas kitus Worcesterio 
lietuvių įžymesniuosius asmenis 
nebeturėjome progos lankytis. 
Parsivežėme gražiausių įspū
džių.

Worcesteryj yra labai daug
1 nuoširdžių “Darbininko”

jų ir prieteiių.

PADĖKA

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayVfewMotorSenrice
8TUOEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravi 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MAS8.

Joe. Kapočlūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

uroms AOATnni
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

an Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanco 
Moving

326 - 328 West Broad way
So. Boston, Mass.Kairienė yra 

<»adies Auxi-

Amerikos piliečiai! Turė
kite dėmesyj mūsų Prezi
dento pavojaus deklaraci
ją. Pirk Defense Savings 

, Bonds ir Stamps regulia
riai.

rėmė-’ —Pirk Defense Bonds ir Stamps—

1 Treasury Departmentas 
arba Federal Reserve Ban- 
kos priims ir palaikys jū
sų Defense Savings Bonds 
apsaugoje visiškai dykai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps - -

Gal būti nėra nieko kito 
malonesnio, kaip gauti 
laiškus nuo savo mylimų
jų, kada kareiviai ir jūrei
viai yra kur nors toliau 
nuo namų.

Taigi tėvai, broliai, sese
rys ir draugai turėtų daž
nai rašyti saviesiems laiš
kus, ypač šią savaitę. Ra
šykite, kad suteiktumėte 
džiaugsmą tiems jauniems 
vyrams.

Jung. Valstybių paštas 
yra gavęs daug laiškų nuo 
kareivių ir kitų asmenų, 
kurie dėkoja už paskelbi
mą Ketvirtos Tautinės 
Laiškų Rašymo Savaitės.

Mokyklose vaikai susi
rašinėja su kitų mokyklų 
vaikais. Tai gražus pavyz
dys.

Rašykite ir siųskite laiš
kus saviesiems ir drau
gams. Siųskite laiškus pa
prastus ir oro pašta. Ypa
tingai ragina siųsti laiš
kus oro pašta. Kainuoja 
tik 3 centai daugiau, bet 
daug greičiau pasiekia ga
vėją.

Montello, Mass., — Spa
lių 12 d., 7 vai. vakare, Šv. 
Roko par. salėje įvyks 
prakalbos, kuriose bus pa
liesta svarbiausi ir opiausi 
šių dienų klausimai bei į- 
vykiai. Kalbės vietinis kle
bonas kun. Jonas Švagž- 
dys ir “Darbininko” re
daktorius Antanas Knei
žys. Visi kviečiami daly
vauti.

v

nDarbininko" Metinio Baliaus 
Komisijos:

Mūsų 25-kių metų sukaktuvių 
vedybinio gyvenimo proga, ar
ba kitais žodžiais tariant, — Si
dabrinio Jubiliejaus proga, mū
sų gerieji giminės ir prieteliai 
tikrai padarė didelį mums sur-f 
prizą - netikėtinumą. Jie susita
rę “Darbininko” isalėje, rugsėjo' 
6, 1941, surengė tikrą baliuką ir
gerokas būrys svečių ir viešnių VALDYBA — 
iškirto mums “šposą”. Tai buvo 
sunki valanda, nors ir matėsi 
visų geros širdies linkėjimai. 
Ot, rodos, verkti noris ir gana. 
Mums pritrūko žodžių pareikšti 
rengėjams mūsų padėkos žodį. 
Lai mums bus leista jų vardus 
prisiminti bent šiose keliose ei
lutėse per brangintiną mūsų lai
kraštį “Darbininką”. Esame di
džiai dėkingi sesutėms Al. Ja- 
kunskienei, Onai Židonienei, 
taipgi p. J ieva i Marksienei, p. 
Masiulienei, p. Račkauskienei, 
p. Januškevičienei ir panelei
Majauąkaitei. Taipgi dukterečei Dr. E. Valeckas, 

Dr. P. Luzeckaitė, 
O. Pečiulienė, 
H. Taruškaitė, 
Dr. J. Landžius, 
O. Ivaškienė.

Dr. J. Antanėlis, pirm.,
A. Zaveckas, vice-pirm.,
P. Kupraitis, sekr.
R. Glineckaitė, sekr.
F. Tuleikis, ižd.,
A. Daukantas, vyr. šeimininkas.

•p

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

PRIĖMIMO —

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

KVIETIMŲ —
M. Karbauskas, 
Adv. J. Grigalus,
A. Barauskas,
A. Grabijoliūtė, 
Dr. Plekavičius.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

lt 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.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau 
Sodevall 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

Rinkimų —

Sesutei Kazimierietei M. Anna- 
tai (Zulonaitei) už padarymą 
puošnaus sidabrinio - karališko 
vainiko ir širdies. Ir pagelbinin- 
kėms p. Jakunskienei ir švoge-
riui K. Zulonuį už dovanas, ku- Karaliaus - Karalienės 
rios puošė anas emblemas. Taip- Karalaičio - Karalaitės 
gi dukterietėms panelėms C. Zu
lonaitei ir J. Jakunskaitei. • 
Taipgi broliui Jonui ir brolienei ;Dr'
M. Tribulauskam už gražias do- ^rendelytė, 
varna ir krikšto mamytei p.Į Adv- A. Jankauskas, 
Elz. Plevokienei už gražią do-; Pydžius,________
vanėlę ir taipgi esame didžiai; v___KJ v
dėkingi visiems už jų gerašir-1 KBIMIuSTŲ jįTaSu 
dingumą linkėjimus ir dovanas. 
Negalima pamiršti ir daininin
kių, kurios gražiai sudainavo. Vardas, Pavardė, Miestas, Valstybė 
būtent: pp. Nanartavičienė, Ja
nuškevičienė ir Čaplikienė. Dė-

TIKIETŲ PLATINIMO —
Vincas Valatka,
Antanas Zaveckas,
Jonas Kumpa,
Antanas Daukantas,
Antanas F .Kneižys, 
Pranas Tuleikis, 
Ona Siaurienė,
Barbora Gailiūnienė, 
Julius Siauris,
Augustas Sanda,
Eva Kuderauskienė,
Marijona Kilmonytė,
Stasys Griganavičius,
Julija Puodelienė,
Petras Kupraitis, 
Regina Glineckytė, 
Adomas Barauskas, 
Vladas Paulauskas.

-------------- -----------------

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gazoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

lig rysuo jame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

S. Baraseviaus ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

Štai pirmieji pasiūlyti kandidatai: i

P-nia A. Kairienė iš Chicago, 
UI. vieši pas savo brolį Vladą 
Paulauską, LDS garbės ir LDS 
Centro komisijos 
well, Mass.

Kadangi ponia 
Dariaus - Girėno
liary posto 271 Chicago, III. na
rė, išgirdusi per radio ir iš lai
kraščio “Darbininko” apie Da
rius Court dedikavimą atvyko 
su savo broliu p. VI. Paulausku 
iš Lowell, Mass., dalyvauti iš
kilmėse. p. Kairienei patiko So. 
Bostono Lietuvių patrijotišku- 
mas. vieningumas ir drausmė 
parado ir iškilmių laike.

Su p. Paulausku buvo atvyku
si ir jo dukrelė Ieva, kuri turi 
plaukų garbiniavimo įstaigą Lo- 
welly. Panelė Ieva yra pažadė
jusi išrinktąjai karalienei arba 
karalaitei “Darbininko” meti
niuose , šokiuose, kurie įvyks 
spalių-25 d., Eikš Ballroom, 8 
Magazine St. Cambridge, Mass., 
dešimties dolerių vertės perma- 
nent wave.

I

• - —

1

GERIAUSIUS
• PERMANĘNT WAVE
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 

PINIGUS

£ ASPER'S BE AUTY S AL
83 L ST, 80. £OSTON, MAsfeį

Tel. SdU 4645 * J

Į KARALIUS
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass.

koja^ns ^°ms už dainas- Taip" Vincas Balukonis, So. Boston, Mass......
gi ačiū p. Peldžiui, p. Kumpai ir gtasys Barusevičius, So. Boston, Mass. 
visiems už linkėjimus. Ir taipgi] 
poniai Marksienei už sukaktu
vių dienoj už telegramą.

Visiems dėkojame.
Juozapas Paulina Juškai.

Juozas Kasinsbs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BĄLTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Llmoolnal dėl visokių reikalų.
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Balsai

200
200
200

1 KARALIENES
Julija Puodelienė, So. Boston, Mass...........
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass....

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

1 KARALAITES
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass.........
Adelė Masiulytė, So. Boston, Mass. .......
-Agnietė Mashidlauskaiįė, Brockton, Mass 
Alarytė Kilmoniūtė, South BosttSrtį Mass. 
Onutė Jereękaitė, Lawręnce, Massri.....

' I ; 15 i .toT v - _____

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps -sekančiuo
se numeriuose.

200
200

200
300

......... . 200 

.......... 200 

....200
... a... 200

-400
>.. ’S £81

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maaa. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia termenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437 
800 Boston 3960

; ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Aitamavimas dieną ir naktį 
3 Koplyčia termenims dykai 

S0T6 r MOT ART FUBLIC 
vj /r* < *

- ' Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

ZI
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Penktadieni, Spaliu Iv, 1341
:------ ’— — F

nepasitenkinimas. Kaikurie 
s^ųadžiasi, dejuoja, kad esą per 

irbo, kad neturį laiko 
pilnai pasilinksminti

Leidžiasi lėtai saulė už profesoriai: Dr. Rakaus- 
medžių, už kalnų, kas kar- kas, MIC., kun. A. Markū- 
tas klodama ko didesnius nas, kun. J. Kuprevičius, 
šešėlius. Tie šešėliai lyg kun. J. Šaulys, 
kad koki milžinai atsire- Spalių 2 d., Marianapolio 
mia į Marianapolio rūmus, koplyčioje, buvo atlaiky- 
o paskum ir vėl tęsiasi per tos iškilmingos šv. mišios 
lygią žalią pievą. Malonus, už a. a. kun. Dr. J. Navic- 
lyg pavasario, vėjelis pu- ką. Mišias atnašavo dabar- 
čia purtindamas medžių tinis provincijolas kun. Dr. 
lapus, menkesnes šakeles K. Rėklaitis, jam asistavo 
net ir labai prilenkdamas, kun. Dr. J. Starkus —dia- 
Iš visa ko pasakytume, konas, ir kun. M. Urbona- 
kad dar tik pavasaris, bet vičius — subdiakonas. Mi- 
iš tikrųjų tai — ruduo, šioms giedojo Kolegijos 
Nors ir malonus vėjas pu- choras, vadovaujant pro- 
čia, bet ir tas jau daugelį fesoriui Broliui J. Baniui, 
sausų lapų nukrėtė ant že- MIC. Po pamaldų buvo 
mės, ir ko toliau, to d tu- procesija prie a. a. kun. J. 
giau krečia. Kur dar neriu- Navicko kapo. Procesijoje 
krėsti lapai, tai atrodo ir mišiose dalyvavo kun. 
kaip koks piešinys, suda- Dr. K. Urbonavičius, kun. 
rytas iš įvairiausių spalvų. Dr. J. Vaškas, kun. A. 
Vienur tie lapai geltoni, Markūnas ir kt. Be kunigų 
kitur raudoni, vietomis ža- dalyvavo visi profesoriai, 
Ii, tad taip sudaro gražų studentai, seselės ir na- 
paveikslą, jog nenorėtume miškiai. Prie kapo buvo 
tikėti, kad tai gamtos dar- giedama “Libera” ir “Sal- 
bas. ■ ve Regina”. Visos pamal-

Šiemet mokslas prasidė- dos praėjo pakilioje nuo- 
jo su daugeliu nepažįsta- taikoje.
mų veidų. Daugelis stu- Spalių mėn. 5 d. Maria- 
dentų suvažiavo ne tik iš napolio kolegijos salėje į- 
Naujosios Anglijos, bet ir vyko paskaita apie a. a. 
iš toliau. Visi studentai kun. J. Navicką. Paskaitą 
linksmi, džiūgauja su ar- skaitė Kolegijos Rektorius 
tėjančiu rudeniu, bet kar- kun. Dr. J. Vaškas. Į pa
tu knygas ir plunksną pa- skaitą atsilankė daugelis 
imdami į darbą, 
kiais sportuoja 
lošdami futbolą, 
studijuoja, kad 
gyvenimui, ne mokyklai.

Prieš mokslo metų pra- keletas minčių iš paskai- 
džią, mirties bangai atsky- tos: 
rus iš mūsų tarpo a. a.
kun. J. Navicką, TT. Mari- nėms jis visuomet buvo 
jonų provincijolą, jo vietą malonus, juos užjausdavo 
užėmė buvęs TT. Mari jo- ir kaip galėdamas jiems 
nų Kongregacijos sekre-padėdavo. Ir šiais karo lai- 
torius kun. Dr. K. Rėklai- kais, kurie žmonės pabėgę 
tis. ■ nuo karo siaubo, jis kiek

Dabartinis TT. Marijonų galėdamas jiems padėda- 
provincijolas šiuo metu vo.
gyvena Marianapolyje. Jis kreipės į jį su patarimais, 
rūpinasi visais stacijų ir o jis visuomet mielu noru 
Liurdo reikalais, ir žiūri, patardavo, pagelbėdavo. Ir 
kad kuo greičiausia būtų šiaip daugelį nedidelių ge
tai užbaigta. irų darbelių jis padaryda-

Marianapolio kolegijos: vo, bet tai visuomenei ne- 
rektorius yra kun. Dr. J.: skelbdavo, ir žmonės to 
Vaškas, vice-rektorius ku
nigas A. Markūnas, pre-;
fektai — kun. J. Kuprevi- ri didelę futbolo komandą, 
čius ir p. V. šaulys.

Kolegijoje yra šie nauji šas. Jau turėjo keletą žai

Šios trys Chicagietės demonstruoja šio sezono savotiškas skrybėlės.

dimų su kitomis mokyklo- prelatui J. Ambotui, kun. J. 
mis, pa v.: su Šv. Benedikto Kripui, ir kun. G. Vilčiauskui, 
mokykla N. J., su Bostono daug prisidėjusiems naudingais 
kolegija, SU Putnam High patarimais ir darbu.
School, ir dar turės keletą 
žaidimų. Ed. Galevičius.

Pranciškoniškos 
Misijos Ansoni jo je

- 1 _x_:i___ i_- j________

Liuoslai- svečių, studentų, namiškių 
aikštėje, ir seselės. Per paskaitą bu- 

o po to vo kalbama apie a. a. kun. 
išmoktų dr. J. Navicko būdą, jo ge

rą širdį su žmonėmis. Štai 1 1 X _ . v • • v •

6-ta kuopa yra dėkinga vi
siems seimo atstovams, kad mū
sų kuopai suteikė tokią garbę, 
pakeldami į garbės narius Kas
tantą Tamošiūną ir Antaną 
Mašiotą. Rašančiam šiuos žo
džius abudu yra gerai žinomi 
nuo pat pirmų dienų kuopos į- 
sisteigimo, jie buvo aktyvūs na
riai, darbavosi kuopos bei orga
nizacijos labui, yra linksma, 
kad Seimas jų darbuotę įverti
no. Reporteris.

“Vargstantiems žmo-

Visi, kas tik norėjo,

jVMVt l'irZKlė
AATERBURY,

Rugaėjb 30 d., Šv. Juozapo 
parapijoj užsibaigė 40 vai. at- pasilsėti, 
laidai. Pamokslus visus vakarus taip toliau, 
sakė Tėvas Meslis, S. J. Pamok-' Brangus darbininke, turėk 
šiai buvo įspūdingi. Bažnyčia 
buvo pilna tikinčiųjų. Gaila bu
vo tų, kurie žiopsojo ištisus va
karus prie šaligatvių, žiūrėdami 
nepasitenkinusiai į katalikų mi
nias.

Reiškia 15 minučių ankščiau. 
Tad visi, kurie klausote tų mi
šių, ateikit 15 minučių ankščiau 
į bažnyčią.

kantrybės, visados taip nebus. 
Turėsi laiko dėl viso ko. Dabar, 
kaip patarlė sako, piešk liepą 
pakol plyšta, kaip sudžius ne- 
įplėši.

Scovill Mfg. Co. gavo iš val- 
Rugsėjo 29 d. įvyko Federaci- džios sulaikyti lukštų

jos 22 skyriaus susirinkimas. (shells) gaminimą. Todėl perei- 
Atstovų buvo daug. Pirminiu- * f4™* kompanija atleido iš 
kas A. Aleksis pranešė, kad ne
trukus prasidės Federacijos va-i 
jus. Visiems reikės padirbėti. 
Susirinkime Lietuvos Gelbėji-J 
mo Fondan aukojo: Tretininkų 
kongregacija $10.00, Šv. Juoza
po parap. choras $3.00, V. Ra- 
mažauskas $1.00, M. Karinaus- 
kienė $1.00, O. Girdzijauskienė 
$1.00, Gyvojo Rožančiaus d-ja, 
Apaštalystės d-ja ir kitos. Viso 
surinkta $21.78. Federacijos 22 
skyrius taria širdingą ačiū vi
siems aukotojams. Katrie ne
turtingi aukoja centus — auko
ja dolerius.

(shells) gaminimą. Todėl perei-

darbo 100 darbininkų.
J. Totilas.

BRIDGEPORT, CONN
Pereitą sekmadienį, Bridge- 

porte lankėsi p. Skikienė su p. 
J. Krukausku ir jo žmona iš 
Newarko, N. J. pas p. J. Skikus, 
gerus Bridgeporto parapijos 
rėmėjus ir jos palaikytojus. 
Skikienė ir p. Krukauskas su 

71 žmona atlankė ir A. Stanišaus- i-1
i ką.

I

Spalių 7 dieną Ansonijoje, 
(Conn.) prasidėjo misijos, ku
rias veda nesenai iš Lietuvos 
atvažiavęs pranciškonas Tėvas 
Justinas Vaškys. Jaunasis misi- 
jonierius žavi visus savo iškal
bingumu. savo gražiais ir prak
tiškais pamokslais. Kasdien yra 
sakomi du pamokslai; vienas iš 
ryto 9 vai. ir antras vakare — I 
7:30 vai. Po vakarinio pamoks
lo misijonierius daro trumpus 
paaiškinimus ir atsako į klausi- k- bQrcl|s d^ugių ku.

rios visuomet dalyvauja ir rūpi
nasi organizacijos gerove. Iš
klausius įvairių komisijų rapor
tų, ilgiau svarstyta apie rengi
mą vakarėlio kuopos naudai, 
kuris įvyks lakpričio 9 d., sek- 

'• madienio po pietį, tuojaus po 
1 Mišparų, 4:30.

Į Komisija pareiškė, kad tikie-

NEW BRITAIN, CONN.

nežinojo”.
Šiais metais, kolegija tu-

kuriai vadovauja p. Jonu-

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

South Boston 2271 *

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Šiomis dienomis, pp. Tamo
šius ir Rožė Zdančiukai, gyv. 
Elam St., minėjo 40 metų su
kaktį savo vedybinio gyvenimo. 
Ponai T. R. Zdančiukai yra iš- 
auklėję gražią skaitlingą šeimą, 
būtent: penkis sūnus, ir tris 
dukreles. Jie yra uolūs parapi
jiečiai ir “Darbininko” skaity
tojai. Sveikinam pp. Zdančiukus 
ir te Dievulis leidžia sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Spalių 3 d. įvyko Šv. Onos 
d-jos kortavimo vakaras. Vaka
ras buvo sėkmingas.

Parapijos svetainėje įvyksta 
spalių 17 d. M. S. 43 kuopos kor
tavimo vakaras. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Visi laukia metinio parapijos 
bazaro, kuris bus tik keturis 
vakarus, spalių 17, 18, 24 ir 25 
dd., parapijos salėj. Parapijie
čiai visi baarui aukauja, taipgi 
ir draugijos. Šis metas manau 
bus labai pasekmingas.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Spalių 6 d. įvyko mėnesinis skis, 
susirinkimas, kuriame atsilan- dauskas,

mus.
Ansonijos Lietuviai misijose 

skaitlingai ir uoliai dalyvauja 
ir, misijonieriaus paskatinti, 
kasdien gausiai eina prie šv. 
Komunijos. Vakare per Rožan
čiaus pamaldas meldžiamasi už 
pasaulio taiką ir už Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą.

Ansonijos Lietuviai Tretinin- tai paruošti ir čia pat paskleis- 
kai labai džiaugiasi, kad misijo- dė tarp narių, 
nierius pranciškonas iš ryto Perskaitytas kvietimo laiškas 
jiems pasako pritaikintus pa- dalyvauti LRKMS Conn. 
mokslus. Tretininkų susirinki
mas įvyks sekmadienį spalių 12 
dieną. Tėvas Pranciškonas pa
aiškins regulą ir papasakos apie 
Tretininkų veikimą kituose 
kraštuose. Didžiai Gerb. kleb. 
kun. V. Karkauskas deda pas
tangas, kad Ansonijos Lietuvių keletas įnešimų į apskričio su-! 
Tretininkų Kongregacija būtų važiavimą. Užbaigus susirinki- 
kanoniškai įkurta. mo reikalus, visos susirinku-

Misijonierius T. Justinas Vaš- sios pažaidė bftigo. ir kaikurios 
kys, pergyvenęs Lietuvoje ko- laimėjo gražias dovanėles, ku- 
munistų okupacijos metu įvai- rias įteikė ponia A. Tamošaitie- 
rias baisenybes, tris kartus iš- ng.

j vengęs mirties, matęs karo nu-, _ _ _____
teriotus kraštus: Vokietiją,1 §v. Rožančiaus draugija mė- 
Prancūziją, Ispaniją, spalių 14 nešimame susirinkime, spalių 5 
dieną, tuoj po pamaldų, parapi- d., nutarė rengti vakarienę tik- 
jos svetainėje, papasakos savo siu paminėti 40 metų draugijos 
pergyvenimus. _ sukaktį ir pelną skirti naujų

Misijos baigsis 40 valandų at- tardinių įtaisymui dėl altorių. | 
laidais spalių 14 dieną.

Šiais laikais yra daug ligonių 
mūsų tarpe: kaikurie serga gan 
jau ilgas laikas. Serga: K. Ma- 

Į kevičius, J. Žemaitis, J. Skarup- 
|skL>, V. Vidukinas, A. Never- 

ir jaunas Juozukas 
Stankevičius, kuris ligonis virš 
dviejų metų.

Pasimelskim už juos, te Die
vas pasigaili jų. T.M.

aps
kričio metiniame suvažiavime,
kuris įvyks 19 d. spalių. Water-- 
būry, Conn. Kvietimas priimtas 
ir išrinktos atstovės į suvažia-- 
vimą: J. Jenušonytė, B. Mičiū- 
nienė, K. Savickienė, 
čienė,

O. Valin-
O. Jeninienė. Pasiūlyta

Į susirinkimą atsilankė vieti- 
Svečias. nės seselės pranciškietės, pa

sveikino draugiją ir pakvietė 
visas draugijos nares atsilan- 

j kyti sekantį sekmadienį, po 
LDS Seimui praėjus, kuopos i mišparų, tuojaus į parapijos sa- 

susirinkime, seimo atstovų irjlę, kur bus vaikučių programė- 
seimo rengimo komisijos buvo lis. Įžanga veltui.
išduoti raportai. Visi komisijos j Po vaikučių programos bus 
nariai darbavosi sutartinai ir į žaidžiama kortomis. Rengia 
nuoširdžiai, ypatingai bankieto Marijonų Rėmėjų 36 skyrius, 
rengimo šeimininkės: p-nia Špe- 
lienė, p. Barolienė, p. Balčiūnie
nė p. Bulvočienė, p. Mazolienė 
ir kitos. Nors čia vardai netilps-

HARTFORD, CONN.

I
i
I
i!
j i ta. bet kuopa taria visiems nuft-
ii širdų ačiū. Taipgi kuopa reiškia 

gilią padėką savo dvasiškiams

GRAŽIAI ATNAUJINTA
BAŽNYČIA

Spalių 4 d., New Haven’e, pas 
p. Paulevičius įvyko Shover 
Party dėl p-lės Paulavičiūtės, 
kuri išteka už Antano Šamba- 
rio. Į party buvo išvykę ir 4 
waterburietės. Vestuvės įvyks 
spalių 18 d. New Haven, Conn.

Spalių 11 d. įvyksta po visą 
miestą rinkliava Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos našlaitynui.

Kolonijos lietuviai labai susi
domėjo “Dainų Švente”, kurią 
trys chorai rengia, programa 
tikrai bus graži; tai meno šven
tė pirmą kartą mūsų kolonijoje. 

\ Įvyks parapijos salėje, lapkri- 
1 čio 23 d.

Taipgi visiems čia žinotina, 
kad bus vaidinamas didelis vei
kalas iš lietuvių gyvenimo Lie
tuvoje: ‘Ant Bedugnės Krašto’. 
Toks veikalas bus pirmas mūsų 
kolonijoje. Vaidins vietiniai 
vaidilos, kurių čia netrūksta.

Pasitaikė važiuoti pro šalį 
New Britain, Conn. sekmadienio 
ryte. Atlankius lietuvių parp. , 
bažnyčią, nors neseniai joje esą- , 
me buvę, sunku buvo bepažinti. 
Vidus jos labai gražus. Naujas 
marmulo altorius tuč tuojaus 

; paveiksluoti lan
gai dabina atnaujintas lubas ir

• sienas; neseniai gi išklotos grin- 
■dys guminėmis plytelėmis ne 
tik už grotelių, bet ir visoje baž
nyčioje verčia suprasti, kad čia 

i tikra šventovė, čia Dievo buvei
nė. Pamaniau sau — čia geri 
žmonės, kad per trumpą laiką 
tiek darbo atlikta be jokio 
triukšmo, be pasigyrimų ir t. p.

Po mišių, nuo žmonių lauke 
žingeidu buvo sužinoti, kiek tas 
viskas kainavo. Klausiu vieno, 
kito, bet spėliojimais man at
sakė. Tuo tarpu prisiartino vie
nas, tur būt, iš parapijos komi
teto, kuriam dalykai geriaus 
buvo žinomi, jisai su pasididžia- 
vimu pranešė, kad tame trum
pame laike surinkta apart pa
prastų bažnytinių išlaidų, 18,- 
000 dolerių ir viskas apmokėta, 
įskaitant dar kitokius bažny
čios ir klebonijos pagerinimus 
ir pataisymus, kurių čia nėra 
vietos suminėti. Pasikalbėję 
trupučiuką apleidau New Bri- 

’tain koloniją, manydamas sau 
gerą, gaspadorių jie turi, bet ir 
geriausias ne ką nuveiktų, jei 
ne bus bendradarbiavimo iš 
žmonių pusės.

Vincas Pakeleivis.

Spalių 11 d. įvyksta Shower 
party dėl A. Zabelskaitės ir A. 
Jeninsko. Ponai Šambariai ir 
ponai Zabelskiai yra LDS 5 kp. 
nariai, todėl linkime jaunie
siems geriausios ateities gyve
nime.

Balsuotojų klubas rengiasi 
{ri lapkričio mėnesį prie miesto 

balsavimų ir mano nors porą 
lietuvių įdėti į miesto darbus. 
Darbas gražus ir remtinas. O.

Spalių 5 d. įvyko Pilnųjų Blai
vininkų seimas. Priimta daug 
naudingų nutarimų.

NEGALIMA VISŲ 
PATENKINTI 

Kuomet dirbtuvių mašinos ap
dulkėjusios tykiai rioksojo, 
tūkstančiai darbininkų vaikš
čiojo gatvėmis be darbo. Tuo
met buvo blogi laikai. Žmonės 
visur dejavo, aimanavo. Kaiku
rie su ašarotomis akimis prasi
tardavo : “Dievuliau brangus, 
dirbčiau dieną, naktį, kad tik 
darbo turėčiau. Jų prašymas 
buvo išklausytas.

Sugraudė patrankos, nušvito 
padangės nuo gaisrų, prasidėjo 
baisusis karas.

Sušvilpė dirbtuvių švilpukai 
šaukią darbininkus prie darbo. 
Visi skubinosi, kad tik būtų pir
mutiniai. Mašinų ratai pradėjo 
suktis pamažėliu, toliau vis la
biau iki pasiekė dabartinį tem
pą.

Dabar vėl girdisi darbininkų

Kviečiame visus atsilankyti į šį
vakarėlį.

Sekmadieniais antrosios šv.
mi«o, pakeičiamos, Mtent: RemWte fegio_ j
.BUSIM kūno. buvo-lmkomo.

AVĖ MARIA VALANDA

Ateinantį sekmadienį, spalių 
12 d., 6:30 vai. vakare iš stoties 
WMEX, Boston, ir iš daugelio 
kitų miestų stočių bus trans
liuojama apie garsųjį Šv. Pran
ciškų Asižietį, Šv. Pranciškaus 
Ordeno įsteigėją.

Šis šventasis, kuris jaunystė
je ieškojo kariškio garbės ir a- 
teities, tapo vienas garsiausių 
ir garbingiausių šventųjų, kurio 
meilė Kristui artimui ir taika 
pasauliui buvo beribė. Tai šven
tasis, kuris atnaujino aptemusį 
pasaulį. Jis mirė 1226 m., būda
mas 44 metų

8:30 val.,_ dabai* šį sekmadienį 
ir visada bus laikoma 8:15 vai.

savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

lykite Tonlko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos

Užslsal

!
1

prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
6rattafAve..lslWto. Massjęl. Dedam 1304-W : 
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