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• Švedų laikraštis “Af- 
tonbladet” praneša, kad 
Rygoje bolševikai prieš iš
bėgdami sušaudė du bro
lius Kolpakovus. Nors jie 
nebuvo Švedijos piliečiai, 
bet vienas brolis iki bolše
vikų okupacijos tarnavęs 
švedų pasiuntinybėje, o ki
tas švedų aviacijos ben
drovėje “Aerotransport”. 
Atėjus bolševikams ,šie 
broliai perėję Čekos tarny- , 
bon. Laikraštis spėja, kad 
Kolpakovai išdavę bolševi
kams Lietuvos imnisterįj 
pirmininką A. Merkį, kuris 
minėtos bendrovės lėktuvu 
rengėsi išskristi Švedijon.

Bolševikai brolius Kol
pakovus sušaudė, nes jie 
nenorėjo kartu su jais bėg
ti Rusijon. Tokiu būdu 
provokatoriai patys susi
laukė liūdno galo.

Katalikas, kurs neremia 
katalikitkoe spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Stalinas Prašalino
Gen. Timošenko
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Prezidentas Remia Akciją Į Naciai Tik 38 Mylios Nuo Maskvos 
Atšaukti Neitraltimo

Įstatymą

i T.'.- -t

• Gaunama žinių, kad 
vokiečių įstaigų įsakymu į 
vieną Šiaulių kalėjimo ce
lę įmūryta lenta, 
įrašyta, kad čia sėdėjęs 
Willy Bertuleit.

Willy Bertuleit 1934 me
tais Lietuvos teismo buvo 
teisiamas kaipo vokiečių 
nacionalsocialistų partijos 
vado Ernesto Neumanno 
dešinioji ranka.

Minėtoje lentoje įrašyta, 
kad W. Bertuleit sėdėjęs 
kalėjime kaipo “kovoto-“ 
jas už vokiečių laisvę prieš vkrdas 
smurtą” (Gewąltherr-

Willy Bertuleit neseniai Išganytojui? Kristus yra Dievas. Jis valdo ne vieną 
žuvo vokiečių rytų fronte kraštą, ne vienos tautos žmones, bet visą dangų ir vi- 
prieš bolševikus. ! są žemę ir visa kas joje yra. “Msr.

Kaip pranešama, jis L_ v
vęs numatytas paskirti šiandie ar vakar, bet nuo amžių.
Vokietijos generaliniu ko- vadino ir sakė, kad ateis Karalius išgelbėti žmonijos; 
misaru Lietuvoje.

kurioje'

(Gewąltherr-

Vokietijos kariuomenė 
triuškina Raudonųjų karo 
jėgas Maskvos apylinkėje. 
Naciams iš pietvakarinio 
fronto beliko žygiuoti į

VVashington. D. C., spalių
23 — Prezidentas Roose
veltas remia sumanymą 
atšaukti Neitralumo Įsta- Maskvą tik 38 mylios. So- 
tyma. kuris buvo Kongre- vietų raudonojoje armijo- 
so priimtas 1939 m. je vyksta permainos. Sta-

' Tačiau to įstatymo at- Iinas pašalino iš kariuome- 
šaukimui yra nemažai įžy- n«s vadovybės centralinia-

laiko vokiečius ir spėja 
tvirtinti apsigynima apie 
Maskvą. Sovietų Rusijos 
vyriausybė jau apleido 
Maskvą, pabėgo į Kuibyšo- 
vą.

50 Sušaudyta Prancūzijoje
Vichy, Prancūzija, spalių 

mių atstovų, kurie griežtai me fronte gen. Timošenko. 23 — Vokiečių karo vadas 
kad i J° vietą paskyrė gen. nužudytas Bordeaux mies- 

A- Žukovą. Gen. Timošenko te. Vokiečiai už tai sušau- 
pasiuntė į kitą, 
svarbią vietą.

I

Jie sako, 
tą įstatymą 
oficialio paskel-
būtų i karą į-

priešinasi, 
atšaukus 
merika be 
bimo karo 
traukta.

Prezidentas Rooseveltas 
prašo Kongreso, kad tuo
jau panaikintų Neitralu-

I
i
i

ne taip dė 50 prancūzų ir grasino 
; sušaudyti dar 50. jei žmog
žudžiai nebus suimti.

Stalinas Karo Fronte
Anglija Bombarduoja 

Italijos Miestą
Roma, spalių 23 —Angli- 

Stalinaš esąs karo jos lakūnai per penkias va- 
kurie plaukioja vandeny- ^ronte- Jis važiuojąs šar-! landas bombardavo Naples 
nuošė o paskui prašo per- vuotame traukinyje ir tik- miestą, užmušė 14 žmonių 
žiūrėti kitus to įstatymo tvirtoves apie Mas- ir sužeidė 27. Naples yra

_  __ _ _ _ skyrius ir juos pritaikinti Maskvos praneša-’prie jūros kranto ir tai yra 
ko jo karaliaus valdžia nėra visagalė, amžina ar nesi- 23 — Jung. Valstybių jū- prie šių dienų reikalavimų. ma’ sov'etū armiją su- industrijos centras._____

tarpe eina smarkūs ginčai, j TREMIA LIETUVIUS Į
Senatorius Reed iš Penn-j VOKIETIJOS GILUMĄ

j - ■ ■ ' ----------T------------ ./ \
• Patirta, kad vokiečių į- Vengrai iki šiol nepasi- 

staigos įsakė išsikraustyti rodė aktyvūs vokiečių tal- 
iki spalių 15 d. iš Klaipėdos kininkai.
180 lietuvių. Tarp jų vra 
Petras Šernas (buvęs Lie
tuvos Žemės Banko Klai
pėdos skyriaus • direkto
rius), Mykolas Gureckas

Pietinės Amerikos, Venzuela, buvęs prezidentas pagerbia Amerikos 
Nežinomojo kareivio kapą. Jis padeda vainiką, o garbės sargyba saliu
tuoja pagerbimą. Tas įvyksta Arlingios NationaI kapinėse, Virginia.

Kristus Mūšy Karalius
Karalius! Mūsų kalboje karalius reiškia valdovą, 

kuris savo valdžioje turi žmones ir kraštą. Bet žemiš-

Karo Reikmenys busi jai Bus 
Vežami Iš Bostono 

Į Archangelską
VVashington, D. C., spalių

Londonas, spalių 23 —; 
mo Įstatymo 6 skyrių, nes Anglijos laikraščiai pra
to skyriaus neatšaukus ne®a» kad Rusijos diktato-1 
negali apginkluoti laivų, Irius

keičianti; buvo praeityje gerų karalių, buvo ir blogų, ros komisija praneša, kad Taigi Kongreso atstovų 
kurie žmones spaudė ir vargino. Gal jų daugiau buvo nuo antradienio visi karo 
blogų, kurie visiškai nepaisė žmonių gerovės, kad pats reikmenys bus siunčiami 
_____ > — karalius — nėra su meile žmonių minimas, j iš Bostono uosto į Archan-

Tai kodėl tas vardas duotas Jėžui Kristui, mūsų gelską. Tas kel rite esą sau-

•_ siunčiant karo reikmenis
.. “Man duota visa valdžia Rrisiiai į Vladivostoką la-

bu. danguje ir žemėje”. Tas vardas Kristui buvo duotas kiršina Japoniją, 
irti! ne šiandie ar vakar, bet nuo amžių. Pranašai taip Jį Amerikos laivai i

sylvania laikraštininkams 
pareiškė, kad jis yra prie
šingas Įstatymo atšauki
mui, nes tai padarius būtų 
padarytas “žingsnis į ka
rą”.

Vokiečiai Saudo Lietuvius

PREZIDENTAS IŠLEI
DO PROKLAMACIJA

laivai dabar, 
kaip snauda praneša, ne- V III U IV y JI V 1 CLAACA*3 A>O^^AzAK^Vx W A Xy j

Evangelija kalba apie Jo karalystę ir karaliavimą. plaukti Baltose jūrose, 
Psalmistas Dovidas apie Kristų sako: “Tu gražesnis nes tai yra karo zona, pa- 
už žmonių vaikus. Savo dailume ir grožybėje pakilk, ^a^ Neitralumo įstatymo, 
eik laimingai ir karaliauk dėl tiesos, ramybės ir teisy- 

I bės... Tavo, o Dieve, sostas per amžių amžius, Tavo ka-
• Gaunama žinių, I 

Rygoje vokiečių leidžia
mas laikraštis “Deutsche 
Zeitung im Ostland” pa
skelbęs, jog rugsėjo 10 d. 
Šiauliuose buvo sušaudyti 
trys žmonės. Jie sušaudyti’ 
viešai, miesto turgavietė
je. Į sušaudymo vietą bu
vę sušaukti Šiaulių miesto 
gyventojai, o taip pat ka
lėjime laikomi kaliniai.

Be to, panašiomis aplin
kybėmis buvę sušaudyti 
keli žmonės Mažeikiuose.

Sušaudytųjų pavardžių 
nepatirta.

Kaipo sušaudymo prie
žastis nurodoma sabotažo 
akcija.

• Paskelbtas gen. komi-! 
saro atsišaukimas “Į visos 
Lietuvos įdirbančius” apie 
palikimą laikinai veikti 
profesinėms sąjungoms 
(būstinė Kaune, Vytauto 
prospekte 63 Nr.). Tų są
jungų kompetencijoje bū
sią: socialinis draudimas 
ir darbo tvarkymas. Profe
sinių sąjungų komitetai 
išsiskirsto.

• Kauno 
Akademija 
slo pradžią 
Akademijoje betgi veiksią 
tiktai 7-tas ir 9-tas semes
trai. Iš skelbimo atrodo, 
kad penktojo semestro 
studentai l. 
septintąjį semestrą.

kad raliavimo lazda, teisingumo lazda... Visi žmonės ir že- 
mės karaliai garbins Jį, visos tautos Jam tarnaus, nes 
Jis išlaisvins beturtį nuo galingojo, ir beturtį, kuris 
neturi užtarėjo”.

Kristui užgimus atėjo į Jeruzalę trys Išminčiai ir 
klausė: “Kur yra gimęs žydų Karalius?” Ant Kalvari
jos kalno prie Kristaus kryžiaus buvo prikaltas para-j 
šas: “Jėzus Nazarėnas, žydų Karalius”. Tas parašas, o
buvo išrašytas žydų, graikų ir lotynų kalbomis, kad _ as In^ on’ si>a.1^, . ~ 
visos pasaulio tautos galėtų perskaityti. Piloto UŽJ Du Amerikos prekybiniai 

| klaustas: “Tai Tu esi Karalius?” Jėzus atsakė: “Tupaivainuskandyta povan- 
pats pasakei. Aš esu Karalius. Aš tam atėjau į pašau- ^er?nių aiVa? ^“Į
lį, kad liudyčiau apie tiesą. Aš esu karalių Karalius ir^1^’ men os vėliava, | 
viešpataujančių Viešpats”. ! ^skandytas Atlantike;,

r J i laivas Bold Venture. Pana-
Kristus yra visiškai nepanašus į šios žemės kara- mos vėliava nuskandytas

i liūs. Jis yra meilės Karalius. Iš meilės dėl žmonių Jis netoli Afrikos. Visi žmonės 
gyveno žemėje, kentėjo ir mirė; iš Jo Širdies išsiveržia laivo Lehigh išgelbėti An- 

i meilės žodžiai: “Ateikite visi, kurie vargstate ir esate glijos laivų.
apsunkinti, o Aš jus atgaivinsiu”. 1

Jo valdžia yra meilės ir gailestingumo valdžia. Jis 
man padeda, kada dirbu, paguodžia, kad verkiu.

Kristau, Tu esi mūsų Vadas! Kristau, Tu esi mū
sų Karalius! Kristau, Tu esi mūsų Dievas.

Tu esi mūsų Valdovas — taigi mes klausysime Tave.
Tu esi mūsų Šviesa — mes seksime Tave.
Tu esi mūsų grožybė — mes mylėsime Tave.
Tu esi Visagalis — mes garbinsime Tave.
Tu esi mūsų Karalius — mes seksime.
Tebūnie Tau garbė per amžius, Kristau, mūsų 

raliau.

I

Veterinarijos 
paskelbė mok- 
rugsėjo 15 d.

DIPLOMATAI APLEIDO 
MASKVĄ

VOKIEČIAI NU*UD£ 
200 SERBIJOJ

Zagreb, Kroatija, spalių (diplomuotas miškininkas, 
— Serbų laikraštis pra- turėjęs Klaipėdojekuris buvo priimtas 1939 23 — serpų laikraštis pra- turėjęs Klaipėdoje savo 

m. Gali būt turės permai- neša, kad vokiečiai parei- lentpiūvę) ir advokatas 
nyti laivų registraciją, jei- gūnai sušaudė 200 žydų ir Michelis Tolischus, žinomo 
gu nebus pakeistas arba komunistų, kaipo pabaudą amerikiečio žurnalisto bro- 

■ atšauktas Neitralumo į- už užpuolimą dviejų vokie- lis. Kitas jo brolis — Jonas 
statymas. ičių kareivių spalių 17 d. IToliszus savo laiku buvo1

Klaipėdos Krašto Direkto-

Amerikos Laivai» 
______ sigyventi Vokietijos gilu- 
šaukia į streikierius, kad moję. Į Lietuvą jiems ne
grįžtų darban. Į leidžiama vykti.

Tačiau ar galima kaltinti 
vien darbininkus, kad jie 
streikuoja? Aišku, kad ne.i 
Valdžios atstovai taip pat 
turėtų padaryti spaudimą 
į darbdavius, kad jie išpil
dytų teisingus darbininkų 23 — Kaip žinoma,

FTIMIINnA PUSMFR. 
K£ VIENNA PAKTĄ 

SU VENGRIJA

Prezidentas Rooseveltas, 
Reikalauja, kad visi Ame
rikos laivai, nežiūrint kur 

, jie plauktų, būtų apgin
kluoti ir galėtų apsiginti 
nuo vokiečių ar italų po

vandeninių laivų užpuoli
mo.

I

Ka-
T.

t

Streikai Ginklu Dirbtuvėse 
Gelbsti Hitleriui, 

Sako OPM

VVashington, D. C., spalių 
>23 — Office of Production 
'Management (OPM)

Tokio, Japonija, spalių kiu su sovietų Rusijos vy ;smerkia streikus dirbtuvė- 
23 — Japonijos atstovas riausybe ir išvyko į Kuiby-.se, kur dirbama apsigyni- 
Maskvoje pranešė savo vy- ševą. Kuibyševas yra priejmo darbai.

galės lankyti’ riausybei, kad visi diplo- Volgos upės .apie 206 į pie- streikai gelbsti Hitleriui, 
matai apleido Maskvą sy-itų rytus nuo Kazaniaus.

ir sako, kad

VVashinprton. D. C., 
lių 23 — Prezidentas 
seveltas nroklamavo, 
visi civiliai gyventoji, 
pradedant Paliaubų die
noj, lapkričio 11, per visą 
savaitę rimtai pagalvotų, 
kuria Jung. Valstybių na
mu apgynimo programos 
dalį jie galėtų išpildyti.

Britai Bombarduoja Naples
Roma, spalių 23 — Bri

tai per 5 valandas bombar
davo Naples, Italijos mies
tą ir padarė didelius nuos
tolius. Užmušta 14 žmonių 
ir sužeista 27. Tai jau ant
ra į savaite Britu ataka. 
Pirmoii ataka jvvko spa
liu 16. Tuomet užmušta 12 
žmonių, sužeista 37.

Vatikanas Perka Drabužius 
Portugalijoje

spa- 
Roo- 
kad

I

Washington. D. C., snaliu 
, prasi- 

reikalavimus. Jeigu darb- dė jus Ašies karui, Rumu-
daviai gauna daugiau atly- niia buvo priversta at.iduo- 
ginimo už ansigynimo dar- ti Transylvanijos dalį Ven- 
bus, tai turėtų mokėti dau- 
giau ir darbininkams, nes 
pragyvenimo išlaidos žy-

Dabar, kada Rumuniios 
kareiviai kartu su vokie-

miai pakilo, ir darbininkai' čiais_kariauia prieš rusus, 
iš to, ka jie gaudavo prieš 
karą nebegali pragyventi.

tai Rumunijos valdžia ti
kisi lengvai ta kraštą at
gauti, ko gal būti negalėtu 
padaryti vėliau, pasibaigus 
karui.

Vatikanas, spaliu 23 — 
Pranešama, kad iš Vatika
no trys žmonės išvažiavo į 
Portugalija pirkti drabu
žiu Vatikano gvventoiams. 
nes Italijoje dabar jų ne
galima gauti.

Valdžios atstovai atsi-|

VOKIEČIAI RUOŠIASI
ŽIEMOSKAMPANIJAI

Berlynas, spalių 23 —•
Šiuo laiku Vokietijos na-j 
ciai susilaikė nuo didelių 
žygių Rusijoj. Sakoma, 
kad vokiečiai skubiai daro 
pasiruošimus karui per 
žiemą.

Pietiniame karo lauke i
vokiečiai
miestą.
Lankų veiksmus Maskvos' Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir 
apylinkėje. įklausykite programos iš WCCr' stoties, Ėoston, Mass.

Darbininku Radio Programa
v •

šeštadienį, spalių 25 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika 

i ir pranešimai oro bangomis pasieks Jūsų namus, p. A. 
■ J. Namaksy pasakys trumpą politinę kalbelę už kandi- 

užėmė Stalino i mayorus, dabartinį Bostono mayorą Maurice J. 
Sniegas sulaikąs! Tobin.
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Lietuvį Padalino Į Apskričiui

i 
I

kį Lietuvos savistovumo

Du Šimtai Lietuvaičių - Sodaliečių 
Dalyvavo Kongrese

“Draugas” spalių 20 d. jog vokiečiai ieško bet ko- 
laidoje paduoda Dr. Ance- kių pateisinimui priežas-. 
vičiaus kablegramą iš Ber- čių visai panaikinti bet ko- 
lyno. Rašo:
— Kaune ir Vilniuje pra- ir šešėlį ir tikisi suradę jas 
dėjo eiti vokiečių dienraš- savo “išdavime”).
čiai Kauener ir Vilnaer. A hrič;„Centrai 
Zeitung. Juodu leidžia Hi-. r
debrand leidykla, redaguo-l (Nacių nusistatymas lie
ja buvęs Memeler Dampf-I tuvių atžvilgiu taip pat pa-

Dr. Juozas Antanėlis,
i “Darbininko” metinio baliaus, 
kuris įvyks ateinantį šeštadienį, 
spalių 25 d. pirmininkas. Dr. 

boot redaktorius Marty-i aiški ir iš paskutiniojo j- Antanėlis yra Amerikoje gimęs 
nas Kakies. i sakymo, draudžiančio kei-lir auS«s-1x1 ubai ?raž.iai Uetu-

od-i i vičlrai Iralha Jie vra rmhliknsVon Renteln savo linkė-^1 gyvenamąją vietą), 
jimuose tiedviem dienraš
čiams pareiškia, kad jų 
uždavinys skleisti ir popu
liarinti revoliucines nacio- 
nalsocializmo idėjas nau
juose plotuose, kurie Fue- 
hrerio dėka įtraukti di- 
džiulin istorijos procesan 
kuriant Naująją Europą. ‘
Prieš Smetonos
Politiką

Pirmojo numerio Kaue
ner Zeitung Kakies griež
tai pasisako prieš buvusią 
Smetonos politiką, kuri jo 
teigimu linkčiojo Maskvai 
ir spekuliavo Londonu 
prieš Reichą, tuo būdu už
traukdama Lietuvai bolše
vizmo vergovę.

“Tas faktas”, rašo Ka
kies, “kad lietuvių tauta 
yra vokiečių pastangomis 
išlaisvinta iš bolševikų 
vergijos duoda vokiečiams 
teisę ir toliau vesti Lietu
vą į Naująją Europą”. -

Kaune išėjo “Amtsblatt šitiks svečius ir viešnias. Dr. P. mįs Spaiįų mėnesį Vilniuje 
dės Generalkomisars”. Ja- Luzackaitės ofisas, 400 Broad- 
me paskelbti visi jo sričių way, Cambridge, Mass. 
komisarų potvarkiai vo-Į pastebėti, kad Dr. P. Luzackai-, 
kiečių ir lietuvių kalbomis, tė kiek jai aplinkybės leidžia, ji tyta tokia maisto 
Ateityj visi potvarkiai busi darbuojasi lietuvių organizaci-' “ • 
skelbiami tik jame. Į jose. Ji yra nuoširdi “Darbinin-

(Iš pranešimų atrodo,!ko” skaitytoja ir rėmėja.

Kauno miesto ir srities 
komisaras išleido įsaky
mą, griežtai draudžiantį 
Kaune ir jo apylinkėse gy
venti tiems, kurie neturė
jo pastovios vietos gyventi

I

viškai kalba. Jis yra publikos 
labai mėgstamas solistas. Dr. 
J. Antanėlis yra optometristas 
ir turi savo ofisą, 515 E. Broad- 
way, So. Bostone.— 
1941 metų birželio 22 die
ną. Tatai netaikoma Rei
cho piliečiams.

(Kitaip tariant, vokiečių 
kolonizacijai durys atvi
ros).

Apskričių centrais pas
kelbti šie miestai: Alytus, 
Biržai, Kaunas, Kėdainiai, 
Kretinga, Marijampolė, 
Mažeikiai, Panevėžys, Ra
seiniai, Rokiškis, Seinai, 
Šakiai, Šiauliai, Tauragė, 
Telšiai, Trakai, Vilnius, 
Vilkaviškis, Ukmergė, Za
rasai.
Plinta girtavimas■*

Lietuvių 
Vilniuje, 

; Šimkaus, pradėjo 
sezoną, taip pat ir Vilniaus

Brockton, Mass. spalių 
23 — Lietuvių parapijų So
dalietės skaitlingai suva
žiavo čia į savo metinį 
Kongresą, kuris įvyko spa
lių 19 d. Šv. Roko lietuvių 
parapijoj. Autobusais ir 
automobiliais suvažiavo iš 
Cambridge, Lawrence, Lo- 
well, Nashua, Norwood, 
Worcester (Aušros Vartų 
parapijos); tai buvo at
mintina diena Brocktonie- 
čiams. Kaip buvo džiugu 
matyti virš dviejų šimtų 
geriausių lietuvių mergai
čių einant iš svetainės į 
bažnyčią išklausyti dešim
tą valandą šv. mišių!

Suėjusios į bažnyčią iš konomas - gaspadorius. 
dviejų šimtų krūtinių išsi
veržė Marijai meilės žo
džiai, giesmėje:
Marija, Skaisčiausia Leli- ke P- Sundukiene, vaišins svete- 
ja”. Kaip atsidavimo i 
pagarbos ženklą, Sodaiie- *r šaltais ar šiltais gėrimėliais.

Filharmonija 
vadovaujama 

žiemos

Naciai Prarado 35,000 Kareivių
Berne, Šveicarija, spalių žino tą žiaurų darbą atli- 

kad Mas- kęs.
Kas priveda jaunuolius

23 — Praneša, 
kvos karo jėgos tebesilai
ko stipriai prieš Vokietijos prie tokių baisių nusikaiti- 
nacių galingą karo mašiną, mų? Daug kartų buvo įro- 
Tačiau patys raudonieji dyla, kad geltonoji tvirki- 
prisipažįsta, kad jie turėjo nanti spauda ir judamieji 
užleisti vokiečiams Tagan- paveikslai išmuša 
rogos miestą, Dono basei
ne. Pranešimuose sako,! 
kad kautynėse dėl Tagan- 
rogos miesto užmušta ar
ba sužeista 35,000 vokiečių

’ kareivių. 
Vokiečiai 

žymesnių laimėjimų Mas- listus — perstato juos did- 
kvos karo fronte, bet jie! vyriais ir neleisti į tokius 

{tvirtina, kad Dono baseine kino, kur rodomi šlykštūs 
jie padarė žymų progresą, paveikslai.

Sakoma, kad Londone Valdžia taip pat neturi 
pakilęs optimizmas, kada leisti platinti tvirkinant 

, . . bešališki militaristai pa- spaudą ir rodyti šlv1 ir liūs.ir'viešnias skaniau valgiais reiškg jog vokiečiai guJ 

silpnėjo centraliniame 
(Maskvos) fronte.

Možaisko apylinkėje eina 
smarkūs mūšiai. Taip pat 
smarkūs mūšiai yra Kali
nino apylinkėje.

I

Sodaliečių Kongresų tik-'

Antanas Daukantas,
“Darbininko” metinių šokių e-

P-nas
A. Daukantas ateinantį šešta
dienį “Darbininko” metiniuose 

“Marija šokiuose su vyriausia šeiminin-:

tęs uždėjo ant Marijos Sta- p'nas A- Daukantas yra jaunas
tūlos vainiką. Kleb. kun. 
Jonas Švagždys, kuris ma
loniai leido Sodalietėms 
laikyti savo metinį seimą, 
atlaikė šv. mišias, 
mergaitės giedojo 
De Angelis”. Pamokslą pa-

ir energingas katalikiškose; 
draugijose darbuotojas. Ypač 
daug dirba “Darbininkui”. Taip
gi jis yra nuolatinis “Darbinin
ko” bendradarbis.

v • jaunuo
lius iš doraus kelio.

Taigi tėvai privalo žinoti 
ką vaikai skaito ir ką jie 
mato kine. Jie privalo 
drausti savo vaikams 
skaityti geltonąją spaudą, 

nepaduoda į- kuri idealizuoja krimina-
— — I — • - — - —

I

Dr. Paulina Luzackaitė,

“Darbininko” metinių šokių pri
ėmimo komisijos narė. Ateinan- Lietuvių teatras.
tį šeštadienį, spalių 25 d. ji pa-j Kauener Zeitungf žinio-

Visos
“Missa_ _ - J

sakė'kun?S. Kneižiš’Yai- slas Vra> , ^ad išauklėti iš| 
ke šv. mišių visos Sodaiie- SerU katalikių 
lės priėmė ' šv. Komuniją. Parapijoms vadus.
Jau buvo puse po vienuo- - .
likos, kada pamaldos baž- T
nyčioje pasibaigė; .... — 
valandos Sodalietės įšpas- ^P1^056’
uinkavo. .

Po pietų svarbiausioji se- kurios tilps , _________
sijų dalis buvo paskaitos. Sodaliečių skyriuje. Gali- 
Dorothy Day, kalbėjo mer- ma pasakyti, kad mes lie

mergaičių 
Visos

Jau buvo pusė po vienuo-

iki~tos apaštalauti savo pa- 
būti pirmutinė 

pagalbos ranka kunigams. 
Išnešta keletas rezoliucijų, 

. “Darbininke”

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- ^ų. 
talpose. *•**!»•

10 valandą ryto įvyks iškilmingos šv. mišios, ku
rias celebruos ir progai pritaikintą pamokslą pasakys 
kun. Dr. Juozas Vaškas, Kolegijos rektorius.

12 vai. bendri pietūs.
Po pietų bus einamos Kalvarijos a. a. Tėvelio Na

vicko paminėjimui.
Po Kalvarijų prasidės Seimo 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-j 
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų Įamži
nimo Seimu.

paveikslus. Pilies 
ga rūpintis, ka 

I leisti įstatymai di 
ti leisti ir platinti 
spaudą ir nedorus pav 
lūs.

Katalikų Bažnyčia nuo 
lat ragina tėvus, vyriausy- 

Kas Jj Privedė Prie Tokio b6s atstovus susirūpinti 
jaunimo auklėjimo reika
lais. Bet Katalikų Bažny
čia neturi galimybės pri
versti tėvus, piliečius ar 
vyriausybės atstovus, kad 
jie Jos nurodymų klausytų 
ir juos vykdytų.

Nusikaltimo? Į

Šiais laikais labai daug 
jaunuolių atlieka baisius 
nusikaltimo darbus. Štai 
trečiadienį, spalių 22 d. 
Cambridge teismas nutei
sė Raymond L Woodward, 
Jr., 16 m. amžiaus, mirties 
bausme už žmogžudystę. 
Tai baisus jaunuolio nusi
kaltimas. Jis pats prisipa-

i

__ r-------kad mes lie-, 
gaitems ‘apie katalikišką tuviai negalime kitų orga-: 
paštalavimą parapijose, ir nizacijų seimais taip pasi- 
Kun. P. Strakauskas, savo džiaugti, kaip Sodaliečių. 
gražioje paskaitoje ragino; Viena, kad į jokius seimus 
mergaites pasilikti ištiki- nesuvažiuoja tiek daug at- 
moms lietuvybei ir imti 
aalyvumą lietuvių parapi
jų veikloje.

Vakarinė programa susi
dėjo iš perstatymų Brock- 
tono ir Lowellio Sodalie
čių.

maisto kortelių išduota 
Reikia! 162,456 asmenims.

Vienam asmeniui nusta-
> norma 

savaitei: 50 gramų cuk
raus, 100 gramų sviesto, 50 
gramų taukų, 30 gramų 
druskos, 200 gramų mė
sos, 300 gr. kruopų, 400 gr. 

I miltų, 280 gr. duonos die- 
I nai; be to, vaikams iki 6 
metų 0.25 litro pieno die
nai, suaugusiems 0.25 litro 
degtinės mėnesiui.

Paskutiniu metu ėmė 
plisti naminės varymas 
Vilniaus krašte. Jau su-1 • Per Kauno radiją buvo
gauta 130 naminės bravo- perskaitytas straipsnis iš cializmo 

laikraščio “Į Laisvę”, pa- T ' "----
vadintas “Tautos traukia
si nuo bolševizmo”. Straip
snio santrauka skambėjo 
taip: Prieš 20 metų ne vi-Į 
sa Lietuva susipažino su 
bolševizmu ir todėl kai kas 

antras” vokiečių 18aIaj° turėti aiuzW dėl 
komunizmo idėjų. 1940 m.

stovų, o antra, kad tai bu
vo grynai Dievo meile per
imtas darbas. Sodaliečių 
Kongrese buvo aiškiai jau
čiama dvasia: “per maldą 
ir apaštalavimą laimėti 
sielas Kristui”.

Bolševizmas Yra Žiauriausia 
Valdymo Forma

I

i

Provincijos 
Administracija

Provincijos administra
cija grynai lietuvių ir di
desniuose miestuose yra 
vienas, ; 
valdininkas. A . . .

Lietuvos bažnyčiose du- N8?, Lietuvosgyventojai j- 
kart savaitėje vyksta pa- ’ 
maldos už bolševikų išga-|į 
bentus tautiečius, 
tuo tarpu nepavyko nu
vykti Lietuvon.

RAUDONOJO 
KRYŽIAUS 

VAJUS

sitikino, kad bolševizmas 
tikrai yra biauriausia ir 

Mani žiauriausia valdymo for
ma. Todėl šiandien visiems 
pasidarė aišku, kad komu
nizmas turi būti galutinai 
pribaigtas, kad nebelik
tų ne ženklo. Kremliaus 
apgavikai gyrėsi, nesikišią 
į tautinius klausimus.

Jiems, girdi, rūpįs tik so-
> įgyvendinimas. 

Lietuva irgi buvo apgauta 
Stalino pažadų. Bet jo sis
tema kaip sykis daugiau
sia naikina tautas. Stalino 
planas buvo išgrūsti lietu
vius į Sibirą, o Lietuvoje 
apgyvendinti kirgyzus ir 
kalmukus. Ta pati formulė 
buvo taikoma ir kitoms 
mažoms tautoms. “Visų 
mūsų tikslas turi būti ga
lutinis bolševizmo išnaiki
nimas, kad ateityje niekas 
jau nebepamatytų to, kas 
trukdo atskiroms tautoms 
gyventi”, skambėjo straip
snio pabaiga.

I

ICELANDO VALDŽIA 
REZIGNAVO

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

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Valdyba.
MarianapolisCollege. Thompson. C-opn. 1
Rugsėjo 26 d-, 1941 m. 1J 1 ot

Raudonojo Kryžiaus pirminin-l 
kas, Robert H. Hallorvell, pra
dedant šįmet lapkričio 11 d. 25 
metinį Raudonojo Kryžiaus va-įveikia ir vaistai ir reikmens rei- 
jų. kviečia kiekvieną kiek tik kalinga daug daugiau praplėsti, 
galima šį vajų labiau paremti. Kariuomenės ir Laivyno sani-

Amerikos Tautinis Apsigyni- tariniai punktai žymiai padidin- 
mas reikalauja didesnių išlaidų ti. Kadangi visur reikalinga žy- 
ir Amerikos Raudonajam Kry- miai išplėsti sanitariniai pasta- 
žiui. “Šiuos metus, sako ponas tai. reikmens ir tarnautojai, to- 
Robert H. Hallowell. mes turi-1 dėl reikalinga padvigubinti ir 
me pasiekti kulminacinį punktą. Raudonojo Kryžiaus vajaus Su
neš Raudonojo Kryžiaus prog- ma. ir reikalinga dvigubai di- 
rama reikalauna didesnių dar-’desnė visų parama.

bų. Darbai visur reikalinga pa
dvigubinti, Raudonojo Kryžiaus

Reykjavik, Iceland, spa
lių 23 — Vakar rezignavo 
Icelando valdžia. Nesusi
pratimai kilo dėl pakilimo 
pragyvenimo išlaidų, algų 
ir kitokių problemų, kurios 
iškilo Amerikos ir Britani
jos kareiviams užėmus tą 
salą.

Rezignacija įteikta tos 
salos valdytojui. Kol rezig
nacija bus priimta, valdžia 
pasilieka pareigose.

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at- 

• sidūrė teisme-

BT Jv« •Nuoširdžiai

z

’i

Per keletą savai
čių man teko lanky
tis po lietuvių kolo
nijas su dideliu I. J. 
Fox kailinių pasi
rinkimu. Mano atsilankymu daugelis ponių 
ir panelių pasinaudojo, įsigydamos puikius 
ir geromis sąlygomis kailinius. • Aš, nuošir
džiai dėkoju savo klijantėms už 
ko-operaciją. Taipgi prašau ir ateityje man 
ko-operuoti.

__ _____ s 
ž nuoširdžią I

Dabar kaip paprastai, būsiu krautuvėje, y 
I Taigi, atėjusios į I. J. Fox krautuvę, visuomet I 

i kreipkitės pas mane, kaipo šios firmos lie- | 
g tuvį atstovą. Per mane pirkdamos sutaupy 
| site 10 nuošimčių nuolaidos ir bus suteikia 
I mas Jums puikiausias patarnavimas. —

I
/:■}

Bernardas Koraitis.
t

> coe

Ali WASHINGTON STREET 

or Boston, .Mass. ris d
biDv-^ vuisi
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Nepriklausomybės Praradimas
Tautininkų Monopolis

t

* SiRyšiumi su mano straipsniu "Tautos tiks
las ir politinė orientuotė" bolševikų dienraštis 
"Vilnis” daro porą pastabų, kurios parodo nu
dėvėtą bolševikų taktiką: vergišką atsižadėji
mą savo nuomonės ir lakiejišką klusnumą duo
tiems iš viršaus įsakymams. Dalykas štai koks. 
Mano manymu, dabartinis kariaujančių valsty
bių susigrupavimas toks keistas ir painus, kad 
mums lietuviams gana sunku nustatyti tikslią 
orientuotę bei apsispręsti, kuriai kariaujančių 
pusių reikia simpatizuoti, ar teisingiau tariant, 
kaip viešai tuo klausimu pasisakyti. Jei prieš 
Hitlerį kariautų vien demokratinės valstybės, 
kaip antai Anglija ir Amerika, tai aišku, kad 
mūsų simpatijos kryptų vien demokratijos pu
sėn. Bet dabar į demokratijos stovyklą įsivėlė 
didžiausi demokratijos neprieteliai sovietai. 
Tad gi toks keistas "demokratijos” sąstatas iš
varo iš pusiausvyros sveiką galvoseną ir suda
ro, kaip savo straipsny išsireiškiau, nemažą 
galvosūkį, kurį nelengva išspręsti. Gi "Vilnis" 
jokio galvosūkio čia neįžiūri ir apsimetus ne
kaltu naivumu, taip byloja:

"Visiems padoriems žmonėms čia jokio 
galvosūkio nėra. Kas prieš fašizmą, tam vienas 
pasirinkimas — su demokratija, su Sovietais".

Jau nekalbant apie cinišką įžūlumą, kuriuo 
tie žodžiai kiaurai persisunkę, yra čia dar dvi 
stambios klaidos, kurias paprastai daro kietos 

V1^.za11 laukal bolševikų galvos: tai netikslus vartojimas žo-

Antcnsna Leščinskienė pirmoji šimtinę aukojo, ši mano auka ne paskutinė 
Ir kitur eina didelis bruzdėjimas. — brangiai tėvynei gelbėti.

------  Meldžiuos iš tikros širdies, 
Navickienė ir J. Budrikas kad Lietuva vėl būtų lais- 
po $10.00. va ir nepriklausoma. Esu

Roseland, III., Visų šven- tikra, kad brolių kraujas 
tų par. salėje spalių 14 d. ir ašaros nebus veltui...” 
buvo surengtos prakalbos, Pas mus ir daugiau 
kur kalbėjo dr. P. Vileišis džiugių žinių ateina, kad 
ir kun. K. Barauskas. Pra- ir kitose kolonijose 
kalbose dalyvavo nedau
giau šimto žmonių, o su
rinkta $72.08. Klebonas 
kun. J. Paškauskas aukojo 
$10.00, daugelis aukojo po 
vieną dolerį, o P. Rusteiky- 
tė, K. Draugelis po $5.00: 
J. Jagminas, I. Lecytė, 
Leškienė po $2.00.

Indiana Harbor, spalių 
12 d. kun. K. Barauskas 
sakė pamokslus šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioj ir čia surinkta 
$76.45. Kun. klebonas K. 
Bičkauskas aukojo $10.00, 
Gražina Steikūnaitė $3.00, 
Radienė $3.00, kun. Nau
džius $2.00.

Vajus eina visu smarku-'1 
mu. Mes tikime, kad Chi-t 
cagos lietuvius paseks ki-j 
tos kolonijos. Štai, Alek
sandra Brazinskaitė iš 
Philadelphia, Pa., prisius-! 
dama savo auką rašo: — 
“Prisiunčiu $5.75 Lietuvos 
reikalams. Kur labiausia 
reik, ten prašau paskirti.!

Rusai bolševikai tūks
tančius Lietuvos geriausių 
sūnų ir gražia usių dukrų 
išplėšė iš sa^os tėvynės ir 
nubloškė į tolimą Sibirą, 
kur baisus vargas ir skur
das lietuvį lydi kiekviena
me žingsny.

i

Baisus skurdas ir vargas: 
ištiko mūsų brolius trem- 

į tinius, kurie nenorėjo par
duoti savo lietuviškos ka
talikiškos širdies rusams 
bolševikams. Jie šiandien 
kenčia, o kenčia už tai, 
kad nenorėjo būti bolševi
kų pastumdėliais, o troško 
išlikti žmonėmis.

Šiandien iš tolimo Sibiro 
mūsų broliai lietuviai 
tremtiniai šaukiasi į Ame-1 
rikos lietuvius ir prašo, 
maldauja, kad mes jiems 
pagelbėtumėm ir išvaduo- 
tumėm iš bado nasrų.

Amerikos lietuvis gera
širdis, kuo gali — jis pa
deda. Prasidėjo didingas 
vajus tremtinių šelpimui. 
Visi jautriai šį darbą remia

i

Būtina ir norima sudaryti kažką bendro, 
centrinio, kas suburtų visus lietuvius didingam 

• tikslui — gelbėti Lietuvą. Esama ne tik gerų no
rų, bet ir bandymų buvo daryta. Tačiau visur 
ir visados kyšo partijų varžytinės: vieni kovoja 
už lovį, prie kurio vėl norėtų pritilpti, kiti už idė
ją, kiti vėl už kitokius savo reikalus. Kovos įkar
štis nutraukia jų dėmesį nuo užsibriežtojo tiks
lo — kaip gaila! Tautininkai kaltina katalikus, 
kad jie buriasi prie Federacijos ir būk tai jie, 
anot "Dirvos" redaktoriaus išsireiškimo, "buvo 
parišę tarybą ant šniūrelio ir norėjo tampyti 
taip kaip jiems patinka". Išsireiškimas nediplo- 
matingas ir nesąžiningas, siekiąs tiksliai ar ne
tiksliai suardyti vos užsimezgusį bendrą san
tykiavimą. Bėda, kad kai kurie tariamieji mūsų ir tiesia pagalbos rankas 
visuomenininkai nepajėgia nusikratyti vaikiš- kad mūsų broliai tremti- 
ko peštukavimo ir užsimerkę mostaguoja basliu *Jiaį bjjtų išgelbeti iš skur- 
bei kumščia, manydami sutriuškinsią savo o-į dabar neturime pro-
ponentus, o čia kaip tik užgauna bendrą reika- gos visus geraširdžius lie- 
lą, kurs šiuo atveju yra svarbių svarbiausias, tuvius amerikiečius išskai- 
nes sukasi apie Lietuvos ateitį.

Ar gi iš tiesų Federacija taip ir nori visus 
ant šniūrelio tampyti? Mes katalikai to tampy
mo nejuntame, kad ir jo pasigendame: verčiau 
kiek patampytų ir išjudintų. Mes tik žinome, 
kad Federacija yra stambiausias mūsų organi
zuotas vienetas. Jos neturėdami, būtume visiš
kai pakrikę, o ką verta pakrikusi minia, kad ir 
susidarytų iš vertingų individų? Tad Federaci
ja, kaipo organizuotas katalikijos kūnas, turi 
savo svarbą, su kuria bet kam tenka skaitytis. 
Ją paneigti bei iškoneveikti tai tas pat, ką įžeis
ti katalikų visuomenę. Federacijos engėjai tu
rėtų tai omenėje laikyti, kitaip, eidami virš Fe
deracijos galvos, jie nieko pas katalikus nepeš. 
Federacija nesiekia kažkokios išdidžios vado
vybės. Ji tik pagerbia proporcingumą — kieky
bėj ir kokybėj, t. y. žino, kiek turi žmonių ir kiek 
surenka aukų. Be to, ji turi ko geriausius norus 
ir daro visiems prieinamą pasiūlymą: kiekvie
nai partijai ar grupei, kokio ji plauko bebūtų, 
organizuotis kaip tinkama, rinkti aukų kiek pa
jėgia ir dėti jas ant Tėvynės aukuro. Tada vado
vybė susidarys savaime. Darbštumas, uolumas, j 
sumani organizuotė, grynas patriotizmas, pa
galiau aukų skaičius pastūmės priekin tą gru
pę ar partiją, kuri tais ypatumais pasižymės. 
Sėdinčioji ant ariamojo jaučio musė ir garsiai 
bešūkaujančioji: "mudu abudu arė va!" — bus 
vien praeities dalykas. Ar tai ne teisingas ir ne 
plačiamintis pasiūlymas bei planas? Rodos, 
taip aišku ir loginga. Tad tautininkai, užuot be- 
sikandžioję ir besispardę, terenka aukas visais 
jiems prieinamais būdais. Kai paaiškės aukų 
rezultatas, tada jau bus galima ir apie vadovy
bę pasikalbėti.

Dar trumpa pastaba apie kandžiojimą pa
bėgėlių ir vertimą atsakomybės už Lietuvos 
žlugimą ant krikdemų (krikščionių demokratų). 
Viens pabėgo pirmiau, kits paskiau, o trečias 
pasiliko, kad iš bolševikų paveržtų sau vadovy
bę... Kaip vaikiška ir neskanu! Ir visa ta, anot 
rusų, "jerunda" (nesąmonė) mėainama pagrįs
ti kažkokiais savanaudiškais tikslais! Jei kas 
turėjo savanaudišką motyvą, tai vienas stam
bus pabėaėlis, kurio pavardę visi aerai žino. 
Užuot kaltinęs kitus, verčiau pats muštųsi į krū-Į 
tinę. Tai būtų kur kas vyriškiau. Kai dėl nepri
klausomybes žlugimo, tai tas faktas įvyko tau
tininkams Lietuvą be valdant. Visos kitos parti
jos buvo likviduotos, tai kaip bet kuri iš jų galit
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visu 
smarkumu ruošiamąsi 
prie sėkmingo vajaus lie
tuviams tremtiniams su
šelpti ir padėti išvaduoti iš 
bado nasrų.

Tat visi į kilnų darbą. 
Mūsų pastangos prisidės 
prie brolių gyvybių išgel
bėjimo, kurios bus reika
lingos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės darbe.

Šiandien lietuviai trem
tiniai Sibire kas rytą ir 
vakarą dainuoja, o kai su
laukia iš mūsų pagalbą, 
dar balsiau su poetu Braz
džioniu traukia:
— Tėvyne, tavo pasaka man už. 

visas pasauly... ją seka visos 
pievos man. i ‘ ‘ 
mūs, kaip paukščiai tavo si
dabre tik tu viena kaip sau
le — gyva lig saulė vakaro 
būk miestuose mūs ir kai
muos!

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
2334 So. Oakley avė.,

Chicago, III.

V •

tyti, tai padarysime vė
liau, bet tik pabrėžiame, 
kad atsiranda taurių lietu
vių, kurie nesigaili paau
koti lietuviams tremti
niams iš bado gelbėti net 
po šimtinę! Gi va, Antani
na Leščinskienė, čikagietė, 
tauri moteris paaukojo lie
tuvių tremtinių reikalams 
$100.00. Jonas Gustainis iš 
Melrose Park, III., patiesė 
$25.00. Kiti čikagiečiai:— 
kun. Ig. Albavičius —$25.- 
00; Stulpinas — $25.00; po 
$10.00: St. Šambaras, Bal- 
zekas, Pivariūnienė, Jonas 
Brenza, Marijona Brenzai- 
tė, kun. K. Barauskas; dr. 
A. Račkus — $14.00. Po 
$5.00: Puplesis, kun. J. 
Prunskis, kun. A. Linkus, 
kun. A. Briška, kun. Kidy
kas, Juška, Bl. Kazlauskas, 
Švilpauskienė; adv. Gaays,

Spaudos Biuletenis
Tai Ponas M aišky Kalba

(Tęsinys) Roosevelto - čurčilio juro-
Nr. 3. Redaguojama Lie-'Je Pagimdyta laisvių akto 
tuvos Gen. Konsulato. New -“laisvė visam pasauliui”. 
York, N. Y., 1941 m. spalių 
10 d.

Tokia antrašte “Chica- kimą su akto 
go Tribūne” rugsėjo 25 d. niais principais 
įdėjo vedamąjį, kurį išver- kė: 
tę ištisai ir paduodame:

“Anthony Eden, britų’ 
užsienių reikalų sekreto
rius, pirmininkavo sąjun
gininkų pasitarime, atsto
vaujančiame okupuotųjų 
kraštų, Laisvosios Pran
cūzijos, Britanijos ir Ru
sijos vyriausybes.

“Pasitarimas prisilaikė

būti atsakinga? Ne, ponai. Išsisukinėjimas čia 
ne vietoj. Jis tik pabrėžia buvusiųjų valdovų 
liurbiškumą. Ant nepriklausomybės praradimo 
uždėtas tautininkų monopolis.

i “Ivan Maisky, Rusijos 
ambasadorius Londone,

i pranešė apie Rusijos suti- 
“Chica- kimą su akto “pagrindi- 

ir paša-
• v

i

džių "fašizmas” ir "demokratija". Sunku su
prasti, kodėl visi sovietų priešai bolševikų žody
ne vadinasi fašistais? Juk šiame rusų - vokiečių 
kare italų fašistai vaidina visai menką vaidme
nį. Bolševikus pliekia vokiečių naciai, o bet gi 
jų vardo komunistai niekad nemini. Ar gi čia 
ne įrodymas, kad naciai ir bolševikai esmėje 
yra giminingi, tarsi tos pačios bedieviškos šei
mos nariai, kurie laikinai susipešė už vietą prie 
lovio? O gal vokiečių vardo vengiama dėlto, 
kad šis karas yra ne kas kita, kaip milžiniškas 
teutonų su slavais susirėmimas? Kitais žo
džiais, dabar siaučia imperialistinis bei nacio
nalistinis karas. Bolševikų viršūnės puikiai tai 
žino, bet savo sufanatizuotus stupaikas tebe- 
gasdina fašizmo baubu, kaip sena boba mažą 
vaiką. Baubas tai baubas, bet kodėl ne naciai, 
o fašistai? Vis dėlto nenorėjimas vadinti priešą 
tikruoju vardu turėtų sudaryti nemažą galvo
sūkį, bet eiliniams bolševikams galvosūkių nė
ra. Juos išriša Stalinas, kurs visiems sovietų pi
liečiams duoda griežtą įsakymą: slušat i ne raz- 
suždat (klausyt, ne galvot).

Taip pat keista, kodėl bolševikai savinasi 
demokratijos iškabą. Gėdos jie neturi, tai netu
ri, bet vis gi nors menkiausiu smegenų judėsiu 
aalėtu bent tiek suvokti, kad nieks ju "demokra
tizmui" neįtikės. Apsimetimas perdaua iau ci
niškai juokingas. Jau nekalbant apie dešiniųjų 
pažiūrų žmones, paklauskite bet kokio kairio
jo socialisto, socaldemokrato, socialrevoliuciio- 
nieriaus ar net anarchisto, ką jie mano apie 
bolševikų demokratiją? Į tai jie aardžiai nusi
juoks ,nusispiaus ar nusikeiks, bet rimtai nė 
kalbėt nenorės apie komunistų "demokratišku
mą". Reikėtų parašyt ištisa knyga aoie neima- 

!noma vieno žmoaaus diktatūra sovietu satvar- 
koj. Ar ai lietuviškieji bolševikėliai nesupran
ta, kad kalbėdami apie sovietų demokratija, 
ant juoko save pastato? K.

!

“Sovietų Sąjunga gina 
kiekvienos tautos teisę 
nepriklausomybei ir jos 
teritorijos neliečiamu
mui, ir jos teisę sukurti 
tokią valdžios formą, 
kuri atrodo patogi ir rei
kalinga geresniam ska
tinimui ekonominio ir 
kultūrinio gerbūvio”.
“Tas bus su įdomumu 

skaitoma, ypatingai Suo
mijoje, Baltijos valstybė
se ir Lenkijoje, į kurią

K. Juozas Stalinas, Maiskio 
viršininkas (bosas—boss), 
įsiveržė su savo raudonąja ■ 
armija tuojau, kai tik Hit- 

, leris davė jam progą 
smogti į nugarą. Sovietų 
vyriausybės pažadai nuo 
valdžios pagrobimo 1917 
metais iki šiandien turėjo 
tiktai vieną patikimą žy
mę. Jie buvo sąmoningai 
nepatikimi. Tokia buvo ir 
yra komunistų doktrina, | 
kad bloga valia yra politi
kos priemonė. Rusų tezė 
laiko negarbinga elgtis 
garbingai tarptautiniuose; 
santykiuose.

“Rusų armija šiandien 
yra vienintelė armija Eu
ropoje, kuri kariauja prieš: 
Hitlerį ir jo bendrininkus. 
Britai nepadarė jokio 

. spaudimo, mesdami eks
pedicines jėgas per vande
nį. Winston čurčilis apie

teisinti tai svarbai, kurią 
norėjo pasiimti ponas Wil- 
sonas, pasakydamas, ko
kios taikos sąlygos turėjo 
būti. Jungtinės Valstybės 
tada pasiuntė du milijonu 
vyru į kontinentą ir dar 
ruošė kitus milijonus pa
siųsti papildomai. Jeigu 
Rusijai pasisektų sumušti 
Hitlerį, ką tada sakytų po
nas Stalinas ponui čurči- 
liui ir ponui Rooseveltui. 

j kai jie bandytu pradėti 
'taikos konferencija ir dik- 
! tuoti sąlvgas Ivg tai jie ten 
I nriklausvtų ? Rusiška tai
ka, kokią Stalinas duotų

Suomijos, kurią jis buvo 
atplėšęs”.

( Bus daugiau)
Apsigynimo Taupymo 

bonai gali būti užregis
truojami kiekvieno vardu 
atskirai arba dviejų vardu 
kaip partnerių, arba vieno 
individo vardu kitam, kaip 
labdarybė.

— Pirk Defense Bonus ir Zc.ik’.us—

praeitą, karą pasakė, kad Europai, būtų tokia pat,Britanijoj labai populiarus “V” for RAF Victory.
Štai ir merginos puošia savo krūtines su “V” for RAF, Amerikos dalyvavimas ja- kokią jis davė Baltijos val- 
Victory. me nebuvo ganėtinas pa- stybėms, Lenkijai ir daliai
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Apie Lietuvių Kultūrinio Instituto Veiklų

direktorius gavo eilę kvie
timų ir pasakė šias prakal
bas: 1. Chicago Heights 
Rotary Club, 2. Šv. Jurgio 

Čikagoj Federaci-

3. Paskaitos, prakalbos. Į mokėtų gerai mašinėle ra- 
Mėnesio laike Instituto’šyti,ir Xe^stl ** het?^ Į

•■■v ▼

FenktadieniSą Jžpalių 24a1941 _________

MAISKIO DEKLARACIJA IR 
PABALTIJO VALSTYBĖS

• Švedų laikraštis “Dagęns Nyheter” paskelbė Igno 1 
Jurkūno - Šeiniaus straipsnį — “Maiskio deklaracija ir 
Pabaltijo valstybės”. Straipsnio autorius, išeidamas iš 
ambasadoriaus Maiskio pareiškimo dėl Roosevelto- . 
Churchillio Atlanto deklaracijos, kad Sovietų Sąjunga ■ 
prisidedanti prie tos deklaracijos principų, išveda, kad 
sovietų Rusijos užsienio politikoje tartum įvykęs pasi
keitimas. J. Šeinius, cituodamas tą Maiskio deklara
cijos vietą, kurioje sakoma, kad Sovietų Sąjunga gi
nanti kiekvienos teisę į nepriklausomybę ir teritoriali- 
nį integralumą ir teisę pasirinkti sau socialines formas 
bei valdymo tvarką, nurodo, kad lietuviai, kaip ir ki
tos Pabaltijo tautos, turinčios teisę laukti, kad tas iš
kilmingas pareiškimas iš Sovietų Sąjungos pusės ne
paliks tušti žodžiai, bet tuojau stosis veiksmu, kad 
Kremlio vyriausybė pripažins Pabaltijo respublikų ne
priklausomybę’, kurią jos turėjo iki 1940 metų birželio 
15 d. ir atšauks “pagalbos paktus”, primestus toms 
valstybėms smurtu 1939 metų rudenį. Nors sovietai 
dabar vargu galėtų parodyti geros valios ir bent dali
nai atitaisyti skriaudas. Pirmučiausia, sovietai galėtų 
bent atstatyti savo teisėse ir funkcijose teisėtas vy
riausybes, veikusias iki 1940 m. birželio 15 d. Tai, pa
sak Šeiniaus, nesunku būtų padaryti, nes beveik visi 
vyriausybės nariai ir net aukštesni valdininkai yra de
portuoti į Rusiją. Sovietų vyriausybė galinti ir priva
lanti grąžinti Pabaltijo valstybių vyriausybėms visas 
tų kraštų valstybines ir privatines lėšas, kurios su ki
tokiais tautos turtais “nacionalizavimo įstatymais” 
1940 m. liepos mėnesį buvo paimtos į sovietų iždą ir iš
vežtos į Maskvą. Be to, sovietų vyriausybė privalanti 
tuč tuojau paliuosuoti visus lietuvius, latvius, ir estus, 
kurie dešimtimis tūkstančių buvo išgabenti į sov. Ru
siją ir ten gyvena didžiausiame skurde kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Visiems tiems nelaimin
giems turėtų būti suteikta pagalba ir pakenčiamos gy
venimo sąlygos iki karo pabaigos. Anglija, kuri laiko 
Sovietų Sąjungą savo aliantu, turėtų atkreipti į tai 
sovietų dėmesį.

Macey’s Department Store, ne- 
aplenkėm nei Gimbell nei Sterns 
krautuvės ir nutarėm, kad mūsų 
Chicagoj yra geresnės, nes ir 
čia nieko pigiau negalima gau
ti. Popietėj nuėjom į Hayden’s 
’lanetarium pamatyti ant šių 
apvalų lubų, kas dedasi ant dan
gaus nakties metu. Susėdus vi
siems apvalioj salėj, pamažu 
jradėjo šviesos temti kol nepa-j 
sidarė naktinė tamsa ir pakėlus 
jalvą bei pažvelgus į lubas ne
nori tikėti, kad randiesi po pa
stoge ,o ne po mėlynu vasaros 
nakties dangum. Čia Mėnulis, 
Žemė, Neptūnas bei kitos plane
tos užima savo paskirtas vietas 
bei žvaigždžių žvaigždės iš taip' 
toli bežiūrinčios į žemę mirkčio-i 
ja ir visos nakties dangaus dra
ma yra atvaizduojama prieš a- 
kis. Čia irgi parodo, kaip pasi
keičia dangaus keturiems sezo
nams. Šis planetarium man at
rodė panašus į mūsų Chicagos! 
Adler Planetarium.

Sugrįžę viešbutin bei atsisvei
kinę su dviem, kurios jau aplei
džia New Yorką, lyg ir nudžiu- 
gom pamatę, kad iš Brooklyno 
atvažiavo mūsų kitos dvi keliau
ninkės, kurios ten vakar apsigy
veno pas gimines. Pavakarienia
vę, visos sykiu viešbuty, ėjom 
taip sau pasivaikščioti ir netoli 
nuėjom, nes pradėjo lynoti, tad 
sugrįžom viešbutin su joms, pa-j 
sikalbėję atsiskyrėm.

Nors ir antradienis, rugp. 12:
d., bet mes vis nerimstam ir j Iš čia nuėjom aplankyti bei 
skubiai žingeidaujamų vietų • pamatyti New Yorko garsiąją 
ieškom. Susitikę su mūsų dviem’ Šv. Patriko katedrą, kuri yra 
Chicagietėms. kurios dabar'sakoma, apart Šv. Petro kated- 
Brooklyne gyveno, visos ketu-j ros Romoje, yra gražiausia pa- 
rios nutarėm eiti pamatyti Ro-

Mary Joye Baird išrink
ta “Smile of Beauty”, 
dėl, kad ji turi gražius 
dantis. —--

į ko Southern California

I. Organizacija 
užbaigta.
Organiacinį periodą L. K. 

Institutas pabaigė. Pačio
je pradžioje Instituto na
riais bendradarbiais įstojo
ir savo raštais paramą ParaP- 
pažadėjo šie asmenys: K. Jos skyriui, 3. Chicago Ro- 
Baltromaitis, kun. J. Bo-' tary Club, 4. Northwestern 
gušas, dr. Pr. Galinis, pulk.! University medicinos pro- 
K. Grinius, Denie Jonaitie-! R°und Table, 5.
nė, adv. K. Jurgėla, dr. J. 
Raymond - Rymavičius, 
prof. dr. A. Senn, prof. dr.
J. Stanton, Vytautas Sir
vydas ir K. Pakštas.

i j
Taigi Institutas jau turi

anglų kalbą. Kandidatai 
prašomi atsiliepti telefonu 
Midway 1605, rytais 8—10 
vai. arba laiškais Instituto 
direktoriui.
6. Institutu susidomėji

mas auga
nors pats Institutas dar 
nespėjo tinkamai išsigar- 
sinti ar darbais užsireko- 

: menduoti. Užsimezgė jau 
santykiai su Šiaurės ir

; Joliet University Club ir 6.
I Kat. Federacijos Čikagos
I apskričio susirinkimui Au
šros Vartų parap. salėje. Centro Europos tautomis, 

Sekamos prakalbos nu- su jų žymesniais žmonė- 
matomos Šv. Jurgio parap.

vienuolika narių bendra- salėje žuvusių ateitininkų
» •. ... i . a 1Q rl

v • darbių, bet dar neturi na-

mis.
Reiktų tik savųjų dides

nės, geriau organizuotos 
materialinės paramos. Ins
titutas savo programą 
vykdys stovėdamas aukš
čiau srovinių interesų ir 
numanydamas tarnaująs 

Northwestern University. visos tautos kultūrai ir jos 
nepriklausomybei. Ta< In
stitutas ateity tikisi' 
patriotinių grup* 
moralinės, bet: 
linės paramos, 
numato eilę galiu 

isitarti su geros vau

minėjime spalių 19 d.,
Ta išrinkimą atli- rėmėjų nei garbes na- Mark White Sq. saleje lą išrinkamą am y ° , ■ 9Qth . TialaUd ę.f x(prie 29th ir Halsted St.)

spalių 24 d., 8 vai. vak. te- 
t „ „_________ I ma ‘The Origin of the Lith-

mininkais priešaky: 1. Lie- uanian Nation’, o gi vėliau j__ • _ i__ii__  • įrz__ z.-__ i TTnitrovaifir

Statė Dental konventionie-1 Instituto darbai paskirs- 
riai - seimininkai. ■ tyti į tris sekcijas su pir-i

rą dalį vandenio ir tame vande- tuvių kalbos ir literatūros 
nyje plaukiojo vandeniniai jūrių sekcijos pirmininku yra 
liūtai “sea-lions”. Priešaky prof. dr. Alfred Senn; 2. 
šio fontano yra gražiai įrengta Lietuvos istorijos sekcijos 
vieta su švariai užtiestais sta- pirmininku — prof. dr. Jo- 
lais, kuriuos pridengia tik dideli nas Stanton; 3. Lietuvos 
lietsargiai ir čia galima atsisės- geografijos ir jos tarptau- 
ti pavalgyti .atsigerti bei pailsę- tinių santykių sekcijos 

■ ti. Tas visas įrengimas sudaro pirmininku — K. Pakštas. 
! gražią įspūdingą išvaizdą, ypa- Visi trys pirmininkai su
tingai žiūrint žemyn nuo gatvės, daro tarybą arba Advisory 

. Iš čia nuėjom aplankyti bei Council.

atsiras

i

I

i

4. Seminarai
studentams

jau prasidėjo Internatio- 
nal House, Chicago Uni- 
versity. Užsirašyti galima 
ten pat pas studentą P.
Baltinį, 1414 East 59th St., tuviais ir iš vien dirbti. 
telefonas 8200. Sekamas tinės kultūros ir nepi. 
seminaras bus ketvirtadie- klausomybės kovų srityse.

• v

’l

nį, spalių 23 d. 7:45 P. M., 
Tikimasi, kad ir daugiau!International House, 
__ ,___pasiryžimų Insti- ^00in B, antrame aukšte, 

tuto nariais įsirašyti ir lie-SI seminarą priimami stu- 
tuvių kultunnį gyvenimą;

šauly. Viduj, katedros didysis Pagyvinti-

Toliau autorius cituoja kitą Maiskio deklaracijos Ckefeller Center, kuris išrodo it altorius nėra pačiame gale baž- 2. Pirmoji knygele, 
vietą, kur sakoma, kad Sovietų Sąjunga visuomet pa- “Otelis, susideda iš 12 namų, nyčios kaip kitose, bet yra pu- “The Destruction and 
smerkdavusi kiekvieną tautos suverenumo pažeidimą kurie stovi ant dauS ake’ siau vidurio’ 0 už didžioJ° alto- Resurrection of the Baltic

“The Destruction

užpuolimu ir kiekvieną pasikėsinimą iš užpuolančių lr 14 Mmes‘ Vienas iš šių mūnjjriaus bei abejuose katedros šo- Statės” jau spaudoje ir 
valstybių pusės primesti kitoms tautoms savo valią ir turi 70 auk*»’ wd čia randasi ”uose randasi dar 16 mazesnių. pradėta rinkti. Joje tilps 
stato klausimą, kaip gi suderinami tie dėsniai su sovie- ... __
tų politika, vesta nuo 1917 metų. Raudonasis “pučas” Rockefeller < 
Suomijoje 1918 metais tokiu pat būdu inscenizuotas d,dels aikšt4. ku^ yetata , 
“sukilimas” Pabaltijo valstybėse, Kaukazo respubliko-U^ apie du aukštu gilumo j, 
se ir Ukrainoje 1918-20 metais parodo visai ką kitą. Tik yra taip ištaisyta, kaip koks 
didžiausiomis pastangomis Pabaltijo respublikoms parkas, apsuptas aukštais mū- 
pavyko išlaikyti savo nepriklausomybę kovoje prieš ro namais, čia. šioje plazoje. 
Maskvos raudonąją armiją. Kaukazo respublikos ir randasi didelis fontanas, kuris 
Ukraina žlugo. Vėliau irgi iš .sovietų pusės buvo ban- švirkščia vandenį net 18 pėdų į 
dyla primesti laisvę mylinčioms Pabalti jos tautoms aukštį. Tame fontane yra van- 
svetimą valią, socialines reformas ir valstybinę san- denpuolis, kuris puola lyg tri- 
tvarką.

Prieš vienerius metus sovietų Rusijos vyriausybė 
ir jos agentai užsieniuose bandė aiškinti pasauliui, kad 
Pabaltijo tautos pačios pageidavusios prijungimo prie 
sovietų Rusijos ir kad jos buvusios be galo laimingos, 
kad tasai pageidavimas buvo patenkintas. Kaip tai į-Į 
vyko tikrenybėje, dabar visiems žinoma, ir iš sovietų 
pusės dabar jau apie tai daugiau nebekalbama. Po to 
kai lietuvių tauta pergyveno po bolševikų rėžimu neiš
pasakytą terorą, Kremlio viešpačiai negali reikalauti 
iš lietuvių tikėti bolševikų iškilmingais pažadais. Lie-| 
tuviai tiki, kad bolševikai bus priversti respektuoti lie-Į 
tuvių ir kitų tautų teises būti nepriklausomais, grą
žinti tai, ką Maskva pagrobė iš lietuvių 1939-1941 me
tais ir atlyginti už visas žalas.

Savo grobuoniška politika Sovietų Rusija pati pri
vedė save prie tos padėties, kurion ji dabar atsidūrė.! 
Jei Rusija būtų palikusi Suomiją, Pabaltijo respubli
kas ir Rumuniją ramybėje, tai ir Rusijos padėties da
bartiniame konflikte su Vokietija būtų kitokia ne tik 
užsienio politikos, bet ir grynai strateginiu atžvilgiu.

pidusia, dujc
jų altorių. Po didžiuoju alto-nemaža informacijų ypač 

i Lietu-pasilinksminimų centras. Vidu- rium ir priešais 5 mažesnius ai- apie moderniosios 
centro randasi torius, yra Kardinolų laidojimo vos kultūrinius laimėji-

. sklgpas kuriame amžinai ilsisi mus. Jį bus arti 45 pusi.

jais laiptais žemyn ,o aplinkui 
tą fontaną bei vandenpuolį yra 
užtvanka, kuri sulaiko tam tik-

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

to puiki bažnyčia, kurioje dar- 
Į buojasi Kapucinai Pranciško- 
' nai, ir nors jau buvo beveik pu-j 
siaudienis, bet išklausėm ką tik

Išaušus saulėtam pirmadienio pradėtų mišių, išbuvom palai- 
rytui, rugp. 11 d., mes keturios, minimui ir dalyvavom Stebuk- 
kurios buvom likę viešbuty, nu- lingo Medalikėlio novenoje daly- 
tarėm eiti apžiūrėti New Yorko vavom. Dvi mūsų 
didžiausias krautuves, ir taip 
beeinant negalėjom įspėti, kaip 
visi žinojo, kad mes esam tik 
lankytojos, nes nebuvo galima 
atsiginti visokių ekskursijų siū
lymų. Pamatę bažnyčią. įėjom 

.vidun. Tai būta šv. Jono Bapiis- Avenue krautuvę.

keliauninkės 
jautėsi it pasistiprinę dvasiniai, 
nes tą pavakarę jau turėjo ap
leisti New Yorką — viena va- ’ 
žiuoti į Vyčių seimą Pittsbur- 
ghan. kita Chicagon į namus.

Apvaikščiojom Saks Fifth Į 
buvom ir'

dentai ir šiaip inteligentai,1 
norį papildyti savo litua
nistines žinias. Po paskai
tos būna paklausimų, dis
kusijų.
5. Institutas dar neturi ' 

sekretoriaus,
tad sunku yra išplėsti susi
rašinėjimus. Sekretorųii 
numatoma apie 4 — 5*val. 
darbo į dieną ir $60 atlygi-

Kazys Pakštas,
Liet. Kult. Instituto 

direktorius. 
1941 m. spalių 17 d. 
6017 S. Kenwood Avė 
Chicago, III.

•9

7 kardinolai, paskutinis čia pa- Kaina vieno egz. — 30c., už nimo į mėn. Reiktų, kad
1 i z4 c vi ACAM i o V i V'ZIS' i’ O y*/4 1 _ * -M Z\Z\ r?>rt/x z\/-i T • w« 1 1laidotas neseniai miręs Cardi-. 1QO egz. $20.00. Ligšiol tik 
nal Hayes. Tą skiepą galima pa- vienas kun. J. Karalius jos 
matyti tik užėjus už didžiojo ai- užsisakė savo parapijai 
toriaus ir čia nereikia gauti spe- 200 egz. Skubiai laukiama 
cialaus leidimo, kad jį pama- kįtų užsakymų, kad žino- 
čius, kaip kad reikia daryti Bal- tume kiek jos spausdinti. 
timorėje. Ypatingai dėmesin -
krinta čia pavyzdinga forma, iš lauko, taip ir iš vidaus suda- 
kad visi altoriai, regis padirbti ro žmogui vaizdingą, gilų ir 
iš baito marmuro. Katedra, kaip dvasinį įspūdį. (Bus daugiau)

Villiam J. Chishokn i
Į GRABORIUS
i "Asmeniškas Patarnavimas”

: 331 Smith St.,
i Į PROVIDENCE. R. Į.
t Į Telephone:
1 Į Ofiso: Dexter 1952
![ Namų: PI. 6286
1

Mūsų Rudens lempos lau

Nepraleiskite šio pasirinkimo gražių lempų, da
bar jums yra Ubai prieinamos kainos.

Ar Jūsų Yra Geros Akys?
Jei jūs galite matyti aiškiai ir ge

rai, jūs esate laimingi. Tačiau, statis
tika parodo tik mažą skaičių tokių 
žmonių. Iš 20 metų amžiaus 1 iš 3 
turi silpnas akis; iš 30 m. amžiaus 
1 iš 4; ir virš 50 m. amžiaus 1 iš 10 
žmonių turi nesveikas akis.

Vienas iš geriausių būdų apsaugo- ; 
ti jūsų regėjimą ir išlaikyti sveikas 
akis — turėti gerą šviesą savo na
muose.

U
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tintame Apsigynime. mO-
SU 1
nai sutinka fu

filis. -----
pultai Rezervų
Valdyba-

a->d t«r 
•ubieet to chor 

wi»hout notis

Skaityti patogiai, reiškia — turėti 
gerą šviesą kiekvienoje lempoje, nes 
ištikrųjų tas kainuoja labai mažai. 
Taigi, kodėl rizikuoti savo akimis ?
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Table lomą
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
4. Kristaus Tikėjimas

Jėzaus Kristaus Evangelijoje pasiektasis Apreiš
kimo aukščiausias punktas yra galutinas ir įpareigo- 
jąs visiems laikams, šitas Apreiškimas nepripažįsta 
jokių žmonių išgalvotų papildymų, nei jokio pakaita
lo sau ir jokio savęs pakeitimo prasimanytais “apreiš
kimais”, kuriuos kai kurie šių dienų vadai nori pasi-i 
semti iš taip vadinamojo kraujo ir rasės mito. Nuo to 

. laiko, kada Kristus, tas Pateptasis įvykdė atpirkimo 
aktą, sugriovė nuodėmės viešpatiją ir pelnė mums ma-' 
lonę tapti Dievo vaikais — nuo to laiko čia žemėje 
žmogui nėra kito vardo, kuriuo jis galėtų išsigelbėti, 
tik Jėzaus vardas. Nei vienas žmogus — kad jis ir tu
rėtų visą mokslą, visokį galėjimą, kad ir visa šios že
mės galybė jam priklausytų negali ant kitokio pama
to statyti kaip ant to, kuris jau yra padėtas Kristuje., 
Ir jei kas šventvagiškai begalinį esminį skirtumą tarp: 
Dievo ir kūrinio ,tarp Dievo - Žmogaus ir žmogaus pa
neigdamas išdrįsta statyti kurį nors mirtingąjį, kad ir 
visų laikų didžiausias jis būtų, šalę Kristaus ar dar 
aukščiau ir prieš Jį, tas turi leisti sau pasakyti, kad jis 
melagingas pranašas, kuriam yra taikomas šis Šv.| 
Rašto baisingas pasakymas: “Kuris danguje gyvena 
juokiasi iš jų” (Ps. 2, 4).

Tikras Bažnyčios Tikėjimas
Tikėjimas į Kristų neišliks grynas bei nesuklas-j 

totas, jei nebus paremtas ir saugojamas tikėjimu ir: 
Bažnyčia, kuri yra “tiesos šulas ir tvirtumas”. Kris
tus, per amžius gerbtinas Dievas, pats šį tikėjimo šulą 
oastatė. Jo įsakymas klausyti Bažnyčios, Bažnyčios 

džiuose ir įsakymuose girdėti Jo paties žodžius ir į- 
mus, yra privalomas visų laikų ir kraštų žmo

nis.
Išganytojo įkurtoji Bažnyčia yra viena visoms 

tautoms ir valstybėms. Po jos skliautu, kuris kaip Die
vo skliautas visą pasaulį gaubia, yra vieta ir tėvynė 
visoms tautoms ir kalboms, yra vietos įvykdyti ypa
tingiems Dievo Kūrėjo ir Išganytojo paskiriems žmo
nėms bei jų bendruomenėms duotiems savumams, ga
bumams, uždaviniams ir pašaukimams.

Motinos Bažnyčios širdis yra pakankamai plati, 
kad suprastų Dievo norimą tokių savotiškumų bei ga
bumų išvystymą ir kad tokiame išvystyme labiau ma
tytų įvairumo gausumą negu susiskaldymo pavojų. Ji 
džiaugiasi pavienių ir tautų dvasiniu kilimu. Motiniš
ku džiaugsmu ir išdidumu jų tikrai vertinguose laimė
jimuose ji mato auklėjimo vaisius ir pažangą, kuriuos 
ji laimina ir paremia, kur ir kada ji tai gali pagal Die
vo įsakymus taip padaryti. Bet ji taip pat žino, kad ši
tai laisvei nurodė ribas amžinojo Dievo įsakymas, ku
ris leido ir įkūrė šią Bažnyčią josios esmėje kaip nesu- 
skaldomą vienybę. Kas prieš šią valstybę ir nesuskal- 
domumą kėsinasi, tas Kristaus nuotaikai ima vienų 
tų deimantų, kuriais pats Dievas ją apvainikavo; tas 
paveda statybininkui, kuriam dangiškasis Tėvas jokių 
įstatymo įgaliojimų nėra suteikęs, tikrinti bei persta
tinėti amžinais pagrindais besiremiantį Dievo rūmą.

Bažnyčiai Dievo suteikta pasiuntinybė, kuri žmo
nių tarpe pasireiškia ir per žmones reikštis turi, kar
tais gali būti skaudžiai aptemdyta per žmonių silpny
bes, kurios kada-ne-kada vis iš naujo kaip tos piktžo
lės išdygsta Dievo karalystės kviečiuose. Kas žino Iš
ganytojo žodį apie papiktinimą ir piktintojus, tas ir ži
no kaip Bažnyčia bei kiekvienas turi galvoti apie tai, 
kas buvo ir yra nuodėmė. Bet kas dėl šito smerktino 
nesuderinimo tikėjimo ir gyvenimo, žodžio ir veiksmo, 
elgesio ir intencijos pas atskirus, kad ir daug tokių 
būtų, užmiršta ar net sąmoningai nutyli apie begalę 
faktų tikro doringumo, pasišventimo, artimo meilės, 
didvyriško šventumo siekimo, tas parodo savo apgai
lėtiną aklumą bei neteisingumą. Kai pagaliau paaiš
kėja, kad tas, kuris griežtą mastą taikė nesikeičian
čiai Bažnyčiai, čia pat jau jį pamiršta, kai eina reika-1 
las apie kitos rūšies bendruomenes, kurios jam iš sim-‘bus sakomas tai iškilmei pritai 
patijos ar intereso yra artimos, 
užgautu nekaltybės jausmu jis atrodo giminingas 
tiems, kurie, Išganytojo skaudžiu žodžiu betariant, 
už krislo savo brolio akyje nemato rąsto savo akyse. 
Bet nors ir kaip menka bebūtų intencija tų, kurie ieš
kodami Bažnyčioje žmogaus silpnumo apraiškų, iš to 
daro sau amatą, dažnai net niekšingą biznį; nors Baž
nyčios tarno galia glūdi Dievuje ir nepareina nuo jo 
paties dorinio aukštumo, tai vis tik nei vienas laiko
tarpis, nei vienas paskiras žmogus, nei viena bendruo
menė nėra atpalaiduoti rimtai perkratinėti savo sąži
nę, nėra laisvi nuo būtino tyrimo ir pagrindinio atsi- 
jaunijimo dvasioje ir darbuose.

i

I

KUN. J. KARALIUS,
Jurgio lietuvių parapijos klebonas, Shenandoah,Šv.

Pa., įžymus katalikiškos spaudos rėmėjas.
Šv. Jurgio lietuvių parapija įsteigta 1891 m. Turi 

bažnyčią, vienuolyną, ir mokyklą, kurioj mokosi apie 
400 vaikų. Mokyklai vadovauja Seserys Kazimierietės. 
Mokyklą įsteigė dabartinis tos parapijos klebonas, 
kun. J. Karalius.

Parapija pergyveno daug audringų metų. Kun. J. 
Karalius su nuoširdžių parapijiečių pagalba visas kliū
tis nugalėjo. Dabar parapijoj yra tikra vienybė ir pa
vyzdinga tvarka. Kleb. kun. J. Karaliui pagelbsti uo
lūs vikarai kun. Dr. K. Batutis ir kun. J. Degutis.

Parapijos Auksinio Jubiliejaus proga sveikiname 
Dvasios Vadus kunigus, ypač kleb. kun. J. Karalių, pa
rapijos įkūrėjas, jei iš jų nors vienas dar turi progą 
pasidžiaugti savo darbu, ir bendrai visus parapijiečius 
Lai Dievulis laimina Šv. Jurgio lietuvių parapiją!

Shenandoah Lietuvių Parapijos 
Klebono Laiškas

St. George’s Rectory 
129 S. Jardin Street 

Shenandoah, Pa.

Spalių 16 d., 1941 m

Malonūs Parapijiečiai:

Sekmadienyje, spalių 26 d. 
1941, mūsų bažnyčiai sukanka 
50 metų nuo dienos pašventini 
mo kampinio bažnyčios akmens 
Reiškia penkdešimtinės sukak 
tu vės — auksinis Jubiliejus 
Didelis ir svarbus tai įvykis 
Norime tad tinkamai jį paminė
ti. Todėl nuoširdžiai kviečiame | 
26 d. spalių jungtis su mumis: 
padėkos maldoje Visagaliui Die
vui už visas mūsų parapijai ii 
jos žmonėms suteiktas malone.

Virš minėtoje dienoje bus at 
našaujamos penkelios Padėkoi 
Mišios įprastu sekmadienio lai 
ku. Sumą laikys kun. Juozas Če 
pukaitis. Jam asistuos kun. Juo 
zas Šukevičius ir kun. Juozas 
Gaudinskas. Visi trys mūs para
pijoje gimę ir mūs bažnyčioje 
krikštyti. Prie kiekvienų mišii

dienyje. spalių 28 d. 9 vai. bus 
laikomos gedulingos mišios, su 
asista. už sielas mirusių kuni
gų a. a. kun. Andriaus Strupins- 
ko, kun. Petro Abromaičio ir 
kun. Simono Pautieniaus. Po 
mišių bus pamokslai. Prašome 
ir raginame visus šios parapijos 
narius, kurie tik galite šių mi
šių už mirusius parapijiečius ir 
kunigus išklausyti.

Iš anksto tariu nuoširdžiausią 
ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu prie parapijos Jubiliejaus 
iškilmingumo prisidėsite.

Melsdamas Aukščiausio Jums 
daug gausių Dievo malonių ir 
visokeriopos palaimos. ' pasilie
ku

Jūsų Kristuje.
Kun. J. A. Karalius.

AČIŪ! AČIŪ! AČIŪ!

X-tojo Šv. Pran. Vien. 
Rėmėjų Seimo Daly
viams bei Propaga- 

toriams

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Dievo įstatymus žmogus gali pakeisti?
2. Kokia yra Bažnyčios pasiuntinybė?
3. Ar Bažnyčios įsakymų reikia visiems klausyti ?
4. Ar žmoj
5. Ar visi tikėjimai yra lygiai geri ?

nyęios įsakymų r 
gui leista pasirinkti tikėjimą ?

tai su savo tariamai! kintas pamokslas. Sumos meti 
' bus prelatas J. J. Heir, J. E 

Kardinolo atstovas. Raginame 
kad Jubiliejaus dienoje visi ei 
tumėt prie

Su šiuo 
Jubiliejaus 
liūs. Prašome, 
asmuo duotumėt 
kaip 50c. Jubiliejaus kolektos. 
Kaip žinote šiais metais turėjo
me nepaprastai dideles išlaidas: 
kapinių tvoros, mokyklai ir vie
nuolynui pečiai ir klebonijos 
pataisos, etc. Turime užsilikusių 
arti dviejų tūkstančių skolų. Ju
biliejaus kolekta eis atmokėji- 
mui toms skoloms.

Pirmadienyje, spalių 27 d.. 9 
vai. bus laikomos gedulingos 
mišios su asista už sielas miru
sių šios parapijos narių. Antra-

šv. komunijos, 
laišku prisiunčian 
kolektai konvertė- 

kad kiekvienas 
ne mažiau l

Lietuvišku nuoširdumu reiš
kiame Jums padėkos žodžius už 
parodytą prielankumą ir užjau
timą mūsų reikalams. Esame be 
galo dėkingos kun. klebonams, 
kurie savo parapijose ragino 
draugijas bei pavienius prisidėti 
prie šio seimo sėkmių, ir tiems, 
kurie dalyvavo seimo posė
džiuose ir teikėsi tarti pagyrimo 
bei paraginimo žodžius seimo 
dalyviams. Esame taip pat dė
kingos seimo delegatams, kurie 
nebijo nė vargo nė išlaidų, kad 
tik dalyvavus seime ir savo pa
tarimais bei auka prisidėjus 
prie pagerinimo vienuolijos fi
nansinės padėties. Dėkingumas 
taip pat priklauso kun. kapelio
nui J. Skripkui ir centro valdy
bai, kurie padėjo planuoti ir 
ruošti šį seimą. Ir pagaliau, dė-

Didžioji Parapijos Eucharistinė 
Šventė

40 Valandų garbinimo atlai
dai, didžioji parapijos metinė 
Švč. Sakramento šventė, prasi
dėjo sekmadienį, spalių 19 d. 11 
vai. ryte. Kun. dr. Mendelis at
našavo šv. mišias. Jam pagelbė
jo kun. Antanas Dubinskas ir 
vienuolis tėvas O’Connell. įžan
ginį pamokslą pasakė tėvas 
Pranciškonas iš Lietuvos kun. 
Justinas Vaškys.

Didysis bažnytinis choras, va
dovybėje Gerardo Kaprišiūno, 
didingai giedojo šv. mišių metu. 
Išstatymo procesija buvo begalo 
įspūdinga. Neužmirštamą vaiz
dą piešė mokyklos sodalietės, 
pasipuošusios ką tik įgytais so- 
dalicijos ploščiais ir kepuraitė
mis.

Grįžtant kunigui prie alto
riaus su Švč. Sakramentu jos 
sudarė garbės sargybą viduri
niam bažnyčios take, tarytum 
kokia kariuomenė. Mažytės gė-

I

kojame visiems, kurie aukomis, 
laiškais ir telegramomis sveiki
no seimą. Ilgai gyvensime Jūsų 
nuoširdumo, kilnumo ir duosnu- 
mo įtakoje. Jaučiame, kad tu
rim nemaža prietelių, kurie į- 
vertina mūsų darbuotę ir nori 
padėti jos finansinę, naštą neš
ti. Tokiu būdu našta pasidaro 
lengva ir saldi. Lai Išganytojas 
duoda Jums paragauti savo ge
rumo vaisius, šiame gyvenime 
ir amžinybėje.

Jums dėkingos, •
Šv. Pranciškaus Seserys.

PHILADELPHIA, PA.
MASKARADŲ BALIUS

Šv. Kazimiero parapijos.
Vardo draugija, po pasitarimo 
su dvasios vadais, rengia puikų 
pasilinksminimą. — KAUKIŲ 
BALIŲ, kuris įvyks sekmadie
nį. Spalių - October 26 d., 1941 
m. parapijos salėje. 33 1 Earp 
St., Phila. Pradžia 8 valandą va
kare. Visus palinksmins Royal 
Jimmie Orkestras, kuris susidės 
iš 15 muzikantų.

Nepamirškite, kad bus ir pui
kių dovanų, tik nesigailėkit, pa
sipuošti maskaradų baliaus kos
tiumais. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti, ir prašomi pa
remti mūsų seniai gyvuojančią 
Šv. Vardo draugiją. Tamstos 
atsilankymas į virš minėtą ba
lių bus gausi parama. Visiems 
atsilankiusiems nuoširdžiai dė
kojame iš anksto. Laukiam 
daug svečių. Bus gėrimų ir val
gių. Tikimės, kad pripildys vi
sas patalpas baliaus dalyviai. 
Nepamirškite, kad šį metą, 
spalių 26 d. laukiama malonaus 
skaitlingo atsilankymo. K.D.

Šv.

I

VYČIŲ 3-CIA KUOPA VEIKIA 
Spalių 14 d.. Vyčių 3-čia kuo

pa turėjo Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose susirinkimą, ku
riame dalyvavo gana skaitlin
gas narių skaičius. Susirinki
mui vadovavo atgaivintojas 
Vyčių kuopos kun. Stasys Raila, 
kuris deda visas pastangas, kad 
Vyčių kuopa visapusiškai aug
tų netik nariais, bet ir darytų 
pažangą, pasižymėtų veikime 
Dievui ir Tėvynei. Garbė ir kun. 
S. Railai, kuris su pilnu pasi
šventimu ir nenuilstamai dar
buojasi. Lai gyvuoja Vyčių 3-čia 
kuopa, ir jos vadas, kun. S. Rai
la.

e
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pasinaudojimą atlaidų malonė
mis, kvietė visus prie padėkos 

i maldos tam geram Dievuliui, 
į kurs davė tokias puikias saulė
tas dienas atlaidams, tokį švel
nų orą. kad kiekvienas, kurs 
norėjo, galėjo kasdieną ateiti 
savo bažnyčion. Ši didžioji Švč. 
Sakramento šventė ne vienam 

į geram lietuviui teiks daug 
I džiaugsmo atsiminus tas tris 

lių barstytojos žavėti žavėjo vi- Pa^a’m*ntas dienas, 
sų širdis ir ne vienam turėjo a- 
teiti į mintį pirmojo verbų sek
madienio procesija, kuomet Jė
zus regimai įėjo į Jeruzalės 
miestą, kuomet iš vaikučių ne
kaltųjų burnų aidėjo garsinga 
Osanna Dovydo Sūnui.

Visų Šventųjų litanija buvo li
turginiai išpildyta kunigų ir vy
rų choro. Mūsų gerb. patriarcha 
Klebonas kun. Lietuvnikas pa
dėjo giedoti savo stipriu tenoro 
balsu.

Altorius išstatymui tai buvo 
tikras meno šedevras. Pasken
dęs baltųjų chrysantemų gėly
ne, su nepaprastai gražiu alto
riaus antependijum, tarytum 
saulės spindulių apšviestas, 
kiekvienam pro bažnyčios duris 
įeinančiam žmogui darė įspūdį, 
kad jis tikrai mato dangaus 
kampelį. Ypatingai žavėti žavė
jo visus tas gražusis altorius, 
kuomet pradėjo temti lauke ir 
Kristaus Karaliaus sostas atro
dė it paveikslas Paties Didžiojo 
Menininko nupieštas ant dan
gaus saulėleidžio metu. Kun. dr. 
Mendelis r“’"'------
pirmadienį 1 
priminti, jei taip gražu yra kas! 
nors padarytas žmonių ranko
mis, kaip gražus turi būti tas 
dangus. kurį Dievas padarė 
žmogaus amžinai laimei. Ne vel
tui Šv. Paulius šaukė, kad "a- 
kys neregėjo, nei ausys negirdė- mūsų žymiam 
jo. nei į žmogaus širdį neįėjo, 
tai ką Dievas prirengė Jį my
lintiems”.

Kristaus Karaliaus Šventei 
Rekolekcijos

Keturdešimtė tai buvo graži į- 
žanga trijų dienų rekolekcijoms 
prieš Kristaus Karaliaus dieną. 
Užsibaigus atlaidams, kun. tė- 

I vas Vaškys per likusias ketu- 
j rias savaitės dienas sakė pa
mokslus rytais 9 vai., o vaka- 

i rais 7:30 vai., kad visus tinka
mai priruošti prie Kristaus Ka
raliaus iškilmės. Parapijos ku
nigai sumanė, kad šia yra tin
kamas momentas mūsų parapi- I . _ _ ... ._jos žmonėms atnaujinti savo iš
tikimybės įžadus Kristui, mūsų 
visų Karaliui. Sekmadienį buvo 
garsinama, kad užsibaigus re
kolekcijoms, Kristaus Kara- 

® liaus iškilmėje bus pašventintas 
j naujas Misijų Kryžius ir dar 
kartą visi Alfonsieėiai paskelbs 
priklausomybę Kristui, pri- 
kryžiuotajam, erškėčių vainiku 
apvainikuotam Karaliui. Per vi
są savaitę žmonės buvo ragina
mi ruoštis prie bendros šeimų 
Komunijos Kristaus Karaliaus 
dienoje, taip kad 40 valandų at- 

savo pamokinimuose laidai prasitęs per visą savaitę, 
neapleido progos - 3^^ Komunija sekmadienį

ne žodžiais, bet veiksmais skelbs 
"Lai gyvuoja Jėzus Kristus mū
sų visų mylimasai Karalius”.

ATLAIDŲ DIENOS

Sekmadienio vakarą mišparus: 
laikė kun. Povilas Meyer, kun. 
dr. Mendelio mokslo draugas. 
Visus pamokslus sakė kun. Jus
tinas Vaškys. Kun. Vaškio pa
mokslo vaizdų ir jo surišimas 
tikėjimo dalykų su šių dienų 
tragingais įvykiais Baltimorie- 
čiai nepamirš per ilgus laikus. 
Kun. Vaškys asketas išdžiūvęs. 
Šv. Pranciškaus sūnų abitu pa
sipuošęs. savo ugninga iškalba, 
savo apaštališka energija trauk-

NUOTRUPOS
Reiškiame gilią užuojautą 

veikėjui Jonui 
Karaliui jo žmonos ligoje. Ponia

. Ona Karalienė pereitą penkta- 
' dienį buvo nugabenta Sinai li
goninėn. Nėra žinių kaip ilgai ji 

1 ten turės būti. Linkime jai vei
kiai grįžti pas savuosius.

Kalėdojant kunigai šią savai
tę tikisi aplankyti lietuvius gy
venančius W. Lombard, Hollins. 
Parkins ir S. Fremont g-vių. 
Kunigus stebina skaitlius lietu
vių jaunuolių, kurie tarnauja 
J. V. kariuomenėj. Būtų gera 
pagarsinti sąrašą tų lietuvių 
sūnų, kurie ruošiasi prie apgy- 
nimo savo krašto.

Švč. Vardo dr-jos metinis Ois
terių Rostas. kurs įvyks antrą

I

te traukė žmonės prie didesnės lapkričio mėn. sekmadienį. 9 d. 
Dievo meilės ir stropesnio susi-' žada įtraukti arti tūkstančio 
rūpinimo sielos dalykais. svečių. Teko nugirsti, kad jau

Pirmadienį ir antradienį atlai- virš 600 bilietl* -vra Parduota, o 
dų suma buvo atnašaujama 9 dar tr>’s savaitės laiko iki tos 
vai. Per tas mišias mokyklos hnksmos pramogos, 
choras išpildė naujas mišias. Pirmadieniais ir penktadie- 
kurios konkuravo su didžiuoju! n!a*s "va^ vakarc mūsų su- 
bažnytiniu choru. Kun. dr. Men- lėJ tėvas Paulistas iš Washing- 
delis negali atsigerėti Sesučių tono laiko pamokas Katalikų ti- 
Kazimieriečių pastangomis ir kvboje. Pamokos yra dykai ir į 
gražiais vaisiais, kuriuos jis ir Jas kviečiami katalikai ir neka- 
kiti mato iš Sesučių darbo, vai- talikai. Tai yra pamauni;, dar
giais, kurių sėkla buvo pasėta bas atsivertimams is klaidingų 
vasarinioj kun. Jėzuito Lord tikėjimų, 
mokykloje. Fordham Universi
tete. pereitą rugpjūčio mėn. Be
veik kas savaitę vis pastebima, 
kas nors naujo, kurs daro malo
numą ne tik tėvams, kurie lei
džia savo vaikučius parapijinėn 
mokyklon, bet ir visiems žmo
nėms. kurie ateina mūsų bažny
čion.

i

ATLAIDŲ UŽBAIGA
Antradienio vakarą, spalių 21 

d. įvyko paskutiniai atlaidų 
mišparai ir užbaigos procesija. 
Ar tik nebus pirmą kartą, kad 
mūsų bažnyčioj paskutinėj pro
cesijoj dalyvavo net 12 kunigų? 
Paskutinį vakarą vieni kunigai 
atgiedojo Visų Šventųjų litani
ją. Kun. dr. Mendelis. sveikin
damas savo žmonės ir tardamasi 

K.D.|jiems ačiū už jų tokį visaširdį1
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"Darbininko" Metinio Baliaus,
Kuris Įvyks Spalių 25, 1941, 

Eikš Ballroom, 
8 Magazine Street, Cambridge, Mass.
POPULIARIŠKUMO KONTESTO DALYVIAI.

Kas iš jų laimės, pamatysime ateinantį šešta
dienį, Eikš Ballroom.

FAKTAI APIE “DAR 
BININKO" METINI 

BALIŲ

ba- 
Ba- 
syk 
šei-

Šis “Darbininko” metinis 
liūs pramintas Karališku 
lium, nes jame bus, pirmu 
šioje apylinkėje, karališkos 
mos rinkimai.

Laikas: šeštadienį. Spalių- 
Oct. 25 d. 1941 m., 7 vai. vakare.

Vieta: Eikš Ballroom. 8 Ma
gazine St., prie pat Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Jfuzi/ca: Wally Jason & Or
chestra.

Įžanga: tik 50c. asmeniui į- 
skaitant ir taksus.

karališkos šeimos
RINKIMAI

*• tU • * . 7 , A

DARBININKAS

■ų Sąrašas Ir Balsai | Karališkos Šeimos Narius—
e

Pranas Razvadauskas, 
kandidatas į karalius su 400 
balsais.

Vincas Balukonis, 
kandidatas į karalius s 
balsais.

Kandidatai į karališkos šei
mos narius (karalių, karalienę, 
karalaitį ir karalaitę), kandida
tu gali save pasiduoti ar kitą 
paduoti (jei tam asmeniui ne
bus priešinga rinkimų komisi
ja) paduodamas už kandidatą 
prieš balių nemažiau 100 balsų, 
o per balių nemažiau 500 balsų.

Balsas. — Vienas balsas kai
nuoja vienas centas. Kiek nori 
tiek balsų gali paduoti. Gali pa
duoti tiesioginiai ar pasiėmęs 
ir parduodamas elektrikinio lai
krodžio laimėjimo knygutes. Už 
parduotas knygutes taip pat už 
kiekvieną parduotą bilietą 10c. 
vertės skaitysis 10 balsų.

Skelbs balsus—kandidatų bal
sų skaičius bus tankiai skelbia
mas ir užrašomas.

Vainikavimas. — Gavę dau
giausiai balsų skaitysis išrink
tais ir vietoje bus apvainikuoti.

Karališki pietūs: — Karališ
koji šeima turės dykai “karališ
kus pietus”, kuriuos ‘užfundys’ 

j Strand valgykla. Broadway. So. 
Boston. Mass.

Kitaip apdovanoti. — Kara
liškos šeimos nariai bus ir 
tokių būdu apdovanoti ir jų 
vaizdai tilps “Darbininke”.

Mayoro Taurė Karalienei 
Pastangomis advokato Jono 
Grigaliaus yra gauta iš Bostono 
miesto mayoro Maurice J. To- 
bin labai graži taurė, kurią į- 
teiks mayoro atstovas p. adv. J. 
Grigalius.

Karalaitei Permanent Wave. 
P-lė Eva Paulauskaitė pažadė
jo išrinktai “Darbininko” meti
niuose šokiuose karalaitei duo
ti kaipo dovaną permanent wave 
vertės $10.00.

ki 
at

Elzbieta Nanartavičienė, 
kurios kandidatūra pastatyta su 1800 balsais į 
ienės sostą. P-nia E. Nanartavičienė yra labai veikli. 
Ji priklauso prie Marijonų Rėmėjų, Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus draugijos, Lietuvos Dukterų ir kitų 
draugijų. P-nia Nanartavičienė yra didelė scenos mė
gėja. Ji jau keletą kartų šauniai pasirodė “Lietuviško
se Vestuvėse”, vaidindama motinos rolę. Taipgi ji yra 
ilgametė “Darbininko” skaitytoja ir rėmėja.

kara

I

Veronika Sakavičienė, Anelė Ambrazaitienė,

I

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

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

1 KARALIENES
Elzbieta Nanartavičienė, So. Boston, Mass. 
Anelė Ambrazaitienė, Cambridge, Mass......
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass----

Į KARALAIČIUS
J. Virbickas, So. Boston, Mass.....................
Antanas B. Kučas, So. Boston, Mass.............
Algimantas Ivaška, So. Boston, Mass..........
Arnoldas Pliavokas, So. Boston ...................

J KARALAITES
Onutė Jereckaitė, Lavvrence, Mass......................... 1100
Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass............ 500
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass..........................300
Adelė Masiulytė, So. Boston .................... ?............. 200
Marytė Kilmoniūtė, South Boston, Mass.............  200
Jadvyga Stulginskaitė, VVaterbury, Conn.................200

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo
se numeriuose.

Balsai

Spalių 12 d., Cambridge N. P. 
par. bažnyčioje, apsivedė p-lė 
E. Valeikiūtė su p. W. O’Brian. 
Linksmo gyvenimo.

Cambridge lietuvių parapijos 
kleb. kun. P. J. Juškaitis apsir- 

I go sloga. Linkime Tėveliui grei- 
1 tai pasveikti.

Spalių 20 d. Adomas Overka 
(jaunasis) šventė savo vedybi
nio gyvenimo 15 metų sukaktį. 
Linkime p. A. Overkai sulaukti 
dar daug panašių sukakčių.

A. D.

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

Cambridge, Mass.
j
i

Štai taip ilgai lauktieji “Dar
bininko” tradicijiniai šokiai a- 
tėjo, nes šeštadenio vakare, spa- 

para- 25 j jįe įvyksta. Vieta vi
siems, tur būt, jau žinoma, nes 
įvyksta Eikš Ballroom svetai- 

Cambrid- 
Central aikštės. 

(Winchus), Populiariškumo kandidatai yra 
kovai, ir,

Amerika yra pavojuje. 
Kiekvienas pilietis ragina
mas atlikti savo dalį per
kant Defense Savings 
Bonds ir Stamps.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Jūsų įdėti pinigai į 
Defense Savings Bonds, 

1Serijos E, per 10 metų pa
didės 33 ir vienu trečdaliu 
nuošimčiu.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

įsidėmėk. Norėdamas 
pirkti Apsigynimo bonus 
ar ženklus, gali pirkti arti
miausiame pašte, banke ar 
taupymo — skolinimo or
ganizacijose, arba rašyk į 
Jungtinių Valstybių iždo 
įstaigą, VVashington, D. C. 
Be to, ženklai dabar yra 
parduodami daugumoje 
detalės prekybos krautu
vėse.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Spalių 22 d. mirė Jonas Anta-; “DARBININKO” BALIUS 
nas Vinčius (Winchus), gyv. 96 IR ŠOKIAI
Hampshire St. Laidojamas šeš
tadienį, spalių 25 d., 9 vai. rytą 
su šv. mišiomis iš Nekalto Pra
sidėjimo P. Švč. lietuvių j-----
pijos bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime nėję, 8 Magazine St., 
žmoną Marijoną ir sūnų Juozą ge, Mass., arti 
Albertą Vinčių (.......... ~
Stepono Dariaus Amerikos Le- pasirengę smarkiai 
giono 317 posto narį, jo žmoną matyt, kiekviena kolonija nori 
Marijoną ir anūką Joną. ’ Į turėti laimėtoją, nes jau labai 

T ., . . . , subrusta šio kontesto darbu.Laidotuvėse patarnauja Ado-
~ , o- 1 -j * Reikia atkreipti dėmesį .kad šįmas Overka ir Sūnūs, laidotu-;

.... D 1 kontestą laimės tik keturi as-vių direktoriai. Rup.1'.
I menys .bet pralaimėjusieji kan- 

Worcesterio dzūkus. Matote,! didatai neturi jaustis nuskriau- 
kuriai1 dzūkai yra tikrai pasiryžę ir be- s^’ nes čia jau jų vardai ir jų 

nuopelnai liko aikštėn iškelti, ir 
kad jie yra visuo- 

’, atvirkščiai 
linksminti ir tuom pačiu parem- dėjimai, balsų organizavimas žemaičiai labai subruzdo, kad nebūtų buvę perstatyti kandida- 

■ bei rinkimas eina šiose koloni- dzūkams nepasiduoti ir kara- tais. Šiame baliuje yra pasiža- 
i jose: Boston, Brighton, Cam- jjum išrinkti gryno kraujo že- dėję dalyvauti 
bridge, Lawrence, Brockton maitį.
Worcester, Providence,
Lynn, Gardner, 
Norwood. Lowell, 
Lewiston (Me.), 
(Me.), Hartford,

i

I

Ar neverta—Todėl, ar never-'kai. Taipgi sužinosite, ____  ______
ta visiems vykti į šį balių, būti j kolonijai teks garbė išsirinkti • veik užsitikrinę šiame ‘Darbi- 
kandidatais, dalyvauti rinki-j daugiausiai 1 ’ ’’ — *“
muose, su visais bendrai pasi- narių. Turima žinių, kad bruz-j rinkti sau karalių. Tą sužinoję menės įvertinami,

kandidatė į karalienes su 400; kandidatė į karalienes su 800 
balsais. balsais.

karališkos šeimos ninko’ metiniame baliuje, išsi- tas parodo,

ti savą lietuvišką spaudą —lai
kraštį “Darbininką”.

RENGĖJAI.
daug žymių as

menų. bei inteligentijos. Taigi 
dalyvaukime ir mes visi, ir pra- 
leiskime linksmai vakarą pui
kioje publikoje. Savo dalyvavi
mu paremsime vienatinį savo a- 
pylinkėje katalikišką laikraštį 
“Darbininką”. Baliaus pradžia 
nuo 7 vai. vak., iki 12 vai. Įžan
ga tik 50c.

W.
Kurie šią įdomią balsų kovą 

laimės, sužinosime ir pamatysi
me atvykę šį šeštadienį į ‘Dar
bininko’ metinį balių. Eikš Ball
room, Cambridge, Mass. Š-s.
. 1

I . I

• 
Stoughton, 
Haverhill, 
Rumford 

Waterbury, 
Nashua ir Manchester, N. H. Iš 
kitų kolonijų dar neteko nieko 
nugirsti, bet reikia tikėtis, kad j 

ar klaipėdietis. Kam teks ta ir jos nesnaudžia. 0 gal nori vi-į 

garbė — karaliaus vainikas? siems “surprize” padaryti. To-i 
Kas žino? Kas įspės? Laimė, dėl ū-r-r-r-r-a visi į ‘Darbinin-j 
kad atsakymo į šiuos klausimus ka’ balių į karalių rinkimus ir J 
ilgai laukti nereikės. Sužinosite Į vainikavimą! K-ys.
šį šeštadienį. Spalių 25, 1941, Į 
atvykę į “Darbininko” 
balių. Eikš Ballroom. 8 Maga
zine (prie pat Centrai Sq.), 
Cambridge. Mass. Pradžia 7 v. 
vakare. Įžanga tik 50c.

Atvykę į šį balių sužinosite ne maičiai 
tik kas bus išrinktas karalium,, 
bet taipgi kam teks karalienės- 
karalaitės ir karalaičio vaini-

DZŪKAS AR 
ŽEMAITIS?

Kas bus išrinktas karalium: 
dzūkas ar žemaitis (kalaku
tas) ? O gal kapsas, zanavykas, 
aukštaitis, suvalkietis, prūsas

metinį

Arnoldas Pliavokas, 
kandidatas į karalaičius su 200 
balsais.

Algimantas Ivaška, 
kandidatas į karalaičius su 200 
balsais.

J

Stasys Barusevzčtus, 
kandidatas j karalius si 
balsais.

Marytė Kilmoniūtė, 
kandidatė į karalaites su 200 
balsais.

Antanas B. Kučas, 
kandidatas į karalaičius su 300

O-O x
baldais. „ _______

Brightono Žemaičiai 
Organizuoja Talką

Ką tik teko sužinoti, kad 
smarkieji Brighton, Mass. že- 

susitarę su Cambri- 
džiaus žemaičiais organizuoja:
visų apylinkės miestų žemaičius! 
į talką prieš visus Bostono. Lo-; 
wellio, Lawrence. Norwoodo ir;

I

Sekmadienį, spalių 26 d., 
švenčiama Kristaus Karaliaus 
šventė. Tą pačią dieną N. P. 
par. bažnyčioje įvyksta N. J. 
seselių mokytojų naudai kolek-

Agnietė Mashidlauskaitė, 
kandidatė į karalaites su 500 
balsais.

Regina Glineckytė, 
kandidatė į karalaites su 300 
balsais.

Cambridžiaus Sodalietės su- į 
grįžo iš Sodaliečių kongreso 
pilnos puikių įspūdžių. Sodalie
čių Kongresas įvyko sekmadie-į 
nį. spalių 19 d.. Montelloje. Šv. 
Roko parapijos svetainėje. Iš 
Cambridžiaus dalyvavo 20 so- 

I daliečių.
Stukas, Foto .

1
Jonas Virbickas,

gyv. 472 E 4th St., So. Boston, 
gimęs Lynne ir mažas išvežtas 

jį Lietuvą, kur išgyveno apie 20 
metų ir ėjo mokslus Valkininkų 

Į miestely. Lietuvoj priklausė 
i prie Šv. Kazimiero Jaunimo 
Draugijos. Grįžęs į Ameriką į- 
stojo į Lietuvos Vyčių, 17 Algir
do kuopą, So. Bostone. Taipgi 
priklauso prie ALRKSA Jauni
mo kuopos So. Bostone. Šiomis 
dienomis jo artimieji draugai 
pastatė jo kandidatūrą į kara
laičius su 200 balsų, kurių rin
kimai įvyks “Darbininko” me
tiniame baliuje, spalių 25 d. š. 
m., Eikš Ballroom svetainėje. 8 
Magazine St. (prie Centrai Sq.) 
Cambridge. Mass.

I

Jadvyga Stulginskaitė,
į karalaites su 200

Onutė Jereckaitė, 
kandidatė į karalaites su 1100 
balsais.

Adelė Masiulytė, 
kandidatė į karalaites su 200 
balsais.

kandidatė 
balsais.

t
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[vietinės žinios
ŽINUTES

Šią savaitę, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, yra vedamos jauni
mui ir vaikams misijos. Tėvai 
pasionistai jaunimui sako pa
mokslus ir laiko pamaldas ry
tais 9 vai. ir vakarais 7:30 vai. 
Jų misijos baigsis sekmadienį, 
3 vai. p.p.

Bernaičiams ir megaitėms tė
vai misionieriai sako pamoks
lus 4:15 vai. p.p. Šios misijos 
baigsis šeštadienį, 9 v. r.

Sekmadienį, Kristaus Kara
liaus dienoje, Šv. Petro parapi
jos žmonės eis prie šv. Komu
nijos. nes jie visi bus atlikę iš
pažintį per savo misijas.

10 v. r. per sumą, dalyvaus 
visų katalikiškų draugijų valdy
bos su savo draugijų vėliavo
mis ir ženklais.

<9

sekmadienį į Posto svetainę 
turėsite daug džiaugsmo.

Kalbos Prieš Ėjimų 
I Karą

ir Politiškas Skelbimas

PRIE TEISES BARO...

Adv. Jonas Grigalius, 
įteiks Taurę.

Adv. Jonas Grigalius, Bosto
no miesto mayoro Maurice J. 
Tobin rinkimų kompanijos ve
dėjas ir nuoširdus “Darbininko” 
prietelius, ateinantį šeštadienį, 
spalių 25 d., Eikš Ballroom, 8 
Magazine St., Cambridge, Mass. 
išrinktai karalienei “Darbinin
ko” metinių šokių vakare įteiks 
mayoro Maurice J. Tobin gražią

Po sumai, prie išstatyto Švč. 
Sakramento bus atskaitomas 
Žmonių Giminės Pasiaukojimo 
aktas Kristui Karaliui.

7:30 v. v., bažnytinėje salėje, 
kun. K. Jenkus duos iliustruotą 
paskaitą apie Kristaus Kara- 

vimą. Vakaras yra vadovybė- 
:etuvos Dukterų draugijos.

~do vyrų draugija, va
je kun. Alberto Abračin- 

s>. gražiai darbuojasi. Spalių 
29 d., 7:30 v. v., parapijos salė
je, 492 E. 7th St., jie rengia va
karą su labai įvairia programa.

Viktoras J. Galinis, 
Southbostonietis, sūnus Jono ir 
Marcelės (Dovydaičiūtės) Gali
nių, gyv. 78 Marine Rd., šiomis 
dienomis gavo teisę praktikuo
ti advokatūrą, arba kitais žo
džiais tariant, perėjo Baro kvo- taurę, 
timus ir gavo leidimą eiti advo- ““““ 
kato pareigas, Washingtone, D. 
C. Viktoras baigęs aukštuosius 
mokslus Georgetown Universi- 
tete, Washingtone, jis ten ir ga
vo žemės ūkio ministerijoj dar
bą, kur ir ligi šių dienų darbuo
jasi.

Viktoras iš mažens buvo ga
bus moksle ir buvo geras spor
tininkas. Pradžios mokslus išė
jo So. Bostone ir vidurinius bai
gė English high school Bostone. 
Po to ėjo Bridgeton Academy ir 
iš ten pasiekė Georgetown uni
versitetą. Universitetą baigė su

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

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 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

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.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kitelis
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.

Bachelor of Law —LLB— laip
sniu.

Viktoras, eidamas vidurinius 
mokslus English High school’ė- 
je, buvo nuolatinis narys footba-: 
ll’o ratelyj ir visuomet lošdavo. 
Jis buvo išrinktasAll-statė Shot- 
putter. Ir mokykloje gavo Law- 
rence dovaną už pasakytą ge
riausią kalbą. Būdamas Bridge-! 
ton Academy jis žaidė su Vals
tybės Čempionų ratelių. Ir taip
gi jis pasiekė rekordo Maine 
Interscholastic Track Meet Mai
no Universitete. Būdamas Geor- 
getown universitete Viktoras ir 
ten buvo football’o ratelio na
rys ir visuomet žaisdavo.

Šiandien kada jau aukštuosius 
mokslus baigė Viktoras, pasi
rengė rimtiems valstybės dar
bams. Mes žinodami jo kilnų bū
dą tikimės, kad mūsų Viktoras 
iškils ir Washingtone su savo 
gabumais ir pasitarnaus valsty
bei ir tautai.

Malonu prisiminti ir tas, kad 
Viktoras būdamas smarkus 
sportininkas yra dalyvavęs ir 
pirmą dovaną gavęs pirmoje

Aleksandra Ivaška, 
“Darbininko” metinio baliaus* 
publikacijos komisijos narys, 
“Darbininko” nuolatinis ben
dradarbis ir daug savo raštais 
prisidėjęs prie išgarsinimo šių 
šokių.

Lietuvių Dienoje Marianapoly.
Viktoro tėveliai yra ilgame

čiai LDS 1-mos kuopos nariai ir 
nuoširdūs “Darbininko” rėmė
jai. Mes džiaugiamės su pp. Ga
liniais, kad Viktoras pasiekė 
viršūnes mokslo ir pradėjo sa
vo karjerą šios šalies sostapily- 
je, Washington, D. C. K-pa.

Halloween Parengi
mas Vaikams

Moterų Auxiliary Stepono 
Dariaus posto Nr. 317, rengia 
Halloween party vaikams, pos
to patalpose, 265 C St., So. Bos
ton, šį sekmadienį, spalių 26 d., 
3 vai. po pietų. Šiame parengi
me bus daug džiaugsmo ir juo
kų jauniems ir seniems. Už gra
žiausius kostiumus bus duoda
mos dovanos. Todėl ateikite

Draugijų Valdybų Adresai
TeL Kirkland 7119

Pauline L
(Lietuvė gydytoja).

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L P
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakars
Seredomis:—

B Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Šį šeštadienį, spalių 25 d., 
Mechanics Building salėje. Bos
tone, kalbės senatorius Burtoj 
K. Wheeler ir buvęs ambasado-Į 
rius John Cudahy, prieš Ameri
kos ėjimą į karą. Kalbėtojai y- 
ra Amerikos Pirmojo komiteto 
nariai.

BOSTONO MAYORO 
RINKIMAI

indorsa- 
klūbai ir

Bostono

Kandidatais į Bostono 
mayorus yra keturi, bū-Į 
tent: dabartinis mayoras 
Tobin, buvęs gubernato
rius ir mayoras Curley, 
buvęs mayoras Nichols, ir 
Lee, Bostono mokyklų ko
miteto narys.

Mayorą Tobin 
vo šie lietuvių 
draugijos: So.
Lietuvių Piliečių draugija; 
Brightono Lietuvių Pilie
čių klūbas; Dorchesterio 
Lietuvių Piliečių klūbas ir 
DLK Kęstučio klūbas.

Lietuvių komitetui už j 
Mayorą Tobin vadovauja 
adv. Jonas Grigalius, Bos
tono miesto legalio depart- 
mento narys ir Boston 
Housing Authoritv legalis 
patarėjas.

Rinkimai įvyks lapkri
čio - November 4 d. š. m.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay Vfew Hotor Servke
STUDEBAKER

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

mo vieta :

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

Joe. Kapočtūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Urenk Kontrim 
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

Lithuanian Furaitare Co.
MOVERS— 
Insurod and 

Bonded 
A Long

Dtetanoe 
Movlng 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

I
I

yra Geriausias Bostonui1
TOBIN

Šios vadovaujančios Lietuvių organizacijos: — 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugija, 

Dorchester Lietuvių Piliečių Klubas, 
Brighton Lietuvių Piliečių Klūbas, 

Keistučio Klūbas
VIENBALSIAI INDORSAVO

TOBIN Į 
MAYORUS

John J. Grigalus, 52 G St., So. Boston, Mass.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugija
309 E St., So. Boston, Mass.

Kaip jau Jums yra žinoma, mūsų Draugija pereitą vasarą 
nerengė pikniko, bet vietoje to. sumanė surengti veltui draugiš
ką pasižmonėjimą — vaišes, visiems savo gerame stovyje esan
tiems nar tarps.

Tų vaišių vakaras įvyks Sekmadienį, Spalių - Oct. 26, 1941, 
4 vai. po pietų, nuosavoje svetainėje E St., So. Boston, Mass.

Yra pageidaujama, kad visi nariai susirinktumėte laiku, kad 
visi kartu galėtume prie užkandžių ir gėrimų draugiškai pasikal
bėti, pasijuokauti ir arčiau vieni su kitais susipažinti. Vyrai, at
siveskite savo moteris, moterys savo vyrus.

Garbės svečias šiose vaišėse bus Bostono miesto Mayoras 
Maurice J .Tobin .kurį mūsų Draugija yra indorsavusi antram 
terminui. JUOZAS LEKYS, Sekretorius.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
626 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vice-PirmininkS — B. Gailiūnienė,

8 VViirfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot- Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rait. — Marijona Markoniutė, 

4115 VVashington St, Roslindale, 
Tel. Parkuay 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Man. 

Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raėtlntnke.

SV. JONO EV. BU. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

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

Prot RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Man 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491
E 7th St. Sn. Boaton. Mam

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi -Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bllę kuri< krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
•natšts -Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. KMnga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MAM.

CASPER'S BEAUTY SALOM

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE
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LABAI LENGVA RASTI
TELEFONO NUMERĮ

Be abejo, jūs žinote kaip 
lengviausia surasti tele
fono numerį — tik rei
kia pažiūrėti į telefono 
direktorių. Aišku kaip 
diena kur prasideda... 
alfabetiškoje tvarkoje. 
Taip žmonės ieško nu
merio ir jį suranda be 
sunkumų.
Retkarčiais pasitaiko, 
kada nori susisiekti su 
asmeniu, kurio vardas 
dar neįrašytas į vėliau
si telefono direktorių, 
tuomet pašauk “Infor- 
mation”, užklausdamas 
numerio — ir gausi. Tas 
retai pasitaiko ieškoti 
informacijų, nes Tele
phone Company, prieš 
spasdinant naują direk
torių, sdeda telefono a- 
bonentų vardus.

Dabar, jei nebūtų at
spausdinto telefonų di
rektoriaus ir žmones tu
rėtų šaukti “Informa- 
tion” kiekvienam nume
riui gauti, tuomet būtų 
neapsakomai daug pa
reikalavimų 
knygos 
Bet yra 
tas, kad 
žmonės 
mation” 
dešimts
nūs sykių, 
numerio, kurie tikrovėje 
yra telefonų knygoje. Iš 
tikrųjų, būtų daug leng
viau ir greičiau numerį 
surasti direktoriuje ir 
tas palengvintų ir pa
greitintų “Information” 
patarnavimą visiems.

telefonų 
direktoriaus, 

nuostabus fale- 
per metus laiko 
šaukia “Infor- 

apie keturias 
penkis milijo- 

klausdami

I
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGI, patyrę darbinin
kai prie marškinių skalbimo. 
Skalbykloje, penkių dienų dar
bas savaitėje. Geras atlygini
mas. Atsišaukite Premier Laun- 
dry, 195 Massachusetts Avenue, 
Cambridge, Mass. (24)

REIKALINGAS bučernėje 
dirbti jaunas darbininkas, ku
ris turėtų automobiliui draivin- 
ti laisnį. Alga gera, darbas pa
stovus. Atsišaukite tuojau į 
“Darbininko” administraciją.

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

IS 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.

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Gonge
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.

541 Broadway So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9530

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tol. 8OU Boston 2M9
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NEW BRITAIN, CONN

WATERBURY. CONN
RUDUO

buvo uolus veikėjas draugijose 
ir organizacijose, paliko nuliū-

sūnus bei liūdinčidk savo drau-
pašventinimas dime ir tris suaugusius

sūnus bei liūdinčidk savo drau- z ^**1
bažnyčioje Sus- a. Jonas Žemaitis paliko 

. nuliūdime žmoną ir jauno am
želio tris sūnelius ir dukrelę vos 
dviejų metelių. Tebūna Dangiš
kas Tėvas gailestingas jų vė
lėms. T.M.

Iškilmingas ] 
naujo altoriaus įvyko mūsų, Šv. 
Andriejaus parap. 1 
spalių 15 d.

Praaušus saulėtam rytmečiui 
New Britain šv. Andriejaus pa
rapijos nariai skaitlingai pasi
pylė gatvėse ir skubėjo į savo 
gražiąją bažnyčią, kad dalyvau
tų nepaprastose iškilmėse, bū
tent naujo Altoriaus konsekra
vime.

7 valandą ryte pasipylė grau
dus vargonų balsas ir žavūs šv.1 
Cecilijos choro aidai. Pasirodo 
iškilminga procesija su Hartfor
do vyskupu H. J. O’Brien. Pri
ėjus prie altoriaus ir apsirengus 
vyskupui bažnytiniais rūbais, vig tolyn ir tolyn 
prasidėjo šventinimo ceremoni-' Vieną nakt| buvo nepaprastai 
jos, kurios tęsėsi netoli dvi va- oras Siurpus šiaurės vg_
landas. Ceremonijos buvo nepa- jas pamažu judino medžių 
prastai įspūdingos. Ceremonijo- x.-irikic 
se dalyvavo ir pagelbėjo vieti-j 
niams kunigai svečiai — J. Ha- 
yes, E. Gradeckis, V. Ražaitis, 
J. Valantiejus ir prelatas J. J. 
Ambotas. Po ceremonijų buvo 
atnašaujamos šv. mišios Jo. Ma
lonybės vyskupo ir prelato J. J.' 
Amboto. Parapijiečiai džiaugia
si. sulaukę pamatyti, šių bran-j 
gių iškilmių ir dėkingi savoj 
dvasios vadams už rūpestingu
mą. t

Saulutė tartum kaž ko užsi
rūstinusi nešildo žemę taip daug 
savo karštais spinduliais. Pasi
rodo vėlei ir apleidžia anksti, 
tarytum nemyli ilgai su mumis 
būti, rodos, ji bėga nuo mūsų

štai! Kas tai 
naujo tapo 
pridėta — gint 
tavo šalį.
Kas tai naujo 
pridėta prie 
Old Golds taip
gi—puikesniam 
skoniui!

Seg^enj. ,?Uiy35 d. da«g^ tfORCESTER, MASS. 
Nortfoodiečių rbeferasi vykti į "_________
“Darbininko” metjif balių Eikš 
Ballroom, 8 Magazine St., Cam-1 

Ibridge, Mass. Taip ir reikia.j 
IMes savo dalyvavimu paremsi- 
[me laikraštį “Darbininką” ir 
Į linksmai laiką praleisime. Pa
matysime ir karališkos šeimos 
rinkimą. CSN.

i Sekantį rytą visa apylinkė 
, buvo apklota baltu šydu —šal
na. Nusiminė visa gamta. Gėlių 
žiedai laukuose nupuolė, tik jų 
pliki koteliai kyšo iš pageltusių

I žolynų. Medžių lapai paraudo, 
virpėdami puola žemėn, vėjo 
blaškomi lenda visur.

Žmonės apleidžia vasarna
mius ir gražias vasaros pasi
linksminimo vietas — grįžta į 
miestus. Jie ilgais rudens vaka
rais daugiausiai pasilieka savo: 
šiltuose namuose. Vieni skaito 
laikraščius, knygas, antri lanko

I

TAI LATAKIA! 
brangus, labai kvapus Ryti
nio Viduržemio tabakas. 
Dabar pridėtas prie Old 
Golds, jis sutveria visai nau
ją malonų cigarete skoni!

Tai pat pažįstamas pakelis, 
bet NAUJI Oid Gokls! 

P. Lorillard Kompanija 
—{kurta 1760 m.

Spalių 19 d., sekmadienį, pra
sidėjo mūsų parap. bažnyčiojeJ 
40 valandų atlaidai. Atlaidų vakarines mokyklas, kuria sau 
nuotaika buvo gan sėkminga ir ir žmonijai geresnį gyvenimą, 
įspūdinga. Seselių rūpesčiu, ai-j Vaikučiai ir gi neapsileidžia 
torius buvo gražiai išpuoštas ir skaito, rašo — daro mokyklos ( 
parapijos vaikučių buvo suruoš- uždavinius, 
ta graži procesija. Šventos Ceci-j Deja, ne visi praleidžia taip, 
Ii jos choras, vadovaujant pane-J ilgus rudens vakarus; ne visi 
lei E. Jenkeliūnaitei, žaviai gie-i siekia apšvietos ir mokslo. Kai- 
dojo' iškilmių metu. Per visas kuriuose namuose nesiranda tos “f 
tris dienas, rytais ir vakarais J jaukios šilumos — šaltis, tamsa 
pamokinančius pamokslus sakė, viešpatauja. Tėvas ir motina 
kun. G .Jeskelevičius, pasijoms- kur nors dažnai lankosi, vaikai 
tas, ir kvietė savo maloniais žo- apdriskę, pusbadžiai gatvių pa
džiaus visus prie uolesnės mai- kampiais trinasi, mokinasi gir
dos. Pirmadienis buvo skiria-: tuokliauti. vagiliauti ir paleis- 
mas maldai už savo gyvus arba tuvauti. Prisiartinus valandai, 
mirusius tėvus. Antradienį už kuomet užsidaro įvairios užei- 
tėvynę Lietuvą. Žmonės skait-' gos. šeima pradeda rinktis į sa- 
lingai lankėsi per visas dienas vo namus, 
ir naudojosi Dievo malonėmis.; Už keletos valandų turi keltis 
Atlaidų metu matėsi daug sve- ir stoti prie darbo. Galva svaig

sta, kūnas dreba nuo nuovargio, 
o dirbti reikia. Darbininkas jau-

Dvejos laidotuvės įvyko iš Šv. čiasi ir < 
Andriejaus parap. bažnyčioj jam nesiseka. Tokiam darbinin- 
spalių 22 d. Palaidota a. a. An- kui negalima pasitikėti, todėl 
tanas Neverdauskas ir Jonas niekas jų nemyli ir nepageidau- 
Žemaitis, kurie mirė spalių 18 ja.
d. A. a. Antanas Neverdauskas* Jų gyvenimas nėra pavydėti-

čių dvasiškių.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kaitė, ir Harry Holmes su Ro- 
salija Marcinonyte.

Sekmadienį, spalių 19 d., Šv. 
Pranciškaus parapijos svetainė
je buvo rodomi iš misijų, juda
mi paveikslai, kurio pelnas ski
riamas dėl “propagation of 
faith”. “The Flying Cross in the 
Arctic” ir “Father Hubbard 
Educational Films” ypatingai 
visiems patiko. Stebėtina, kad 
žmonių susirinko nedaugiausia.

LAWRENCE, MASS

Sunkiai operacijai pasidavusi, 
p. Teresė Padvaiskienė ligoni
nėje sveiksta. Aušrelė.

NORWOOD, MASS.

Choras ruošiasi prie keturias
dešimties valandų Švč. Sakra
mento adoracijos iškilmių. Mū
sų parapijoje keturiasdešimtė į- 
vyks lapkričio 14, 15, 16 dd.

_______ ' »
Moterystės Sakramentą prie-, 

***'““~ mė Danielius Balevičius su Al- atrodo blogai. Darbas , . T_ !

Pereitą sekmadienį, spalių 19 
d. Sodalietės autobusu buvo nu- 
vykusios į Montello, Mass. da
lyvauti N. A. Lietuvių Sodalie- 
čių konferencijoj. Grįžo pilnos 
gražiausių įspūdžių.

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 paries, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

Aušros Tarty Parapija
- * <5* ♦—•r*-

i šį sekmadienį, spalių 26 d., 
mūsų Aušros Vartų parap. baž-♦ 
nyčioj prasidės 40 valandų at
laidai ir tęsis lig antradienio va
karo.

I Prasidės su iškilminga proce
sija sekmad. po paskutinių mi
šių, kurios įvyksta 11 vai. ryte, 

į Vakarais iškilmingi mišparai 
Šv. Kaimiero Bažnyčios vidus 7:30 vai.

ir altoriai atnaujinti. Kaikurie 
paveikslai palikti, o visi kiti į- 
dėt nauji. Tarp įvairių dekorą- 
ei jų bei papuošalų ypatingai chorą kad giedojimas būtų|pi‘i_ 
metasi i akis turiningas ir gra- nai menižkas Rep
žus Jėaus Kristaus Karaliaus j _________
paveikslas. Viso to darbo pa-i Vasaros piknikams pasibai- 
šventinimas įvyks 9 dieną lap-.gus, prasidėjo visoki kiti pasi- 
kričio ,tai yra pirmą dieną ke- linksminimai, ypač prasiplatino 
turdešimtės. Klebonas paskelbė mūsų parapijoj
Draeitą sekmadienį, kad šven- Moterys rengia viena kitai na-

1 tinimo apeigas atliks pats vys- muose,
, kūpąs O Learv, o jei negalėtų, puotas. Vėliausias tokių paren- 
tai atvyks Jo įgaliotinis. Tad( gįmų įvyko pereitą savaitę, ka- 

■ prašomi ne tik vietiniai lietu- j da skaitlingas būrys moterų ir 
; merginų susirinko Magdalenos 
Mitrikienės rezidencijoj su ska
niausiais užkandžiais ir dovano
mis. Linksmintasi iki vėlumos. 
Reikia pasakyti, kad ponai Mi- 
trikai yra vieni mūsų kolonijos 
žymesniųjų veikėjų, visur savo 
aukomis prisideda, ponia mote
rų tarpe visuomet darbuojasi, 
tat ne veltui ji taip gražiai bu
vo pagerbta.

tfESTFIELD, MASS.
BAŽNYČIA ATNAUJINTA

Seselės rengia vaikučius iškil
mingai procesijai. Muz. J. Ol
šauskas lavina didžiulį parap.

viai, bet ir apylinkės lietuviai! 
atvykti į tas gražias ir svarbias' 
mūsų parapijos iškilmes.

ŠLIŪBAI
Apsivedė praeitą savaitę se

kantieji: Marijona Vaivadaitė
su Š. Mekryri, Nelė Juknevičiū
tė su S. Vygal, Juozas Jasonis 
su F. Tamoseli.

Visiems jaunavedžiams linki
me laimingo ir gražaus gyveni
mo.

Augino ir dukterį, bet ją 12 me
tų amžiaus Dievulis pasiėmė 
amžinybėn.

Jaunavedžiai pp. Stasys ir A-j ------------
Iena (Versiackaitė) Simanavi-; SERGA
čiai yra baigę auKŠtesnes mo- Mamertui Jutkui neseniai Mo
kyklas, gražiai vartoja lietuvių ligoninėj padaryta sunki ir 
kalbą, p. Stasys turi gerą dar- pavojinga- operacija, bet ligonis 
bą Providence, R. I., todėl ten irj greitai sveiksta ir tikisi greitu 
apsigyvena. laiku pasveikti.

Linkime jaunavedžiams ma
lonaus vedybinio gyvenimo!

VERSIACKAITfi — 
SIMANAVIČIUS

Pereitą sekmadienį, spalių 19,
2 vai. po pietų, Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje įvyko 

. ,, - - P- Alenos U. Versiackaitės su p.dona Gavutyte; Kazimieras Ka-. ... _ . Stasiu Simanavičių (Simms)valiauskas su Aldona Paplaus- _ ,
jungtuves. Moterystes Sakra-

60 Ellsvvorth St. 
Worcester. Mass.

Telefonas
Worcester. 5-4335

“Netikėtumai”.

jų gimtadienio dienoj,

Ketvirtadienį, spalių 16 d., 
veikėjos S. Žemaitaitienės na
muose, jos dukrelę Oną Bubon 
pagerbti, buvo surengta didelis 
po vestuvinis “Shower party”. 
Onutė buvo gausiai apdovanota.

BOSTON BRANCH 
1*10 Columbia Rd..

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

D. Jankauskaitė .randasi dar 
ligoninėj, bet jaučiasi kaip svei- 

1 k a. Linkime Doratytei greit su
grįžti į namus ir vėl dalyvauti 

Pirmadienį, spalių 20 d. vaka- mažojo choro veikloj. B.
M. S. KURSAI

I
I
.

I

i re, parapijos svetainėje įvyko 
i Moterų Sąjungos kuopos kursai. 

Viešnia p-lė Donlan iš Norfolk 
Agrikultūros mokyklos skaitė 

. paskaitą tema: “Namų biudže- 
■ tas”. Po paskaitos kursų ruošė

jos pavaišino visas skaniais už
kandžiais.

VAIDINIMAS
Sekmadienį, spalių 26 d., 7 

vai. vakare įvyks Neperstojan- 
čios Pagalbos P. Švč. moterų 
draugijos programa. Gabūs 
Providence lietuvių parapijos 

i vaidintojai išpildys “Minstrel
nas, tai dėlko sekti jų pėdomis mente suteikė kleb. kun. S. P. show”. Įžanga tik 35c. Vaikams 
ir imti iš jų pavyzdžius? Jie y.'Kneizis.
ra nelaimingi, silpnos valios; Laike jungtuvių bažnyčioje įy^į Providenciečių vaidinimą, 
žmonės. Jiems reikia padėti ko- &'e^°j° duetas pp. Petras irt -------------
kiu nors būdu. Padėti sustiprin- alerija Rakauskai. Vargonais “ETERNAL GIFT

‘•‘ti jų valią, kad jie galėtų pasi- §’roJ° muz- Anicetas Šlapelis. Sekmadienį, spalių 19 d. po 
j taisyti. Jiems pagelbėti tame Duvo trys poros liudininkų —' piet ir vakare ir pirmadienio va- 

, Norwood Junior High 
rodant gerus pavyz-|buvo šie: Dr- Jurgis Versiackas School auditorijoj, Šv. Katrinos 

, jaunosios brolis, ir parapijos draugijos vadovybėje 
buvo rodomi religiniai judomi 
paveikslai “Eternal Gift”.

“Eternal Gift” paveikslai, tai 
iškilmingos šv. mišios, kurias 
atnašauja kunigas su asista, 
kurių laike labai gražiai gieda 
berniukų choras.

Šiomis dienomis pp. Kavoly- 
. nai gavo laišką nuo pp. Antano 
I ir Pranciškos Brūzgų, gyv. Cha- 
pel St., kurie dabar gyvena Los 
Angeles, California. pp. Brūzgai 

......................... įrašo, kad jie dabar turi progą 
kitų katalikiškų draugijų na- dažnai sueiti prel. J. Maciejaus- 
riai. p. Jurgis Versiackas yra ką, kuris yra lietuvių parapijos 
buvęs LDS Centro Valdybos na- klebonu, 
rys. Jie išaugino sūnų Daktarą 
ir dukterį. Dr. Jurgis prakti
kuoja Cambridge ligoninėje, o pietų Šv. Jurgio lietuvių parapi- 
ištekėjus duktė apsigyvena Pro- jos mergaitės Skautės vyks į 
vidence, R. I.

pp. Andrius ir Marijona Sima
navičiai gyvena Stoughton. droje. Pamaldos įvyks 2:30 vai. 
Mass. Jie išaugino vieną sūnų, po pietų.

10 centų. Verta visiems pama-

I
dalyke galima įvairiais būdais. 11'^ ^^ ’r pamergių. V yriausi, kare, 
Kaip tai: roaanu gerus pavys-1----- ----- ----- -----o~ -------------
džius; duodant širdingus pata-; 'drren>» .

p. Glėbiūtė, jaunosios giminai
tė. Taipgi buvo šie: pp. Jonas, 

Jonas i 
Šipulauskas ir Izabelė Smilgytė.l 

Vestuvių bankietas įvyko Ru- 
naijerg svetainėje. Dalyvavo a- 
pie šimtas svečių ir viešnių iš į- 
vairių kolonijų (daugiausia 
Norwoodiečių).

vestuvės buvo gražios ir link
sni ios.

pp. Jurgis Versiackai yra LDS 
nariai, ilgamečiai “Darbinin
ko” skaitytojai, parapijiečiai ir

rimus; prikalbinant prie geros, 
naudingos organizacijos; užra
šant gerą katalikišką laikraštį ^iba, Birutė Mikunaitė, 
ir taip toliau.

Šį sekmadienį, spalių 26 d., į- 
vyks LDS 5 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Bus gera proga užsi
sakyti ir užsimokėti už laikraš
tį “Darbininką”. Susirinkimas 
prasidės pirmą vai. po pietų, 
Šv. Juozapo parapijos senos mo-1 
kyklos kambaryje. Visi kviečia-! 
mi. J. Totilas. •

SVARBUS PRANEŠI
MAS

W. Lynn'o Lietuviams

Parapijos choras savo žiemi
nę darbuotę entuziastiškai pra
dėjo. Tik su vyrais yra vargo. 
Tie, kurie nepašaukti kariuo- 
meneėj tarnauti, didžiuma dir
ba naktimis. Vedėjais turi pri
taikinti dienos metu jiems pra
tybas.

Visiems Lietuviams, kurie gy
vena Lynn-e ir gretimuose mies
tuose lapkričio 2 d. iki 9 d. Jė
zaus Širdies Par. bažnyčioje, 
571 Boston St. įvyks Šv. Misi
jos, kurias skelbs misijonierius 
kun. Pr. Aukštikalnis, Jėzuitas.

Visi lietuviai — vyrai ir mote
rys susirinks į tą bažnyčią 9:30 
Sekmadienio ryte dalyvauti šv. 
mišiose.

Pamaldos bus laikomos 7:30 
vakarais ir 8:00 rytais su pa
mokslu po šv. mišių. Lynno lie
tuvių Misijos užsibaigs sekma
dienį, lapkr. 9 d. po pietų, 3 vai.

Brangūs Broliai ir Seserys, 
neapleiskite šios gražios progos 
atnaujinti savo sielos gyveni
mą, pasistiprinti Dievo malonė- 

i mis ir pasiklausyti gražių Ir tu
riningų misijonieriaus pamoks
lų. Būkite, tat, apaštalais ir at
veskite kitus! Parodykime, kad 
mes lietuviai branginame savo 
tikėjimą ir kalbą. Kartais, mat, 
nusiskundžiame ,kad airiai yra 
neprietelingi mūsų tautai ir kal
bai. Dabar gi gaunate proga da
lyvauti lietuviškose Misijose. 
Pasinaudokite jomis! Nesigai
lėsite! Kun. Pr. Juškaitis.

Sekmadienį, spalių 26 d. po

Bostoną dalyvauti pamaldose, 
kurios įvyks šv. Kryžiaus kate-

Tenka girdėti, kad bilietai pa
rapijos vakarienei smarkiai pla
tinami. Klebonas, šeimininkės 
ir visi darbininkai deda pastan
gas, kad šįmet kaip ir praėju
siais metai vakarienė pasisek
tų. Bilietai po vieną dolerį. Va
karienė įvyks už dviejų savai
čių, t. y. sekmadienį, lapkričio 
9 d.

MONTEU.O, MASS

Montello’je visi susirūpino 
“Darbininko” metiniais šokiais 
— baliumi, kuris įvyks šį šešta
dienį, spalių 25 d. Monteliečiai 
trokšta smagiai taip pat pasi
šokti, todėl nuo Šv. Roko para
pijos salės išeis vienas busas, 
vadovaujant ponui Vaičaičiui. 
Daugelis jaunimo važiuoja savo 
automobiliais. Mes LDS 2 kuo
pos nariai važiuokime visi ar 
busu automobiliais, bet namie 
nepasilikime. Bušai išeis 6:30 
vai. Užsiregistruokite važiuo
jant pas panelę Kašėtaitę, gyv. 
161 Ames St., ne vėliau 1:30 v. 
šeštadienį. J. Jeskelevičius.

Užsisakykite Tonfto Pas Mus
Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
gton, Mass. Tel OediflHį 1304-Woranon

PRANAS GERULSKIS, Namy Tel 130441 i




