
Visų Šventųjų

Lapkričio pirmą dieną 
Bažnyčia paskiria garbei 
visų Dievo šventųjų, žino
mų ir nežinomų.

Pirmaisiais krikščiony
bės amžiais Bažnyčia iškil
mingai švęsdavo kiekvieno 
savo kankinio mirties die
ną; krikščionys susirink
davo jo kankinimo vieton,
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DIENRAŠTIS “DRAU
GAS" MINĖJO SAVO 

JUBILIEJŲ

Sekmadienį, spalių 26 d., 
Chicagoje, lietuvių katali- 

>” 
minėjo savo 25 metų gyva
vimo sukaktį. Minėjimas į- 

■vyko Dariaus - Girėno sve- 
. E.

jo kapas arba karstas bū- dienraštis “Draugas 
davo altoriumi, ten kuni
gas laikydavo šv. mišias ir f 
kitas pamaldas. Vėliau,: 
kankinių skaičiui padidė- tainėje.” Dalyvavo J. 
jus, negalima buvo kiek- Chicagos arkivyskupas Sa- 
vienam atskirą dieną skir-l-----«-•- * ------
ti, nes metuose nėra tiek 
dienų, kiek buvo kentėto
jų. Taip pat yra daug to
kių šventųjų danguje, a- 
pie kuriuos nieko ir žinoti 
nežinome, kurių vardai nė
ra įrašyti į Bažnyčios šven- i 
tųjų skaičių, bet kurie sa-j 
vo šventu gyvenimu tikrai 
užsipelnė dangų. Dėl to i 
jiems ir visiems pagerbti! 
Bažnyčia paskiria metuose 
vieną dieną, vadinamą — 
Visų Šventųjų diena.

Prisiminimas visų šven
tųjų turi paskatinti ir mus 
pačius susirūpinti dangaus 
laime. Ne kokiam kitam 
tikslui mes gyvename čia 
žemėje, kai tik tam, kad 
čia Dievui ištikimai tarna
vę, “po mirties nueitumėm 
į dangų”. Gyvenimo reika
lų užimti, mes dažnai visai 
pamirštame tą savo aukš
tą galutinį paskyrimą. Ne
galima ruošimosi dangui 
atidėti paskutinėms die
noms. Mes nežinome, kada 
bus mūsų paskutinė valan
da, tik žinome, kad prie 
jos artinamės.

Šventieji savo pavyzdžiu 
mus skatina siekti dan
gaus, gyventi dorai ir pro
tingai, kad paskutinėje va
landoje nereikėtų gailėtis. 
“Visi šventieji ir švento
sios, melskitės už mus”.
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Žuvo 120,000 Nacių Kharkovoj
liu ir kituose centralinio 
fronto distriktuose, kaip 
sako, raudonieji atsiėmė 
keturius kaimelius.

Iš Londono praneša, kad
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muelis A. Stritch, miesto 
mayoras Edward J. Kelly, 
prezidento Roosevelto se
kretorius Casey ir kiti įžy
mūs svečiai ir viešnios.

J. E. Arkivy s k u p a s 
Stritch pasakė turiningą 
kalbą. Palietė tarptautinį 
klausimą, darbininkų būk- 

i lę, lietuvių istoriją ir spau
dos, ypač katalikiškosios, 
vertė ir svarbą.

Jo Ekscelencija pareiškė, 
jog tik geri katalikai tega
li būti ir geri amerikiečiai.

“Amerikoje yra milijonai 
katalikų”, sako Arkivys
kupas, “bet tik tūkstan
čiai lietuvių. Tačiau tie mi
lijonai Amerikos katalikų 
neįstengia išlaikyti nė vie
no katalikiško dienraščio, 
kai tuo tarpu tie tūkstan
čiai lietuvių katalikų tokį 
dienraštį turi. Tai, aišku, 
pareikalavo pasišventimo 
ir pasiaukojimo”.

Toliau Jo Ekscelencija zijos vyskupas 
pabriežė, jog šiuo 
kai visam pasaulyj trem- smerkė Hitlerio tvarką, 
piamos žmogaus įgimto- Baigdamas jis sakė: “Mes 
sios teisės, bet koks žmo-katalikai reikalaujame tei- 
gaus prisikėlimas tėra ga- singumo. Visi vokiečių ka-j 
limas per Kristų. 'ro laimėjimai bus veltui,)

Tik tada, kai pasaulyj jei tauta bus vidujiniai su- 
užviešpataus Kristus Ka-|puvus”.
ralius, bus galima tikėtis j Stalino Rusijoje nebėra 
taikos, ramybės ir žmo- Vyskupų, kad galėtų pa
gaus teisių pagerbimo. To- smerkti kruviną diktatū- 
dėl šiandie kiekvienas ka- rą. Sovietų Rusijos dikta- 
talikas turėtų viską auko- torius visus vyskupus ir 
ti tik Kristui. į kunigus išžudė

Dianraščio “Draugo” Ju-Į siuntė į mirties kalėjimus, 
biliejaus proga, sveikina- Mažai yra laisvės Hitlerio 
me jO leidėjUS, redaktO-, iv nlniniinhiACO
rius, bendradarbius ir rė-j 
mėjus ir linkime geriausių 
sėkmių kilniame darbe! •!
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Jung. Valstybių tankai loduojami į laivus ir siunčiami į vidurinius ry
tus, kur juos perima britų karo jėgos ir rengia pirtį “ašies” partneriams.

*

Vyskupas Pasmerkė Hitlerizmą
Munster, Vokietija, spa

lių 30 — Munsterio diece- 
aštriais 

metu, žodžiais per pamokslą pa-

WALSH PRANAŠAUJA 
ROOSEVELTO 

LAIMĖJIMĄ

arba iš-
šv. Raštas sako: “Yra 

šventa ir išganinga melstis 
užmirusius, kad jie būtų 
išlaisvinti iš nuodėmių”. 
Taigi geroji Motina Baž
nyčia skiria ypatingą die
ną maldoms už mirusius. 
Vėlinių - Uždūšinė diena 
šįmet yra pirmadienį, lap
kričio antrą. Tai diena, 
kurioje Bažnyčia prašo vi
sų melstis už mirusius, už 
sielas skaistykloje esan
čias, kad jos būtų greičiau 
įleistos į dangų.

Daugybė sielų yra skais
tykloje. Apskaičiuojama, 
kad pasaulyje kasdien 
miršta apie 100,000 žmo
nių, o ką jau besakyti šiais 
karo laikais. Mirusieji ne
visi tuojau pasiekia dan
gų, daugybė patenka į 
skaistyklą, kad atsilyginti; 
Dievui už savo gyvenimo! 
nusikaltimus. Jos negali 
savo kančių laiką sutrum
pinti; iš skaistyklos tik 
sklinda verksmas ir šauk
smas į mus: “Pasigailėki
te, pasigailėkite manęs!” 
Mes galime tų vargšių sie
lų kančių laiką sutrum
pinti ir jas įleisti į amžiną 
laime. Aukokime savo mal
das, ypač šv. mišias už mi
rusius, už tas sielas, kurių 
niekas neatsimena, už ka
ro laukuose žuvusius, už 
mūsų brolius ir seseris nu- rusiems, Viešpatie, ir am- prezidentas 
žudytus Lietuvoje, kad jos žino ji šviesa lai jiems švie- savo kalboje pasakė: 
greičiau pasiektų amžino čia. T. dymas prasidėjd’*.
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NACIAI PASIRINKO 
NAUJĄ KELIĄ J 

KAUKAZĄ
»

,4 H

Berlynas, spalių 30 
ztkietiios žiniomis, nt

I VVashington, D. C., spalių 
30 — Senatorius David IJ 
Walsh iš Massachusetts 
sako, kad Neitralumo į-

(Vokietijos žiniomis, naciai 
1 pasirinko naują kelią į 
Kaukazo aliejaus laukus 
per Krymą. Naciai jau už
ėmė Perekopo sąsiaurį ir 
sau prasiskynė tiesų kelią 
per Krymo kraštą į Kau
kazo centrą. Nuo spalių 18 
d. Perekopo sąsiaurio apy
linkėje naciai paėmė 15,- 
700 raudonųjų į nelaisvę, 
paėmė 13 tankų ir 100 ka- 
nuolių. z

Vokietijoje ir okupuotuose 
kraštuose, bet jos visiškai 
nėra Stalino valdomoje 
Rusijoje.

Kasyklų Darbininkai Streikuoja
Washington, spalių 30— 

Apie 53,000 kasyklų darbi
ninkų streikuoja ir negrįž
ta į darbus, nežiūrint pre
zidento Roosevelto atsi
šaukimo, kad darbininkai 
turėtų grįžti prie darbų, 
nes streikas paralyžuoja 
šalies apsiginklavimo ga
mybą.

Darbininkų unijos vadas, -
John L. Lewis veda dery- ko susišaudymas tarp A- 
bas su kasyklų kompani-'Žf 
jos vadais, 
reikalauja 
tai yra, kad visi būtų uni
jos nariais.

Prezidentas Rooseveltas 
įspėjo unijos vadus, kad 
jis turįs galią uždrausti 
visus streikus industrijo
se, kurios gamina šalies

apsigynimui reikalingus 
daiktus.

Jung. Valstybių Laivas Gal 
Būt Nuskandino Submariną

i
Washington, D. C., spalių 

30 — Šiomis dienomis pa
aiškėjo, kad J. V. laivą 
Kearny torpeduojant įvy-

NACIAI SUŠAUDĖ 
DAUG ŽYDŲ 

LENKIJOJE

Kuibyševas, Rusija, spa
lių 30 — Maskvos centrali- 
niame fronte, kaip praneša 
Sovietų komisarų žinios, 
raudonieji sumušo Vokie
tijos nacius ir juos išvijo Vokietijos karo jėgos yra 
iš 6 miestelių. Tačiau Mas- dabar sukoncentruotos 
kvos žinios pripažįsta, kad Kryme, kur jie ruošiasi už- 
raudonieji buvo priversti imti Sevastopolio uostą, 
pasitraukti iš Kharkovos prie Juodųjų jūrų, 
miesto, kuris yra svar- Britų karo ekspertai yra 
blausias industrijos cent- įsitikinę, kad Sovietų Rū
ras Doneco baseine. Jau sijos pietinio fronto armi- 
pereitą šeštadienį iš Ber- jos taip nukentėjo, kada 
lyno buvo pranešta, kad vokiečiai perėjo Dniepro 
naciai užėmė Kharkovą. upę, kad dabar ir maršalo

Raudonieji sako, kad Timošenkos vadovybėje 
Kharkovoje naciai prarado nebegali atsigauti. Britai 
120,000 vyrų. 450 tankų, yra įsitikinę, kad vokiečiai 
3000 sunkvežimių ir 200 di- pereis Don upę pirm negu 
dėlių kanuolių. raudonieji sulauks dau-

Maskvos radio sako, kad giau pagalbos, 
vokiečiai sutraukė milži- Vokiečiai nesulaikomi 
niškas karo jėgas aplin- žygiuoja į Rostovą, 
kui Maskvą, tačiau per pa-' ----------------
staras) as dvi dienas pra- PRIPAŽĮSTA 
radę 60 nuoš. tų jėgų veik
lumo.

Raudonieji prisipažįsta, 
kad jie pralaimėjo kauty
nes Tūlos ir Orei apylinkė- lių 30 — Sovietų Rusijos 
se. Vokiečiai bandė pereiti vyriausybė, kad vokiečiai 
Narą upę, bet raudonieji pasivarė 15 mylių arčiau

VOKIEČIŲ 
LAIMĖJIMUS

Kuibyševas, Rusija, spa-

statvmas greičiausia bus Juos sulaikė- Per 10 dienų, Maskvos ties Malojarosla- atšauktas. &Tai prezidento'eina’ kautynės KalininJvu, bet sako kituose fron- 
Roosevelto laimėjimas. m‘e,sto gatvėse. tusę vokiečiai buvo ate-
Tei?u Kongresas ta istatv- Možaisko distnkte rau-jtumti atgal su didžiais 
mągatšauks tai tada galės* atsiėmė du kaime- Hitleriui nuostoliais.____Jeigu Kongresas tą įstaty-

apginkluoti prekybinius 
laivus, ir priešui užpuolus 
galės gintis.

Rumunijai Karas
"Užsibaigė"

Sovietu Oro Jėgos Sunaikintos, 
Sako Užsienių Žiūrovai

Beliko Tik Netinkami LėktuvaiIš Rumunijos karo fron
to Rusijoj praneša, kad 
Rumunijos kariuomenė y- 
ra įsitikinus, kad karas su 
raudonaisiais jau “užsi
baigė”. Rumunai gavo ką 
norėjo ir jie toliau nemato 
reikalo kariauti. Kareiviai

t

Londonas, spalių 30 —
Britų žinių agentūra pa
duoda lenkų žinias, kad tikisi, kad jie greit bus pa-į 
Lomžoj vokiečiai sūvarė leisti į namus. į
daugiau kaip 1000 žydų į Rumunijos karo vadovy-, nauju karo lėktuvu. -- 
apkasus, privertė juos su- bė gal būti paliks kiek ka-:c’au komunistai kol kas 
klaupti ir klūpančius su- riuomenės Krymo zonoje,' nekalba anie atskirą taiką 
šaudė. Taip pat daug su- ir gal dar du k’cus pulkus su Vokietija.
šaudė pietinėje Lenkijos paliks kitose pietinio fron-' 
dalyje. to vietose.
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REIKALAUJA ROOSEVELTO 
ĮRODYTI HITLERIO PLANUS

Darbininkai nacill submarino, kuris tą 
“closed shop” nuskandinęs. Sako-

’ ma, kad galimas dalykas 
ikad ir submarinas tapo 
' nuskandintas, nes Kearny 
prieš nuskandimą paleido 
jūrų gilumon bombas.

Kaip jau buvo pranešta 
11 žmonių žuvo, o vėliau 
buvo pranešta, kad tie 11 
žmonių užmušta kautynė-

i

džiaugsmo vietą. Mūsų 
maldos išvaduotos sielos 
niekada mūsų neužmirš,! Vadinasi, Amerikos jū- 
bet būdamos danguje bus reivių kraujas jau pralie 
geros mūsų užtarėjos.

A - v a • 1 • b ■%'

se.

7 ■ tas Atlantiko vandenyne.
Amžmą atilsį duok mi-. Dabar suprantama dėl ko 

i Rooseveltas 
“šau

Roma, Italija, spalių 30, . ti, nes tuo būtų galima iš- 
— Italijos fašistų laikraš-' statyti nekaltų žmonių gy
tis reikalauja, kad prezi
dentas Rooseveltas viešai 
parodytų Hitlerio žemėla
pius apie Pietų Ameriką ir 
planus 
visų 
sako: 
toks
nepasirodys, 
reputacija, kaip klastotojo 
pakils iki žvaigždžių. Bet 
toks dokumentas niekada 
nepasirodys, nes jo visiš
kai nėra”.

Amerikos; laikraščių re
porteriams prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
negalįs slaptų planų išduo-

apie sunaikinimą! 
religijų. Laikraštis! 
“Jei į 24 valandas 
dokumentas viešai 

Roosevelto

vybę į pavojų ir netekti 
slaptų informacijų biurų 
ateičiai. Tie planai nebūsią 
viešai paskelbti iki po ka-
ro.

Teheran, Iranas, spalių vojus Maskvai, Donets ba- 
30 — Užsienių ekspertai seinui, Krymui ir Rosto- 
karo žiūrovai sako, kad vui. Mūsų priešas varosi 
Sovietų Rusijos oro laivy- pirmyn nežiūrint mūsų 
nas jau sunaikintas taio, raudonosios armijos did- 
kad nebegali iokiu būdu vyriškų kovų ir didžių nuo- 

I pasirodyti prieš Vokietijos stolių Hitlerio kariuome- 
oro laivyną, ieigu negaus nei. Tačiau mes galime 

Ta-Į pasakyti, kad Hitlerio pla
nas neišsipildys, laikiniai 
laimėjimai neduos vokie
čiams pergalės ir taikos”.

Rusai sako, kad Hitleris 
nepajėgs paimti Maskvos 
prieš žiema, o žiema bus 
rusų išgelbėjimu.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų Rusijos ka
riuomenė atmušė vokie
čius keliose vietose ir atsi
ėmė pirmiau prarastus 
kaimus.

VOKIEČIŲ ARMIJA 
NESULAIKYTA. 

Sako Rusai

Maskva, spalių 30 —So
vietų Rusijos laikraštis 
Pravda, rašo: “Priešas dar 
nesulaikytas. Yra didis pa-

• v

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, lapkričio 1 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika 
ir pranešimai pasieks Jūsų Gerb. Naujos Anglijos lie- 

. tuviai, namus.
Politinę kalbą pasakys Bostono miesto mayoras 

Maurice J. Tobin, kandidatas į mayorus antram termi
nui.

Kalbėtoją perstatys adv. Jonas Grigalus, Bostono 
nume s d a m i miesto legalio departmento narys.

- J Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ku
rios pataikę į militarius ir locyc'ies ir klausytis programos iš WCOP stoties. Bos- ji 
industrijos pastatus. . ton, Mass. A

RAUDONIEJI BOM
BARDAVO BERLYNĄ

I

Londonas, spalių 30 — 
Maskvos radio praneša, 
kad Sovietų bomberiai va-, 
kar naktį bombardavo' 
Berlyną, i_.__________
sprogstančias bombas, ku-
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U KARALIŠKOJI ŠEIMA

a

Sako Roosevellas
Washington, spalių 30 — 

Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas Armijos ir 
Laivyno dienos metu, pa
reiškė, kad Hitleris pradė
jo šaudyti į Amerikos lai
vus. Jis sakė: “Istorija už
rašė, kas paleido pirmutinį 
šūvį, bet svarbiausia bus 
kas paleis paskutinį”. Jis 
šaukė visą tautą į pagalbą 
sunaikinti Hitlerio rėžimą. 
Rooseveltas pasakė turįs 
slaptus, Vokietijos vyriau
sybės padirbtus, žemėla
pius, kurie nurodo Hitlerio 
planus iš 14 Pietinių ir Vi
durinių Amerikos valsty
bių padaryti 5 valstybes, 
kurios būsią Vokietijos 
globoje. Kada rytojaus 
dieną laikraščių reporte
riai paklausė prezidento 
ar nebūtų verta tuos pla
nus viešai paskelbti, prezi
dentas atsakė, kad negali-

ma tai padaryti dėl įvairių 
priežaščių.

Rooseveltas sakė: “Mes 
norėjome išvengti šaudy
mo; Bet šaudymas jau pra
sidėjo. Ir istorija užrašė, 
kas paleido pirmutinį šūvį. 
Amerika buvo užpulta. 
Laivas Kearny nėra tik A- 
merikos laivyno laivas. Jis 
priklauso Amerikos kiek
vienam vyrui, moteriai ir 
vaikui.

“Aš turiu slaptą žemėla
pį, padarytą Vokietijoje
Hitlerio vyriausybės. Tai 
yra Pietinės Amerikos že
mėlapis ir Vidurinės Ame
rikos dalies, kaip Hitleris 
planuoja perorganizuoti.

“Jūsų vyriausybė turi ir 
kitą dokumentą padarytą 
Vokietijoje Hitlerio vy
riausybės. Tai planas pa
naikinti visas religijas. 
Dievas kraujo ir geležies 
užims Dievo meilės ir pa
sigailėjimo vietą.

“Visai atvirai ir aiškiai 
mes prižadame traukti sa
vo įrklus Hitlerizmo su
naikinimui. Ir kada mes 
padėsime sunaikinti Hitle
rizmo prakeikimą, tada 
mes padėsime įsteigti nau
ją taiką, kuri duos žmo
nėms visur geresnę progą 
gyventi ir turėti la;svę.

“Tai yra šios tautos no
ras, kad Amerika pristaty
tų prekes. Tam norui buvo 
viešai pasipriešinta, mūsų 
laivai buvo nuskandyti, jū
reiviai nužudyti. Aš sakau, 
Aes to nepakęsime, nieko 

Į nedarę.
. •’ “Mūsų gamyba turi būti 

arba farmų, biznių ir kitų padidinta. jj negaiį būti 
namų. Turime didelj pasi- trukdoma mažos? pavo.

NEPAPRASTA 
PROGA

Spalių 25 d., Eikš Ballroom, Cambridge, Mass. įvyko populiarumo kontes- 
tas. Žiūrint iš kairės į dešinę stovi: Pranas Razvadauskas — karalius;.p-nia Ve
ronika Sakevičienė — karalienė; Onute Jereckaitė —karalaitė ir Jonas Virbic
kas — karalaitis.

Britanijos kolonijų ka
lėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose yra daug 
komunistų, nežiūrint 
kad Britanija teikia 
galbą Sovietų Rusijai.

Lojalumą Prezidentuito, 
pa-

GANDAI APIE BRITŲ 
INVAZIJĄ

Pirkti labai gerą namą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniškais pa
togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu išmokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių) “Mūsų gamyba turi būti 

Ji negali būti

• w

rinkimą. Turime gerą sa- 
liūną su valgykla ant grei
to pardavimo labai pigiai, 
arba mainysim ant gero! 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

Boston Realty Trust
317 E Street 

South Boston, Mass.

GERIAUSIUS

Chicago, III., spalių 30— 
i Pereitą šeštadienį, Morri- 
son viešbutyj įvyko ALRK 

[Federacijos tarybos suva- 
; svars-

slaved nations”.
Po telegrama pasirašė 

Federacijos pirmininkas

• Pastaromis dienomis 
vis daugiau girdisi apie p. 
A. Smetonos maršrutą po 
lietuvių kolonijas. Kadan
gi p. A. Smetona buvo ne 
tik Lietuvos prezidentas, 
bet ir tautininkų partijos 
vadas ir, kas svarbiausia, 
kad p. A. Smetona pasi
naudodamas prezidento 
galia uždarė visas kitas 
patriotingas partijas, o pa
liko tik tautininkų, kurią 
ir globojo ligi turėjo galią. 
Būdamas Lietuvos prezi
dento soste, jis per 13 sa
vo partijinio valdymo me
tų uždarė netik politines 
partijas, bet ir kultūrines 
draugijas, uždėjo smarkią 
cenzūrą ant nesavo parti
jos spaudos leidinių ir pa
vienius asmenis siuntė į 
koncentracijos stovyklas. 
Davė pilną laisvę sveti
mam gaivalui. Paimki
me, kad ir Suvalkiečių su
kilimo reikalą. Ar tai ne
buvo p. Smetonos ir jo val
džios išprovokuoti lietuviai 
patriotai sukilti... Juk ir 
Suvalkijoj gražieji ūkiai 
iš lietuvių rankų kaip van-

Londonas, spalių 30 —- žiavimas, kuriame 
Maskvos radio paskelbė tyta svarbieji mūsų tautos 
šiandien, kad prancūzai įr šio krašto reikalai. Tarp

Juozas Laučka ir sekreto- ^u0. i
rius Leonardas Šimutis.

Kibirkštysužgirdę gandus, kad Bri- kitko pasiųsta Prezidentui 
tai įsiveržė į Prancūziją. Rooseveltui šio turinio te-} 
Arti Amiens prancūzai iš legrama: vmmc
džiaugsmo pradėjo triukš- . _ . SOVIETŲ UTŽL YNAS
mauti. Tačiau gandai ne
pasitvirtino.

jingos industrijos vadų 
mažumos, kurie nori di
desnių pajamų. Ji negali į 
būti trukdoma mažos, bet į 
pavojingos darbo vadų 
mažumos, kurie yra pra
gaištingi pačių darbininkų 
gerovei ir taip pat visai 
tautai.

“Mes Amerikonai stovi
me pasirengę ginti savo 
tautą ir mūsų tėvų tikėji
mą, ir daryti ką Dievas 
mums davė galios matyti 
kas yra mūsų pilna parei- 
ga”-

I KOMUNISTAI BRITŲ 
KALEIIMUOSE

14 ŽUVO LĖKTUVO 
KATASTROFOJE

rankas. Taigi šie ir kiti čia 
nepaminėti faktai kaip 

: pirštu rodyte rodė p. Sme
tonos pražūtingą kraštui 

‘ ir lietuvių tautai kryptį.
I 
I

“Mr. President,

American 'Lithuanian R. munistų laikraštis
Catholic Federation at its rašo: 
annual meeting held inį “Visi vokiečių belaisviai 
Morrison Hotel today, ex- dabar baisiai apgulti utė-

Supreme Council of the Brooklyno lietuvių ko-
X .-----------------• _ A  1_!1 

spalių presses to you, Mr. Presi- lių» nuolat kasosi ir utinė-Moorhead, Minn., ; _ r_______ z ____________
30 — Northwest Airline dent, the sentiments of lo- J3-81”* 
lėktuvas, patekęs į miglas,' ’* — ’ '*
susidaužė. Lėktuvas užsi
degė ir liepsnose žuvo 14 
žmonių.

Mes amerikiečiai, išsky
rus tautininkus - laisva
manius, prieš visus tuos 
negarbingds p. Smetonos 
darbus Lietuvoje, protes
tavome. Siuntėme memo
randumus ir delegacijas 
su protestais.

Likimas atsiuntė p. Sme
toną į Jung. Valstybes A- 
merikoje. Manyta, kad p.

SOVIETŲ PATRIAR- 
CHA IŠSIKRAUSTĖ 

IŠ MASKVOS

ti nepriklausomą Lietuvą 
Vasario 16, 1918 m. pama
tais. Aišku ir tas, kad p. A. 
Smetonai tokie lietuvių pa
triotų šūkiai bado akis, nes 
jis buvo diktatoriškai pa
neigęs Lietuvos Nepri
klausomybės Steigėjų kil
nius demokratiškus įstaty
mus, kurie buvo išreikšti 
Lietuvos konstitucijoje, 
p. Smetona pasigamino sa
vo konstituciją ir be tau
tos valios, tik su tautinin
kais vedė visą Lietuvos 
kraštą į laisvamanybę, į 
laisvės suvaržymą, į iškėli
mą tik savo asmeniško bei 
partijinio kromelio.

Štai ir šiuo kartu p. Sme
tona atvykęs šioje šalyje 
rengiasi išmėginti, kaipo 
tautininkų - laisvamanių 
‘chief’as’, savo kromelį pa
siūlyti lietuvių kolonijose 
patriotingiems lietuviams.

Kad nebūtų per daug aiš
ki p. Smetonos politika, 
tai tautininkai - laisvama
niai pridengė National Re- 
lief Fund skraiste ir “let us 
go”. Ir aišku, kad tautinin
kai - laisvamaniai spau
džia ant savo iškabos iš 

. vienos pusės ir ant p. Sme-
• tonos autoriteto iš kitos
• pusės. Bet mums katali
kams svetima ir viena ir 
kita pusė ir mes remiam 
Lietuvos reikalus per Lie
tuvai Gelbėti Fondą, kuris 
veikia per LRK Federaci
ją. Taigi lai bus aišku vi
siems, kokiame vežimėlyj 
važiuoja p. Smetona.

Aktyvistas.
DARBININKŲ 

DĖMESIUI
Šiais karo laikais Jung. 

Valstybių laivynas reika
lauja įvairių darbininkų, 
kurie moka kokius nors 
darbus. Lietuviai darhi- 
ninkai, gyvenanti Naujoje 
Anglijoje, gali kreiptis į 
artimiausį Jung. Valstybių 
paštą ir gausite platesnių 
informacijų apie kvotimus 
ir darbus.

Galite gauti informacijų 
pas United Statės Civil

~ ---- —- --- ~ ,
yalty and confidence ofi Lietuviški komunistėliai „ . ,

i American Lithuanian Ca- labai pyko, kada žinios iš Smetona pasiliks Lietuvos 
tholics. i Lietuvos pranešė, jog bol-
‘ “We pledge our support ševikai užkrėtė Lietuvą u- 
to your valiant efforts for tėlėmis ir kitokiu brudu. 
the defensė of the United Dabar patys komunistėliai 
Statės and liberation of 
Lithuanian and all en-

; f

valstybės autoritetas ir pa- 
sišvęs kultūriniems tautos 
darbams. Bet kur tau. Juk 
ir patarlė sako, kad vilko 
neprijaukinsi. Taip ir su p. 

Jis buvo tauti-

Kuibyšev, Rusija, spalių 
30 — Praneša, kad Sovietų 
metropolitas Sergei iš 
Maskvos išsikraustė į kai
melį prie Volgos upės. Met
ropolitas Sergei yra galva 
bolševikų palaikomos ka
tedros.

• w

PRANCŪZIJA UŽ
DRAUDĖ KLAUSYTI 

UŽSIENIO RADIO

VIETINES ŽINIOS

pripažįsta, kad Sovietų 
Rusija, tai baisiausias utė- Smetona, 
lynas. Vokiečiai užsikrėtė ninku - laisvamanių įran- 
ne kur kitur, kaip tik So- kis ir juomi vėl pasilieka, 
vietų Sąjungoje.

INSTALACUA
Lietuvių socialistų laik

raštis “N.” Brooklyno lie-

Nęsvarbu, kad prezidento 
galės, kurios ir neturima, 
negalima pademonstruoti, 
bet tautininkų kromelis Service Sekretorių, Civil 
tai tikrai galima pavežioti Service Tarybos Kvotėjus 
ir prisidengus tautos rei- ir pirmos ir antros klasos 
kalais, pavažinėti po lie- paštuose Naujoje Anglijo- 
tuviais tirščiau apgyven- je; pas First U. S. Civil 
tas kolonijas, kad atgaivi- Service vedėją, 1002 Post 
nūs kolonijose ugnį, kuri 
smarkiai liepsnojo jam bū
nant Lietuvos prezidentu, 
ir Lietuvos nepriklauso
mybei žlugus, toji partiji-

I 
j 
I

Spalių 31 d., 7 vai. vakare, 
Forresters svetainėje, 679 tuvių komunistų laikraš-
Fourt St., So. Bostone, įvyks, čio redaktorių R. Mizarą 
Stepono Dariaus Amerikos Le- pavadino “niekšu”. Komu- 
giono 317 posto ir Ladies Auxi-nistai baisiai supyko ir 
liary bendra valdybų instalaci-1 plūsta, kaip išmanydami, 
ja.

Stepono Dariaus posto pirmi-' 
ninku yra išrinktas Juozas Ka-, 
nuskis. o Moterų Auxiliary pir-l 
mininke _
chus. Ladies Auxiiiary kitos miesto piliečiai iš keturių J nė ugnis buvo užgesinta 
valdybos narės yra šios: vice
pirmininkė — Vera Kanuskie- balsais išrinks tinkamiau- 
nė: Jr. pirmininkė — Louise sį asmenį mayoru. Keturi 
Palionis; sekretorė — Marijona kandidatai yra šie: Curley, 
Ross; iždininkė— Veronika Gra
bauskienė kapelionas — Ameli- starasis yra kandidatu an- 
ja Budis; istorikė — Barbora 
Gedvilienė; tvarkdarė — Esther 
Kelies; egzekutyvis komitetas— 
Alena Bušmanienė, Alena Se- 
metonienė ir Marijona Ziruolis.

Legionieriai ir jų pagelbinin- 
•Į kės moterys išsiuntinėjo kvieti-' 

mus

t
I
1 I
I

I

Office ir Courthhouse 
Building, Boston, Mass.; 
pas Recorder, Labor 
Board, Navy Yard, Boston, 
Mass., arba artimiausiame 
vietiniame Statė Employ-

BOSTONO MIESTO 
MAYORO RINKIMAI

Vichy, Prancūzija, spalių 
30 — Prancūzijos valdžia 
uždraudė gyventojams 
klausyti viešai ar priva
čiai užsienių radio progra
mų, kaip tai Britanijos ir 
kaikurių kitų šalių. Už 
klausymą uždraustų radio 
programų gyventojai bus 
skaudžiai bgudžiami.

Lapkričio 4 d. Bostono— p. Marijona Win-Į
New Delhi, Indija, spalių 

30 — Valdžios atstovai 
! praneša, kad Delhi kalėji- 
1 me 208 kaliniai paskelbė 
bado streiką. Jie reikalau
ja pagerinti sąlygas kalė
jime. Britai nežada jokių 
pagerinimų, kol kaliniai 
nenutrauks bado streiko.

Reikia pažymėti, kad ba
daujančių kalinių tarpe y- 

’.ra 150 komunistų, kurie 
į sėdi ten- už prohitlerinę

ii
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPERS BEAUTY SALOM
83 L ST., SO. BOSTON, MASS 

Tel. ŠOU 4645
I propagandą.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Prisfatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė, Islinglon, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
PRANAS' GERULSKI8,Namų Tel.Dedhanv 3804-R

i 

i

i kandidatų į mayorus savo; vieningu balsu — atstaty- ment ofise, kalcoic iirinlzc finlzomiall- ■— ■ — ■ ■ -----------------------  ■
Jr. pirmininkė — Louise sį asmenį mayoru. Keturi

Lee, Nichols ir Tobin. Pa- Draugijų Valdybą Adresai

SOVIETAI PALIKO 
PLIKĄ KHARKOVO 

MIESTĄ

Maskva, Rusija, spalių 30 
— Sovietų komisarai pra
neša, kad raudonieji pirm 
negu atidavė Kharkovo 
miestą, tai jie iš to miesto 
veik viską išvežė, o ko ne
galėję išvežti, tai sunaiki
nę.

Toks yra Stalino įsaky
mas viską naikinti, degin
ti. kad netektų priešui. Bet 
kaip su tais rusais gyven
tojais, kurie pasilieka? Jie 
turi mirti badu. Bet kas 
sovietų komisarams žmo
nės. Jie juos laiko žemiau 
gyvulių.

I

dalyvauti instalacijoj.

LAIKRODŽIUS 
LAIMĖJO

Lietuvos dukterų dr-jos 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

Plmlnlnk* — Ev» MarksienB,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
J

8 VVlnfield, St, So. Boston, Mass.

440 E. Sixth St, Bo.Boston, Mass. 
Vln. RaM. — Marijona MarkoniutA, 

4116 IVaahington St, Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininke — Ona StaniuliūtA

1512 Columbia Rd., Šo. Boston 
ąsos GL—Marijona AnkŽtikalnienS, 
111 H St, Bo. Boston, Mass. 

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

▼Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
ou protokolu raftMnka.

tram terminui.
Lietuviai piliečiai visus___

tuos kandidatus gerai pa- Tica-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
žįsta ir žino jų tinkamumą. ”
Jeigu kurie nori gauti dau
giau žinių, tai gali kreiptis 
prie tų lietuvių, kurie dar- 
buojasi politikoje Lietu- 
viai tun balsuoti ne tik s. -

Kaso* GL

Spalių 25 d., “Darbinin
ko” metiniuose šokiuose 
durų prizą laimėjo Wil- 
liams Roskus, 324 Windsor 
St., Cambridge, Mass., o 
kitą prizą elektrikmį laik
rodį laimėjo J. Bernatonis, 
So. Boston, Mass. Tikieto 
numeris 564. Dovanas gali
te atsiimti iš ‘^Darbininko” 
admirt4st?acijos. ‘

kaipo piliečiai, bet ir kaipo 
lietuviai už tokį kandidatą, 
kuris yra ką nors gerą pa
daręs lietuviams.

Laikraštis “Darbinin
kas” yra nepolitinis. Todėl 
mes negalime nurodyti, 
kad lietuviai balsuotų už 
tą ar kitą kandidatą. Ta
čiau mes galime priminti, 
kad lietuviai balsuotų už 
darbštų ir sąžiningą asme
nį, kuris - tarnautų visuo
menei.

•V. JONO EV. B L. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras Ivažka,
440 E. Sixth St, So. Boston, M‘— 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
R 7th St.. Sn Bnutnn. Maaa

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pat Hantelius mitą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda dvtežius produktus Ir ma- 
taniai patarnauja. Nuijf 1 kuri* krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matfta “Darbininke".

Povibs Brahmanas
* CRESCKNT AVENUE, 
T*tephone COLumMa 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE.
DORGHE8TKR. MASS.

P. SaltrutlMa* Ir p. Klinga, Sav. 
M Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.
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Gelbėti Sovietiją Tai Stiprinti 
Komunizmų

ros vietos po Amerikoniš
kos neužims lietuvių emi
gracija Lenkijon. Iš Lietu
vos į Lenkiją, ir jos mies
tus ir miestelius keliavo 
ne tik dvasininkai ar mies
telėnai, bet ir kaimiečiai. 
Ir ėjo jie Lenkijon ne kad 
Lenki jos varginguose ū- 
kiuose pusbadautų (Lietu
voje ūkininkystė geriau iš
sivystė, negu Lenkijoj), 
bet kad visokiose įstaigose 
geresnį sau pragyvenimą 

I padarytų. Ir dėlto nebuvo 
Lenkijoj miestelio, kur ne
būtų lietuvio ar kunigo, ar 
vaistininko, ar mokytojoj 
ar burmistro, ar vargoni
ninko, ar krautuvininko, 

i ar pašto viršininko, ar ban
ko direktoriaus, gydytojo, 
hotaro arba kitokio valdi-

Dies Komisija paskelbė, kad J. Valstybių ninko arba profesijonalo.
tarnyboje yra 1124 komunistai. Tai atrodo neį- Lenkijos gimnazijose ne
manoma, bet jei tardymo komisija tokį dalyką buv9 vienos 
skelbia, tai ji turi turėti neužginčyjamų davi- Nr. 04. Vfehington, D. C. 1941 01. Spaliu 22 d.

I

DARBININKAS

Pirmutinis Armijos išleistas paveikslas, kuriame matosi daugiau nei 
vienas karinis orlaivis. Tai orlaiviai, kurie skrenda 500 mylių į valandą. 
Jie buvo pastebėti virš Pietinės Kalifornijos laike manievrų.

ji taipgi 
Lietuvos 
humani-
Sovietų

8
"'i'.............. - ■

tyti pareigos paliuosuoti, 
apsaugoti ir atlyginti vi
siems nukentėjusiems 

i tremtiniams; ir 
privalo atstatyti 
teritoriją. Grynai 
tariniu požiūriu,
Rusija kaipo gavėja pagel- 
bos iš pasaulio didžiųjų 
demokratijų, turėtų jausti 

i pareigą apsaugoti gyvybes 
ir sveikatą visų deportuo
tų ir atitaisyti skriaudas 
padarytas Baltijos mažo
sioms demokratijoms. To 
juk reikalauja Atlantiko 
Deklaracijos dvasia.

3.
Kaip gi su tremtinių šel

pimu? Iš šaltos Sibirijos 
platybių čion ateina tele- 

, gramų su prašymais mais-
■ to, pinigų. Laiškai neatėjo 
dar, tik telegramos ant 
kurių nėra rankos parašo, 
— tat ir sunku žinoti kas 
tas telegramas rašo? —te
legramos ateina anglų, 
prancūzų net vokiečių kal
bomis bet nelietuvių — 
tat yra abejonėms pagrin
do. Lietuviški bolševikai 
vietoje šaipytis iš tremti-

> nių nelaimės, turėtų jiems 
1 gelbėti.
; Vieninteliai kas, gal būt,
■ galės tremtiniams padėti 
yra Amerikos Raud. Kry
žius. Bet ar Sovietai su
tiks, dar nėra žinios. Tuo 
tarpu “American Express” 
priima ir pasiunčia pini
gus. Tat pinigų ir vertėtų 
pasiųsti nors truputį bent 
tiems tremtiniams kurių 
adresai žinomi. Dėl baisiai

Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios
klasės, kur

nių, nes daryti tokį įtarimą be pakankamų įro
dymų vargu kas beišdrįstų. Su valdžia juokų miestų 
nėra. Paskelbus tokią sensacingą žinią, Komisi- i 
ja laukia atsakymo. Ir ne vien komisija. Visi ei
liniai piliečiai, kad ir nepašvęsti į diplomatines 
slaptybes, vis dėlto norėtų žinoti, ar iš tiesų šios 
šalies vyriausybė yra tokioj tamprioj komunistų 
įtakoj. Atsakymo kol kas nėra. Tur būt norima 
tą dalyką tylomis apeiti. Žmonės pašnekės, pa
kraipys galvomis ir užmirš. Taip saugiausia. 
Sensacija savaime išnyks.

Tačiau ne visi pasiryžę tylėti. Bostono kata
likų laikraštis "Pilot" taip šiuo reikalu pasisako:!

"Kada komunistų šalis, Sovietų Rusija — 
nes Rusija yra tikroji komunistų tėvynė, nežiū
rint, kur jie begyventų — brutališkai puolė ma
žąją Suomiją, tai visur, išskyrus Rusiją, komu
nistai labai nešvariai kvepėjo. Be to, tada Rusi
ja buvo nacių talkininkė, kas dar daugiau jos 
nešlovę pabrėžė. To nejaukaus laikotarpio me
tu Amerikos "tavoriščiai" mažai ką teturėjo pa
sakyti. Jie verčiau norėjo būti nekliudomi ir už-

Į e) Iš intelektualų: kuni- 
Igai, agronomai ir gydyto
jai daugiausia nukentėjo: 
Iš 24 kunigų sąraše paminėtų,—

21 nužudytas, 
: Iš 39 agronomų 5 nužudyti,
Iš 10 gydytojų 3 nužudyti.

Iš kitų šaltinių žinome,

su lietuviška pavarde. Di
desni dvarai ir didesnės

i dirbtuvės pilnos. 1. Rusai monarchistai ar komunistai
buvo lietuvių netik darbi- 1 •
ninku, bet ir užvaizdų ir be Sibiro neapseina
viršininkų. O kiek buvo ________
privačiuose namuose lietu- r- - - - - - - - —

• V • . — . v . . , . j -J- — u -      ------------------------------- ------ ----------”Z — — Z    — — y

vaicių virejų,_ seimmmkių, portuotaįs į Sovietų Rusi^žiaus pirmininko, kuris tą kad skaitlius deportuotų 
vaikų prižiūrėtojų, siuvė-1 ją iįetuviais, nelegalios So- ‘ svarbią vietą perėmė So- inteligentų, ypač liaudies 
jų, slaugių! Ir beveik viso- vįetų okupacijos laikotar- vietų okupacijos metu. Dr.’mokytojų, yra daug dides- 
se savo vietose, savo parei- pyje nuo 1940 m. birželio Garmus turėjo geros pro- nis, negu kad sąrašas Nr. 1 
gose lietuviai turėjo ge- mėn. 15 d. iki 1941 m. bir- gos matyti GPU veiklą pasako, 
rijusius var<^us dėlei savo želio mėn. antros pusės, se- Lietuvoje. Kad patirti pa-- 
sąžiningumo, ^ apsukrumo, kanti informacija paeinan- dėtį perpildytuose kalėji- 
sumanumo, ištikimumo ir tį į§ Lietuvos Raudonojo muose, koncentracijos sto- 
bendrai gabumų. Jie buvo Kryžiaus šaltinių pasiekė vykiose, gelžkelio stotyse,

nelaimingi tremtiniai 
buvo grūdami į galvijinius 
vagonus — Lietuvos Rau- 
donasis Kryžius suorgani- kį troškutio nek^t* vaikųJ aukštų sovietiškų muitų, 
zavo e etą in ormaemių m(kerų senelių ir vvrų,|su siuntimu maisto vaistų, 

R- K7zlfus,aP-buvo ištremti iš Lietuvos drabužių reikėtų tuo 
Sibirą ir kitur. j tarpu palaukti, bet pasi-

. Raud. ruošti.

LfetuTOŠ PIRK DEFENSE BO-
— __ —a— _ W ___

Sąryšyje su prievarta de- Lietuvos Raudonojo Kry-

gerbiami ir mylimi. Kai- ir šią Pasiuntinybę: 
kurie buvo nuvykę Lenki
jon su šeimomis, kiti buvo!

i___
i.

Pirmas deportuotų lietu- 
Lenkijoj sukūrę grynai lie-! sąrašas^ pavadintas: 
tuviškas šeimas, vėl kiti su Dalinis sąrašas deportuo- 
lenkėmis susituokę. jie tų ir nužudytų lietuvių”, 
beveik visi pamylėjo savo Kad tas sąrašas yra auten- 
naują tėvynę, kaip Ameri- Hskas dokumentas matosi 
kos lietuviai pamylėjo A-p® Siberijos gaunąmų tele- 
meriką, nors širdies gilu- gram4- tš karto metasi į

2.
į Sekant Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus daviniais! 
bei paaiškinimais pasiro
dė, kad tiktai 1941 m. bir
želio mėn. bėgyje 871 pre-į 
kiniai vagonai, prigrūsti i-į

v •

miršti. Anglija uždarė jų laikraštį “Daily Wor-imoj, lygiai, kaip amerikie- akis, kad tremtinių šeimy- 
ker", ir nevienas “liberalas" nepakėlė protesto, čiai - lietuviai palaikyda-i 
Tas "liberalų" tylėjimas buvo geriausiu įrody- vo kaiP kokią šventenybę 
mu, kokioj paniekoj tuomet bolševikai buvo lai-| P^ie senos tėvynės. . v-_ 
komi. Bet štai nuostabi atmaina... Komunistai 
vėl išlindo iš pakampių. Jie ne tik drąsiai vaikš
čioja gatvėmis — jie daro triukšmingus para
dus. Kas gi atsitiko? Papraščiausias istorijos į- 
vykis — Hitleris puolė Rusiją. Tai komunistai 
vėl virto šūkaujančiais anti-fašistais... Komu
nizmas vėl susilaukė pagarbos. Ir tie visiems į- 
sipykę vidaus bruzdelninkai vėl stiprina savo 
pozicijas. Mes galime be jokio moralinio skru
pulo šelpti tuos žmones, kurie kovoja prieš ne
teisėtus užpuolikus. Bet niekados negalim dėtis 
su tuo esminiu blogiu, komunizmu, kurs teigia, 
kad Dievą išgalvojo kapitalistai".

Iš tiesų, gelbėti rusų tautą kaipo tokią visi 
būtume palinkę. Bet visas tragizmas yra tame, 
kad rusus supančiojo komunistinė vergovė, ku
rios jie matomai norėtų nusikratyti. Jie neturė
jo galimybės susiorganizuoti bet kokiam sukili
mui, bet 3 milijonai vokiečiams pasidavusių be
laisvių iškalbingai byloja, kad rusų liaudis tik 
iš prievartos dabar kovoja, nes ji gerai žino, 
kad kovot už komunizmą reiškia ginti ir stiprin
ti tą jungą, kurį bolševikai ant rusų tautos už
dėjo. Pats Stalinas tai supranta, nes atsišaukia 
ne į komunistinius, o į tautinius rusų jausmus.1 
"Ginkite savo tėvynę Rusiją"... Taigi, taigi. O| 
pirmiau tai nė jos vardo neminėjo. Juk oficialiai 
Rusija buvo vadinama Sujungtos Socialistinių 
Sovietų Respublikos. Dabar jau ir tėvynė ir Ru
sija ant scenos pasirodė. Reiškia, esminis rusų 
šūkis — nacionalizmas. Gi komunizmas tai tik 
pridėčkas, kurį patys komunistai jau pradėio 
dangstyti demokratine iškaba. K.

Lietuvos.

, vaikai ats- 
I kirti nuo tėvų, lyg būtų 

’. Veltui tad lie
tuviški bolševikai bando 
ištrėmimus pateisinti karo

skaitliuojama, kad skai
čius prievarta deportuotų T. .. T - . 
lietuviiį siekia bent 60,000.' S. ° Paci2 1. .~ . . . -3. Kryžiaus šaltinio patirtaSovietų okupacinio režimo . , ,x , v apie buvusius 1______

pareigūnus: I NŪS IR ŽENKLUS
jų apie suimtuosius asme
nis: nelengvas dalykas tai 
padaryti ir dabartiniu vo-’ 
kiečių okupacijos metu, 
kai žmonių judėjimas ka
riškais patvarkymais grie
žtai suvaržytas. Pirmas, 
tokiu būdu sudarytas 604 
numeriu sąrašas, apima a- 

i pie 750 asmenis. Amerikos 
lietuvius yra pasiekusios 

i žinios apie ištrėmimą as-

j p. Antanas Merkys, Mi- 
nistras Pirmininkas, p. 
Juozas Urbšys, Užsienių

I Reikalų Ministras, Pulk. 
Skučas, Vidaus Reikalų 
Ministras, p. Povilaitis, 
Saugumo Departamento 
Direktorius, ir prof. Au
gustinas Voldemaras, prieš 
keletą metų Ministras Pir
mininkas ir Užsienių Rei- 

i kalų Ministras. Jie yra 
? tarp nelaimingų kalinių

v •

Perdaug Lietuvių Lenkų Tarpe
rraeiuj auuuueų uaug 

lietuvių emigravo iš seno
sios tėvynės. Keliavo mūsų Amerikoj pasidarė lietų 
žmonės noromis ir nenoro- emigracija pati dicfžl

Praeitą šimtmetį daug gliją, į Prancūziją, į škoti- 
lietuvių emigravo iš seno- ją ir pagaliau į Ameriką, 
sios tėvynės. Keliavo mūsų I Amerikoj pasidarė lietuvių 
žmonės noromis ir nenoro- emigracija pati dictžiau- 
mis į Rusiją, į Ukrainą, į šia, turtingiausia irJietu- 
Lenkiją, į Vokietiją, į An- viškiausia. Kas žin, ar'ant-

Bet čia, toje meilėje su- sumetimais, istorija nepa
lenkėjusių lietuvių prie teisina laukinio okupantų 
Lietuvos kaip tik ir slepia-: žiaurumo. Bolševikai ir na
ši priežastis visų valstybi- ciai vien dėl tų jų žiauru
mų ginčų tarp Lenkijos ir| mų negali pretenduoti 
Lietuvos. Pirm visko len-, prie jokios vadovaujamos 
kai, matydami, kaip leng-' rolės žmoni jos gyvenime, 
vai noromis ir kraštui nau-' Kalbamas sąrašas buvo t1 
dingai linkėja atskiri, pa- sudarytas iš į Lietuvos . . . .. .
vieniai lietuviai, klaidingai Raudonąjį Kryžių KauneSolovkų salose, Baltojoj 
sprendė, kad panašiai, suplaukusių žinių, gal būt 
progai pasitaikius, visi lie- iki rugsėjo 1 d., priežiūroje'  ̂
tuviai lengvai ir noromis 
sulenkės. O svarbesnis da
lykas, kad tie patys jau nijos su Lietuva, 
sulenkėję lietuviai, neno
rėdami savo širdyse skirti reina ne nuo grynų lenkų, 
meilės prie Lenkijos nuo! b^t nuo sulenkėjusių lietu- 
meilės prie Lietuvos viso- vių. 
mis jėgomis varėsi prie at
gaivinimo seniai mirusios stymo išvada? 
unijos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Ir svarbiausias tai, kada jos žmonės emi- 
dalykas, kad tie sulenkėję, gruoja į kaimynines šalis, 
lietuviai tai ne kažinkokie Kaip sulenkėję lietuviai į 
pastumdėliai, batlaižiai, troško Lietuvą vienyti su 
bet priešingai: populiariš- Lenkija, taip surusėję, su- 
kiausieji lenkų visuome
nės vadai. O jų tarpe ran
dasi netik Lietuvos aristo
kratijos atstovai kaip Rad
vilai, Čartoryskiai, Pilsud
skiai, Zaleskiai, Tiškevi
čiai, Plateriai, bet ir Lie-’ 
tuvos liaudies kaip: Janu- 
šaičiai, Kirtikliai, Staniš- 
kiai, Baltučiai, Vaitkevi
čiai, Ilakevičiai, Ketura-' 
kiai, Savukinai, Žadeikiai, 
Juodeikiai, Augustaičiai, 
Matulevičiai, Bacevičiai, 
Lenkevičiai ir tt. Jie, kad 
ir neskaitlingi, bet labai 
Lenkijoj įtekmingi, ir daž
nai drąsiai vardu visos 
Lenkijos kalba. Kada gir
disi, kad lenkai trokšta u-

Dr. Garmaus, energingo

tai daž
niausia tas troškimas pa-

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

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Mūsų kareiviams, jūri
ninkams ir lakūnams rei
kia orlaivij, laivų, tankų, 
šovinių, apsirengimo ir 
maisto. Jūs galite paremti 
juos, pirkdami apsigvni- 
mo taupymo bonus ir žen- 

i klus.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

i

kalbamą Sąrašą Nr. 1. Ar- 
jčiau su minimu sąrašu su- 
įsipažinus, yra galimi se
kantys pastebėjimais:

a) Sąrašas nurodo vieto
ves iš kurių asmenys pa
imti deportavimui arba 
nužudymui. Didžiuma jų 
paimta iš Vilniaus bei 
Kauno kalėjimų.

b) Rasta nepilnas sąra
šas kalinių nelaimingo Lu
kiškių kalėjimo, kuris api-

I ma šio Nr. 1 sąrašo nume
rius 110 iki nr. 401. Ta
čiau, Dr. Mykolo Devenio 
pavardė, kuris ten buvo 
kalinamas, šiame sąraše 
nepasirodė. Betgi žiniomis 
iš patikimų privatiškų šal
tinių, Dr. Devenis vis tik 
buvo deportuotas į Euro
pos Šiaurę.

c) Sąrašas apima nužu
dytų asmenų —119, abejo
tinu atsitikimu — 30 ir de
portuotų — 601. Moterys 
ir vaikai sudaro 27% de
portuotų asmenų.

d) Suiyg užsiėmimo, są
raše suminėti 750 asme
nys, šitaip skirstomi: 
Darbininkai ....... 283 apie 38r<
Tarnautojai ....... 117 apie 15%
Kariškiai.................79 apie 11%
Profesionalai .... 144 apie 19%
Kiti ................... 127 apie 17%

I

Tai kokia iš to viso svar-

Viena, kad pavojus tau-

bolševikeję norėjo, o net ir 
pamėgino ją su Maskolija 
sujungti, taip suvokietėję 
klaipėdiečiai pasielgė.

Kita išvada, tai viltis, 
kad po šito karo, o net ka
rui beeinant, dėl ekonomi
nių ir kitų priežaščių lietu
viškas elementas nustos 
savo reikšmės lenkų tarpe, 
kad lenkų tauta išsigydys 
iš savo “lietuviškos” ligos: 
svajonės apie Jogailaičių 
viešpatystę — “nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų”. Nes 
ištikrųjų visų nesusiprati
mų tarp Lenkijos ir Lietu
vos priežastis glūdi tame, 
kad perdaug buvo lietuvių 
lenkų tarpe. K» M. U.

• v

Jūroj. Ši informacija at
skleista pulk. S. Leono, 

i buvusio Vidaus Reikalų 
i Ministro, kuris pats buvęs 
Solovkų koncentracijos 
liogerio kalinys, bet buvęs 
atgabentas į Kauną teis
mui prieš pat Sovietų-Vo- 
kiečių karą. Pulk. Leonas! 
beveik stebuklingai išven
gė sušaudymo ir dabar y- 

% ra Lietuvoje.
Nėra ligi šiol žinoma kur 

randasi sekantys buvę 
aukšti pareigūnai: p. Alek
sandras Stulginskas su Į 
šeima, antras Lietuvos 
Respublikos prezidentas, 
— p. Konstantinas Šake
nis, paskutinis Lietuvos 
Seimo pirmininkas su šei
ma, — p. Kazys Bizauskas, 
Ministro Pirmininko Mer
kio pavaduotojas. Dar ne-j 
žinoma kur nugabenti gen. 
St. Raštikio vaikai.

Kyla svarbus klausimas: 
ar gali bent kas pasaulyje 
išgelbėti gyvastis visų de
portuotų lietuvių ypač tų, 
kurie yra mirtinam pavo
juje Solovetzki Saloje?

Sovietų Rusija, dabar be
šūkaujanti dėl savos gyvy
bės, nežiūrint to, yra atsa- 
kominga už Lietuvos žmo
nių vargą ir negali atsikra-

v •
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Arthur Starnes, pilnoje 
parašiutniko uniformoje, 
kai jis pasirengė Chicago- 
je, iškilti į 35,000 strato
sferą ir leistis su parašiu
tu žemyn. Jis turi radio, 
oxygen ir movie kamerą.



PenktadifcliiS, Spaliu

Ką Rašo Užsienių Spauda Apie

• Švedų dienraštis “Af- 
tonbladet” paskelbė trum
pą žinutę iš Kopenhagos, 
kad danų ir Pabaltijo pa
galbos komitetas nutarė 
ištirti galimumus pasiųsti 
per Raudonąjį Kryžių vai
stų ir kitų gydymo reik
menų Pabaltijo valsty
bėms. Kadangi tose valsty
bėse dabar gresiančios e- 
pidemijos, be to, vaikų 
sveikata dėl ilgo nuovar
gio, blogų gyvenimo są
lygų, dažnai dėl atskyrimo 
nuo tėvų, yra katastrofin- 
goje padėtyje, tai komite
tas kreipiasi į visus danus, 
prašydamas greito ir efek
tyvaus šelpimo.

I

liami faktai, kad lietuvių 
sukilėliai nuogom rankom 
nuginkluodavo raudonar
miečius ir tokiu būdu įsi
gydavo ginklų. Tik po to 
sukilėliai galėjo stoti at- 
viron kovon prieš bolševi
kus. Taip pat pabrėžiama, 
kad sukilime aktingai da
lyvavo darbininkai, apgy
nę savo fabrikus nuo sus
progdinimo. Mat, jau iš 
anksto bolševikai buvo pa-

dėję po fabrikų pastatais 
minas, kurios turėjo įmo
nes susprogdinti. Kai tik 
prasidėjo lietuvių sukili
mas prieš okupantus, iš 
visų namų langų buvo iš
kabintos Lietuvos tautinės 
vėliavos.

Laikraštis, pagaliau, nu
rodo, kad sukilimas lietu
viams brangiai kainavo, 
nees žuvo virš 4,000 žmo
nių, o sužeistųjų skaičius 
yra dvigubai didesnis.

Tas pats laikraštis įdėjo 
ilgą aprašymą, kaip bolše
vikai Pravieniškėse 
tiališkai išžudė virš 
žmonių.

Adv. J. Grigalius Įteikia Mayoro 
Maurice J. Tobin Taurę

Truncos orkestras. Muzika su
žavėjo visus. Kur tik korespon
dentas ėjo, tik pagyrimo žo
džius girdėjo apie Petrą Trun- 
cą ir jo kavalierius. Dabar yra 
suprantama, kodėl svetimi taip 
giria lietuvių muziką. Taigi atei
tyje dėl muzikos nereikia eiti 
pas syetimus, bet pas lietuvį, 
nes orkestras yra pagarsėjęs, 
stovi pirmoje vietoje.

Laikas greitai bėgo ir štai vi-, 
si turėjo skirtis, nes pirma va
landa atėjo. Taip linksmai ir 
gražiai buvo laikas praleidžia
mas, kad nei vienas, nei viena 
nenorėjo skirtis. Bet kadangi 
geri dalykai negali tęstis amži
nai, turėjo baigtis, taip ir šie 
šokiai. Visi paliko viešbutį pil
nai patenkinti ir viso vakaro į- 
vykių sužavėti. Sekanti pastaba 
buvo girdėta: “Vėl 116-tos kuo
pos Vyčiai pasirodė. Ką sako 
padarys, tą ir padarė. Buvo 
skelbta, kad parengimas bus ne
paprastas. Taip ir iš tikrųjų bu
vo. Atvykom ir neapsirikome. 
Laukiame kitų šokių”.

Visa pasisekimo šokių garbė 
turi eiti Pranui Reiniui ir jo ko
mitetui, kurį sudarė sekantieji: 
Lili joną Rakickaitė, Julė Gudu- 
kaitė, Liudvika Totilaitė, Berta 
Latakaitė, Jeva Montvilaitė, 
Monika Tamošiūnaitė, Elenora 
Dagilytė, Marijona Gudukaitė, 
Antanas Trumpaitis, Petras Jo- 
nytis, Albertas Zavorskas, An- 

Į 
tanas Gudukas, Vincas Montvi- 
lis, Albinas Rakauskas ir Ed
mondas Vaškas. Gaila Jieva 
Montvilaitė ir Monika Tamošių- 

♦ 

naitė negalėjo atsilankyti. Jos 
daug dirbo, daug rūpesčių turė
jo, kad šokiai pasisektų, bet pa
sidarė tokios aplinkybės, kad 
turėjo šokius apleisti.

Pirmininkas, komitetas ir visa 
kuopa pareiškia nuoširdžiausius 
padėkos žodžius parapijos kle
bonui kunigui Vasiui, dvasios 
vadui kun. Jutkevičiui, mayorui 
Bennett, gydytojui Rozanski, 
graboriui Petrui Karaliui, ponui 
Tarnui White, Johnson Bus 
Lines, ir So. Bostono Vyčių 17- 
tai kuopai už parodytą prielan
kumą, apsiimdami būti patro
nais šiame parengime. Reikia 
pastebėti, kad iš visų Naujos 
Anglijos kuopų, tik So. Bostono 

t kuopa parodė gerą širdį ir gerą 
valią. Už malonumą 116-ta kuo
pa taria širdingą ačiū ir nieka
da nepamirš 17-tos kuopos. Irgi 
yra dėkingi “Darbininko” re
dakcijai, kuri talpino keletą 
straipsnių apie parengimą laik
raštyje. Taipgi yra dėkingi ti- 
kietų pardavėjams, pagelbinin- 
kams ir visiems atsilankusiems, 
be kurių joks parengimas nega
lėtų pasisekti. Ačiū širdingai 
visiems ir vėl pasimatysime a- 
teityje. Auksas ir Sidabras.

Aušros VartiĮ Parapija

bes-

Kauno Radio Programos
• Iš paskutinėmis dieno- laikė prel. 

mis per Kauno radiją per
duotos programos pažy
mėtinos tokios vietos ir 
programos dalyvių pavar
dės:

Poetas Petras Babickas 
skaitė paskaitą tema — 
‘Branginkime gimtąją kai-ta, J. Sutkaus surežisuota, 
bą’. Dramos artistas Anta- Jono Biliūno sudramati
nąs Kriščiūnas perskaitė zuota apysaka “Liūdna pa- 
Vytauto Jakševičiaus - A- saka”. Vaidinime dalyvavo 
lanto apysaką: “Nakties dramos artistai: Kuberta- 
kelionės”. Lietuviškų kuri- vičius, Mackevičius, Dinei- 
nių koncerte dalyvavo so- ka, J. Petrauskas, Zalinke- 
listas Sodeika, pianistė vičiūtė ir kiti. Jono Lech- 
Marija Alšlėbaitė ir A. navičiaus diriguojamo sa- 
Kairio choras. Dramos ar- lioninio koncerto metu 
tistas S. Pilka skaitė Jur- dainavo Braziulienė. Dar 
gio Baltrušaičio poeziją — dainavo Jonas Butėnas, i 
“Ašarų vainikai”. P. Ba- Antanas Rūkštelė skaitė 
bickas paskaitoje “Mūsų apie lietuviškus kryžius, o 
kraštas” nupiešė Lietuvos muzikas Vladas Jakubėnas 
gamtos grožį. Lietuvių — apie vokiečių muziką. ’ 
muzikos koncerte dalyva- Solistas Kipras Petraus- 
vo Antanina Dambraus- kas dalyvavo vienam ra
kai tė, Petras Graužinis ir dio - koncerte. Poetas Pet- 
akordeonistas Pov. Kač- ras Brazdžionis pasakojo,1 
kauskas. Fort e p i o n u kaip gyveno ir kūrė poetas

> Balys Dvario- Maironis. ♦
nas. Dramos artistai Pet 
raitis ir Mackevičius skai 
tė Al. Puškino veikalą 
“Mocartas ir Salieri”. Dai-? 
navo operos solistas Oren-

Januševičius, 
bažnytinį chorą vedė kun. 
Budreckas, vargonavo Jo
nas Katelė. Buvo paminėta 
poeto Antano Vaičaičio 40 
metų mirties sukaktis. 
Dainavo solistė Gražina 
Matulaitytė. Buvo perduo- 
■f-o T ne an

• Ženevos laikraštis ‘Cou- 
rrier de Geneve’ įsidėjo 
aprašymą, kaip bolševikai, 
prieš bėgdami iš Lietuvos, 
gabeno Maskolijos gilu- 
mon lietuvių gyventojus. 
Laikraštis pastebi, kad lie
tuviams deportuoti buvo į 
Lietuvą specialiai iš Uk
rainos ir Baltgudijos at
siųsti čekistai, kurie suė
mė ir išgabeno Maskolijon 
tūkstančius lietuvių. Jeigu 
lietuviai nebūtų sukilę 
prieš okupantus, tai rau
donieji būtų suskubę iš
vežti iš Lietuvos dar antrą 
lietuvių inteligentų parti
ją. Laikraštis priduria, 
kad tenką būti dideliu pe
simistu, ar daug išvežtų 
lietuvių išsigelbės iš bolše
vikų nagų.

• Paryžiaus prancūzų! skambino 
laikraštis “Le Journal” ~
skelbia ilgą straipsnį apie 
paskutines savaites bolše
vikų okupacijoje ir apie 
lietuvių sukilimą. Pasak 
laikraščio, atrodę, kad bol
ševikai buvo paskelbę šū
kį “Nepalikti nė vieno lie
tuvio Lietuvoje”. Geriau- mavo savo paties eilėraš- 
sieji lietuvių sluoksniai - čius. Dr. Viliamas kalbėjo Prezidentas- nepadarė jokio vie- jos svetainėje. Bus pakviesta prisimins, o ypatingai Karališ- 
intelektualai, valdininkai,1 apie “Rytprūsius_ Lietu- šo atsišaukimo į visus Amerikos’gerų kalbėtojų, kurie gerai žino koji šeima jų niekad nepamirš,
visų partijų patriotai —j vos kaimyninę provinciją”. lietuvius spaudoje. Jis stojo va- apie Lietuvos padėtį ir kančias taip-gi ir pralaimėjusieji kandi- 
buvo išplėšti iŠ savo žemės'Artistas Dineika skaitė iŠ dovauti tautininkams - laisva-'mūsų brolių tremtinių Sibirijo- datai su pasididžiavimu ir drą- 
ir išgabenti, žmonės buvo J. Tumo - Vaižganto kury- maniams- kaip jis vadovavo Lie- je. Taip pat numatyta kviesti ir šiai gali sakyti, kad jų šalinin- 
------ ---------------- -----------------• • j tuvoje. Cambridge miesto kandidatuo- kai stipriai laikėsi konkurenci- 

Dr. Vorobjovas skaitė' 2. Lietuvoje p. A. Smetonos jantieji keletas politikierių kai- jos už juos, tai vis puikus lieka
■ ---- ■ 1—---------Taipgi Federacijos prisiminimas visiems,

rizuoti, jog net kaimiečiai, chitektūrą. Per vieną pas-ldarė js mokyklas, visuomenines skyrius apsiima parūpinti tam' --------------
išgirdę motoro dūzgimą, kaitą paminėtas rašytojas ir net kažkurias bažnytines or- tikrą komisiją rinkti šiam tik-j KLUBIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
slapstydavosi po krūmus ir V. Pietaris, ‘Algimanto’ganizaciJas- griežtai cenzūravo slui aukas, iš visų tų, kuriems: .
javų laukus. Per bolševikų autorius. Artistas A. Mac- laikraščius, kaikuriuos uždarė, 'rūpi Lietuva ir jos tremtiniai? Pirmadieni, lapkričio 3 d. tuoj 
siautėjimo laikotarpį lietu- kevičius perskaitė Petrės 3- Per tryliką jo rėžimo metų'sūnūs. Susirinkime perskaityta: p° vakarinių pamaldų, parapi- 

‘ kuriais Cent-'J00 svetainėje įvyksta klubiecių
susirinkimas. Labai svarbūs rei
kalai, kviečiami visi nariai daly
vauti. Taip-gi bus išduodami vi-

Visi mar- 
ir šokiai

korespon-

Maironis.

Redakcijos Atsakymai
K. V., Philadelphia, Pa. — 

Tamstos žinutė apie p. A. Sme- 
VMV1 KZKJ UViAU UU.»J Vx *

tas ir solistė Juzė Augaity- tonos maršrutą netilps “Darbi- 
tė. Poetas ir dainininkas ninke” dėl kokiu priežaš- 
Stasys Santvaras dėklą- čn*:

1. p. Antanas Smetona, kaipo

i tuvoje.

šeštadienį, spalių 25 d., Eikš Ballroom, Cambridge, 
Mass. įvyko “Darbininko” metinis balius, kuriame 
p-nia Veronika Sakevičienė laimėjo 4146 balsais po
puliarumo karalienės titulą.

Laimėjusiai kontestą, advokatas Jonas J. Griga
lius įteikia Bostono miesto mayoro Maurice J. Tobin 
brangią taurę.

Sekmadienį. spalių 26 d., tuoj bridžiaus Karalienė p-nia V. Ša
po pamaldų parapijos svetainė- kevičienė apdovanota su labai 
je, įvyko Cambridge Federaci- gražia meilės taure, kurią pado- 
jos 16-to skyriaus susirinkimas, vanojo Bostono Miesto Mayoras 
Susirinkimą atidarė skyriaus p. M. Tobin. Ot kaip puiku, Ma- 
pirmininkas p. A. Zaveckas. yoro taurė skirta South Bosto- 
Svarstyta daug svarbių klausi- niškiams, o teko Cambridžiuj, 
mų, labiausiai tartasi aukų rin- mat pasaulis keistas. Šokiai ir- 
kimo reikalu, dėl šelpimo trem- gi buvo pasekmingi, nes daly- 
tinių. Numatyta ateinančiame vavo labai daug puikios publi- 
sekmadienj turėti prakalbas kos, o ypatingai daug jaunimo. 
Roberts mokykloje, ar parapi- Taigi šie šokiai visiems ilgai 

Bus pakviesta prisimins, o ypatingai Karališ-

Cambridge miesto kandidatuo- kai stipriai laikėsi konkurenci-sugrūsti į gyvulinius vago- bos.
nūs ir vežami Maskolijon.
Žmonės buvo tiek sutero- paskaitą apie" Vilniaus ar- valdžia persekiojo katalikus, už- bėtojais.

išgirdę motoro dūzgimą, kaitą paminėtas rašytojas ir net kaikurias bažnytines or- tikrą komisiją rinkti šiam tik-j KLUBIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
slapstydavosi po krūmus ir V. Pietaris,

Dvi dienas prieš Vyčių 116-tos 
kuopos šokius, komiteto pirmi
ninkas Pranas Reinys, linksmai 
ir gerame ūpe ,atėjo pas kores
pondentą ir su entuziazmu tarė: 
“Viskas tvarkoj. Visas pasiruo
šimo darbas komiteto narių at
liktas. Dabar tik reikia laukti 
dienos ir gražaus oro. Jei Die
vas palaimins mus ir duos 
mums gražų orą, esu tikras, 
kas viskas puikiai pasiseks”.

Spalių 24-tą diena prašvito. 
Saulė pasirodė. Oras vėjuotas ir 
truputį šaltas, bet diena graži. 
Atėjo vakaras. Štai jaunos po
ros skubiai ėjo į Bancroft vieš
butį, kur įvyko šokiai. Kores
pondentas irgi neatsiliko, bet 
sekė paskui poras. Salė gražiai 
papuošta. Šviesos taip sudėtos, 
kad viskas blizgėjo lyg apdeng
ta auksu ir sidabru. Prasidėjo 
maršas, kurį grojo orkestras su 
nepaprastu gyvumu, 
savo į papuoštą salę, 
prasidėjo.

Tarpe susirinkusių
dento akyse buvo matytas mie
sto Mayoras Bennett, kurs nuo
lat dalyvauja Lietuvių parengi
muose. Mayoras tarė visiems 
pasveikinimo žodžius ir išreiškė 
jo džiaugsmo jausmus, kad ga
vo progos būti su Vyčiais. Irgi 
buvo matytas jaunas visų myli
mas lietuvis graborius Petras 
Karalius, kurs nuoširdžiai pa
sveikino korespondentą ir visus 
Vyčius. Taipgi buvo Bronius 
Barysas, veikius lietuvis, kurs 
yra kandidatas į miesto Coun- 
cilman’us ir Jonas Marcinkus, 
Baryso rinkimų kompanijos di
rektorius. Tarp kitų, buvo Vin
cas Vieraitis su žmona, Jonas 
Manasas su žmona, Tarnas Stoš
kus su žmona, Antanas Leketa, 
Vincas Montvilis, Kazimieras 
Tamošiūnas, Albinas Rakaus
kas, panelė Dalalytė iš Nor- 
woodo, Irena Keršytė, Izabelė 
Baiiukonytė, Aldona Andrews 
iš Southbridge, Elenora Kvara- 
ciejūtė, Aldona Dubickaitė, Sta
nislovas Karsokas, Juozas Mar
cinkus, Adomas Kudarauskas ir 
Stanislovas Wondolauskas, mie
sto atstovas valstybės valdžioje 
Bostone.

Sekantieji pagelbėjo Pranui’ 
Reiniui sutvarkyti viską laike 
šokių: Gabrielius Trumpaitis, 
Edmundas Vaškas, Petras Jony- 
tis, Jonas Adomaitis ir Antanas 

i Gudukas. Grojo lietuvio Petro
siautėjimo laikotarpį lietu- kevičius perskaitė Petrės
vių tauta buvo stačiai api- Orentaitės novelę “Jurgu- tik tautininkų partija turėjo pil-į laiškai iš Centro, 
plėštta, nes viskas buvo čio pieva”. Dainavo daini- 
gabenama Rusijon. Net ninkė Vilčinskaitė. Artis- 
skudurai ir seni gelžgaliai tas Petras Šimkus paskai- 
buvo kraunami į vagonus tė ištrauką iš Putino-My- 
ir siunčiami Maskolijon. I kolaičio romano “Altorių

Toliau laikraštis plačiai šešėlyje”. Kauno Baziliko-’ 
aprašinėja lietuvių sukili--je pamaldas, kurios buvo 
mą prieš bolševikus. Iške- transliuojamos per radiją,

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
^DARBININKAS”

'■■ ■' r! • '•»*' .Of.
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

ną laisvę veikti: tik tautininkų ras atsišaukia į Cambridge Ka- 
laikraščiai turėjo laisvę. talikiškas organizacijas ir par.

Visą tai būtų galima šiais lai- kleb. kun. P. J. Juškaitį, prašy- 
kais pamiršti, jeigu p. Antanas damas i
Smetona, atvykęs į Ameriką. Į vajui. Laiškas vienbalsiai priim- 

I būtų savo rėžimo per 13 metų tas. Įvykstančių prakalbų vieta 
! išsižadėjęs - pamiršęs ir būtų bus paskelbta per plakatus, 
stojęs bešališkai dirbti dėl Lie- Gražu matyti, kad skyrius pra- 
tuvos nepriklausomybės atgavi- deda veikti, ir Lietuvos likimu 
mo. , ir jos kenčiančiais vaikais susi-

p. Antanas Smetona yra Ame- rūpino.
rikos lietuvių tautininkų fondo, 
garbės pirmininkas. Jo tikslas 
sustiprinti tautininkus ir jų 
fondą Amerikoje. Jeigu p. Sme
tonos vadovaujami tautininkai J 
turėtų tokią galią Amerikoje, 
kokią turėjo Lietuvoje, tai ir 
čia areštuotų ir baustų tuos, ku
rie jo politikai nepritaria.

paramos dabartiniam siems paskolininkams, paskolų

“DARBININKO” ŠOKIAMS 
PRABĖGUS

pakvitavimai. Valdyba.

SERGA

Ne vienas ilgai nepamirš šių 
“Darbininko” šokių, kurie įvy
ko šeštadienį, spalių 25 d. Eikš į

Didžiausias nusikaltimas p A Ballroom svetainėj. Daugiausia 
Smetonos ir )o pasėkėtų, kad . . , .
jie bando p. A. Smetoną dėl Lie- V1S1 buvo suįdominti Karališkos 
tuvos nelaimės — bolševikų o- 
kupacijos nubaltinti padary- duomenų galima matyti, 
ti didvyriu, o kitus, kurie yra 
pralieję savo kraują dėl Lietu
vos arba išvežti į Sibirą kenčia 
baisiausias kančias — badą sve
timųjų vergijoje, apkaltinti.

Mes gerai žinome, kad p. A. 
Smetona yra daug laimingesnis 
už žuvusius dėl Lietuvos ir iš- jau Cambridžiečiai tokie 
tremtuosius į Sibirą. Tai kokią 
teisę turi p. Smetona arba jo 
pasekėjai kaltinti nelaiminguo
sius?

Smetonos ir jo pasekėjų, kad

somos rinkimais. Iš likusių 
kad 

Bostoniečiai dėjo visas pastan
gas. kad tik Karališkos šeimos 
garbė liktų jiems. Cambridgžie- 
čiai stipriai laikėsi už Karalie
nės titulą, kurį ir laimėjo. Mat 

žmo
nės. jei jie pasiima sau už šūkį 
“laimėjimą”, tai tada jau jų

alumniečiai po vasaros griebsis 
stipriai veiklos. Cambridge A- 
lumniečiai yra viena iš gyviau
siai veikiančių organizacijų.

Jau ilgokas laikas kaip serga 
■ p. Jurgis Mockevičius. P-nas J. 
Mockevičius visiems Cambri- 
džiečiams yra labai gerai žino
mas asmuo. Jis yra labai daug 

j pasidarbavęs parapijos naudai.
Per ilgus metus ėjo bažnyčios 
prižiūrėtojo pareigas, ir daug 
darbuodavosi visuose katalikiš
kuose parengimuose bei organi- 

; azcijose. Taigi sergančiam p. 
i Jurgiui Mockevičiui linkime 
kuo greičiausiai išsveikti.

Lapkričio 15 d. Columbus sve
tainėje ant Austin g-vės, įvyks 
Cambridge M-rų S-gos 22-os 
kps., jubiliejiniai šokiai ir vaka
rienė. Sąjungietės smarkiai ruo
šiasi prie savo jubiliejiško pa
rengimo, tai nėra abejonės, kad 
sąjungietės svetelius puikiai pa
mylės. Taigi nepamirškime, kad 
lapkričio 15 d. 7 vai. vakare, 
Columbus svetainėje, 55 Austin 
St'., Cambridge, sąjungietės 
lauks mūsų atsilankant į jų ju- 
biliejišką parengimą. A.D.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN ST. Tel. S-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, Maso.

Sekmadienį, spalių 26 d. Cam- 
bridžiuje buvo sustojęs kun. J. 
Bobinas iš Montrealo. Kun. J. 
Bobinas atlaikęs šv. mišias iš
vyko į Marianapolį.

Antradienio vakare, parapijos 
svetainėje įvyko Cambridge A- 

niekas ir nesukonkuruos. Cam-ilumniečių susirinkimas. Matyt

SEIMININKIŲ DĖMESIUI!
v ' __

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą _ "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
366 W. Broadway, Se. Boston. Mass.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
5. Katalikų Pareiga

Mūsų enciklikoje apie kunigystę ir apie katalikų 
akciją ypatingai pabrėždami nurodėme į šventą visų 
Bažnyčios narių, o už vis kunigų bei vienuolių ir pa
sauliečių apaštalų pareigą sutvarkyti savo gyvenimą 
kaip to reikalauja Dievo įstatymas ir Bažnyčios nesi
liaunami raginimai.

Ir šiandien visu rimtumu pakartojama: neužtenka 
būti Kristaus Bažnyčios nariu. Reikia būti ir gyvu tos 
Bažnyčios nariu, nariu iš Dvasios ir teisingo gyvenimo. 
Tokiais gi tėra tie, kurie yra Dievo malonėje ir visada 
Jo akivaizdoje, kurie gyvena nekaltybėje arba nuošir
džiai ir aktyviai atgailoja. Jei tautų apaštalas, tas “iš
rinktas indas” savo kūną kietai valdė, kad kitus ap- 
švietęs pats neliktų atstumtas, tai argi gali kiti, ku
riems patikėtas Dievo karalystės saugojimas ir didini
mas, eiti kitu keliu, iš vidaus nejungdami apaštalavi
mo su savęs tobulinimu?

Tik tuo būdu bus parodyta šių dienų žmonijai ir 
už vis Bažnyčios priešams, kad žemės druska, kad 
krikščionybės meilės nėra netekusios stiprybės, bet 
kad ji yra pajėgi bei pasiruošusi patekusius žmones į 
abejones bei klaidas, į abejingumą bei dvasinį nepajė
gumą, į netikėjimą bei nereligingumą dvasiškai atnau
jinti bei atjauninti, ko jie — sutinka ar ne — šiandie 
yra labai reikalingi, kaip bet kada nors anksčiau. Krik
ščionybė, kurios visi nariai sąmoningi, vengia išsiblaš
kymo bei supasaulėjimo, vykdo Dievo ir Bažnyčios 
įstatymus ir pasireiškia aktyvia Dievo bei artimo mei
le; tokia krikščionybė galės ir turės tapti pavyzdžiu ir 
vadovu atramos bei kelrodžio ieškančiajam savo pa- 1 
grinduose negalojančiam pasauliui, jei neįsivaizduo- ' 
jamas smukimas neapims jo.

Atnaujinimo Darbas
Kiekviena tikra ir pastovi reforma galų gale pra

sidėjo iš šventumo; iš žmonių, kuriuos Dievo ir artimo 
meilė skatino bei stūmė. Didžiadvasiškai pasiruošę 
kiekvienu Dievo šaukimu pasekti ir pirmučiausia Jį sa
vyje įvykdyti, jie nusižeminę, bet būdami tikri savo 
pašaukime, tapo savo laikų žibintais ir atnaujintojais. 
Kame reformavimo noras kildavo ne iš vidaus, ne iš 
asmeninio tyrumo, bet iš aistrų priepuolių, ten jis tik 
drumstė vietoje aiškinti, griovė vietoje statyti; ten tas 
noras neretai virto pradžia klaidingų užsimojimų, ku
rie buvo žalingesni kai tie trūkumai, kurie norėta ar 
buvo nuduota, kad norėta, pašalinti, žinoma, Dievo 
Dvasia pučia, kur ji nori. Ji gali iš akmenų prikelti ke
lių taisytojus savo norams. Ji renkasi savo Valios į- 
rankius pagal savo planus, o ne pagal žmonių norus. 
Bet Ji, kuri Bažnyčią įkūrė ir Sekminių audroje ją at
baigė, Ji pati negriauna pagrindinio pastato, tos savo 
leistos išganymo įstaigos. Kas Dievo Dvasios yra ve
damas, tas visada elgiasi tinkamai viduje ir išoriniu 
atžvilgiu Bažnyčios, to vertingo Kryžiaus medžio vai
siaus, tos Dievo Dvasios Sekminių dovanos vadovavi
mo reikalingam pasauliui.

Ištikimybe Kristui
Jūsų kraštuose, Garbingieji Broliai, kas kart gar

siau girdima balsai, kviečią jus išstoti iš Bažnyčios. 
Tokių agitatorių tarpe randasi dažnai tokių, kurie, pa
siremdami savo valdiška padėtimi, stengiasi taip pa
veikti, kad rodytųsi, jog išstojimas iš Bažnyčios narių 
ir tuo pareikštas Kristui Karaliui neištikimumas, yra 
ypač įrodantis ir nusipelnantis būdas pareikšti dabar
tinei valstybei. Slaptai ar viešai, prievartos priemonė
mis, bauginimais, nurodymais į ekonominius, profesi
nius, pilietiškus ir šiaip visokius nuostolius, stengia
masi ištikimus katalikus, o ypač tam tikrų klasių ka
talikus valdininkus spausti, kas yra tiek neteisėta kiek 
ir nežmoniška. Mūsų visišką tėvišką užuojautą, reiš
kiame tiems, kurie taip brangiai turi mokėti už savo 
ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai.

Bet čia yra toji riba, būtent, čia reikalas eina apie 
paskutiniuosius bei aukščiausius dalykus, apie išgel
bėjimą arba žlugimą ir dėl to didvyriškos drąsos kelias 
čia tikinčiam yra vienintelis išganymo kelias. Kai gun
dytojas ar prispaudėjas jam padaro judošišką pasiūly
mą išstoti iš Bažnyčios, tada jis tegali jam — kad ir 
sunkių žemiškų aukų kaina — atsakyti Išganytojo žo
džiais: “Eik šalin, šetone, nes parašyta: Viešpatį, savo 
Dievą garbinsi ir Jam vienam tarnausi”.

Bažnyčiai gi tikintysis pasakys: “Tu mano Moti
na nuo mano kūdikystės dienų, tu mano paguoda gy
venime, mano užtarėja mirties valandoje — lai man 
liežuvis pridžiūsta prie gomurio, jei aš, pasiduodamas 
žemiškiems viliojimams ar grąsinimams, išsižadėčiau 
Krikšto metu savo duotųjų prižadų”.

O tiems, kurie manytų, kad išoriniu būdu iš Baž
nyčios išstoję jie vis tik galėsią likti ištikimi Bažny
čiai, lai būnie šie Išganytojo žodžiai rimtu įspėjimu: 
“Kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to bus išsi
ginta Dievo angelų akivaizdoje”.
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Stipri Konkurentė
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rius. Jis ir tinkamą iškilmei pa-
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BENDROSIOS REKOLEK
CIJOS

Šįmet kas nors naujo buvo 
bandyta parapijos dvasiniam 
gyvenime. Pirmą kartą, tinka
mam prisiruošimui prie Kris
taus Karaliaus iškilmių, buvo 
laikomos dvasinės rekolekcijos 

į bendrai kaip vyrams, taip mo
terims. Rytais 9 vai. buvo atna
šaujamos šv. mišios ir sakomi I 
pamokslai; o vakarais 7:30 val.l 

| buvo kalbamas rožančius, sako-1 
, mas pamokslas ir teikiamas pa- 
j laiminimas Švč. Sakramentu.

-------- ------- ----------------------—r---------------------c------------ Rekolekcijos užsibaigė sekma- 
nes. Ji gavo 3800 balsų. Taigi, nedaug jai trūko lai- dienio vakarą su šventąja va- 
mėti populerumo karalienės titulą.----------------------- • landa ir iškilmingu šventinimu

naujo Misijų Kryžiaus. Kun. 
į Justinas Vaškys, tėvas Pranciš- 
! konas, vadovavo savaitės dvasi
niams lavinimams.

degė žvakutės ir visi bendroj 
eisenoj nužygiavo per svetainę, 

Spalių 19 d. ponų Kauniečių kur sėdėjo klebonas ir kalbėjosi 
garbei, jų 25 metų vedybinio su darbininkais, p-nia Kripienė 
gyvenimo proga, buvo suruošta įteikė tortą ir pareiškė nuošir- 
“surprize party’ Party suruo- džius linkėjimus savo ir choris- 
šė jų draugai ir dukrelė Valeri- tų vardu. Visi linksmai sudaina- 
ja. Atvykus visiems svečiams, vo “Ilgiausių Metų”. Klebonas 
ponai Kauniečiai buvo pakviesti susijaudino ir tikrai buvo nuste- 
į svetainę, kurioje stalai buvo bintas tokia jaunimo gražia at
grasiai papuošti ir apkrauti į- miftčia už ką visiems širdingai 
vairiais valgiais. Pasitikus juos padėkojo, supiaustė tortą ir pa
su maršu, jų akyse pasirodė dalino visiems po mažytį šmote- 
net ašaros. -lį. Visi valgė linkėdami klebo-

Į iškilmes atsilankė ir prela-’nui sulaukti daug, daug mete-
*tas Ambotas, kun Kripas ir kun. lių tvirtoj sveikatoj, kad galėtų 

Vilčiauskas. Prelatas Ambotas dirbti mūsų tarpe dėl žmonijos 
sukalbėjo maldą ir prasidėjo iš- labo Dievo garbės ir tautos, 
kilminga puota. Vakaro vedė- Visi parapijiečiai, kurie nega- 
jas buvo p. J. Mančiūnas, kuris Įėjo dalyvauti su klebonu gim- 
labai sumaniai vakarui vadova- tuvių dieną, jų tarpe ir kores- 
vo. Programą išpildė pono Kri- pondentė, sveikina savo kleboną 
po sūnūs ir p-lė Kaunietytė, ju- ir sako — Ilgiausių Metų, 
biliejatų dukrelė. Visi jubiliatus 
nuoširdžiai sveikino, linkėjo ir 
suteikė dovanų.

A. P. Krikščiūnas.

Elzbieta Nanartavičienė, pereitą šeštadienį “Darbi
ninko” baliuje buvo labai stipri kandidatė į karalie-

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

NEW HAVEN, CONN
Šv. Kazimiero parapijos ba

zaras, kuris prasidėjo spalių 22 
d., ir trauksis lig lapkričio 1 d., i 
yra puošnus ir turiningas įvai
riais gražiais ir naudingais 
daiktais ir namų reikmenimis. 
Draugijos turi gražiai įrengtus 
stalus ir lepktyniauja viena su 
kita, norėdamos padaryti pelno 
parapijai.

Kadangi šiuo tarpu didžiuma 
dirbtuvių dirba naktimis, tokiu 
būdu mažai vyrų matosi vaka-' 
rais bazare, bet teko pasikalbėti 
su kaikuriais gerais parapijie-i 
čiais tai pareiškė, kad šią sa-į 
vaitę dirbs dienomis ir gaus pro
gos dalyvauti ir parems šią gra
žią darbuotę.

BRIDGEPORT, CONN

e
nei atvykus į jnūsų bočių žemę. 
Nuo karo, fhafrp ir komunistų 
pragaro saugok mus, Viešpatie. 
Duok Dieve, kad mes čia nesu- 
lauktumėm tokio pragaro. Va
karas užsibaigė kun. dr. Mende- 
lio padėkos kalba ir skatinimu, 
kad visi dalyviai tęstų savo 
geibstančią ranką lietuviams tė
vams pranciškonams įsikurti 
čia Amerikoje, kad visi užsira
šytų jų mėnraštį “Šv. Pranciš-

mokslą pasakė. Švč. Sakramen- ^aus ' arP®U • 
tas buvo garbinamas per visą' 
popietį. 3-čią valandą 5th Re-; 
giment Armory buvo viešas vi-Į 
so Baltimorės miesto katalikų 
vyrų Kristaus Karaliaus pager
bimas. Mūsų Švč. Vardo dr-jos 
vyrai su savo dvasios vadu kun. 
Antanu Dubinsku ir tėvu Vaš- 

’Įkiu dalyvavo tame minėjime.
Virš 20 tūkstančių žmonių susi- 

■| rinko į Kristaus Karaliaus pa
laiminimą.

Sąrašas visų tų kurie aukavo 
vokeliuose !f0 Valandų Atlaidų 

išlaidoms

$5.00 — Jieva Matulevičienė.
$3.00 — Pijus Laukaitis.
$2.00 — Stasė Juozapaitienė, 

Stasys Polijanskis, Vladas Stui- 
kys.

$1.00 — Vada va Abiomaitie- 
nė, Kostancija Adomaitienė, Jė- 
va Akelaitienė, Marijona Ans- 
kaitis. Ona Antoszewskienė, O- 
na Augaitis, Kotryna Bagdonas, 

~ Julijona Bayliss. Ona Bružins
kienė. Marijona Bubnienė, Zofi
ja Čepaitienė, Ona Danielienė, 
Ona Daukančiūtė, Agota Du- 
bauskienė, Ona Durienė, Vero
nika Frankienė. Ona Gibienė,

■ Liudvika Grudzinskienė, Petro-
■ nė Gudaitienė, Marijona Ingson,
Aleksandra Jokubaitienė, Jonas

1 Jonča, Marijona Jasaitienė, Ona 
Juškauskienė. Morta Keidošie- 
nė. Marijona Kupinienė, Teofili
ja Kuprinienė, Kotryna Kvede- 
rienė, Ona Lanievskienė, Mag
dalena Lukošaičiūtė, Jozefina 
Magdušauskienė, Juozas Maka- 

i
j rauskas, Agota Maskavičienė, 
Angelą Maskavičiūtė, Juozas 
Maskavičius, Veronika Masun- 
dukienė, Elzbieta Mendelienė. 
Juozas Mendelis, Barbora Min- 
kevičienė. Zofija MinkeviČienė, 
Elzbieta Misevičienė, 
Murauskienė, Petras Navickas, 
Marijona Norkienė, 
Pakalniškienė, Vincas Pečiulis, 
Juozas Petrošius, Felicija Plu- 
sik, Elzbieta Prebienū, Elzbieta 
Prebiūtė, Kazimieras Pugevi-

VAKARINĖS PAMALDOS
Vakare 7 vai. įvyko šv. va

landa ir šventinimas misijų 
Kryžiaus. Apeigos užsitraukė 
porą valandų, bet susirinku
siems nei kiek neprailgo, nes 
buvo begalo nepaprastos, įdo
mios. Kryžius yra tikrai meno 
darbas. Atvaizduoja Išganytoją J 
nemirusį, bet merdėjantį, kaip' 
kun. dr. Mendelis aiškino, at-į 
vaizduoja Kristų tariant ketvir
tąjį žodį ant kryžiaus, kuomet 
skausmų varstomas Jis negalė
jo pakęsti savo mylimojo Tėvo! 
veido paslėpimą ir sušuko: —i 
“Mano Dieve, mano Dieve, ko-i 
dėl tu mane apleidai”? Tėvas 
Misijonierius šventino kryžių la
bai iškilmingai,

I prefaciją ir 
I šventinimui 
atnaujinimas 
teikimas Šv.

I ir paties Kryžiaus adoracija. 
; Į Kryžiaus sveikinimo metu Mo

kyklos vaikučiai gražiai giedo
jo “Kryžiaus Medi” ir Kristaus 
Karaliaus giesmę. Kryžius pa- 

Į statytas prie altoriaus grotelių 
po Šv. Juozapo pusės ir busi

.... ... | čius. Veronika Pugevičienė, Jė-nuolatims atminimas visiems; ®
..... . , _ va Ratkevičienė, Ona Rekuvie-atnaujimmo savo istiKimybes

„ . . . „ ... įnė, Ona Remeikienė, AntanasKristui Karaliui. I
_________  ' Remeikis, Elzbieta Sadauskie- 

1 nė, Juozas Sakalis, Alicija Šan- 
tienė, Petronė Skirmontienė. O- 
na Voitarienė. Pranas Vasilius, 
Marijona Vokšienė. Vladas 
Weisengoff. Uršulė Zalegirienė, 
Jurgis Žebrauskas, Ona Zolynic- 
nė.

Po 50c. — Magdalena Grajau
skienė. Jonas Letkauskas, Elz
bieta Mikšiūnienė, Veronika 
Pabedinskienė, Marijona Pad- 
varskienė if Dolores Keidošiū- 
tė 35c.

TRETININKŲ PROFESIJA
Šeštadienio vakarą 8 moterys 

padarė profesiją į 3-čiąjį Šv. 
Pranciškaus ordeną. Kadangi i- 
ki šiam laikui mūsų tretininkės 
nebuvo kanoniškai įsikūrusios.' 
tai Tėvas Vaškys. gavęs tinka
mus įgaliavimus nuo arkivys
kupo ir savo vyresniojo, atliko 
visas apeigas kaip tretininkų į- 
statai reikalauja, kad priklau
santieji prie vietinės tretininkių 
kuopos galėtų gauti visus tuos. Į 7 
atlaidus, kuriais 3-čias ordenas 
yra gausiai apdovanotas. Ypa
tinga garbė priklauso Magdale
nai Kaluškienei Claytonienei už! 
jos darbštumą, už jos rūpesnį] 
vietinės tretininkių kuopos pa-| 

Į laikymui ir naujų narių prira- 
! šymm. Taipgi Magdalena Vaš-| 
Ulevičienė parodo daug pasi-i 

šv< ntimo prie šio gražaus da? bo. 
Kun. dr. Mendelis nors apkrau- 

I tas darbais, tėvui Vaškiui pra-j 
; šant, apsiėmė būti dvasios vadu, 
mūsų tretininkų kuopos. Duok, 
Dieve, kad tos moterys, kurios 
priklauso prie tretininkių, savo 

] gražiu krikščionišku pavyzdžiu 
patrauktų ir kitus įsirašyti į tą 
atgailos ordeną. nes šiandien 
kaip ir XIII amžiuje pasauliui 
trūksta Šv. Pranciškaus dva
sios. trūksta tos meilės Dievo 
ir artimo, kuri, kaip Kristus sa
kė, yra didžiausias ir pirmuti
nis įsakymas įstatyme.

t

M.

Pereitą šeštadienį parapijos 
metinis bazaras baigės gražiau
siomis pasekmėmis. Kleb. kun. 

I J. Kazlauskas dėkojo visiems 
už gražų atsilankymą ir aukavi- 
mą dėl bazaro. Parapijai liks 
gražaus pelno, nes bazare žmo
nių buvo daug. Draugijos auka- 

. vo pinigais. Tikrai yra girtinas 
i ir gražus draugijų darbas. Lai- 
i ke bazaro daug darbavosi para
pijos moterų, vyrų, mergaičių, 
klebonui vadovaujant.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kristaus Karaliaus dienoje 
j per visas mišias daug žmonių ė-

Lir.ketina jiems geriausios pa
sekmės rinkimus laimėti.

Jau artinasi miesto rinkimai/ 
. Ir pora lietuvių stovi miesto są- 
i rašė, p. Minalga ir p. Tuška.

Jau choristai platina “Dainų 
Šventės” tikietus, kuri įvyks 
lapkričio 23 d. parapijos salėj. 
Pageidautina visiems iš anksto 
įsigyti, nes tikimasi labai daug

I I 
I

Spalių 23 d. įvyko mūsų kle- . ,
bono gimtadienis. Ta proga Šv. publikos. Vien tik choristų bus 
Kazimiero parapijos choras, no- pusantro šimto. Programa bus 
rėdamas pagerbti savo gerąjį tikrai graži. < 
kleboną, kun. E. Gradecką, su- 16, vyksta į Waterbury, Conn.. 
sirinko į parapijos svetainę, ku-jkur bus ir “Dainų Šventės’’ 
rioje, tą vakarą įvyko bazaras, programa. Dalyvaus visi trys 
orchestras sugrojo “Happy chorai, Bridgeporto, Hartfordo 
Birthday To You”. Klebonas vi-' ir Waterburio. Po to visi chorai 
sai nesuprato, kad tai buvo dėl važiuos į Hartfordą. Šis vadų ir 
jo grojama, vargonininkė p-nia chorų darbas yra tikrai rimtas 
A. Kripienė, pasirodė su dideliu ir gražus. Kiek čia jaunimas 
“Gimtadienio Tortu”, ant kurio, gaus gražaus dainoje pasitenki-

jo prie šv. Komunijos, kaip bu
vo raginami išreikšti savo mei
lę ir ištikimybę karalių Kara-j 
liui. Per mišias 8:30 v. mokyk
los vaikučiai ypač gražiai gie
dojo Kristaus Karaliaus gies
mę. Sumą atnašavo misijonie-

nimo. Jaunimas j darbą dainos
Choras lapkričio ir ‘^tuvybės labui.

Veikalas “Ant Bedugnės 
Kranto” jau atspausdintas ir 
vaidintojams bus tuojaus įteik
ta. Vaidinimas įvyks sausio 4 
d. ateinančiais metais, pelnas 
visas parapijai.

1.

2.

Klausimai Apsvarstymui
Kokia yra visų Bažnyčios narių svarbiausioji pa

reiga?
Kaip turi būti pradėtas pasaulio atnaujinimo dar

bas?
3. Kokia yra katalikų pareiga Kristui ?

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

i 602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

giedodamas 
maldas. Pokitas

sekė pamokslas, 
krikšto įžadų, su- 
Tėvo palaiminimo

Julijona

Liudvika

KUN. VAŠKYS SALĖJ
Po pamaldų visi žmonės susi

rinko j parapijos svetainę išgir
sti tėvą Vaškį pasakojant apie 
jo pergyventas dienas Lietuvo
je atsikrauščius žmogžudžiams 
bolševikams. Ne vienas klausy
damos apie tš komunistų rojų 
džiaugėsi, kad jis gyvena Ame
rikoje. ne vieną šiurpuliai pa
kratė girdint apie tas baiseny
bes. kurias Lietuvos piliečiai tu
rėjo pergyventi rusų kariuome-

•

ĮVAIRIOS KNYGOS
•

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyn<|. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. $1.00

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ............. $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ...................... 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 50c.
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. Juškaltis. Kaina 25c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina .............. 10c.
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražus 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c.. dabar parduodame po .............................. 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar .... 50c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina................ .............. $1.10

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ....... 35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS”

So. Boston, Mass. 366 W. Broadway,
•

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



Pęfrttadięnis, Sąaką 31, 1941

mas. Išklausyta raportai iš Fe- 
deracijos Kongreso ir parengi-, 
mų. Kalbėta apie Lietuvai Gel
bėti Fondo vajų.

DARBININKAS

v v

• s

Pasitikite Žiemą Su Šiltais Kailiniais!

LAWRENCE, MASS.
Mūsų klebonas kun. P. M. Ju

ras, iš Šv. Pranciškaus parapi
jos jaunuolių suorganizavo net 
keletą studijų ratelių. Vieni stu
dijuoja jaunimo klausimą (Cru- 
sader or Youth Movement), kiti 
svarsto darbininkų klausimą, 
ir dar kiti kitokius klausimus, 
kurių neteko sužinoti.

Kristaus Karaliaus diena bu-1 
vo ypatingai atžymėta iškilmin-1 
gomis pamaldomis ir pritaikin-

Mūsų jaunimo vaikinų net 
mažai liko Lawrence. Vienus 
paėmė į kariuomenę, kiti išva
žiavo į Connecticut valstybę, 
Hartford, Bridgeport ir kitur, 
prie valdiškų amunicijos darbų. 
Sekmadienį, spalių 26 d. prie 
bažnyčios man teko susitikti J. 
Savičių, A. Švenčionių, A. Jod- 
ką ir kt. Laiks nuo laiko jie su
grįžta į savo gimtinę ir turi 
progos pasimatyti su savo se
nais draugais — “Home Sweet 
Home”.

tais pamokslais.

r Kristaus Karaliaus šventėje 
vakare, buvo rodomi pritaikomi 
misijų kraštams krutamieji pa
veikslai. Žmonių susirinko ne
mažai. Paveikslai buvo gražūs 
ir žmonės išsiskirstė patenkinti.

POLITIŠKI SKELBIMAI

Word — 6
Councillor
“EDDIE" :!

COUSENS į

Šv. Elzbietos ir Šv. Kazimie
ro draugijos, lapkričio 9 d. tu
rės savo metinę vakarienę.

AušreZė.

HORWOOD, MASS.
Sekmadienį, spalių 26 d. tuoj

po sumos įvyko Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos parapijiečių su
sirinkimas metinės veiklos rei
kalu. Susirinkusieji pasiskyrstė 
pareigomis.

Tuoj po to susirinkimo įvyko 
Federacijos skyriaus susirinki-

n Geras Mayoras, Geram Mies■
i tui - Laikykime Jį Prie Vairo )

d

Ii Skaučių Veikimo
Lietuvaičių Skaučių 7 skyrius 

Šv. Jurgio lietuvių parapijoj 
gražiai veikia, vadovybėje pj 
Angelės Pazniokaitės.

Sekmadienį, spalių 26 d. Skau
tės laike 8 vai. šv. mišių bendrai 
priėmė Šv. Komuniją. Po Šv. 
Mišių parapijos svetainėje turė
jo bendrus pusryčius. Garbės 
viešniomis buvo Skaučių mamy
tės. Pusryčius pradėjo malda, 
kurią atkalbėjo kleb. kun. S. P. 
Kneižis.

Skautės dainavo, pakartojo 
savo priesaikos žodžius, o p. An
gelė Pazniokaitė paaiškino kai- 
kuriuos svarbesnius dalykus iš 
skautų veikimo. • (

Pusryčius suruošė pp. A. Paz
niokaitė, A. Rukštelytė ir A. 
Smelstorytė.

Tą pačią dieną po pietų Skau
tės vyko į Šv. Kryžiaus Kated- 
rą, Boston, Mass., dalyvauti 
bendrose skaučių katalikių pa-: 
maldose, kurios įvyko 2:30 vai. į 
pp. Skautes nuvežė automobi
liais p. Petras Rakauskas, p. Ju
lė Vilkišiūtė, p. Virginija Vasi- 
liūnaitė ir p. A. F. Kneižys.

Lietuvaitės Skautės grįžo į 
namus su didesniu pasiryžimu 
dirbti Dievui ir Tėvynei.

Ruduo baigiasi — artinasi šalta ir žiauri žiema. Taigi, ruoškitės 
ją pasitikti su elegantiškais, naujausios mados I. J. Fox kailiniais, ku
riuos dabar galite įsigyti labai prieinama kaina ir geromis sąlygomis. 
Turime priminti, kad šiais nenormaliais laikais labai viskas kyla, ky
la ir kailinių kainos. Žiemai atėjus, kailinių kainos bus labai pakilu
sios. Tai, kam laukti žiemos, kad dabar juos galite įsigyti daug pi
giau.

Jei turite senus kailinius, mes išmainysime į naujus ir duosime 
už juos didelę nuolaidą. Nelaukite ilgai, ateikite į mūsų krautuvę 
reikalaukite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį 
pirkdamos kailinius, 
sutaupysite 10 nuo
šimčių nuolaidos.

I. J. Fox krautuvė 
turi labai didelį ir pla
tų kailinių pasirinki
mą; čia patarnavimas 
skubus ir mandagus. 
Lauksime Jūs!

Ali washington street 
Boston, Mass.

y

MAYORAS FRED D. ROWE

IŠRINKITE MAJORĄ I

FRED D. R0WE|
KITAM TERMINUI!

Brocktono piliečiuose jau yra įsigyvenęs obal- | 
| sis: “GERAS MAYORAS, GERAM MIESTUI” ir J 
X “LAIKYKIME JĮ PRIE VAIRO”. Ištikrųjų, Mayo- | 
Iras Fred D. Rowe valdydamas Brocktono miestą | 

yra labai daug nuveikęs ir iškėlęs jį į aukštybes | 
Štai keletas faktų: |

Jo pastangomis katalikiškų mokyklų vaiku- $ 
čiams yra teikiami karšti užkandžiai dykai. Labai | 

nedaug miestų tą turi. j
Jo pastangomis ištaisytos gatvės ir šaligat-| 

viai. |
Jis atnaujino tris kartus, skirtingus pratęsi-1 

mus 5 centų busais važinėjimus. Tas buvo padary-1 
ta net 14 linijų. Dabar beveik visame Brocktone | 
įvesta 5c busų fares. |

Jo pastangomis gauta daug kontraktų kariuo- | 
menei daryti batus. o

Padidinta parkinimui vietos, kad suteikus pa-;; 
togumą, tiems, kurie atvyksta į miestą ką nors pa- i I 
sipirkti.

Jo pastangomis 1941 m. įsteigta nemokama ;; 
dantų klinika. | ’

Mayoro Fred D. Rowe pastangomis padaryta i i 
daug ir kitų dalykų, kurių čia negalima ir šutai-<; 

pinti. Jo ofiso durys atdaros kiekvienam.
Antanas Bravis, 12 Sawtelle Avė. ;; 

Yakavonis, 240 Field St. ;,

i

Sųjungieėių 
Su^irinki mat

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienio i 
vakare, lapkričio 3 d., Šv. Jurgio1 
lietuvių parapijos svetainėje, \ 
tuoj po pamaldų. Kviečia visas) 
nares dalyvauti.

Kalbės Įžymus Profeso
rius — Monsenjoras 
Sekmadienį, lapkričio 2 d., va

kare, Norvvood Junior High 
School auditorijoj kalbės įžy
mus kalbėtojas Monseigneur 
Fulton J. Sheen, Katalikų Uni
versiteto profesorius, Washing- 
ton, D. C. Kalbės šių dienų 
klausimais. Patartina visiems 
dalyvauti.

Visų Šventųjų Šventė
šeštadienį, lapkričio 1 d. Visų 

Šventųjų šventė. Kiekvienas ka
talikas tą dieną privalo išklau
syti šv. mišių. Šv. Jurgio lietu
vių parapijoj Šv. mišios bus 5 v. 
rytą ir 7:30 vai. Pamokų vai
kams nebus. 7:30 vai. vakare 
pamaldos.

Sekmadienį, spalių 26 d. va
kare kleb. kun. S. P. Kneižis bu
vo išvykęs į Worcester ir daly
vavo 40 Valandų Atlaidų užbai
gime Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, kur pasakė pamok
slą.

lę. Po to prasidėjo 
Show” vaidinimas.

Providenciečiai, 
dalyviai vaidino, grojo, pasako- dabrinį bukietą 
jo juokelius, dainavo. Labai

(daug juokų sukėlė ir vaidintojų 
drabužiai. “Minstrel Show” kal
bėtoju buvo p. O. Nadzeikienė. 
Ji labai sumaniai ir įdomiai su
pažindino artistus su publika.

Dainelę apie mamytes sudai
navo p. Ona Tamošauskienė ir 
kita dainininkė, kurios pavar
dės man neteko sužinoti, žo
džius ir muziką parašė p. Tamo
šauskienė. Jos sūnus pritarė a- 
kordionu. Reikia pažymėti, kąd tė pp. Staniulių (teta) panelė 
p. Ona Tamošauskienė ne .tik Ona Staniuliūtė iš South Bos- 
gera dainininkė - artistė, bet ir ton, ir daugybė vietinių.
poetė - muzikė. Ji pati parašė Toastmasteriu buvo kun. dr. 
daug dainų, juokelių ir eilių. a. Bružas, kuris savo gražiais 

Programoje dalyvavo apie 30 juokeliais prijuokino dalyvius, 
artistų. Paskutinius žodžius tarė to va-

Pertraukoje kalbėjo kun. J. karo kaltininkai, pp. Staniuliai. 
Vaitekūnas, Providence lietuvių 
par. klebonas, kuris iš TT. Ma
rijonų Rėmėjų seimo atvyko, 
kad ir nuvargęs dalyvauti tame 
vakarėlyje. P-lė L. šerantaitė, 
nauja Providence parapijos 
vargonininkė, ’ akompanavo. Ji 
tikrai gera akompanistė.

Visa programa, kurią išpildė _________
Providenciečiai, buvo įdomi ir Ligoniai. Jau kelinta savaitė 
gerai išpildyta. Norwoodiečiai serga Norkūnienė. p. Norkūnie- 
ilgai nepamirš. . j nė ‘Darbininko’ skaitytoja.

Draugijos pirmininkė ir ko- f * —--------- —
misija viešai nuoširdžiai pade- narė, susilaužė ranką, 
kojo Providence lietuvių para- sunkiai serga.
pijos kunigam ir vaidintojams- Prašykime gero Dievulio jom 
joms ir bendrai visiems daly- sveikatos.
viams. Reikia pažymėti, kad su 
artistais iš Providence atvyko 
nemažas skaičius jaunimo.

Pasibaigus programai vaka
ro rengimo komisija Providen- 
ciečius pavaišino skaniais 
kandžiais.

“Minstrel jo ilgiausių ir laimingiausių me- 
|tų, p. Marytė Staniuliūtė, (duk- 

programos tė) įteikė vardu visų dalyvių si- 
., kuriame buvo 

daug sidabrinių dolerių. Flo- 
rence ir Juozukas Utkai, pp. 
Staniulius apvainikavo (karū
nomis), p. Utkienė, sesutė p. 
Staniulienės, pasveikino jubilia
tus šeimininkių vardu ir linkėjo 
JU gyvenime Dievo palaimos. 
Buvo ir daug kitų sveikinimų 
telegramomis. Kun. dr. P. Liut
kus iš Washington, D. C., pp. 
Cūniai iš Bostono, pp. A. Knei- 
žiai iš Norvvood, Mass., giminai-

Dėkojo vakaro vedėjui, sve
čiams už atsilankymą ir už gra
žias dovanas, dėkojo šeiminin
kėms ir giminėms. Vienu žodžiu 
visiems ir visoms. Pasibaigus 
bankieui prasidėjo šokiai. Šoko 
visi, orkestrą grojo J. Tamulio- 
nio.

NASHUA, N. H.

graboriui, vargonininkui ir vi
siems dalyvavusiems laidotuvė- 
Aleksandras Dzekevicius.se.

ffESTFIELD, MASS.

MIESTO RINKIMAI
Mūsų miesto Mayoras yra mo

teris Mrs. A. Burke ir yra ne 
tik gera katalikė, bet ir pavyz- 

, dingas Mayoras. Todėl ir vėl ją 
) ir A. J. Agan nominavo laike 
'pirmų rinkimų kaipo kandida- 
tus į Mayorus. Ir kas lietuviams 

i labiausiai patiko, kad abu kan- 
i didatai atsiuntė po gražų čeku- 
i tį, pasigerėdami mūsų bažny
čios gražiu atnaujinimu. Ir rei- 

i kia manyti, kad lietuviai bal
suos už geriausį kandidatą, ku
ris neapvils lietuvių, kuomet 
bus išrinktas. V.

I

SUKAKTUVĖS
Ona ir Jonas Poniškiai, 

Northampton, Mass., minėjo 
vo vedybinio gyvenimo sidabri
nį jubiliejų.

Westfieldo Šv. Kazimiero pa-’ 
rapijos bažnyčioje užprašė šv.1 
mišias intencija, kad Dievas pa
dėtų ir toliau taip gražiai gy
venti kaip praeityje. Ona Poniš- 
kienė priklauso prie vietos Ro-i 
žančiaus draugijos ir Westfiel- 
de prie Šv. Onos draugijos, ir y-j 
ra darbšti abejose draugijose' 
narė. Jonas Poniškis priklauso' 
prie vietinės Šv. Juozapo drau-’ 
gijos ir gražiai bei pavyzdingai 
darbuojasi katalikų lietuvių' 
tarpe. Tad sukaktuvių proga 
linkime abiems Poniškiams lai
mingo ir linksmo gyvenimo ir 
ateityje nepamiršti tų gražių Peln4 skiria užlaikyti katalikiš- 
darbų kaip ir praeityje.-

GARBE IR PADĖKA 
Lokewood Lietuvių 
Dienos Rengėjoms

Garbė ir padėka priklauso mū
sų geraširdžiams lietuviams, ku
rie kasmet ruošia Lietuvių die
ną, Lakewood, Pa., ir tos dienos

I kas ir lietuviškas įstaigas Ame- 
į rikoje.

Jūsų gražūs darbai bus įam
žinti tų įstaigų didinguose pa
statuose ir liudys ateinančioms

Ona ir Baltrus Grigaliūnas su
silaukė taip pat savo gražaus 
sidabrinio jubiliejaus. Dukterys įpie “jūsų dFd^“kita^
ir žentas užprašė šv. mišias ir j— :------ - ---- -— —- •-
visa šeimyna priėmė Šv. Kjmu- Tjėyynei- metų skirtą dalį 
niją, savo tėvelių intencija.

' Grigaliūnų yra didelė ir pa-
p. Agota Karosienė, yra LDS ,. . . . , ,.° J a^jv- vyzdinga šeimyna, visos dukte

rys neatsilieka kaip bažnytinia
me, taip ir tautiniame veikime. 
Jei Grigaliūnai turėtų sūnų rei
kia manyti, kad ir jie būtų tokie Dievulis nubarstys Jūsų gyveni- 
pat geri kaip ir mergaitės. Ju- mo dienas kvapiomis malonių 
bilieiaus proga ir linkime Gri- gėlėmis. Dėkingos,
galiūnams sveikatos. Dieve pa- Sv. Pranciškaus Seserys. 
laimos ir nepanaikinti savo R. D. #9 So. Hills,
garbingo vardo. Pittsburgh, Pa.

mą ir nasiaukavimą Dievui ir

i $297.66 kogražiausiai panaudo
sime įrengimui naujos akademi
jos. Visokių dalykų dar reikia i- 
ki kol bus visiškai baigta, tat 
Jūsų duosni auka daug ką galės 
nupirkti. Mūsų padėka Jums 
bus sujungta su galinga maldos 
galia, ir tikimės, kad gerasis

PROVIDENCE, R L

PADĖKA
i

Reiškiu širdingą padėką mano 
visiems.

POLITIŠKI SKELBIMAI

Ketvirtadienio vakare, spa
lių 30 d., parapijos svetainėje 
įvyko Marijos Vaikelių draugi
jėlės “Halloween Party”. Rengi
mo komisija pavaišino skaniais 
užkandžiais; kleb. kun. S. P. 
Kneižis parodė vaikeliams gra
žius judamus paveikslus. Vai
kai linksmai praleido laiką.

“Darbininko” metiniuose šo
kiuose dalyvavo nemažai Nor- 
woodiečių.

Providenciečiai Labai

Sekmadienį, spalių 26 d. va
kare, parapijos svetainėje įvyko 
Neperstojančios Pagalbos P. 
Švč. Moterų draugijos vakaras. 
Programą išpildė Providence 
(R. I.) lietuvių parapijos vai
dinto jai-jos.

Programą pradėjo įžangine 
kalba draugijos pirmininkė p. 
Ieva Tvaskienė. Ji pakvietė kun. 
A. Kacevičiū, Providence lietu
vių par. vikarą, pasakyti kalbe-

Šaunus Sidabrinio Jubiliejaus 
Bankietas

Sekmadienį, spalių 19 d., Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
svetainėje, įvyko šaunus ban
kietas pagerbti LDS narius, pp.
Juozą ir Apoloniją Staniulius,1 
jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga.

Bankietas buvo surengtas ju- 
biliejatams nežinant, ir’jiems 
buvo tikras “Surprizas”. Ren
gėjos ponų Staniulių, giminės, 
jų dukrelė Sofija, ir kiti jų 
draugai. Bankiete dalyvavo apie 
150 žmonių, gražias kalbeles, ir 
linkėjimus pasakė šie: J. Augu- 
nas, P. Kupčiūnas, kun. J. Bu- 
cevičius, S. Kupčiūnas, A. Ces- 
nulienė, (iš Athol, Mass. ponios 
Staniulienės krikštų duktė), K. 
Kazlauskas, laidotuvių direkt. 
Bostonietės — p. O. Siaurienė, 
D. Januškevičienė, ir Žardeckie- 
nė sudainavo kelias daineles, 
pritaikintas tai dienai, p. Sofija 
Staniuliūtė (dukrelė Staniulių) 
sveikino savo tėvelius, ir linkė-

d. Dėkoju kun. Vaitekūnui

i
už- I
D. nuliūdimo valandoje

kurie mane užjautė, mirus ma
no brangiam sūnui Jonui. A. a. 
Jonas Džekevičius mirė spalių 
15
už šv. mišių atnašavimą, kun. 
A.
kapuose, seselėms už aplanky
mą mirusiojo, visiems už dvasi
nius bukietus, ir visiems gimi
nėms, draugams už visokeriopą 
paramą ir pagalbą. Be to dėkoju į

i.

Balsuokite Už
Leon Rene Dufault 

| I ALDERNAN-AT-LARGE
Nashua, N. H.

Kacevičiui uz patarnavimą

CHARLES McCAFFREY

Mario J. Vagge
for BOARD OF PUBLIC WORKS

Nashua, N. H.

BROKCTONO PILIEČIAI. 
VISI KAIP VIENAS, BALSUOKITE 

I COUNCILLOR-AT-LANGE 
UŽ

C h a r 1 e s 
McCaffrey 
Charles McCaffrey yra didelis lietuvių darbinin

kų prietelius ir draugas. Reikalui esant, kreipkitės 
pas jį, o jis visuomet jums padės.

Kazimieras Yakavonis, 240 Field St.
I a , — - - - -    --- ------------------ - -—n

Dzekevicius.se


Penktadienis, Spalių 31, 1941 D1RBIKINKA9 '
....... ........  miniu...................................    Į

VIETINĖS ŽINIOS
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ŽINUTES NEDAUG TRŪKO 
LAIMĖTI

• Kristaus Karaliaus dienoje, 
kun. K. Jenkus davė puikią iliu
struotą paskaitą apie Kristų 
Karalių. Vakaras skaitlingas. Jį 
vadovavo Lietuvos Dukterų 
draugija.

Šioji draugija paaukojo Šv. 
Petro parapijai $40.00 — dėl ži
balo ir kūro.

rapijos. Amerikoje pragyveno 
28 metus. Paliko dvi dukterį — 
Petronėlę Gricienę ir Barborą 
Kazmauskienę. Laidojama sek
madienį, 2 vai. p. p., iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Benedikto 
kapuose. Laidojimo šv. mišios 
su asista bus lapkr. 5 d., 8 v. r.

POLITIŠKAS SKELBIMAS POLITIŠKAS SKELBIMAS

Spalių 26 d., Ona Grigaliūnai- 
tė ištekėjo už Earl Melville.

Spalių 31 d., Visų Šventų Die
nos Vigilijoje, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, 4 v. p. p., bus klau
somos išpažintys 7:30 vai. vak., 
bus laikoma Šv. Valanda ir 
klausomos išpažintys.

' LAIKYKITE S| VYRĄ DARBE-
Balsuokite už Jį Lapkr. 4

renkitės į Vyčių Balių - šokius. 
Taipgi bus leidžiama programos 
knyga. Norintieji skelbtis arba 
paremti Vyčius, nuoširdžiai 
prašome kreiptis į Centro pirmi
ninką, Praną Razvadauską arba 
Centro Finansų Sekretorę F. 
Grendelyt ir P. Dūmą.

SPORTŲ VAKARAS

Lapkr. 1 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje šv. mišios atsibus 
valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 9; salė-1 
je — 6:30 v. r. Vakare, bus gie
dami Mišparai ir laikomos Ro
žančiaus pamaldos.

Sekmadienį, lapkr. 2 d., šv. 
mišios bus: 7, 8, 9, 10 ir 11:30; 
salėje, 8 ir 9:30. 3v. p. p. bus 
laikomi dveji mišparai.

Marytė Kilmoniūtė, 
“Darbininko” metiniame 
baliuje į populiarumo ka
ralaites gavo 2020 balsų. 
Tai buvo labai stipri kan
didatė p-lei O. Jereckaitei.

I
Pirmadienį, lapkr. 3 d., Kata

likų Bažnyčia su milijonais sa
vo tikinčiųjų daro mirusių atmi
nimus. Tą dieną kuhigai gali 
laikyti po 3 Šv. Mišias. Kiekvie
nas altorius yra privilegijuotas. 
Lankantieji bažnyčias gali gau
ti įnirusiems Toties Quoties at
laidus, t. y. tiek sykių gauna vi- 
sutinius atlaidus, kiek sykių,

žmogus, priėjęs išpažinties ir 
priėmęs šv. Komuniją, atlanko 
bažnyčią ir pasimeldžia popie
žiaus intencijoms. Per astuo
nias dienas po vėlių dienos lan
kantieji šventintas kapines ir 
ten pasimeldę gauna visuotinius 
atlaidus. Šiaip per metus, už ka
pinių maldingą atlankymą gau
nama tik 7 metų atlaidus.

Šv. Petro “Baseball” Ratelis I 
ir Šv. Vardo Draugija turėjo į- I 
vairų ir įdomų Sportininkų va
karą trečiadienį, parapijos sa
lėje. Buvo kalbų ir rodomi Base
ball ir Football paveikslai. Atsi
lankė daug lietuviškų sportinin-J 
kų, kaip tai, Vito Tamulis, Zig
mas Zintelis, Juozas Zapustas,1 
Stepas Levanitis, Adolph Kisse- 
lis, ir Leonas Strumski — Pas
kutiniai trys tai žaidžia su Bos-; 
tono Kolegijos “football” rate-, 
liu, kuris žais šį šeštadienį su! 
Temple kolegija.
' Vakaras tikrai buvo linksmas 
ir visi buvo užganėdyti. Komisi
ja dėkoja visiems, kurie atsilan- 
kė ir padarė vakarą taip sėk
mingą.

Blaivininkų 
Susirinkimas

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

j
į Tel. TROvvbridge 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 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. Kirkland 7U9

Pauline , 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

TFrųiį r J

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nno«fld8. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

į Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
r. c.

VL M
Seiedoiuls;—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Jeigu turėjote ‘good time’ 
“Darbininko” baliuje, tai čia 
užtikriname irgi tokį gerą lai
ką praleisti. A. E. L.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiles 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Spalių 27 d., mirė Marijona 
Kurklinskienė, 63 metų, savo 
namuose, 292 W. 4th St. Ji pa
ėjo Pabiržės parapijos. Ameri
koje pragyveno 31 metus. Paliko 
brolį ir dvi seseri. Tapo palaido
ta, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
spalių 31 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Spalių 30 d., mirė, ilgai sirgu
si, Rožė Petrutienė. 80 metų, 
gyv. pas dukterį Petronėlę Gri
cienę, 48 Ridgewood St., Dor- 
chestery. Ji paėjo Kartinos pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sekmadienį, lapkričio 2 dieną, 
tuojau po mišparų par. salėje j 
ant 5-tos gatvės, So. Bostone į-1 
vyk^ Blaivininkų 49 kp. mėnesi-Į 
nis susirinkimas. Prašome visus' 
blaivininkus skaitlingai daly-j 
vauti.

Taipgi, primename, kad tąl 
dieną 3 vai. p. pietų įvyks mūsų 
pačių 'parengimas. Kviečiame 
visus blaivininkus ir svečius ja-} 
me dalyvauti. Valdyba.!

REIKALINGA prie kriaučių 
darbininkai: prie rankovių siu
vimo, pamušalo dėjimo — lining 
makers, stichers, finishers, ir 
prie pečių įsiuvimo. Reikalinga 
patyrusieji darbininkai. Darbas 
pastovus ir geras atlyginimas. 
Atsišaukite tuojau: Beaconwear 
Clothing Mfg. Co. Ine., 141 Mal- 
den St., kampas Albany St., 
Boston, Mass. (28-31-3)

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayVievMotor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių ISdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką'
Savininkai.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL.

Res. 8ou 3729 Šou 4818

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 

f’ ineured and

A Long 
Dlstanco 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

MAURICE J. TOBIN

Mes žemiau pasirašę nuoširdžiausiai 
duojame ir indorsuojame

rekomen

LAIKĖSI TVIRTAI

Vincas Balukonis, 
South Boston Cafe savi
ninkas, pereitą šeštadienį, 
“Darbininko” metiniame 
baliuje gavo 1387 balsus 
kaipo kandidatas į kara
lius. Nedaug jam trūko lai
mėti kontestą.

MOKYKIS AMATA

National Youth Administra- 
tion Park Square Building, 31 
St. James Avenue, Boston, 
Mass., šiuomi praneša plačiajai 
visuomenei, kad mūsų vadovy
bėje jaunimas gali išmokti įvai-' 
rius amatus. Besimokydami 
gauna mokėti dėl pragyvenimo. 
Baigę mokytis tuojau gauna 
darbus gerai apmokamus. Jau
nimas kviečiamas kreiptis virš 
paduotu antrašu.

John L. Donovan, Jr. 
Statė Youth Administrator.

TAUTININKŲ • SME- 
TONININKŲ VEIKLA

įMAYORUS

^Fres.^gsighton Lith. Citiz*n's 
Club

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

išrinkti pirmininką ir kasinin- vadovaujamais tautininkeliais, ! 
ką, kad garbė ir pinigai būtų jų kurie Lietuvos nelaimę panau-' 
rankose. Į darbo komitetą ga- doja savo siauriems partiji- 
lėsią priklausyti profesionalai, niams reikalams. Lietuvis. 
biznieriai, draugijų atstovai ir 
visi kiti. Darbo išteksią. Tokį 
platų komitetą būsią galima už- 
vadinti Lietuvos gelbėjimo ko
mitetu bei sąjunga. Šis aiškin
tojas tapo išrinktas Smetonos

VYČIŲ BALIUS ~ 
ŠOKIAI

Oueen Am Laundry
7-11 Ėllery Št„

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

ĄUDMabraKkK
KARPENTERIS, PENTORIU8 
Abetnai taisau viską prie Namo 

lt Lauko Ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Peter P. Plevack
(PLJ-VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengt jas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimąi - patarimai dykai

South Boston Garage Į
Broliai strakauskai, sav.

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

gasoUną pas mus.
Nuvilom purvinus karus Ir 

ičgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.
P

GRABORIAI

SBarasevičiusIrSūnus
Seniausias ties Valstybes 

LIETUVIŲ GRABČRfUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

Tinkamai Paminėjo 
Kristaus Karaliaus 

Šventę

South Bostono tautininkai- 
smetonininkai užsibriežė orga
nizuotis, rengti vakarus, kvies
ti buvusį Lietuvos prezidentą, 
gaivinti prestižą.

Aną vakarą tautininkai 8 
prieš 6 nutarė kviesti pagalbon 
p. A. Smetoną. Vienas tų astuo
nių aiškino, kad tautininkai pri
valo kviesti p. Smetoną į So. 
Bostoną. Tik turt iš savo tarpo

> I I I
Lietuvos Vyčių Centro Valdy- 

i ba su kuopų ir Vyčių rėmėjų pk- 
gelba rengia balių - šokius, šeš
tadienį, lapkr. November 29, 
Municipal Building salėje, So. 
Boston, Mass. f

Spalių 26 d. Lietuvos Dukterų Kvietimai ne tik į Naujos An- 
priėmimo komisijos pirmininku, dr-ja labai gražiai paminėjo glijos Apskritį išsiuntinėti, bet 
Tuo reikalu Chicagos Lietuvai Kristaus Karaliaus 
vaduoti sąjunga rašinėja įvai-, pyto 
riems southbostoniečiams.

Toji Sąjunga yra mažos tau-, vakare gi bažnytinėje salėje bu-j 
tininkų grupelės padaras. Ji yra vo suruošusios iliustruotos pa- 
p. A. Smetonos vadovybėje.

p. A. Smetona paneigia visus 
kitus Amerikos lietuvių fondus 
ir jų veiklą. Dirba tik grupelei 
tautininkų ir su tautiriinkais.

Todėl nesistebėkime, kad visa
r r. •

dauguma lietuvių nenori ben- 
dradarbiauti su p. Smetona ir jo

joj r . ’ J

šventę. Iš ir New Yorko ir Čikagos apylitt- 
narės bendrai maršavo kės. Tikimės susilaukti gražaus 

i bažnyčion išklausyti šv. mišių, ’jaunimo iš visur.
Kad jaunimą palaikius organi

zuotą ir su lietuviais, todėl yra 
. .. , . .. rengiamas balius dėl susipažini-

skaitos vakarą. PasKaitą su mo kviečiame ir tėvelius atsi- 
spalvuotomis iliustracijomis da- lankyti, nes bils progos kartu 
vė kun. K. Jenkus temoje: —'su jaunimu pasidžiaugti, ir gb- 
“Kristus Mūsų Karalius”. Žmo-'riau Pažinti Hetuvišką jau
nių buvo beveik pūna salė ir vi- Qros geras orkestras. Įžanga 
si gėrėjosi ne tik gražiais pa- maža

CASPER FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

. South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS

nimą.

veikslais, bet ir įdomiais kun. 
Jeakaus aiškinimais

u****~’ r* # ,
Biznte?tai. profesionalai ir vt» 

įLtefuvos Duktė)3* Vyčrif • rėmėjai ir draugai

FUNERAL HOME
564 Ea$t Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tei. ŠOU Boston 0815 
TeL ŠOU Boston 2808



C.BROOKLYNfH.Y.

DARBININKAS • „ -- . 8 

---------------------------—------------—1 v'pfj j VU r į 1 
vieko užbriežtus darbus ir į-Jku&
steigti velionio atminčiai nuola-. ionaas, kurį atstovauja p. An- 

t' ‘etinę stipendiją uolesniam kole- tanas Smetona, yra srovinis — •> . • • ■- J
gijos studentui. tautininkų -'laisvamanių.

$v. Jurgio Parapija
40 VAL ATLAIDAMS 

PRAĖJUS
Spalių 19 d., laike sumos, pra

sidėjo metiniai 40 vai. atlaidai, 
kurie visais žvilgsniais labai iš
kilmingai praėjo. Gražus ru
dens oras, davė progos ir iš to
liau atvažiuoti žmonėms, kaip 
tai iš Harrison, N. J.; Maspetho 
ir kitur.

Gal nesuklysiu išsireiškęs, 
kad daugumą sutraukė, tai visų 
mėgiamas, nes pereitą gavėnią- 
jis čia vedė misijas, misijonie- 
rius tėvas Pr. Aukštikalnis, jė
zuitas. Jis savo malonia šypse
na, turininga ir lengva lietuvių 
kalba, patraukia klausytojus. 
Nors čia gimęs, bet dvejais at
vejais po keletą metų buvo Lie
tuvoj, todėl kiekviename jo pa
moksle atsispindi lietuviška 
dvasia. Savo pamoksluose teikia 
Iš gyvenimo paimtus faktus. Jo 
misijos yra sėkmingos ir reikia1 
tik palinkėti jam geros sveika
tos darbuotis lietuvių kolonijo
se išeivijoje.

Kasmet, rodos, šie atlaidai 
sėkmingai praeidavo, bet šiais 
metais jie, tarsi, viršijo praei
tus. Rūpestingos sesutės, pran-! 
ciškietės, sutvarkė gražią pro-j 
cesiją ir puošniai išpuošė didįjį 
altorių. Choro įspūdingas giedo
jimas žavėjo kiekvieną. Jo va
das muz. J. Brundza susilaukė 
pagyrimo, kaip iš dvasiškių, 
taip ir iš atsilankančių į pamal
das. Sekmadienį, laike sumos, 
giedojo solistas Pr. Stankūnas. 
Jo tvirtas, skambus balsas kiek
vieno atkreipė dėmesį.

Pas vaišingą mūsų kleb. kun. 
Paulionį svečių kunigų visas 
tris dienas buvo apsčiai. Iš to
liausia bene bus atvykęs Water- 
burio kleb. kun. Valantiejus. 
Dvasiniai šiais atlaidais pasi
naudojo veik visa parapija, nes 
labai daug' ėjo prie išpažinties. 
Šiais neramiais laikais visas pa
saulis per maldą prašo taikos, 
tad kiekvienam katalikui ypač

brangu yra pasinaudoti šiąja 
proga.

Rūpestingas mūsų kleb. kun. 
Paulionis reiškė padėką pereitą 
sekmadienį visiems, kas kuom 
prisidėjo prie šių atlaidų pa
gražinimo.

'' | Neatsiliko nuo to ir jaunimas. 
Užsibaigus atlaidams antradie
nį, prasidėjo jaunimo rekolek
cijos, kurios užsibaigė pereitą 
sekmadienį, spalių 26 d. Jas ve
dė taip pat virš minėtas misio
nierius. Kadangi lengviau čia 
augančiam jaunimui vartoti an
glų kalbą, tai anglų kalboje ir 
buvo vedamos misijos. Nors mū
sų jaunimas gan gerai vartoja

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britam, Conn.

tautininkų - laisvamanių. '• • ę -> f < -*
Cleveiando “Lietuvių Žinios” 

siūlo Amerikos lietuvių visuo
menei, kad ji per Lietuvos Pa
siuntinybę Washingtone parei
kalautų iš p. Smetonos: 

Į “1) kad jis tuojau nutrauktų 
i tą pragaištingą Lietuvai savo 
partinę veiklą, nustotų važinė
jęs po kolonijas vienos tautinin
kų grupės kviečiamas ir globo
jamas ir nebeduotų progos lie
tuviams dar daugiau susiskal- 
dyti”.

p. A. Smetona .atvykęs į New 
vusį Lietuvos prezidentą Anta- Yorką, viešai pasižadėjo, kad 

jis nesikišiąs į savytarpinius 
Amerikos lietuvių santykius, 

sakyda- savo žodžio neišlaikė, kaip 
mi, kad jisai važinėja dėl Lietu- j^s neišlaikė savo priesaikos, 

yra žinoma, duotos Lietuvoje, kada jis buvo 
kurie nori žinoti, kad jis renka i 
aukas tautininkų fondui, kurioj 
centras yra Chicagoje. Visi su-j 
rinkti p. Smetonos parengimuo
se, kaip girdėjau, turi būti siun
čiami į tą centrą.

Mes Amsterdamo lietuviai e- 
same nusiuntę daug pinigų į 
Lietuvą, bet niekas kitas jų ne
gaudavo, kaip tik Lietuva.

Tautininkai savo atsišauki
muose rašo, kad niekas negali 
laikyti tų pinigų iš tų parengi- veda tą pačią tautininkų politi
nių, kurie rengiami buvusiam ką. Lietuvos prezidentas taip 
Lietuvos prezidentui Antanui neturėtų daryti. Lietuvos prezi- 
Smetonai. Visi turi būti nusiųs- dentui turėtų būti visi lietuviai 
ti į tą tautininkų fondą, kurio lygūs: jis su visais turėtų ben- 
centras yra Chicagoje. Jie sako,[drai veikti; jis turėtų ne skal- 
kad tas fondas nusiųs į Lietuvą. į dyti Amerikos lietuvių vienybę, 

Bet aš manau, kad dauguma
Amsterdamo lietuvių to paren- tuvos nepriklausomybės atgavi- 
gimo nerems, sužinoję, kad vi
sus pinigus siųs į tą tautininkų 
centrą. j

Keli mėnesiai atgal skaičiau 
laikraštyj, kad prezidentas 
Smetona nori sutverti valdžią 
Amerikoje. ’ (p. A. Smetono ne
nori tverti kitos valdžios. Jis y- 
ra pasakęs: “Aš buvau, esu ir 
būsiu Lietuvos prezidentas”. Re
dakcija). Gal jis važinėja dėl to 
tikslo.

Amsterdamo lietuviai yra la
bai duosnūs. Todėl jie žino, kad 
yra aukso mainos tame maža
me miestelyje. Komisija dar
buojasi, kad surinkus daug pi
nigų, ir kaip ubagai vaikščioja 
pas biznierius ir prašo skelbimų. 
Bet man atrodo pažeminimas 
prezidentui Smetonai, kad tiek 
daug yra lietuvių Amsterdame 
ir turi eiti pas svetimtaučius 
prašyti aukų, kad galėtų sutik
ti prezidentą ir iškelti, jam 
karienę už tuos pinigus.

Lietuviai, geri tautiečiai 
svarstykite šį dalyką.

Brolis Lieiuvis.

P. S. Ji pri
dėjo ką nau
jo—jos var
dą! Kas tai 
naujo pridė
ta prie Old 
Golds taip- 
gi-

Prie progos dėkojame panelei 
O. Sipoliūtei už nuvežimą į Ma- 
rianapolį. Panelė O. Sipoliūtė y- 
ra aukštesnės mokyklos moky
toja, ir visuomet pasižymi ge
ruose darbuose. Tebūna jos gra
žus pavyzdys ir dėl kitų lietu
vaičių. T. M.

AMS1ERDAM, N. Y
Šios kolonijos kaikurie . lietu

viai rengiasi sutikti ir priimti 
tautininkų vadą, pabėgėlį ir bu-

ną Smetoną.
Keli tautininkai užtemdo akis 

kaikuriem katalikams,
kai. Vieną vakarą, po palaimini
mo, buvo kalbama lietuviškai 
“Palaimintas Dievas”, tai dau
giau ir balsiau atsakinėja, kaip 

i angliškai. Nes jaunimas pripra
tęs visada čia girdėti kalbant 
tas maldas tik lietuviškai. O jų 
giesmės lietuviškai, tikrai buvo, 
stebėtinai gražiai giedamos.

i Kitais metais klebonas su
ruošdavo vaišes chorui, pasibai
gus atlaidams. Šiais metais jos 

j buvo atkeltos į pereitą sekma
dienį, užsibaigus jaunimo misi
joms. Šiose vaišėse buvo už
kviestas visas dalyvaujantis pa-i 
[maldose jaunimas.

Į vaišes, apart vietinių dvasiš-'
.kių, atsilankė ir misijų vedėjas pusryčius svetainėje, 
kun. Aukštikalnis. Buvo paša-, 
kyta keletas kalbų; pasidalinta 
įspūdžiais ir jaunimas gražiai 
pasilinksminęs, geroje nuotai
koje išsiskirstė. Buvęs.

NEW BRITAIN, CONN.

vos reikalų. Bet
išrinktas Lietuvos prezidentu, 
p. A. Smetona per 13 metų dik
tatoriškai valdė Lietuvą. Jo val
džia suskirstė Lietuvos gyven
tojus į sūnus ir posūnius. Tik 
tautininkai turėjo pilniausią 
laisvę.

Amerikos lietuviai siuntė pro
testus, memorandumus, delega
cijas p. A. Smetonai, bet jis nuo 
savo Lietuvai pragaištingos po
litikos neatsisakė. Jis ir dabar

Po Šv. mišių turėjo bendrus Spalių 20 d. įvyko Federacijos!
122 skyriaus susirinkimas. At-’

Dalyvavo nariai ir šie garbės stovų buvo daug. Pirmininkas) Gražiai paminėjo 35 metų ve- 
svečiai: kleb. kun. J. Valantie- A. Aleksis pranešė, kad kitą dybinio gyvenimo sukaktį. Pe- 
jus, kun. B. Gauronskas, kun. A. mėnesį į Waterbury atvažiuoja' reitą sekmadienį, spalių 26 d. 
Cebatorius, p. Pranas Katilius, 
ALRK Susivienymo generalis 
organizatorius, Dr. M. J. Col
ney, p. Ona Stulginskienė, p. A-

Ilgai ir sunkiai sirgus, nes bu- nielė Vasiliauskienė, p. St. Dum- 
vo padaryta keletas pavojingų šiene, pp. K. Gludoniai ir pp. A.: 
operacijų, spalių 18 d. mirė a. a. Miklinevičiai.
Emilija Stukienė, 55 amžiaus.
Palaidota, atnašaujant 3 šv. mi- Jakštaitė, kuopos pirmininkė ir Lietuvos reikalams 
šias, spalių 22 d. iš Šv. Jurgio 
par. bažnyčios į Šv. Jono kapus.
Paliko nuliūdime savo mylimą 
vyrą, dukterį, sūnų, žentą, mar
čią ir seserį.

A. a. E. Stukienė buvo pavyz
dinga moteris. Gražiai išauklėjo Elmira Yokšaitė, 
savo šeimyną, nes marčią ir žen-! zauskaitė, Beatriče _ _ ____ ________
tą turi lietuvius ir pavyzdingus Gladys Nekrošytė, O. Fortier ir tų geraširdžių aukų Lietuvos katalikiško veikimo ir spaudos;

___ s rA:n:..  ! , m • . _______

MIRfi E. STUKIENĖ

A. Smetona. Federacijos sky- ponai Petras ir Ona Gudinai 
rius jo priėmime nedalyvauja, šventė savo 35 metų vedybinio 
nes A. Smetona atvyksta savo gyvenimo sukaktį. 9:30 vai. ry- 
“kromelio” — tautininkų reika- te jų intencijai buvo atnašauja- 
lais. | mos iškilmingos šv. mišios, ku-

Buvo skaitytas laiškas iš Fe- j-iose dalyvavo jubiliejatai ir 
deracijos centro, ragindamas giminės bei artimi draugai, pri- 

Taipgi dalyvavo p. Valerija pradėti ateinančių metų vajų imant šv. Komuniją. Dienos lai- 
Įke pp. P. O. Gudinu jaukiame 

Draugijos aukojo $10.,— A. name įvyko vaišės, kuriose da- 
Centro Aleksis $2.00, Dumšienė $2.00, lyvavo irgi giminės bei artimi 

, V. Lušas draugai ir įteikė jiems gražių 
dovanų, linkėdami ilgiausių 
metų bei sveikatos.

Reikia pažymėti, kad pp. Gu- 
Pirmininkas taip pat pranešė, dinai yra vieni iš uolių parapi- 

Dumšaitė, kad nariai prie progos paprašy- jiečių bei uolūs rėmėjai viso

Ceq£ro antroji vice pirmininkė,*
p. Olesė Staseliūnaitė, f* 
socialinė sekretorė, ponios Juzė M. Daugėlienė $1.00, 1 
Montvilienė, M. J. Colney, pp. $2.00, Stankevičių šeima $5.00, 
Ona, Edmundas

i Stulginskai, Julius Vilčiauskas, 00, P. Jakubauskas $3.00.
ir Jadvyga Kintienė $1.00, Z. Karalius $1.-

Milda Bra- Į

bet vienyti, kad visi dirbtų Lie-

mo darbą.
p. A. Smetonos valdžia perse- 

įkiojo ir skriaudė daugumą Lie
tuvos gyventojų. Jis čia Ameri
koje neturi teisės nei galimybės 
persekioti, bet jis bando kito
kiu būdu pažeminti daugumą A- 

merikos lietuvių. Jis vadinasi 
• Lietuvos prezidentu, o stoja va

dovauti mažai tautininkų gru- 
> pelei.

“Lietuvių Žinios” labai teisin
gai pareiškia, kad “tolimesnis 
toleravimas tokios pragaištin
gos p. Smetonos veiklos mūsų 
tautos atžvilgiu, būtų Lietuvos 
reikalų išdavystė”.

katalikus.
Teilsisi ji amžinoje ramybėje.

Marė DiPietro. i reikalams. Taip pat davė išda- geri globėjai našlaičių. Neturė-
Programos vedėju buvo p. Ja- linti atsišaukimo lapelius drau- darni savos šeimos, jie globoja 

dvyga Stulginskaite. ' gijoms. Pasitaiko žmonių, kurie rūpestingai dvi našlaites liku-
Komisiją pusryčius suruošti sakydavo mes be Vilniaus ne- sias savo sesers. Ponia O. Gudi- 

Kristaus Karaliaus šventėje sudarė šios: pp- Jadvyga Stul-j nurimsim, o dabar jau sako mes nienė yra rūpestinga, ilgametė 
' crinalroit? .T Cnlnov .T R™ T ‘ *

WATERBURY, CONN

j < -i t - ♦ • ginskaite, M. J. Colney, J. Mont-. be Lietuvos apsieisim, spalių 26 d. Amerikos Lietuvių;0 _ , . 1 . v .
tT A 1-1 e* J * ■ r^- Vlllene, Ona Stulginskaite. bai negražu išniekintiKatalikų Studentų ir Profesio-•_ . . °

, , • tt •_* tz Taipgi pasidarbavo pp. Valerija tumti savo Tėvynę,nalų kuopa mine jo Kristaus Ka- , , . ._ . „ L n J v
raliaus švente bendrai priimda- Jakstaite ir Olm Fortier. Rap. ■ ' "raliaus šventę bendrai priimda
mi Šv. Komuniją Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE 
So. Boston

!

XXX Ale ir Stotk Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

! 
!
!
!

! 
!

Spalių 25 d. Ant. Šambarys su!
KRISTUS KARALIUS ■ savo jauna ja parvyko iš Kana- 
Pereitą sekmadienį, spalių 26,

iškilmingai apvaikščiojome Kri- Šambariai ta proga iškėlė pie- 
staus Karaliaus šventę, Kara- tus.
liaus meilės, taikos ir teisybės.

Kristus, gyvendamas ant šios
žemės, mylėjo visus

dos po medaus mėnesio. Ponai

I

Tai la- iždininkė šv. Rožančiaus drau- 
ir ats- gijos, ir dažnai pasidarbuoja 

dėl labdaringų darbų. Taipgi yra 
“Darbininko” ir “Laivo” skai
tytoja.

Prie progos sveikiname pp. P. 
O. Gudinus ir linkime laimingai 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Spalių 25 d., Šv. Juozapo pa- 
žmones, rapijos bažnyčioje apsivedė p. 

gailėjosi visų ir troško, kad visi Jasinskas su panele Zabelskyte. 
taptų laimingi. Jis laimino tuos, 
kurie klausė jo balso ir gyveno 
sulig jo mokslu.

Kristus žinojo ir matė, kaip 
neteisybė ir nelygybė viešpata
vo pasaulyje tarpe žmonių. Jis 
gailėjosi nekaltu, vargšų žmo-, 
nių, kurie kentėjo nuo nedorų 
valdininkų, skriaudėjų. Jis pri
sakė mylėti vienas antrą taip, 
kaip pats save. Mylėti ir neap
kęsti tuo pat kartu niekados) 
negalima. Žmogus turi pasi- Į

MARIANAPOL.Y ATSILAN
KIUS

va-

pa-

Liūdininkų buvo trys poros.

Spalių 25 d. įvyko laidotuvės 
a. a. Vinco Mickevičiaus.

Spalių 27 d. buvo dvejos lai
dotuvės. Palaidota a. a. L. Pavi- 
lenskas ir M. Volska. A. a. Vols- 
kas buvo per didįjį karą kariuo
menėje. Jis buvo LDS narys.

Pereitą sekmadienį, spalių 26 
d. teko dalyvauti Marianapolio 
Kolegijos rėmėjų seime, kuris iš 
eilės įvyko dešimtas. Jis buvo 
bene skaitlingiausias atstovais 
bei svečiais. Graži Marianapolio 
apylinkė pasipuošus gelsvais bei 
rusvais lapais, rodos, viliote vi
liojo atsilankiusį pabuvoti, bet 
skausmas 
žvelgus į 
kur ilsisi 

i ris, a. a.

suspaudžia širdį, pa
tą aukštesnį kalnelį, 
amžiams mūsų didvy- 
kun. dr. J. Navickas, 

t Tėvų Marijonų Provinci jolas.

Telefonas
Worcester, 5-4335

REDAKCIJOS PRIERAŠAS, 
p. Antanas Smetona yra garbės 
pirmininku tautininkų tondo. 
Jis yra kviečiamas tautiainkų- 
laisvamanių arba tautininkų,

Lapkričio 26 d. prasidėjo pa
rapijos bazaras. Tęsis keturis 

rinkti iš tų dviejų vieną ir turi'vakarus- Lapkričio 16 d. įvyks-. Velionio kapas papuoštas gėlė- 
.................................... - .ta 3 chorų koncertas. Dalyvauja mis palmių lapais. Gale ka. 

po gražus baltas kryžius lietu
viško pobūdžio daro gražų ir 
kartu skaudų įspūdį. Seimo ei- 

; ga buvo rimta, bet kartu ir liūd
na. nes kiekvieno seimo svei
kintojo kalboje įsipynė velionio 
nuveikti bei užsibriežti darbai. 
Visų seimo dalyvių ūpas buvo 
pakilus. Nutarta labiausiai dirb- 
tįjr remti a. a. kun. dr. J. Ną-

liuosą valią tą padaryti. Meilė— 
gyvenimas: neapykanta — mir
tis. i

Šiais laikais tas pats Kristus _. I Lapkričio 23 d. įvyksta partyžino ir mato, kas dedasi pašau-! ... ,, ... <, . A . , . . , pavargėlių ir našlaičių naudai,lyje. Jis taip kaip ; Jeruzalę, 2, . ..... ... įPrasome sj parengimą visiemsžiūrėdamas i sj pasauli, ver-i 
kia — Jam gaila žūstančių žmo- parem u 
nių. Jis visus įmyli ir trokšta, 
kad visi būtų laimingi.

1 ¥

Bridgeporto, Hartfordo ir Wa- 
terburio chorai.

"* '■ • .i

Remkit* tuo* prof«*l joną lūs Ir biz
nierius, korte savo skelbimais remia 
•‘Orrblninkz!*’. ’r py* x*y urruninma .

J. Totuos. Visi tkęlįkites "Darbininke”.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Jūsų įdėti pinigai į 
Defense Savings Bonds, 
Serijos E, per 10 metu pa
didės 33 ir vienu trečdaliu 
nuošimčiu.

: VMmLCMMb i
GRABORIUS

! "AzmenUkM Patarnavimas” [

i 331 Smith SL
Į PROVIDENCE. R. L

Telephone: !
[ Ofiso: Deater 1952

Namv: PI. 6289

Viešas Kvietimas
LDS Connecticut apskričio metinis suvažia

vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos salėje, 339 Capital Avė., 
Hartford, Conn. Sesijų pradžia 1 vai. p. p. Kvie
čiame visas LDS Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame metiniame suvažiavime. Jame 
reiks aptarti nebaigti ir nauji reikalai savo 
brangios organizacijos bei katalikiškos spau
dos. Taipgi bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Kuopų raštininkai malonėkit paga- 
mint raportus iš kuopų metų veiklos.

Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
narius įvyks 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje, Hartford, Conn. Galintieji malonė* 
kitę dalyvauti šv. mišių aukoje čia ar savose 
bažnyčiose šia intencija.

Dr.N;’Xuv 4*
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