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• Iš Skuodo pranešama, 
kad iš ten bolševikai išsi
vežė 20 lietuvių šeimų. 
Prasidėjus sukilimui, 
Skuode žuvo trys partiza
nai. Susidaręs nukentėju- 
siems nuo karo šelpti ko
mitetas numato netolimo-, cūzijos vyriausybė išleis į- 
je ateityje likusiems be'statymą> kuriuo katalikiš- 
maitintojų šeimoms parū- kos mokyklos gaus pinigi- 
pinti miestelyje namelius,fnę paramą iš valstybės iž- 

. Iki šiol katalikiškos 
ne tik negavo 

jokios valstybinės para
mos, bet dar turėjo mokes
nius mokėti, gi tuo tarpu 
kitos mokyklos buvo at
leistos nuo visų mokesnių.

PENKTADIENIS (Friday) LAPKRIČIO (November) 7 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENT3

į Katalikiškos Mokyklos Gaus, 
Paramą Prancūzijoje

Vichy, Prancūzija, lapkr.
6 — Pranešama, kad Pran-

Bostono Mayoru Išrinktas 
'•finis Mayoras

70 Slaptai Mokosi 
| Kunigus

o galintiems verstis žemės do 
ūkiu — padėti įsigyti skly-.mokykios 
pelius.

• Pasak laikraščių, viso
je Lietuvoje šiemet cukri
niais runkeliais užsodinta 
11,471 hektaras. Dėl šalto 
pavasario runkelių sodini- Visi ženklai rodo, kad var
mas buvo pavėluotas apie go prispausta Prancūzija 
2-3 savaites, tačiau palan- grįžta prie Dievo, 
kus vasaros oras derlių 
pataisė, ir šiemet visi trys 
cukraus fabrikai numato 
gauti apie 240,000 tonų cu-; 
krinių runkelių.

LIETUVIU VEIKLA 
BERLYNE

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad 

BOLŠEVIKŲ BARBA- i rugsėjo 25 d. Lietuviu ŠO
RIŠKI DARBAI junga Perivne minėjusi 

---------- savo metines sukaktuves.
• Laikraščių žiniomis, Ta pror-° v;enoje Berlyno 

bolševikai savo okupacijos bažnyčioje buvusios atlai- 
pradžioje Raseiniuose pir- kytos pamaldos, kuriose 
muosius suėmė: pradžios dalyvavęs ir Eerlyno vys- 
mokyklų inspektorius Čes- kūnas von Preys;ng. Šioje 
navičių ir Jusiu, mokyto- bažnyč’oie lietuviai prika- 
jus Matulevičių, Butkų, ię paminkline lentelę. 
Kilną ir Skinderį, gimna-' Pasak minėto laikraščio, 
zijos direktorių Kartaną ir lietuviai Berlyne turį savo 
gydytoją Šivicką. Iš šių vaikų darželį, biblioteką ir 
kalinių laisvę išvydo tik' chorą, 
mokytojas Matulevičius, 
suris, kilus karui, laimin
gai išsigelbėjo iš Kauno 
kalėjimo. Kitų likimas ir 
šiandien nėra žinomas, ir 
maža vilties, kad jie galėtų 
išlikti gyvi.

✓

Maurice J. Tobin

Meksika, lapkr. 6 — Erie 
diecezijos vyskupas, John 
Mark Gannon. pareiškė, 
kad jis aplankęs Meksi
kos miestą ir jam buvo 
parodyta slanta seminari
ja. kurioje 70 jaumkaičių 
mokosi į kunigus. 1 semi
narija tegalima įeiti tik 
pro slaptas duris, nes Mek
sikos vyriausvbė. nors šiuo 
metu ir palankiau žiūri į 
katalikus, bet vistiek ne
duoda pilnos laivės veikti, i įMTj MASKVA IKI

Meksikoje trūksta kuni
gu. Pavvzdžiui. Monterrey 
diecezijoje vra tik 50 kuni
gu. gi reikahrga. būtų 
mažiausia 300. kitaip ne
galima žmonių aprūpinti 
sakramentais.

Monterrey 
sekmadieniais, 
kunigas atlaiko 
šv. mišias,
suomet pilna žmonių. Ka
talikų persekiojimas Mek
sikoje tęsiamas.

Pasiuntė 100,000 Kareivių

New York, lapkričio 6 — apylinkėje eina smarkios 
Iš nepatikrintų šaltinių ei- kautynės.
na gandai, kad Kinijos ka-j Lapkričio 7 d. yra 24-ta 
ro vadovybė pasiuntė 100.-; metinė sukaktis nuo rau- 
000 kareivių į Rusiją prieš donųjų revoliucijos Rusi- 
Vokietijos nacius. .
ma, kad tos pagalbos rei
kalavo Rusija.

HITLERIS NORIS Už-

Sako-! joje.
K ARAŠTARPAMERI- 

KOS - JAPONUOS 
NEIŠVENGIAMAS

PENKTADIENIO
New York, lankr. 6 —To

kio radio praneša, kad nė
ra vilties kokiu nors būdu 
susitaikinti su Jun?-. VaLs-

katedroje, 
kiekvienas 

po šešias 
ir katedra vi-

Kuibyševas, lapkr. 6 —
Sovietu komisarai sako,;tvbėmis, nes Jung. Valstv- 
kad Hitleris įsakęs savoįbių visuomenė esą griežtai 
karo vadovybei iki penkta-Į nusistačiusi prieš Japoni- 
dienio, lankr. 7 d. užimti, ją. Todėl esą karas neiš- 
Maskvą. Todėl Maskvos vengiamas.

GAL! KILTI GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS

NACIAI SUSKALDĖ SOVIETŲ 
ARMIJĄ KRYME

Pasiekė Juodąsias Jūras

daug karo medžiagos į 
frontus; atveža kareiviams 
šiltus drabužius. Hitleris 
pats patikrino pasiruoši
mo darbus Rusijos karo 
frontuose.

Berlynas, lankr. 6 —Vo
kietijos karo žinios paduo
da, kad nacių karo jėgos 
jau sutriuškino paskutinę 
Krymo apsigynimo liniją 

• padalino raudonųjų ka-

įnagiu O1V111. y- ---- - ------ i Centraliniame fronte
Mayoras balsavo už mayorą Tobin. davn pakelti alėjas laikinai Įtain nat eina smarkūs mū- 

j 1.250.000 darbininku ir šiai. Viename punkte na- 
900,000 darbininkų duoti.ciams beliko tik 31 mylia 
atostogas su alga. Darbi- iki Maskvos. Vokiečiai vi- 
ninkai nepatenkinti tokiu sur daro pasiruošimus žie- 
tarybos pasiūlymu.

_____________
Pereitą antradienį, lap- kai pp. A. J. Namaksy, ° ~-

VVashington, D. C., lapkr.į 
Geležinkeliečiu darbi-!

kričio 4 d. įvyko daugelyj Wm. Amsie, Dr. Kapočius streikas gali kilti, į ir
• Laikraščiai praneša, miestų mayoru rinkimai, ir kiti taip pat dėkojo vi- nežiūrint to, kad prez. Roo-į riuomene į tris dalis, 

kad didžioji Vilniaus pra- Bostono miesto mayoru siems lietuviai, 
monės įmonių dalis jau at
naujinusios savo darbą. Y- 
pač daug darbo turinčios gavo 126,050 balsų. James 
medžio įmonės: lentpiūvės, m. Curley gavo 116,576 išrinktas

19,652, ir Guardia. 
Statybos medžiagos parei- Nichols — 6536 balsus. nentas 
kalavimas esąs labai dide- Mayoras Tobin iš 22 war- O’Dwyer. 

d’ų gavo dvylika, o buvęs
žiniomis, gub. James M. Curley gavo Worcesterio mayoru vėl

; išrinktas mayoras William
• kurie neseniai baigti sta- Priešrinkiminė kampani- A. Bennett. 

įrengtas vokiečių ja buvo karšta, ypač tarp
1

jo vi- nešulini to, Kdu prez. rtoo- j 
kurie seveltųi* taryba rekomen-į

v •

Raseinių kalėjimo kieme'baIdu: popierio ir kartono- baLsus: 
rasti užkasti lavonai. Tarp 
jų yra ūkininko Gudžiūno 
žemės ūkio ministerijos 
valdininko Stabinsko ir 
jaunuolio AksamitauskoJ Vilniaus sporto 
Jie iškasti ir organizuotai

v •

“jlis.
• Laikraščių

vėl išrinktas
Maurice J. Tobin, kuris -----------

New Yorko mayoru vėl 
Fiorello H.* La 
Jo stiprus opo- 
buvo teisėjas

Vokiečiui Pasiryžę Užimti 
Kaukazą

Londonas, lapkr. 6 —An
glijos vyriausybės nariai 
pareiškė, kad vokiečiai nu
galėję rusus Kryme, sieks 
užimti Kaukazą, kur jie 
ras reikalingo aliejaus ga
zolino ir kitos žaliavos.

Anglijos kariuomenė per 
Iraką mėgins teikti bėgan
tiems rusams miiitarinę 
pagalbą. Sakoma, kad vo
kiečiams taip reikalinga 

i oronto. Kanaaa, lanKr. gazolino, kad jie netaip 
6 — Kanados laivyno mi- skubės užimti Maskvą, 
nistras Angus Macdonald, kaip Kaukazą, 
pareiškė, kad naciu Dovan-' -------------
deniniai laivai onernoja LAISVIEJI PRANCŪZAI

mai: kasa apkasus, atveža

NUSKENDO 17 AMERIKIEČIŲ 
SU TORPEDINIU LAIVU ______

Washington. D. C., lankr.1visų raseiniečių su gėlėmis g™- _ . ..... . ---- ------ -- —. —...... ,
ir vainikais gražiai palydė- klubas. Siame klube susi- Tobino ir Curley, bet bal- Vienintele moteris mayo- 6 _ Britu žiniomis, Atlan-; 
ti į amžino poilsio vietas. renka vokiečiai, 
Nelaimingųjų kūnai buvo ‘ fuehrerio pavedimu
baisiai sužaloti.

DAUG GRYBŲ 
LIETUVOJE

• Šiemet esant lietingam

vokiečiai,
- Į„

pašaukti dirbti Vilnių ie.
• Patirta, kad Šiauliuose

išeinančio savaitraščio na tą patį vakarą dėkojo, Detroito (Mich.) mayo- techniku jaunuoliu. 
“Tėvynė” redaktorius yra visiems piliečiams už pasi- ru antram terminui išrink- buvo 
žurnalistas Simas Migli- tikėjimą, ir pasižadėjo su-? tas Edward J. Jeffries. j” ’ 
nas. Kaino leidėjas oasira- teikti gerą administraciją j

— ---- keturius’

kurie savimai praėjo labai ra- ras, tai Westfieldo (Mass.) tiko vandenvne nuskan-’ 
esą iniai. Nebuvo jokių nesusi- ponia Alice D. Burke iš- dintas Britanijos torpedi- 

pratimų ir areštų.
Mayoras Tobin ir jo žmo-; 

savaitraščio na tą patį vakarą dėkojo Į

Naciu Laivas Prie 
Newfoundland

Toronto, Kanada, lankr.rinkta antram terminui. nis laivas, kartu su tuo lai-
--------- vu nuskendo 17 Amerikos

kurie
> įsirašė į Britų Civilį 

(Techniška kornusa.
i Dabar iau bus žuvę 130 nrie Newfoundlando. New- ----vra 9QQ mylių 

tolumo nuo Bostono.
! Ar ta žinia yra paleista, 

ų užiisžu uus sus- * •• a • * v M|uiar. kad Amerika, paskatinti 6 —
paskelbti tik ki- AfltenkOS L3IV3S AOSdUuyTdS greičiau i kara nrieš vo- prancūzu, kurie buvo už- 

kiečius, ar naciu laivai tik- sienvi. nusileido iš Angli- 
rai slankioja nrie New- jos lėktuvų parašiutais į 
foundlando, negalima tik- neokupuota Prancūziją, 
rai žinoti. Visi jie buvo suimti.

, Cambridge, Mass. įvyko Jung. Valstybių piliečių foundland 
{rinkimai pagal naują E šioje karėje.

Lietuvių Komitetas už,plana. Balsavo 35.378 pilie-; -----
Mayorą Tobin, kurio pir- čiai. Bet jų balsai bus sus- - - - -

ės! SKANDINO JAPONŲ mininku buvo adv. Jonas kaityti ir ]
Grigalių ir jo pagelbinin-1 tą savaitę.

rudeniui, Lietuvos miškuo- minėja Lietuvių Nacionalis- per ateinančius
se dygsta daug grybų. Y- tų partija, 
pač grybų yra Dzūkijos’ qnvipTTT 
miškuose. “Sodybos” gry- SOVIETU MINA NU- 
bų perdirbimo įmonės 
Merkinėje ir Marcinkony
se dabar turi daug darbo.

LAIVĄ

Taip pat ūkininkai grybus Tokio, lapkr. 6 — 
džiovina ir raugina žiemai.; ““ ““

• Patirta, kad kasrytinei 
moterų mankštai, kurią 
perduoda Kauno radiofo
nas, vadovauja D. Nasvy
tytė.

vr •

_______
• Iš laikraščių skelbimų 

matyti, kad Kaune, buv. 
“Monikos” kavinės patal
pose, įrengti vokiečių ka
reivių namai (Soldaten- 
heim).

metus.

NUSILEIDO PRAN 
COZUOJE

Vichy, Prancūziia, lankr. 
Praneša, kad būrvg

Naciai Bombarduoja Sevastopolį■ Japoni
jos užsienių ministerija 
praneša, kad Sovietų mina 
nuskandino Japonijos lai
vą, kuriuo važiavo 264 
žmonės, Korėjos vandeny
ne. Kartu su laivu nusken
do 17 žmonių ir 10 pavo
jingai sužeista. ______ c_____________ ,

Japonija pasiuntė pro- 000 gyventojų. Užėmę Se-j 
testą Rusijai dėl to laivo vastopolį, vokiečiai užval- frontą 
nuskandinimo.

Washington, lapkr. 6 — 
• Jungtinių Amerikos vals

tybių laivyno skyrius pra
neša. kad laivas “The Šali
nas”. kurs vežė alieiu. bu
vo apšaudyta s nrie Islandi
jos, spaliu 29-30 d. Nors

Londonas, lapkr. 6 —Vo- menės. Prie Maskvos fron-
kietijos naciai smarkiai to rusai sako, kad jų ka- spaliu 29-30 d Nors 
bombarduoja Sevastopolį, riuomenė tvirtai atremia įajyas fouvo nuostolingai 
sovietų Rusijos laivyno visus nacių puolimus ir net sugadintas, tačiau savo jė- 
bazę prie Juodosios juros., kaikuriose vietose atstu- ga Dasiekė uostą. Spė jama, 
Sevastopolis turi apie 800,- mė vokiečius atgal. kad naciu povandeninis

Sakoma, kad į Maskvos- jajvas paleido į jį šūvius, 
atvežta iš Sibiro ________

dys Juodąsias jūras. Vo- 200,000 kareivių, kurie pa- DuCa: p-SnaTicH VAkiAriii 
kiečiai sako, kar rusai bė- jčss apginti sostine nuo nusal rrl’awI'>'a 
ga iš Sevastopolio, bet vo- priešu. Maskvos radio pa- • rflZan($ 
kiečiai skandina jų laivus skelbė: “Vokiečių lėktuvai 
ir sako, kad apie 500,000 bombardavo miestą ir pri- 
Rusijos kariuomenės bus darė nuostolių”.

New York, lapkr. 6 — sunaikinta.
Sovietų Rusijos laikraš-

50 VOKIEČIŲ DIVIZI
JOS TURĖJO DIDELIUS 

NUOSTOLIUS

Anglija Sius Lėktuvus 

Rusijai

• Patirta, kad Kauno a- 
pygarda, kuriai paskirtas 
apygardos komisaras S. A. 
oberfuehreris Lentzen, a-%Londono radio sako, kad 
pima šias vietoves: KaunoL.Malojarosla.veco apylinkė- čiai pripažįsta rimtą pavo- 
apskritį (išskyrus Kaiųg) je, visas Vokietijos korpu- jų Sevastopoliui, Rostovui,

Londonas, lapkr. 6 —An- 
gliios vyriausybė pareiškė, 
kad lėktuvai bus pasiųsti 
sovietų rusams, kurie yra 
būtinai reikalingi, kad at
remti vokiečių puolimus.

NACIAI SUŠAUDĖ 150 SERBŲ ------- •------------------------
Z^^reb. Kroacija. lank. 6. 

— Iš Ęelgijos pranešama, 
kad naciai sušaudė 150 
serbu Belgrade už nužudv- 
ma dvieili vokiečiu karei
vio. Snalhi 29 d. vokiečiai 
sušaudė 50 žmonių ir lap
kričio 2 d. 100 žmonių. Vo- 

. kiečiai sako, kad tie asme- 
nvs buvo žydai ir komunis-

Kuibyševas, Rusija, lapk. tai.
6 — Sovietų Rusijos vy-Į---------------------------------

sunaikino 190 Laivų kariuomene nasiva-i Dsrbininky Rddio Progr3iri3_____ _ Vpiota mvlm arčiau nrio’ * 
Londonas, lapkr. 6 — An-Rostovo.

miestą),; Kėdąinįų apskri- sas (apie 45.000 vyrų) su- ir kitiems svarbiems mies- glijos vyriausybė praneša, geležinkeliu visą Rusija
> • X _ _ • •     S • _   1 T • a ' * • • a     _ a 1  1— — J 5 J — _ 1__i—  «... f«... Tzv* vmlri Ani itį. Mąrijampoląs. apskritį, naikintas laike vieno
Šakių, apskritį Vilkavišk^)(^sio kautynių. Viso 50 Leningrado 
apskritį ir Lazdijų apskn- vokiečių divizijos bubėjo riuomenė 
tį.

Į4 J

didelius nuostolius.

i'rė keletą mylių arčiau prie; T___________ &
Rostovas jungia šeštadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- 

mė- tams, bet sako, kad prie kad nuo kanrpradžios su- su KaukVzu. jeTvoS’Radio programa. Lietuviškos dainoj muzika
Stalino ka- naikinta 190 Vokietijos ir užvaldvtu Rostovą, tai ru- lr pranešimai. Prašome pasukti savo radio rodyki? ant

« 4

i ovailliv rv<x.— iMunmva , T vnivvijvo UA▼ CHM v v«.« # rr
sunaikino du Italijos povandeninių lai- sai neturėtų susisiekimo H50 kilocycles ir klausytis programos is WCOP •

i pulkus Suomijos kariuo-^vų. su Kaukazu. J ties Boston. Mass.
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nejaučia mokesnių sunku-
., lap-

2 -

Dr. Pranas Ancevičius; 
radiograma štai ką prane
ša Chicagos lietuvių laik-; 
raščiam:

Berlynas, lapkričio 2 d.— 
Lapkričio 6 dieną sukan
ka 24 metinės bolševikų 
revoliucijos. Maskva kas
met jas atžymėdavo kaip 
etapą besiartininčios tarp
tautinės proletarų revoliu
cijos. Ta proga bolševikų 
partijos centralinis komi
tetas leisdavo šūkius su 
grūmojimais kapitalisti
niam pasauliui su kvieti
mu proletarijatui sekti 
Maskvą ir įvesti sovietinę 
tvarką. Dar pernai išleis
tuose obalsiuose smarkiai 
pulta Amerikos ir Anglijos 
plutokratija kaip šio karo 
kurstytoja ir kaltininkė. 
Visai kitą giesmelę užgie
dojo Stalinas šiandien pa
skelbtuose centralinio ko
miteto šūkiuose. Nei žo
delio apie plutokratiją ir 
pasaulinę revoliuciją, nei 
žodžio apie kominterną ir 
kapitalizmo išnaudojamą 
proletarijatą. Bolševizmo 
sunaikinimo išvakarėse 
Stalinas nieko gudresnio 
nesurado pasauliui paša-’ 
kyti kaip prisiminti caro 
skelbtąją slavų tautų vie
nybę, karo sąjungą su ka
rališka ja Anglija ir kapi
talistinės Amerikos pagal
ba. Tuose anti-bolševiki- 
niuose šūkiuose iš seno 
stiliaus tepalikęs grąsini- 
mas Pabaltijo kraštams 
sugrįšti vėl.
KURSAI 
ŪKININKAMS

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

bažnyčiai
K

rastas1 naujai 
statyti sklypas, rūpinama
si kita statybine medžiaga 
ir ateinantį sezoną norima 
pradėti pačios statybos 
darbus.

Tuoj po karo Gargždų 
mieste reikėjo maitinti a- 
pie 1,500 asmenų. Šis skai
čius diena iš dienos mažė
ja. Vieni susirado darbo 
vietoje, kiti išvyko į kai
mus lauko darbų, o dalis 
išvažiavo dirbti į Rytprū
sius. Dabar beveik visi nu
kentėjusieji nuo karo ap- 

. ............ ..  į rūpinti darbu, pastoge ir
tis, kad darbininkai

šų šiemet ūkininkai nega
vo dėl transporto sąlygų. >

Pamažu atkiunta pramo
nė ir jau denacionalizuota 
prekyba. Kauener Zeitung 
teigimu Vilnius būsiąs kai
lių pramonės ir prekybos 
centras rytuose. Koopera
tyvas Kailis Vilniuj suor
ganizavo naujas dirbtuves 
kur dirba jau 600 darbi
ninkų. Miestuose steigiasi 
privatinės krautuvės. Vil
niuj jau pradėjo veikti per 
150, Kaune per 100.
KULTŪROS 
NUOSTOLIAI

Didžiausią žalą Lietuvos 
kultūrai bolševikai padarė1 
išveždami labai daug mo
kytojų, būtent apie 2,000. 
Tai spragai pataisyti buvo- 
suorganizuota eilė trum
palaikių kursų. Atrodo, 
kad mokslas visose moky-’ 
klose, išskyrus pirmus se
mestrus aukštųjų mokyk
lų, vyksta normaliai. Vil
niaus pedagoginiam insti
tute dėstoma kaip specia
lus dalykas vokiečių kalba, I 
kurios mokos, Kauener 
Zeitung teismu, apie 40% 
studentų. Prie instituto 
veikia mokytojų speciali- 
zavimosi kursai. Kaune a- 

i tidarytas pedagoginis mu
ziejus.

Suaugusių švietimas per- 
organizuotas ir ateity bus 
tik profesinis suaugusių Kaip žinoma, Maxim Lit- 
švietimas. Jau veikia ste- vinov iš užsienių komisaro 

-- •_ .Įggg m Taįs pačiais me
tais Stalinas pasirašė su
tartį su Hitleriu. Spėjama, 
kad Litvinovas buvo pra
šalintas už tai, kad jis bu
vo linkęs palaikyti santy
kius su Anglija. Litvinovo 
vietą užėmė Molotovas,

Londonas, lapkr. 6 — An
glijos vyriausybės narys, 
Lord Beaverbrook, reika
lauja, kad sovietų Rusijai 
būtų pasiųsta 50,000 tan
kų, sakydamas," kad Angli-j 
jos ir Amerikos atstovai! 
pasitarimuose Maskvoje' 
pažadėjo Rusijai viską pri
statyti. Jis sakė: “Sovietų 
Rusija turi būti prisiren
gus pavasario karui. Mes 
taip sutariame”.

MeftGEitttlAtl Btl 
kAUU 5%

kitiems metams. Tą sumą 
turi sumokėti mokesniais 
nuo pajamų šios šalies pi
liečiai, kurie ir taip jau yra 
apsunkinti įvairiais mo
kesniais.

p. Morgenthau siūlo, kad; 
naujus mokesnius piliečiai; 
turi pradėti mokėti nuo 
sausio 1 d., 1942 m.

Kada pragyvenimo kai-i 
nos vis kyla, o dabarbinin- 
kų algos beveik tebėra tos 

I pačios, tai ar galima tikę-; kasdienine duona. Maitini- 
jtis, kad darbininkai be;m0 punktas 
vargo ir skurdo išgales su- mėtu įvairiem3 aliegė.
mokėti J. V. valdžios rei
kalaujamus mokesnius.

Dabar dar darbininkai ja per dieną apje ^50 pįeįų

Maj. Gen. Charles Bonestefel, Jung. Valstybių ka
riuomenės viršininkas Icelande, inspektina atvykusius 
amerikiečius karius.

VVashington, D. C 
kričio 6 — Atstovų Būto! 
komitetas svarsto J. V. iž-įmo, bet kada ateis laikas 
do pajamų pasiūlymą, ku-mokėti visi pajus, o dar 
ris stebina visus šalies pi-J daugiau pajus, jeigu bus 
liečius. Naujame pasiūly- į uždėti nauji mokesniai.

, svarstyda
mas Morgenthau pasiūly
mą, turėtų pirmoje vietoje! 
atsižiūrėti į <---------------

liams bei neturintiems 
pragyventi pajamų išduo-

Litvinovas Paskirtas Sovietų
1
I

K u iby še v, Rusija, lapkr.'kuris taip pat buvo ir pre- 
6 — Juozas Stalinas, So
vietų Rusijos diktatorius, 
paskyrė ambasadorium A- 
merikai buvusį užsienių 
reikalų komisarą Maxim 
Litvinovą. Jis užima O- 
manskio vietą, kuris buvo 
atšauktas į Maskvą.

, nografijos, mašinraščio ir 
buhalterijos kursai. Beva
lant bibliotekos nuo bolše
vikų agitacinio šlamšto, 

Kauno žiniomis Lietuvos nerasta labai daug vertin- 
žemės ūkis pamažu atsi- gų knygų, kurių dalis su- 
tiesia. Žemės ūkio rūmai naikinta, dalis išgabenta 
vėl pradėjo leisti ūkinin- Rusijon. Kaune veikia Ku
kams ūkio darbų kalendo- dirkos vardo biblioteka su 
rių kurio spausdinama 4 skyriais. 
350,000. Statistikos reika- SPORTAS 
lams atgaivinti žemės ūkio tyfttjvOIE 
korespondentai. Vilniuje, 1
Kaune ir kitur organizuo
jama žemės ūkio žiemos 
kursai jauniesiems ūki
ninkams. Mineralinių trą-j

I

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE <;

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS . ;!

CASPERS BEAUTY SALON;

83 L ST., SO. BOSTON, MASSiĮ
Tel. ŠOU 4645 !'

• Iš Andriejavo rašoma: 
! Ūkininkai energingai taiso 
! nuo karo nukentėjusius 
Į trobesius. Laukų darbai 
i jau beveik baigti. Daugely 
ūkių vasarojus ir žiemken- x 
čiai jau suvežti į kluonus 

atsižiūrėti į darbininkus. kuliami. Andriejaco mie- 
Didesnius mokesnius užde- stelis planuojamas. Naują 

J. V. iždo sekretorius! ti tiems, kurie turi didės- statybą norima pradėti tik 
Morgenthau pasiūlė Kon-'nes pajamas. Jeigu jau rei- murinę.
greso komitetui kitų metų 
išlaidų apskaičiavimą, iš 
kurio pasirodo, kad reikia 
dar sukelti $4,800,000,000

me yra numatyta išleisti Kongresas, 
kasdien po $100,000,000, 
kas mėnuo po 3,000,000,- 
000 ir maždaug $40,000,- 
000,000 kitais metais.

J. V.

• v
kalaujama piliečių pasiau
kojimo, tai tas pasiaukoji
mas turėtų būti sutvarky
tas pagal normą.

mieru iki Vokietijos - Ru
sijos karo, kada pirmąją 
smuiką pasiėmė Juozas 
Stalinas.

Litvinovas buvo visiškai 
užmirštas. Buvo žinių, kad 
Litvinovas buvo tardomas 
už neištikimybę Stalinui.

Prasidėjus Vokietijos - 
Rusijos kąrui, Litvinovas 
vėl pasirodė reikalingas. 
Kada Amerikos ir Anglijos 
misija nuvyko į Maskvą 
pasitarimui apie karą su 
Stalinu, tai Litvinovas bu
vo pakviestas perkalbėto- 
ju, nes jis turi būti vienas 
moka anglų kalbą.

M.RAUDONĖji SULAIKĖ NACIUS
Maskva, lapkr. 6 — Vo- nieji sunaikino nacių 176 

dėčių Žygiavimas j Mas- tankus, lauko kanuoles ir 
kvą sulaikytas, sako So- daug amunicijos, 
vietų karo vadovybė. Na-J Mozhaisko apylinkėje 
ciai kautynėse turėjo di- raudonieji atsiėmė vieną 
delius nuostolius. Raudo- - kaimelį.

• Laikraščių žiniomis, 
mirė Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto Kaune statybos 
fakulteto profesorius My
kolas Songaila. Velionis 
buvo architektūros kom
pozicijos ir paišybos ka
tedros ekstraordinarinis 
profesorius.

Per laikraščius velionies 
giminėms pareiškė užuo
jautą buvę jo mokiniai inž. 
Jasiukaitis ir inž. Draga- 
šius.

AMERIKA GRASINA SUOMIJAI
VVashington, lapkr. 6 — atsakymą. Kada 1939 me-

Q . ... Jungtinių Amerikos vals- teis sovietų rusai užpuolėpOr O SąjU \ je vei įa Mlill Y. O- mova QiiAmiia -iz\c«
Perkūnas, L.G.S., L.F.L.S. 
ir Kovas. Vyksta futbolo 
pirmenybės. Eina krepši- į 
nio rudens turnyras. Šiau-Į 
liškas Jankūnas pasiekė Amerikos palankumo. [Rusiją, 
nauja Lietuvos rekordą] Simmiir^ss 
kamuolio stūmime, iš-

i stumdamas 24.7 metrus, o 
buvo 23.71 metro.
LIETUVIAI 
KARELIIOJ

i Lietuvoj vykdoma 
mos pagalba reicho 
terhilfswerke j 
Jos tikslas šelpti karo ir niai vėl grįžo 144 belais- 
bolševikų teroro aukas. vjaį kuriais rūpinasi Lie- 
Kauener Zeitung paskelbė tuvos Raudonasis Kryžius.

; Kauno miesto ir srities ko- 
misaro Cramer įsakymą,! LUeTUVOS 
kuriuo draudžiama ari- SPAUDA 
jams palaikyti su Vilijam-’ šiandien pirmą kartą te- 
polės Gette apgyvendintais ko telefonu kalbėti su Kau- 
žydais bet kuriuos ryšius. no dienraščio “Į Laisvę” 
Suomių užimtoj Kareli joj t redatkorium Butėnu.

tybių sekretorius Hull pa-, mažą Suomiją, užgrobėjos 
reiškė, kad jei Suomija valstybės dalis, turtą, išžu- 
nenutrauks karo prieš so- dė nekaltus žmones, tada 
vietų Rusiją ir nesudarys Amerikos vyriausybė sto- 
taikos su Stalinu, nustos jo už Suomiją ir smerkė

Suomijos vyriausybė’ Dabar Suomija gavo pro- 
ti gą atsiimti savo valstybės 

dalis nuo užgrobikų.
Kodėl Anglijos ir Ameri-

ouumijus vynausyve 
į pažadėjo Amerikai duoti
i

Lietuva Vokiečių Okupacijoje

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islinglpn, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULŠKIŠ, Namų Tel. Dedham 1304-R

VOKIEČIŲ DRAU
DIMAI

butų nuomos įsakymą, ku
riuo būsiančios nustatytos 
nuomos kainos. Nuomos' 
normos nepaskelbtos.

- . • Iš Laukžemės praneša- , kuriuo šios apygardos gy-
Ostland praneša, kad Vo- rna: Miškuose atsirado ventojai neturi teisės nuo 
kieti jos generalinis komi-;dau lapių ir šernų. Lapės 9 vai. vakaro iki 6 vai. ry- 
saras leidęs toliau veikti paukščius vaginėja, o šer- to išeiti iš savo namų. Iš- 
žinomoms Lietuvos ūkio nai nuolat šeimininkauja imties prašymai galį būti 

‘Maistui’, pamiškių bulvėse. ‘ " - -

VOKIEČIAI LEIDO 
VEIKTI LIETUVIŲ 

ĮSTAIGOMS

• “Deutsche Zeitung im

• Šiauliuose paskelbtas 
i vokiečių apygardos komi
saro Gewecke įsakymas,

žinomoms 
organizacijoms: 
‘Pienocentrui’ ir ‘Lietū
kiui’. Toks leidimas esąs 
duotas, atsižvelgus į tų or
ganizacijų nuopelnus Lie- 
tuvos ūkio gyvenimo pa
žangai. Jų laikomos sker
dyklos, pienines ir kitos į- 
monės “atitinkančios vi
sus moderninius reikalavi
mus”.

“Maistui” pavestas gy
vulių ir mėsos supirkinėji
mo monopolis, “Pienocent-Į 
rmui” — pieno bei riebalų 
ir “Lietūkiui” 
rinkos monopolis. Kitiems 
šių produktų supirkinėji
mas uždraustas.

• Laikraščiai praneša, 
kad bolševikų GPU arešta
vusi žinomą sportininką! 
Tumą, krepšiasviedininkę 
Vaškelytę ir kelis kitus 
sportininkus. Apie jų liki
mą jokių žinių neturima. 
Čekistai taip pat suėmę 
sportininką Vabalą.

Bolševikinio fizinio auk
lėjimo komiteto pirminin
kas Šimanas esąs pabėgęs 
sovietų Rusijon.

• Laikraščiai praneša, 
kad iš Vilniaus radiofono 
buvo perduotas mišrus 
koncertas, kuriame daly
vavę: vokiečių aviacijos, 
Lietuvos filharmonijos ir 
Vilniaus radiofono orkes-

RŪPINASI NAUIOS 
BAŽNYČIOS 

STATYBA

f

Iš Gargždų rašoma: —

paduoti per miestų bur
mistrus apskrities virši
ninkui. Už pasirodymą 
gatvėje draudžiamu laiku 
gyventojai būsią policijos 
baudžiami iki 300 rublių.

Ar šis draudimas veikia 
dar ir ligšiol, žinių neturi
ma.

• Šiauliuose veikia taip

Vietos klebono ir bažny
čios komiteto iniciatyva 
gyvai rūpinamasi naujos 
bažnyčios statyba. Dirba- pat progimnazija suaugu
sios cementinės lytos, su-!siems.rasta ir bolševikų ten nu

tremtų lietuvių, kurie da- fcos vyriausybė daro spau- 
bar yra Helsinky ir netru-įdimą, kad Suomija suda- 

v kus grįš Lietuvon. Iš vokie-[ rytų taiką su Stalinu? Jei 
zie“ čių nelaisvė pamažu grįžte Suomija susitaikytų su 

wm- lietuviai buvę Raudonojoj Rusija, tada Rusijos ka- 
pavyzdziu. Armijoj, šiauliuosna nese- riuomenės iš to fronto bū

tų pasiųstos į kitus fron
tus; taip pat Murmanskas 
būtų prieinamas; Anglijos 
ir Amerikos laivai galėtų 
į Murmanską pristatyti 
karo ginklus ir tada Le
ningradas būtų išgelbėtas.

Stalinas būtinai rėika- 
įlauja Anglijos ir Ameri- 

Pą^kos Vyriausybių, kad jos į- 
. bar yyr*aus^u laikraščio ‘ sakytų Suomijai sudaryti 
---------------- y - ------ 1 vaiACĮ ou uvauuu. 
Žlabys alias Žengė. Daro-J -------------
ma žygių, kad “Į Laisvę”) • Iš Mauručių praneša- 

| turėtų savo koresponden- ma, kad ten esą palaidoti 
tą Berlyne. Felicijos Bort-' vokiečių kariai, s**— — 
kevičienės ir buvusio “Lie
tuvos Žinių” redakcijos 
nario agronomo Valucko, 
Smetonos laikais nuteisto 
mirti, o bolševikų laikais 

į kalinto iki jų išvijimo, 
straipsniai Amerikos lietu
vių spaudai apie bolševikų 
karą Lietuvoj pasiųsti 'paš
tu.

: redaktorium yra poetes taiką su Stalinu.

I

I

t t

grūdų TINKAMI SCENAI VEIKALAI

žuvę per 
karo veiksmus. Prie Mau
ručių geležinkelių stoties 
palaidotas karys, ant kurio 
lietuvių geležinkelininkai 
padėję vainiką. Kalbėjęs 
Mauručių stoties tarnau-
tojas Juozaitis, o vokiečių 
vardu — Vokietijos gete- ;
cinkelių inspektorius H. 
Menezr.

Į • Vilniaus miesto valdy- i ba nutarusi išleisti naują*

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ", 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 50c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina ........................

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina .......... . .......................................

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai 
ir 1 moteris. Kaina ...........................................

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ..............................................._.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai; "Ištyr- 
Stme paskui”, "Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ......   ;...._...................

’ i. * ■ *7 •
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New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 
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BAINT JOSEPH'* lithuanian r. c. association of labor
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Muši] Veikimo Centro Sekcijos 
Ir Jų Tikslas

Lietuvis Šaukiasi Pagalbos
(Laiškas ls Lietuvos)

.padaryti veiksmus, kad A- 
' merikos Raudonasis Kry- 

su-

Aukštai Gerbiamasis 
Profesoriau, 

Jūsų malonaus ir gerbia- mąno šeimynėlę 
mo kolegos kunigo Bartuš- šelptų ir paimtų savo glo- 
kos patariamas ir sinodą-Jums busiu amžina. 

r---- o kad Tūe 'dėkingas. Be to prašyčiau
tiksliai darbais pasidalinti, mais. Kunigų Vienybė sto- Nacionalime Katalikų Ge-^ ^au’jate Amerikos Raudo-' jūsų malonės neatsisakyti 

-------- v .. I pranešti gautas žinias man Catholic VVelfare noJ° Kryžiaus Otgamzaci- ;ekančiu6adresu. Maliuke įjoję, kreipiuosi į jūs su sekančiu adresu. Maiiuke- 
. 'dideliu prašymu ir tikiuo-jyieius Antanas, Kaunas, 

si, kad jūs mane išklausy- Aguonų gatve N. 9, Lietu
si te.

Dalykas glūdi tame, kad

Į

Į 
kad Amerikos Lietuvių R.j 
K. Federacija yra legali-! 

!zuota Amerikos Katalikų 
! Bažnyčios hierarcliijos į- 
jsteigto veikimo centro (N.

Niekuomet dar nėra bu-’tik grynais lietuvių tikybi- C. W. C.) šaka ir, be to, ke- 
vę didesnio reikalo Ameri- niais reikalais, bet taip pat liolikos arkivyskupų ir 
kos lietuviams katalikams visu nuoširdumu rūpinas vyskupų užgirta. Nuo 1932 
stipriai susiorganizuoti ir aiškiais tautiniais klausi- metų ji yra afilijuota su

kaip šiandien, šių dienų, vi aukščiau visų organiza- rovės Konferencija — 
gyvenimas mums stato di- ei jų, bet drauge per savo tional *---------  —
delius reikalavimus. į ku narius yra įsigijusi į vi- 
riuos mes jokiu būdu ne- suomeninį gyvenimą, šian-

Conference.
------------------- ---------  ------------ . ,------ ‘ n. L. 
galime neatsiliepti. Stato die katalikas negali būt už- steigtas 
mums reikalavimus i

K. Federacijos į-
~ Lietuvai Gelbėti 

pa- sidares tik grynai tikybi- Fondas išimtinai rūpinasi
vergtoji Lietuva ir po visą nėse draugijose. Katalikų ir rūpinsis Lietuvos trem- šiubirželio mėnY14d ’malonėsite patenkinti ma-
pasaulį išblaškyti jos žmo- akcija yra pastačiusi jam tinių ir pabėgėlių šelpimu. Kaune Aauonu gatvėje'no Prašymą. Lieku iš anks-
nės, stato juos ir vietos lie-, plačius uždavinius išeiti į Tuo reikalu dabar veda- N 9 iš’buto pagrobė bolše-{to Jums dėkingas. Su auk-

™ viešuma ir laimėti aplin- mas piatus vajus, :~x---------

va.
Turiu didelę viltį, kad jūs

Ponas Smetona greitokai suamerikonėjo. 
Greitokai, bet ne visiškai. Jis, neapdairių me- 
nadžerių diriguojamas bei padedamas, varo 
prezidentavimo kandidatūros vajų amerikietiš
ku ryžtingumu, bet ne amerikietišku sumanu
mu. Amerikos politikieriai rinkimų vajaus me
tu neignoruoja nė vienos piliečių grupės, kuri 
būtų jų išrinkimui bent kiek naudinga. P. Sme
tona taip nesielgia. Jis ignoruoja susidariusią 
Lietuvių Tarybą, ypačiai stambiausią jos vie
netą Katalikų Federaciją ir bendrai visus ne 
tautininkus. Visiems kiek ilgiau Amerikoj pa-veikimo cent. į a . pimo darbui>
buvojusiems išeiviams atrodo, kad ne tuo keliu r<kiai skiriasi j šias tal;kus ir jų draugijinius darys platesni keliai. Lie-

. . . , . , .. . . . . Įamprų tuvai Gelbėti Fondui su-
trvkšta' rinktos lėšos laikomos vi- 

isai atskiroje sąskaitoje ir 
nejungiamos su paprasto
mis Federacijos įplauko
mis.

Lietuvai Gelbėti Fondas
, v _ yra registruotas Jungtinių dabartiniu laiku yra vyriausybė išlaisvintų iš-

mums tada rūpėjo. Mūs ausis ir širdis žeidė ne-’ Yalsty^ilJ užsienių reikalų mano žmona Maliukevičie- vežtuosius lietuvius ir kitų 
Depart- Rronė ir vaikučiai Martautų žmones ir juos aprū- 

ment of Statė. Registruo- lįukevičius Timas, 12 metų pintų maistu, drabužiais ir

tuvių reikalai, nuo kurių 
i tinkamo aprūpinimo labai 
| daug pareina visas šiandie- 
'ninis lietuvių tautos judė- 
: jimas ir jos tikslų sieki- 
' mas.

Nuo praėjusio ALRK Fe- mame
deracijos kongreso mūsų, Kunigų Vienybe, vadovau- šelpta keletas lietuvių 
Amerikos lietuvių katali- ja viešajam lietuvių kata- tremtinių šeimų Sibire, 
kų veikimas arba, tiksliau likų visuomeninei veiklai. Ruošiamasi plačiam sušel- 

kai tik atsi-

kuriam
užtikrinti kruopščion tal-kurną Kristui.

I. L. K. Federacija jungia kon stojo kun. Kazys Ba- 
visas lietuvių katalikų rauskas ir dr. Petras Vilei- 
draugijas —- centralines ir šis. Užsimota gauti iki bir- 
vietines. Ji, būdama arti- želio mėnesio bent 10,000 

santykiavime su narių. Šiomis dienomis su-

einama. Ignoruojant organizuotą visuomenės 
dalį ir vien pasitikint miniai, kuri dėl žingeidu- į 
mo lankysis į jo mitingus, daroma stambi klai
da. Minia atsilankys ir išnyks. Jos nesugaudysi. 
Gi turint vadais vien kelis tautininkus ir kelias 
dešimtis tautininkėlių, negalima tikėtis stam
bių apčiuopiamų rezultatų.

Tačiau p. Smetona matomai yra pasiryžęs 
žūt-būt likti Lietuvos prezidentu. Gal tai ir na
poleoniška ambicija: savo dinamišku asmeniu 
atnešti tautai laimę ir garbę. Deja, p. Smetona 
ne Napoleonas. Tas tai bent dramatingai savo 
karjerą baigė. Gi p. Smetona — na, visi žinom, 
kaip jo viešpatavimas nutrūko. Jis tur būt taip 
ir mano, kad tik laikinai nutrūko, kad sostas jo 
laukia — reik tik perkentėti šią klaikią pauzą. Į ko. Rolės pasikeitė. Nejauku tuos skaudžius da- 
jo mintis, žinoma, nėra galimybės įsigilinti, bet lykus prisiminti, bet kad juos neapdairiai išpro- 
iš jo elgesio tokia išvada savaime susidaro. 
Mums gi atrodo, kad ir į tautos norą reikėtų 
kiek atsižvelgti. Puoselėti viltį vien ant savo 
partijos prestižo pasiremiant, tai tas pat, ką 
statyti namą ant smėlio, nes tautininkų presti------------------ --------,-----------,---------------- ,-------- -----
žas, lemiančiam momentui atėjus, kvotimų ne- byloja apie nepriklausomybės praradimą. Tie- 
išlaikė. Jų rėžimas pasižymėjo labai siauru par- ■ 
tyviškumu. Kiek tai kartų Amerikos katalikai . ... _
žodžiu ir raštu buvo protestavę ir gražumu pra- valstybės suklupo. Čia ieškoma pasiteisinimo 
šę tautininkų vyriausybės atsižvelgti į elemen
tarinį teisingumą, nesmaugti kitų pažiūrų žmo
nių ir demokratiškiau tautą valdyti. Veltui. Jų 
protestai, memorandumai ir prašymai su išdi
džia panieka buvo ignoruojami. Verčiau — bu
vo mums sakyta — jūs tylėkite, nes savo keis
tais išsišokimais tik juokais save pastatote ir 
vyriausybę dar daugiau įerzinate. Mes gerai 
žinojom, kad reikia skaitytis su didelių ponų 
nuotaika, bet nevisada suvokėm, kuriuo mo

labai svarbias sekcijas: .vienetus į vieną
Kunigų Vienybė, su- centrą, iš kurio ___

traukdama vieningon reikalingos veiklos nesus- 
glaųdumon visus lietuvius tabdomas šaltinis. Ji rūpi- 
kunigus, giliai sielojasi ne naši, kad visos organiza-: Į--------------------------------------------------------------------- ,
mentu galima jų gerą ūpą atitikti, tad ne kartą 
ir prieš etiketą nusižengėm. Bet nebe etiketą 

h
siliaująs Lietuvos žmonių balsas: gelbėkit mus 
kiek išgalite, nes vergovės retežiai visiškai mus 
sukaustė. Mes ir mėginom klabinti į ponų širdis, 
bet jos buvo kietos, nepermaldaujamos. Ponams 
buvo sotu ir šilta, tai ir visa tauta turėjo būti iš 
jų laimės patenkinta. Deja, tos dienos praslin-

' departamente

vokuojama. Tautininkai teigia, kad praeitis rei
kia pamiršti — kas buvo, tai pražuvo. Asmeni
niuose santykiuose gal taip, bet tautos gyveni
me — ne. Tam ir istorija, kad iš jos pasimokytu
me. Gi šiuo atveju istorija labai nejauki, nes

sa, šiais sukrėtimų laikais ne vien Lietuva ne
priklausomybę prarado. Daug galingesnės

I

ir susiraminimo. Taip tai taip, bet kitos valsty
bės kovodamos žlugo. Gi paskutiniai mūsų 
valstybės momentai garbingu dramatiškumu 
nepasižymėjo. Viskas taip bejėgiškai į balą nu
slydo, kad lietuvių tauta skaito tą momentą tar
si kažkokiu dėmėtos šiltinės laikotarpiu ir pasi
skubino jį nuplauti ryžtingu prieš bolševikus 
sukilimu, pirmajai progai pasitaikius. Ne. Vien 
praeities "prestižu” nesusižavėsime. Senoji pa
saka iki gyvo kaulo nusibodo. Ji nepriimtin~. K.

Aguonų gatvėje;no Prašymą. Lieku iš anks-

vikai mano žmoną su vai-!sta pagarba, ............
kučiais ir išvežė į Rusijos' Antanas Maliukevičius 
gilumos plotus. Tas buvo I^I IX-29 Kaunas, 
padaryta žiauriausiu bū- REDAKCIJOS 
du. Kur dabar yra mano PRIERAŠAS 
brangioji šeimynėlė, kokio 
likimo ji tenai susilaukė ir! čia mus daugiau 
bendrai ar ji yra gyva, aš pinti išvežtais 
nežinau ir jokiu būdu su-1 Rusijos Sibirą lietuviais, 
žinoti negaliu. Esu didžiai Prašykime Jung. Valsty- 
įsitikinęs, kad jūsų gera bių vyriausybės, kad ji pa- 
širdis ir švelni siela atjaus gelbėtų išgelbėti motinas 
mano ir mano šeimosjr kūdikius nuo bado ir 
skaudžiausią nelaimę ir kančių, kurias jie pergyve- 
kančias. Tad, nors būda- na Sibiro tyruose. Jung. 
mas asmeniškai jums ne- Valstybės, 
pažįstamas, prašau jūsų galbą Sovietų Rusijai ko- 
malonės sužinoti per Ame-j voje prieš Vokietiją, turė- 
rikos Raudonąjį Kryžių,'tų reikalauti, kad Sovietų

Šis laiškas taip pat ver- 
susirū- 

į Sovietų

teikdamos pa-

tas per N. C. W. C. amžiaus, ir Maliukevičius kitais gyvenimui reikalin-
III. — L. K. Federacijos Antanas, 5 metų amžiaus, gaiš daiktais.

įkurtas Lietuvių Kultūri- jei Amerikos Raudona-
nis Institutas, prof. dr. K. jam Kryžiui pavyktų suži- iš Lietuvos labai daug vy- 
Pakšto vadovaujamas, tu- noti apie mano šeimą, tai rų — profesionalų, kurie 
ri atsakingą patikėtą pa- prašyčiau jūsų malonės-labai reikalingi ir brangūs 
reigą — skleisti mokslinę _ Į mūsų tautai, išvežė daug
ir kultūrinę žiniją apie lie- kad Lietuvių Kultūrinis darbininkų, kurie reikalin- 
tuvių tautą ir Lietuvą. Šiai Institutas pereitų Ameri- gį Lietuvos atstatymui, 
įstaigai taip pat patikėta kos Lietuvių Tarybos ži- Reikalaukite, kad Sovietų 
ir kultūrinės kovos už Lie- nion i 
tuvos nepriklausomybės mas ne vienos, bet visų lie- 
atsteigimą vadovybė. L. K. tuvių grupių.
Instituto pareiga ieškoti Apie šių Amerikos lietu- 
Lietuvai gausiausio drau- vių katalikų veikimo cent- 
gų skaičiaus reikšmingiau- i o sekci jų paskirstymą bu
siu asmenybių tarpe. vo plačiai kalbėta Federa-

Lietuvių Kultūrinio Ins- cijos Tarybos suvažiavi- 
tituto išlaikymui yra ieš- me spalių mėn. 26 d. Mor- 
koma lėšų atskirais ke-rison viešbuty Chicagoj. Tn Dn«ANMATTc 1-- 
liais. Jo darbo pradžiai Fe- Tų sekcijų veikimas uz-(TYs” knygutės formoie.

•• . — . — y? • V _ • . w V • ’

Sovietų bolševikai išvežė

ir būtų finansuoja- komisarai juos išlaisvintų 
ir suteiktų žmonišką pra- 

Į gyvenimą, ir kad pasibai
gus karui, jie galėtų su
grįžti į Lietuvą.

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išlpido “GWO-
PAST.AP- 

___ _ . Kiek- 
deracija paskyrė lėšų iš girta. Užgiria jas ir plačio-'viena paslaptis iliustruota pa
savo fondo. Tolimesniam ji mūsų visuomenė ir joms veikslais, šioie knvamtėie taip- 
instituto palaikymui rū- teikia savo paramą, nes jų yra ir narystės mokesčiu 1a- 
pinsis prie jo paskirta spe- tikslas ir veikimas yra
ciali finansų komisija. Be kalingas ir nepaprastai kas» 3^ vv. Broadway, So. 
to, yra vedami pasitarimai, svarbus. Boston. Mass.

ASMENINĖ LAISVĖ
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Atkočius

PIRMASIS ŽODIS — RŪSTYBE
“Tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką darą".

Pirmasis Kristaus žodis nuo kryžiaus buvo 
ištartas atlyginti rūstybės nuodėmę. Viena ais
tra, kuri turi giliausią šaknį žmogaus protinėje 
prigimtyje yra rūstybės aistra. Rūstybė ir pro
tas, susijungę, gali turėti labai didelę jėgą, nes 
rūstybė yra protu pagrįsta, o protas svarsto ne 
tik padarytą skriaudą, bet ir atlyginimą, kuris 
bus pareikalautas. Mes nebūtume rūstūs, jeigu 
kas nebūtų mus užgavę nors ir mes tik taip įsi
vaizduotume. /

Klaidinga manyti, kad visa rūstybė yra 
nuodėminga; yra ir teisingas rūstumas. Tobu

liausią reiškinį teisingos rūstybės mes galime 
pamatyti mūsų Viešpatyje, kada Jis išvaikė 
pirklius iš šventyklos. Eidamas pro šešėliais 
nuklotus šventovės kampelius Velykų šventėje, 
Jis užtiko godžius pirklius, kurie kiekvienai 
progai pasitaikius apgaudinėdavo žmones, ku
riems trūko ėriukų ar balandėlių šventyklos au
kojimui. Nusipynęs nagaiką iš mažų virvučių, 
Jis stojo jų tarpe ir juos išvaikė, parodydamas 
ramų elgimasį ir švelnų susivaldymo būdą: — 
nors jie buvo daugiau verti negu kelių nagai- 
kos palytėjimų. Jaučius ir avis Jis išvarė nagai- 
ka: rankomis Jis apvertė pinigais apkrautus 
stalus, o pirkliai parpuolę ant grindų rankiojo 
besiritančius sidabrinius; savo pirštu Jis paro
dė duris tiems, kurie pardavinėjo balandžius; 
ir visiems Jis prabilo: “Atsiimkite juos iš Čia ir 
nedarykite iš mano Tėvo namų prekybos na
mų”. Čia išpildyti Švento Rašto žodžiai: “Jei 
rūstinatės, vis nenusidėkite”. Rūstybė trimis 
žvilgsniais nėra nuodėmė: 1) jeigu priežastis 
yra teisėta, pav. apgynimas Dievo garbės; 2) 
jeigu rūstumas nėra didesnis nei kad priežastis 
reikalauja, t. y. jei jis suvaldomas; 3) jei rūs
tumą greit numalšina. “Tegul saulė nenusilei
džia ant jūsų rūstybes”.

Čia kalbėsime apie neteisėtą rūstybę; to
kią, kuri neturi išteisinimo; rūstybe, kuri perdi- 
dęlė, kerštinga, ir ištverminga; rūstybė ir nea
pykanta prieš Dievą, kuri panaikind tikybą vie

name pasaulio šeštadalyje ir kuri Ispanijoje su
degino 25,000 bažnyčių ir koplyčių, išžudė 12,- 
000 Dievo tarnų; rūstybė, kuri ne tik nusista
čiusi prieš Dievą, bet net prieš bendrą visuome
nę, ir kurią stiprina įvairūs klasių naikintojai, 
tie, kurie kalba apie taiką, bet džiaugiasi karo! 
triukšme; “raudonoji” rūstybė, kuri siunčia 
žmogaus kraują į viršų; “baltoji” rūstybė, kuri 
sutraukia kraują ir žmogaus veidas išbąlą; 
“kerštinga” rūstybė, kuri atlygina akim už a- 
kį, kumštim už kumštį, smūgiu už smūgį, melu 
už melą; rūstybė sugniaužto kumščio, kuri pasi
rengusi kovoti ne, kad apgynus ką teisaus, bet 
priešingai, kad sunaikinus ko rūstybė neap
kenčia; ir ta rūstybė panaikins mūsų civilizaci
ją, jeigu ji nebus meilės pergalėta.

Mūsų Viešpaties atėjimo svarbiausia prie
žastis buvo atlyginti rūstybės nuodėmę ir Jis 
išmokino mus maldelę: “Mylėkite savo neprie
telius, gerą darykite tiems, kurie jūsų neap
kenčia”. Atkeršymas ir atlyginimas buvo už
drausti: “Jūs girdėjote, kad buvo pasakyta: a- 
kis už akį ir dantis už.dantį... Aš gi jums sakau, 
mylėkite savo neprietelius”. Šie Jo įsakymai y- 
ra daugiau reikšmingesni, nes ir Jis juos pats 
vykdė. Kada Gerasenas užsirūstino prieš Kris
tų, nes Jis įvertino nuskriaustą žmogų daugiau 
nei būrį galvijų, tuo Šventasis Raštas neparodė 
jokio atkirtimo —r Viešpats įlipęs į laivelį per
plaukė į kitą kraštą. Kareiviui, kuris drįso su

šarvuota kumštimi sužeisti Jo veidą, Jėzus jam 
maloniai atsakė: “Jei aš netiesą sakiau, įrodyk,’ 
kad netiesa; jeigu gi tiesa, kam mane muši” ?

Tobulas rūstybės atiteisimas buvo įgyven
dintas ant Kalvarijos kalno. Mes ir todėl sako
me, kad vien rūstybė ir neapykanta Jį užvedė 
ant Kalvarijos kalno. Jo tauta neapkentė Jo ir 
prašė nukryžiavimo; Jo laikų teismas Jo neap
kentė ir prašalino teisybę, kad pasmerkus pa
čią Teisybę; pagonys Jo neapkentė, nes jie su
tiko su Jam paskirta mirtimi; giria Jo neap
kentė, nes vienas josios medis laikė prikaltą ir 
iškabintą Jo kūną; lauko gėlės Jo neapkentė, 
nes jos augino spiglius erškėčių vainikui; ir 
žemė Jo neapkentė, nes davė plieną vinims ir 
kūjui. Tada, lyg koks visų blogybių įasmintas 
kaltininkas, pirmoji karta sugniaužtųjų kumš
čių, pasaulio istorijoje, stovėjo po kryžiumi ir 
kratė juos prieš Dievo veidą. Tą dieną jie dras
kė Jo kūną į šmotelius, kaip kad ir šiandien jie 
daužo Jo taburnakulį. Jų sūnūs ir dukros dau
žo kryžius Ispanijoje ir Rusijoje; taip, kaip ir 
jų protėviai parblokštą Nukryžiuotąjį ant Kal
varijos kalno. Tegul nei vienas netiki, kad su
gniaužtas kumštis yra dvidešimtojo amžiaus 
išradimas, nes tie, kurių širdys virsta kumščio 
jėga, šiandien yra sekėjais tų, kurie stovėjo po 
kryžiumi su iškeltomis — lyg lazdomis — ran
komis prieš Meilę ir žiauriais balsais kartojo 
pirmąjį ‘Internacionalą’ neapykantos. B. d.
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Pennsyfyanijos Žinios kių orchestras 
Rhythm”.
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' DAR IŠ CHESTERIO

“Notės of

LIETUVIU PASIDIDŽIAVIMAS Parapijos sodalietės vėl suda-, 
i rė Patarnavimo prekių pirkimui!

— AUKSINIS JUBILIEJUS klubą, kurs žada būti dar pa-|
sėkmingesnis už labai

Iš sius kunigus: kun. Andrių buvusį klubą.Shenandoah, Pa. — !
visų Shenandoah’o bažny- Strupinską, kun. Petrą A-; 
čių lietuvių šv. Jurgio pa- bromaitį ir kun. Simą Pau- 
rapijinė mūro bažnyčia di- tienį, kurie savo laiku šioje 
džiausią ir puošniausia. Ji parapijoje dirbo. P 
yra gyvas ženklas, kad čia maldų atsibuvo vietos pro- 
daugiausia lietuvių gyve- vincijos lietuvių kunigų 

susirinkimas, aptarti šių

I

LDS Connecticut apskričio metinis suvažia
vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 

i 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.

J Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
Dėka gausaus narius įvyks 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap.

pasek- 
Rap.

PHILADELPMA, PA.

Po pa- ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS
PADĖKA

narna.
Ši bažnyčia 1940 m., 

bartinio kun. klebono J.
Karaliaus rūpesčiu liko ---- -
gražiai iš vidaus atnaujin- MIRS MU 
ta. Navę puošia dideli reli-; f“ 
ginio turinio paveikslai su —
lietuviškais užrašais, šie- šeštadienį, spalių 4 d. 8 vai., Rymą, salės puošėjams, darbi- 
nos dažytos skoningai lie- P° sunkios operacijos mirė a. a. nįnkams, aukotojams ir laikraš- 
tuviškomis spalvomis ir J- Kudirka, ilgametis Šv. Kaži- čiams už garsinimus. Ačiū labai 
motivais mūsų liaudies miero parapijos vargonininkas, visiems. Valdyba.
meno. Bažnyčios prieangy Pittstone.
fitrazuose matome įamzin- Laidotuvės įvyko spalių 8 d., 
tUS herbus — Vytį ir Gedi- ;10:45 vai. Iš Šv. Kazimiero pa- 
minn chilnuc Tonlzn iv*

Spalių 26 d. įvyko Šv. Vardo 
da- dienų opiausius klausimus, draugijos masakarado balius,!

X. parapijos salėje.
■— atsilankymo, minėtos Draugijos bažnyčioje, Hartford, Conn. Galintieji malonė-
AS balius visapusiškai pavyko, šia kitę dalyvauti šv. mišių aukoje čia ar savose

JUOZAS KUDIRKA proga D-ja reiškia viešą padėką bažnyčiose šia intencija.
—'• - - ■ ?ubnka!.^ ska““g’ atf“ln’! Dr. M.Colney. Apskr. pirm.

B. Mičiūnienė, Apskr. rašt.

M i <

Vytį ir Gedi- 10:45 vai. Iš Šv. Kazimiero pa- 
mino stulpus. Jauku ir ma- rapijos bažnyčios į kapus paly- 
Į ± • X • 1 - * Į_ vlonu atsirasti tokioje baž- dėjo jo kūną daug buvusių drau- 
nyčioje — kiekvienas lie- gų vargonininkų, kunigų ir mi- 
tuvis pasijaučia atsiradęs nia parapijiečių.
lietuviškoje bažnyčioje.

Spalių 26 d. ši parapija 
iškilmingai minėjo savo 

- 50 nie(auksinį jubiliejų —
tų nuo Jis jsisteigimo ir pa- 1886 metais Griškabūdv Ame. 

Šv. Kazimiero lietuvių pa- sukaktį toje parapijoje, pp. statymo bažnyčios. 50 me- ___ __ ____
rapijos (Worcester, Mass.) J. K. Žemaičiai yra nuošir- tai gražus laikas ‘~to-; “Muzikos žinių” ben-
vargonininkas, ir jo žmo- dūs “Darbininko” rėmėjai, rijoje šios parapijos. K“ 
na Marijona šiomis dieno- I_____ ___ _ X ___
mis minėjo 15 metų savo čius ir linkime ilgiausių džiais, suminėti tuos visus 
vedybinio gyvenimo ir 20 metų! darbus atliktus nuo pir-
metų vargonininKavimo mojo iki šių dienų klebono,

______ i visada judraus ir darbš- 
’ zimiero parapijos darbščios pa- taus, karšto patrijoto, kun.

p. Juozas K. žemaitis,

Šv. Kazimiero Parapija

pirkdamas Defense Sav- 
ings Bonds ir Stamps.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Mūsų kareiviams, jūri
ninkams ir lakūnams rei- 

B. - - kia orlaivij, laivų, tankų,
. ' Klubo patalpose. Tarp visokių truojami kiekvieno vardu šovinių apsirengimo ir* 

bėgamųjų klubo reikalų, buvo atskirai arba.dviejų vardu maisto.’Jūs galite paremti 
svarstoma šie dalykai: 1) kad kaip partnerių, arba vieno juos, pirkdami apsigyni

mo taupymo bonus ir žen
klus.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

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

—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Iš Lietuvių Pašalpinio Klubo 
Veikimo

Spalių 12 d„ įvyko Lietuviu

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

Apsigynimo Taupymo
Pašalpinio klubo susirinkimas bonai gali būti UŽregis-

Nuliūdime paliko žmoną Mari-'būtų iškilmingai paminėta Šv.; individo vardu kitam, kaip! 
labdarybė.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Remk savo Valdžią šiame 
tautiniame pavojuje. Pa
statyk apsigynimo sieną

joną, dukrelę Birutę ir 3 metų Antano draugijos 50 metų su-! 
sūnelį Juozuką. 'kaktuvės — auksinis jubiliejus,

nors jau Šv. Antano draugijos 
vardas pakeistas į pašelpinį klu
bą. Po daug diskusijų prieita 
prie nutarimo. Rengimo komisi-; 
ja: K. Skupeika, J. Rutkauskas siųsti delegatų į Brooklyniečių 
ir J. Sutkaitis; 2) Atsišaukimas rengiamąjį pasitarimą; 4) Iš- 
iš Džiovininkų ligonbučio Mary- keltas klausimas apie rengiamą- 
land valstybės, kur nemažai yra jį kalakutų balių, kuris įvyks j 
ir lietuvių. Skaitytas laiškas, lapkričio 22 d. Virš minėtas klū- 
kuriame prašoma ligoniams pa- bas leidžia laimėjimui 20 kala- 
ramos. Susirinkime padaryta kutų. Kas daugiausiai parduos 
rinkliava, surinkta $40.00, kurie liuterijos knygučių, tas gaus 15 
pasiųsta virš minėtam ligonbu-1 svarų už pasidarbavimą dykai 
čiui, lietuviams džiovininkamskalakutą. - Visi kviečiami daly- 
3) Skaitytas atsišaukimas iš 
Brooklyn, N. Y. Lietuvai gelbėti 
komisijos narių laiškas, kurį iš
klausius, nutarta atmesti, ir ne-

A. a. Juozas gimė Lietuvoje

irikon atvažiavo 1910 m. Buvo

dūs “Darbininko” rėmėjai, rijoje sios parapijos. ^s.-dradarbis ir vargonininkų Są- 
Sveikiname pp. Žemai- sugebės, nors trumpais zo-į jungns narys

iv • I

* rapijietės, draugai ir prieteliai J. Karaliaus. Iškilmėse, be'Vard° draugija rengia gražų 
■suruošė šaunų bankietą pp. že- kitų svečių, dalyvavo šioje!nidenin^ koncert^ ir balil* Para- 
’maičius pagerbti. Bankietas į- parapijoje gimę ir krikšty-' P^os maudai. ?trarnoga jv^s

• Įvyko spalių 25 dieną, Maironio!ti šie kunigai: kun. Juozas, 
Parko salėje. Publikos tiek at- Čepukaitis, Philadelphijosi

lietuvių parapijos klebo- 
kė 15 metų vedybinio gyvenimo Daugelis turėjo laukti antros ei- nas, kun. Juozas Šukevi- 

čius ir kun. Juozas Gau- 
denskas, — pirmas laikė 

ties. J. K. Žemaitis laike 20 me-’Pp- Žemaičiai turi du sūnus ir toje dienoje iškilmingas 
tų daug pasidarbavo parapijos vieną dukrelę, kuriuos auklėja mišias, du kiti jam asista- 
naudai. todėl ir užsitarnavo: katalikiškoje, ir lietuviškoje vo. Atsilankė Šiose iškil- 
daug aukštos pagarbos. Šv. Ka-! dvasioje. Pp. Žemaičiai savo na- mėse taipgi dvi seserys — 
------------ — ----- ; muose niekados nevartoja anglų kazimierietės, kilusios iš 

kalbos. Tai gražus lietuviškas šios parapijos. Pamokslą 
į pavyzdys kitiems lietuviams, šių iškilmių proga pasakė
' T VimA cmiI o itlr+T lo irn inoro i ___  lrim rlv*

PAGERBĖ MUZIKĄ

J. K. ŽEMAITĮ
J. K. Žemaitis ir jo žmona J

Marijona spalių 12 dieną sulau- vyko jog į abi sales netilpo.

ir 20 metų Šv. Kazimiero para- lės- Laike bankieto pp. Žemai- 
pijoj vargonininkavimo sukak- Čiai gavo daug gražių dovanų. •

!
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. 6-1944 
WORCESTER, MASS.

275 M airi St., Webster, Mass.

William J. Chtshohn i
i] graborius

]i "• Asmeniškas Patarnavimas" Į

331 Smith St., :
i! PROVIDENCE, R. L

Telephone: ]
j! Ofiso: Dexter 1952
i[ Namų: PI. 6286 !

Šv.Aušros Vartų parapijos

vauti laimėjime, kuris įvyks 
šeštadienyje, lapkričio 22 d., lai
mėti kalakutą ir linksmai laiką 
praleisti baliuje. K. Dryža.

CHESTER, PI

*

Z7
&OSTON COMPANY

X: J? —
Saugok savo Ate. - 9«ra šviesa. 

1&UK LEMPUTES.
] VISUS TUŠČIUS “SOCKET’US'.

! sekmadienį, lapkričio 9 d., 6 vai. 
•‘vak., lietuvių klube. Dalyvauja 
! pagarsėjęs šv. Jurgio iš Phila- 
delphia benas su lietuviškai-a- 
merikoniška programa. Dėl šo-

lietuviams, šių iškilmių proga pasakė 
Linkime sulaukti laimingai Si-Į— kun. dr. K. Gečys. Per 
dabrinio jubiliejaus. D-s. mišias parapijos choras,

----------- vadovaujant prof. A. Gre- 
BEANO ŽAIDIMAS ; goraičiui, žavėjo tikinčius 

Katalikiškų draugijų Federa- gražia giesme. Lietuvių 
beano tarpe teko pastebėti susi- 

įapkričio 9 dieną, tuo jaus po jaudinimas, o kartu ir pa-j 
mišparų, šv. Kazimiero parap.: sididžiavimas matomai nu-, 
salėje. Visas pelnas Lietuvos veiktais darbais.
Gelbėjimo Fondui. Daug mūsų mišių monsinijoras
brolių lietuvių yra Rusijos gilu-; James Heir, vietinis deka- 
moje ir kituose kraštuose, kurie! naS, ta proga atstovaująs 
šaukiasi mūsų pagelbos. Prie to J- Em. Philadelphijos kar-j 
bus gražių dovanų ir skanių už-į dinolą, suteikė visai para-; 
kandžių. Dalyvaudami minėta- Pijai popiežiaus prisiųstą 

.me parengime linksmai laiką palaiminimą ir perskaitė 
praleisime, laimėsime gražių laiškus, sveikinančius 
dovanų ir pagelbėsime Lietuvos parapiją ir jos kleboną 
pabėgėliams. Kviečia Rengėjai. ^^ Apaštališko Delega-

cijos 13 skyrius ruošia

I

DRAUGE DARBININKE,
* ' ' •» ■ ' t ■

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

i to iš Washingtono ir laiš- 
i ką minėto J. Em. kardinolo 
Dougherty, po tam sutei
kė palaiminimą Švč. Sa 
kramentu.

i

I
VIL Mg 1

H'

Pamatyk Šias 

Vertingas Lempas!

Čia yra pokylis verty
bių ! Lempų didžiausias 
pasirinkimas, jų. kurios 
yra elegantiškos, malo
nios pažiūrėti, įvairių 
spalvų... puikiausias pa
sirinkimas abažiūrų ir 
papėdžių, kaip ant stalo 
pastatomų, taip ir ant 
grindų.

Čia dvi lempos parodo
mos kaipo typiškas mo
delis dabartinio pasiūli- 
jimo. Ateik dabar...

GAUTA KELETAS 
TELEGRAMŲ

Spalių 27 dieną 9 v. ryto 
buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, egzekvijos 
ir mišios, už visus miru
sius parapijiečius. Pamal
das atlaikė kun. klebonas, 
asistuojant kun. dr. KI. 
Batučiui ir J. Degučiui. 
Per mišias, vietinis lietu
viškos mokyklos, vaikų 
choras gražiai giedojo. Ne
žiūrint darbdienio žmonių 
prisirinko gan apsčiai.

Spalių 29 d. liko atlaiky
tos pamaldos už a. a. miru-

; .: li.

Sei t

Čia tikra maišatis—tai kas ir yra. 
“Iš tikrųjų, kiekvieną sykį, kada aš 

gaunu bulbą savo lempai, kas nors 
ją paima”.

Jei lempvagys dirba jūsų namuose, 
vaktuok jį. Akių įtempimas įvyksta 
jauniems. Ar žinote, kad jaunimas, 
iki pasiekia high school vienas iš 5 
turi sugadintą regėjimą?

Brangios akys reikalingos geros 
šviesos ir jos užtektinai. Kodėl nepa-

.- r- ■' • . ‘

tikrinti jūsų namuose esančių lempų, 
ir būti užtikrintu, kad kiekvienas 

socket’as turėtų įsuktą tinkamo dy
džio bulbą. Tas apsimokės!

Geresne šviesa, geresnis 
„gijimas —

AT

Edison
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
6. Tikrasis Tikėjimas Į Primatą

Bažnyčios tikėjimas neišliks grynas bei nesuklas
totas, jei nebus paremtas tikėjimu į Romos vyskupo 
primatą. Tą pačią valandą, kai Petras, iš visų apaštalų. 
ir mokinių pirmasis, išpažino tikėjimą į Kristų, gyvo-' 
jo Dievo Sūnų, Kristaus duotas atsakymas, kaip atly
ginimas už jo tikėjimą ir išpažinimą, kartu buvo ir žo
dis apie įkūrimą Jo Bažnyčios, vienos ir kaip tik ant 
Petro kaipo uolos pastatytos Bažnyčios. Vadinasi, ti
kėjimas į Kristų, į Bažnyčią, į Primatą yra šventai su-; 
sijęs su vienas kitu. Tikra ir teisėta valdžia yra visur 
vienybės ryšys, pajėgumo šaltinis, apsaugo nuo išįri- 
mo bei susiskaldymo, ateities laidas, ir tai aukščiausia 
bei kilniausia tų žodžių prasme ten, kur tai valdžiai, 
kaip tai yra tik Bažnyčioje, yra pažadėtas Šv. Dvasios! 
maloningas vadovavimas, Jos nenugalima pagalba. j

Kai žmonės, kurie net dėl tikėjimo į Kristų savo 
tarpe nėra vieningi, jums piešia vokiškosios tautinės 
bažnyčios viliojantį vaizdą, tai žinokite, kad tai ne kas 
kita, tik tikrosios Kristaus Bažnyčios paneigimas, vie
šas atsimetimas nuo visam pasauliui duotojo apaštala
vimo įsakymo, kuri vykdyti ir pagal kurį veikti pajėgi 
gali būti tik pasaulinio masto Bažnyčia. Kitų tautinių! 
bažnyčių likimas, jų dvasinis sustingimas, jų suvaržy-i 
mas ar pavergimas iš žemiškų valdžių pusės rodo tą ^“įgfv^t^ių'A^jos’viištatakat 
beviltišką nevaisingumą, kurio auka tampa kiekviena 
vynuogių šaka, atsiskirianti nuo gyvojo Bažnyčios! 
vynuogių medžio. Dėl to kas budėdamas tuč tuojau 
pat pradžioje būtinai pasipriešina tokiems klaidin
giems užsimojimams, tas pasitarnauja ne tik Kristaus 
tikėjimo grynumui išlaikyti, bet ir savo tautos svei
katai bei jos gyvybiškam pajėgumui.

Neleistini Sąvokų Iškraipymai
Jūs turėsite, Garbingieji Broliai, ypatingą kreip

ti dėmesį į religinių pagrindinių sąvokų esmės keitimą 
ir toms sąvokoms supasaulintos reikšmės teikimą.

Apreiškimas — krikščioniškąja prasme — tai Die
vo žodis žmonėms. Tą patį terminą vartoti kraujo ir 
rasės sugestijoms, kurios nors tautos istorijos pada
riniams vadinti — tai, švelniausiai tariant, reiškia 
klaidinti. Toks netikras pinigas nėra vertas, kad būtų 
tikinčiojo krikščionies kalbos lobyne.

Tikėjimas — tai įsitikinęs laikymas tiesa to, ką 
Dievas apreiškė ir per Bažnyčią tikėti teikia: “tvirtas 
įsitikinimas paliečia tai, kas neregima”. Malonus ir iš
didus pasitikėjimas savo tautos ateitimi, kuri kiekvie
nam yra brangi, sako visai ką kita, negu religinis tikė
jimas. Vieną prieš kitą panaudoti, norėti vieną antru 
pakeisti ir po to reikalauti iš įsitikinusio krikščionies 
būti jo laikomu “tikinčiuoju” — visa tai tik tuščias 
žaidimas žodžiais, ar sąmoningas skirtumo naikinimas, 
ar dar blogiau.

Nemarumas — krikščioniškąja prasme — tai že
miškąja mirtimi mirusiojo žmogaus kaipo asmeninės 
būtybės gyvenimo tęsinys, kad žmogus būtų amžinai 
atlygintas ar amžinai nubaustas. Jei kuris žodžiu ne
marumas nori pažymėti ne ką kita, tik kolektyvinį da
lyvavimą savo tautos buvime per neaprėžtai ilgą laiką 
šioje žemėje, tai iškreipia bei klastoja vieną pagrindi
nių krikščioniškojo tikėjimo teisių, griauna religinę 
bei dorovinę pasaulio santvarką palaikančios pasaulė-!
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tuvą perėjo karo audra, 
sudegino daug namų, daug 
žmonių žuvo, tūkstančius 
išvežė į Sibirą. Mūsų tau
tos neva komunistai šioje 
šalyje renka aukas ne Lie
tuvai, ne lietuviams, bet 
Rusijai, rusus šelpti. Tai 
tikri vergai, gyvieji nabaš- 
ninkai, tie lietuviškai kal
banti komunistai. Jie šau- 

1 kia visu balsu: “Palaimin
tas Stalinai, tėve mokyto
jau, saule, valdyk ir lupk 
mums kailį!”

’ Kada Stalinas su Hitle
riu pasirašė sutartį, susi
tarė dalintis grobiais, tai 
komunistai visa gerkle 
šaukė prieš Angliją ir prieš 
Ameriką. Jie tuo laiku dė
josi didžiausiais taikos a- 
paštalais, bet šiandien vi
sam pasauliui pasirodė ti
kriausi veidmainiai 

j kšai.
Kaip čia seniai komunis- 

! tai griežčiausiai smerkė 
! mūsų šalies prezidentą 
Rooseveltą už tai, kad jis 
nepripažino Sovietų Rusi- 

kad 
jis priešinosi ir grasino 
Hitleriui. Jie šaukė: “Lai 
išgirsta Rooseveltas: Ame
rikos žmonės karo nenori! 
Mes neduosime 1917 metų 
istorijai pasikartoti. Užte
ko tos tragedijos. Mes no
rime taikos ir ramybės. I 

. Šalin karas ir karo kurs- 

. tytojai!
“Lai gyvuoja taika!”... ! 
Taip šaukė lietuviai iš- 

komunistai savo 
. Jie siuntė pro- 

duoda įvairius testus Prez- Rooseveitui, 
pasižada važiavo delegacijos į Wa-

ii

Philipiniečių kariai su pilnu entuziazmu grįžta į __ 
savo stovyklą po dienos manievrų, kuriems vadovauja j ai~ pagrobtų kraštų

Mūsų Tautos Išsigimėliai
Turi būti nerasime kito- Rusams nerūpi komuniz- 

se tautose tokių išsigimė- mas, kurio dabartinėje Ru- 
lių komunistų, kokių yra sijoje veik jau nėra, bet 
mūsų tautoje. Jie šiandien jiems rūpi savo šalies iš- 
nežino kur eina, ką kalba, plėtimas. Sovietų komisa- 
ką daro. rai eina carų keliais.

Sao Paulo, Brazilijos, lie- Šiandien, kada Vokieti- 
tuvių laikraštis “Šviesa” jos naciai atsidūrė prie!&amos. 
apie lietuvius komunistus Maskvos vartų, tai Rusijos sPaudoje. 
šiaip rašo: komisarai c3----3- :———I tostus ni

“Pasakojama, kad žal- pasižadėjimus:
v • • v • • • • < i _ j • i -  • •

p. A. SMETONA IR JO POLITIKA
• Dažnai viešasis gyveni-J litikos, jie atėjus momen- 

J ” tui, ji trenkė visa krūtine 
į bolševikų - mongolų gau
jas ir iškėlė vėl laisvą lie- 
tuvos trispalvę. Tai buvo 
trumpas Lietuvos laisvės 
momentas, bet jis parodė 
pasauliui, kad lietuvių tau
ta gyva, kad ji siekia lais- 

pasirinktais vės, ir padarytąją buvusios 
O vienok už- vyriausybės juodąją dėmę 

jie nuplovė

mas turi vieną medalio pu
sę, o tikrasis — antrą. Štai 
pavyzdžiui mums visiems 
buvo žinoma, kad per ke- 
turioliką pastarųjų metų 
(išskyrus sovietų okupaci
jos laikotarpį) Lietuvą, 
valdė prez. Antanas Sme
tona su savo 
asmenimis, 
sienyj pasirodė užkulisi- ant lietuvių, 
nės politikos žinovų išleis- savo krauju, paaukodami 
ta knyga, kurioje buvo pa- tūkstančius savo geriausių 
žymėta, kad Lietuvą valdo tautos sūnų ant tėvynės 
dvi sesutės — dvi moterys, laisvės aukuro. Jų heroiš- 

r A kūmas pasmerkė buvusio
ksHanai T no . .....prez. Smetonos politiką ir 

atmetė nuo tautos, kaip 
sausą šaką nuo medžio ka
mieno.

Šiandien vienok A. Sme
tona drįsta teisinti save ir 
kaltinti asmenis, kurie yra 
žuvę dėl tėvynės arba iš
vežti į Sibirą. Ištikrųjų gi 
juk ne kas kitas pa
skirdavo aukščiausius val
dininkus, o tik preziden
tas. Prezidentas paskyrė ir 
kariuomenės vadą gen. 
Vitkauską, kuris pasirodė 
buvęs komunistas. Reiš
kia, katalikas gen. Rašti
kis buvo paleistas, o pasi
rinktas komunistas. Ir pa
našių dalykėlių būta daug.

Reikia būti tikriems, kad 
tos visos tautai padarytos 
skriaudos bus susektos ir 
padarytas teisingas teis
mas.

i šiais laikais mes turime 
| vieningai dirbti dėl Lietu- 
j vos nepriklausomybės at
gavimo: p. A. Smetona tu
rėtų suprasti, kad jo veda
ma politika mūsų išeivijoje 

J yra žalinga Lietuvai.
Aktyvistas.

I

nie-

i
Į Kadangi Lietuvos pasy
vus pasidavimas buvusiai 
sovietų okupacijai užsie- ! 
nio diplomatų akyse atsi- 

į spindėjo, kaipo valstybės 
pasidavimas svetimai glo
bai ir tuo pačiu negynimas 
savo nepriklausomybės, o 
tai pastebėjęs buv. prezi
dentas A. Smetona, kad 
tuos kreditus istorija už
rašys jo “garbei”, tuomet 
jis pradėjo įrodinėti, kad 
jis asmeniškai stovėjęs už 
pasipriešinimą sovietų o- 
kupacijai, tik kiti ministe- 
riai jam nepritarę. Kada 
neseniai spaudoje pasirodė 
tuo klausimu įvairūs paro
dymai, tai išvadoje rasta, 
kad prez. Smetona vado
vaudamas - pirmininkau
damas paskutiniam minis
terių posėdžiui, kuriame 
buvo pastatytas klausimas 
dėl sovietų ultimatumo, 
— priešintis sovietų oku
pacijai ar ne, tai paaiškėjo 
tas, kad nors prez. A. Sme-

I
__________,_______- __________________. ........ .r__________ ! 

čiai užipnotizuoja varles, duoti religijos laisvę, pasi- shingtoną, kad sulaikyti tona įr pareįškė pasiprieši-1 
Varlė, nors ir nenoromis, žada gerbti ir palaikyti ki- Amenką nuo teikimo pa- nimą žodžiu, 
bet plaukianti tiesiai į žal- tų šalių nepriklausomybes. Anglijai ir nuo įsi-
tį vos tik jis stipriai į ją Lietuviai L-------------
pažiūrįs. Plaukianti ir mir- nors dabar turėtų supras- 
štanti. ti, kad Sovietų komisarai

“Šiandieną eilė lietuvių’dirba ne pasaulio varguo- 
yra nelyginant varlės, menės gerovei, bet Rusijos 
Maskvos žaltys juos užip- išplėtimui, 
notizavo. Vargo ir darbo Tas pats laikraštis “Švie- 
žmonių geresnio gyvenimo sa”, kada dar Lietuva buvo 
šūkiais rusai pridengė sa-( Rusijos okupacijoj, rašė: 
vo nacionalizmą ir už taip “Mūsų dažnai pašiepiami

komunistai vėlim0 i Europos karą.
Šiandien tie patys išga

mos komunistai smerkia 
'prez. Rooseveltą ir Anglija, I 
kad nesiskubina su pagal
ba Sovietų Rusijai, kad 
neatidaro karo fronto va
karinėje Europoje.

Artai ne Stalino vergai! 
Komunistams neapeina

pridengtą baidyklę kai ku- rusai pasirodė tautiniu at- kas gali atsitikti su šia ša-
* * . Lw « - - . 14»vii Rilrv 4-i Ir Rn4n ičrrnl

tai brendę, kur kas didesni ta Rusija.
rie lietuviai pasiryžę net žvilgiu daug labiau su- 
galvas padėti. O visa 1_
tėra tik utopija, 
nas, tik Maskvos 
tarnaujanti rusų 
ekspansijai”.

Tikra tiesa. Sovietų Ru- sarai atkakliai siekia sa- 
sija, kaip tik gavo progą,’vo nacionalinių tikslų. Jie 
puolė Suomiją, puolė per- suranda ir paperka lietu- 

; blokštą Lenkiją, Rumuni-' vius, jie įbruka į jų ran-

tik sap- patriotai. Rusų pasiunti- 
mistika, nys Lietuvoje diriguoja 
tautiniai mūsų valstybės išgamoms, 

rusai komisarai ir nekomi-

limi, bile tik būtų išgelbe- 
Pr-ras.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Proį. St. Šalkauskis.

bet veiksmu 
parėmė pasyvumą. Trūko 
sumanumo ir energijos pa
daryti momento svarbos 
įsakymą veikti, ir vyras 
palikęs likimui šalies rei
kalus “drožė” iš tėvynės.

Prezidentas A. Smetona 
aiškiai pasisako, kad jis 
buvo prezidentas, taigi tuo 
atžvilgiu jam tenka visi 
“garbės” kreditai ir už a- 
nas paskutinio ministerių 
tarybos pasekmes.

Lietuvių tauta buvo gy
va savo laisvės ir nepri
klausomybės sargyboje ir 
nusivylusi didžia apgaule 
Smetonos ir jo rėžimų po-

PIRK APSIGYNIMO 
TAUPYMO BONUS 

IR ŽENKLUS

Ar detalės krautuvėsK.
gauna nors kokį atlygini
mą ar nuošimtį už parda
vimą ženklų?

A. Ne. Detalės krautu
vės savanoriai pagelbsti 
šiam patriotiniam tikslui 
lygiai kaip bankai, taupy
mo ar paskolos įstaigos?

t

žvalgos pagrindus. Jei kas nenori būti krikščioniu, tai j%, ir pagaliau Pabaltijį — kas rusiškus plakatus ir 
turėtų bent atsisakyti savo netikėjimo žodyną turtinti Lietuvą, Latviją ir Estiją, vėliavas, jie suorganizuo-

Mes gerai žinome kaip ja žydi ją ir jai primeta ru- 
žiauriai Maskvos raudo
nieji persekiojo mūsų bro
lius Lietuvoje. Sovietų ko
misarai užimtuose kraš
tuose piršo internacionalą, 
ragino išsižadėti tautinių 
aspiracijų, o tuo tarpu

krikščioniškomis sąvokomis.
Pirmapradinė nuodėmė yra paveldejama nuodė

mė, kad ir nėra asmeninė Adomo ainių kaltė, kurie nu
sidėjo per jį. Tai nustojimas malonės, o dėl to ir amži
nojo gyvenimo kartu su palinkimu į piktą, kurį kiek
vienas malonės padedamas turi slopinti ir nugalėti per 
atgailą, kovą, dorines pastangas. Dievo Sūnaus kentė- 
jimai bei mirtis išvadavo pasaulį iš paveldėtojo nuode- tuose kraštuose, kaip ir, kad taip lygiai gerai tik 
mės bei mirties prakeikimo. Tikėjimas į šitas tiesas,i Lietuvoje, bruko rusiciz- 
iš kurių šiandie jūsų tėvynėje Kristaus priešai lengva- mą? degino lietuviškas 
būdiškai tyčiojasi, sudaro neatskiriamą krikščioniš- knygas, panaikino lietuviš
kos religijos dalį.

Kristaus Kryžius, nors jau ir vienas jo vardas dainuoti 
daugeliui pasidarė kvailybės ir papiktinimo ženklu, 
lieka krikščioniui šventu išganymo ženklu, dorovinės ną ir tt. Mokyklose buvo į- 
didybės ir stiprybės vėliava. Mes gyvename Jo paunk- vesta pamokos apie Sovie- 
smėje. Mes mirštame Jį bučiuodami. Ant mūsų karsto rU”
jis turi būti padėtas kaip mūsų tikėjimo skelbėjas,! 
kaip mūsų vilčių, į amžiną šviesą nukreiptų liudyto
jas.

Nusižeminimas Evangelijos dvasioje ir maldavi
mas Dievo malonės bei pagalbos pilnai suderinami su 
savęs gerbimu, pasitikėjimu savimi ir dvasišku ryžtin
gumu. Kristaus Bažnyčia, kuri visais ir pat naujau
siais laikais daugiau turi išpažinėjų, bei laisvanprių 
savo kraują už ją liejusių liudininkų, kaip kuri kita 
religinė bendruomenė, •y»a nereikalinga gaišti iš tos 
puses pamokinimų apie didvyrišką ryžtingftfną bei 
veikimą. Savo paviršutiškais plepalais apie krikščio-

sišką antspalvį. žodžiu, jie 
dirba dvigubai daugiau, ir 
dirba Rusijos gerovei. Be 
visa to, jiems dar reikia: 
lietuviams komunistams į- 
rodyti, kad tautiniai skir
tumai yra nesąmonė, ir;

kas mokyklas, uždraudė 
lietuviškas liau

dies dainas, Lietuvos him-

siškos dainos, rusiški šo
kiai ir tt. Patriotingieji lie
tuviai buvo suregistruoti 
ir vežami į Rusijos gilumą.

Tas parodo, kad rusų ko
munistai įsakė niekinti ki
tiems nacionalines savos 
tautos savybes, o patys sa
vąsias bruko priverstinai.

rusų kalba ir rusų papro
čiai, kaip ir lietuviški, ir 
kad jie juos turi pakeisti; 
rusiškais. Raskite jūs lie
tuvį, kuris dangintųsi 
Rusijon lietuviško patrio
tizmo sėti!!!

“Bent kiek turėtume pa
simokyti mes iš savo pa
vergėjų, iš rusų. Nieko ne
padarysime, tokia jau tai
syklė, kad žmonijai vado
vaus tiktai susipratusios ir 
gabios tautos. Gabumo 
mums ne stoka, bet susi
pratimo — labai ir labai”.

Štai Vokietija pradėjo 
karą prieš Rusiją. Per Lie-

nišką nusižeminimą kaino apie savęs niekinimą bei ne 
didvyrišką poelgį modffiįieji tik pajuokia savo pačių 
biaurų išdidumą.

fhe Empire Statė Express, išgarsėjęs greitasis New York Centrai geležinke
lio traukinys, pereitą savaitę atšventė savo auksinį jubiliejų. Pirmąją savo kelio
nę tarp New Yorko ir Buffalo jis atliko spalių mėn. 26, 1891 m.

Jau prieš daugelį metų Empire traukinys yra padaręs greitumo rekordus. 
Pav. 1893 metais jo garsusis lokomotyvas 999 išvystė 112.5 mylių per valandą. Tai 
įvyko Columbia Pasaulinės Parodus Chicagos metais. Ilgą laiką šis greitis buvo 
rekordinis gelžkelių istorijoje.

Per 50 metų Empire traukinys padare apie 40,000 kelionių (skaitant bėgimą 
į vieną pusę) tarp New Yorko ir Buffalo. Skaitant myliomis, išvažiuota apie 17,- 
000,000 mylių ir šitose kelionėse nesužeista nė vienas pasažierius. įžymūs asme
nys, jų tarpe J. Valstybių prezidentai ir užsienių garsenybės, naudojosi Empire 
patarnavimų. Ir ateityje New York Centrai tikisi tokio pat publikos palankumo, 
koks turėta iki šiol. (Sk.)
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WESTFIELD. MASS. Červokienė, O. Glebauskienė, ir 
A. V. Kneižienė.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

bėtojas labai gražiai atsakė į 
daromus katalikams ir Katalikų 
Bažnyčiai užmetimus: 
Dievas 
“Kodėl 
kančių

“Kodėl 
nesustabdo karo?” ir 

Dievas leidžia tiek daug 
žmonėms?”

v-

Pasitikite Žiemą Su Šiltais Kailiniais!

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Kazimiero parap. bažny

čioje, Westfield, Mass., ateinan
tį sekmadienį, įvyks ypatingos 
iškilmės, atnaujintos bažnyčios 
pašventinimas ir 40 valandų at-i 
laidų pradžia. Iškilmės prasidės 
10:30 vai. tai yra su suma. Su
mą laikys ir pašventinimo apei
gas atliks prelatas J. Ambotas 
iš Hartford, Conn., asistuojant 
Tėvams Marijonams.

Laike sumos iškilmei pritai
kintą pamokslą pasakys prela
tas Ambotas.

Atlaidai prasidės iškilminga 
procesija ir baigsis antradienio 4 d. 
vakare su mišparais ir procesi- “shovver1 
ja. Per tas dienas mišparai bus gerbti, p. O. Gaidulytė yra pasi
laikomi 7:30 p. m., po mišparų1 ruošus ištekėti už p. Antano 
pamokslas bus sakomas skir-| Aukštikalnio iš Brockton, Mass.1 
tingo kunigo. į Vestuvės įvyks lapkričio 23 d. !

Tad kviečiami ne tik parapi-j p. O. Gaidulytės giminės ir 
jiečiai, bet ir visi lietuviai pasi- draugės suruošė “shower”, kur, 
naudoti tose dienose specialiai dalyvavo daug viešnių. Apdo-’ 
teikiamomis Dievo malonėmis, vanoio p. Gaidulytę brangiomis

šeštadienį, lapkričio 8 d., 2 
vai. po pietų, Šv. Jurgio lietuvių 

Po kuopos susirinkimo Komi-.parapijos bažnyčioje Moterys- 
sija susirinko pas p. Čiubatienę Sakramentą priims p. Juo-
į namus pasitarimui, p. Čiuba- Mačys su p. Ona Janušyte,
tienė pavaišino visas komisijos abu Norvvoodiečiai. Tos dienos 

i * i
nares. ryte įvyks šv. mišios jaunave-

Kalėdinė pramoga šiais me- jžiy intencijai.
tais įvyks pp. Aidukonių namuo-1 _________
se. Narė.1

j Pereitą šeštadienį buvo atvy
kę pas tėvus pp. Versiackas pp. 
S. Simona vičiai (Simms) iš 
Providence. p. Simonavičienė y- 
ra p. Versiackų duktė. Taip pat 
lankėsi ir sūnus Dr. Jurgis. Vė
liau vakare pp. Simms ir Dr. 
Jurgis Warren (Versiackas) 
buvo adv. B. ir E. Sykes svečiai.

p. Klimavičius, seniausias pa
rapijietis, buvo susirgęs ir gu
lėjo Norwood ligoninėje. Šiomis 
dienomis grįžo į namus ir sveik
sta. Linkime pasveikti.

Antradienio vakare, lapkričio 
L, parapijos svetainėje įvyko

p. O. Gaidulytę pa-. Sekmadienį, lapkričio 9 d., 8j 
i vai. rytą laike šv. mišių Šv. Var-į 
do draugijos nariai “in corpore” i 

" priims šv. Komuniją. CSN.

M0NTH10, MASS.

Šv. Roko parapijos bažnyčia 
ir yra laikotarpyje,
no Ją ir linkėjo laimingai su- Pagražinimas kainuos apie 
laukti svarbios jungtuvių die- S5000' Daug atsirad° Sarašir- 

džių, kurie šį darbą remia. Gale- 
P-lė O. Gaidulytė yra veikli lų geradariu būti dar dau-

vanojo p. Gaidulytę brangiomis

SERGA
Vytautas Damkauskas staiga 

sunkiai susirgo, ligonis be są-j nos. 
monės randasi Springfieldo li-Į 
goninėj, bet daktarai tikisi, kad parapijos Sodalietė, Vytė ir cho- Sm
ilgoms atgaus sąmonę ir greit ; riste. 1 V"
pasveikęs grįš vėl prie kasdie-l 
ninio darbo.

RENGIASI APSIVESTI

Į Nutarta surengti parapijos į 
; naudai bazaras, parapijas salė-

Šv. Jurgio lietuvių parapijos lapkričio ? d. Šiam bazarui 
choro šokiai įvyks šeštadienį, žmonės aukoja daug gražių da- 

Sofija Kazlauskaitė ir Edvar- lapkričio 22 d., 7:30 vai. vakare, lykU- Šiam bazarui vadovauja! 
Eikš Ballroome, Norwood, Mass. kun- Petrauskas, paravijos vika-Į

I
das Kaziūnas. Ona Gecevičiūtė 
ir Juozas Zych.

i
A 

V.

NORWOOD, MASS

Pirmadienį, lapkričio 3 d. va
kare Šv. Jurgio lietuvių par; 
svetainėje įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kp. susirinkimas. Išrink
ta atstovės į M. S. apskričio su
važiavimą. kuris įvyks lapkri
čio 23 d., Lowell, Mass., šios 
narės: pp. A. Novikienė, M. 
Ciubetienė, E. A. Sykes, O. Oer- 
vokienė ir A. V. Kneižienė.

Pramogą surengti komisijon

ras.
Visi dalyvaukime šiame ba- 

zare ir paremkime būtinus rei
kalus. J.J.

CAMBRIDGE, MASS.

Pirmadienio vakare, tuoj po

Kviečia visus dalyvauti.
Lapkričio 16 d. vakare tas 

pats choras ruošia koncertą pa
rapijiečiams. Jokios įžangos 
nebus. Dalyvaukite visi. Į

Lapkričio 2 d., 8 vai. vakare 
Norwoodo Junior High School
auditorijoj kalbėjo Monsigno- vakarinių pamaldų parapijos 
ras Fulton J. Sheen iš Washing- svetainėje įvyko klūbiečių susi- 
ton, D. C., Katalikų Universite- rinkimas. Nariams, visi kurie 
to profesorius. Prakalbas su- suteikė paskolasį įteikti paskolų 
ruošė Šv. Katrinos parapijos paliudymų lapai. Svetainės ir 
Newman klubas. Žmonių buvo klubo statybos darbas, t. y. kė- 
pilna svetainė, nežiūrint to, kad limas fondo, šiuo tarpu mažai

įėjo šios narės: A. Novikienė, O. įžanga buvo doleris ir 10c. Kai- varomas, nes nėra beveik gali-

KĄ PIRKTI?
Mamyte dabar yra mums geriausias laikas įsi
gyti WESTINGHOUSE šaldytuvą, nes karui tę
siantis ir po karo bus jau sunku mums jį pirkti. 
Pirkime šiandien šį šaldytuvą tik Darbininkas

Elekt. Supply krautu
vėje, nes ten visuomet 
pirksime pigiausiai.

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway South Boston, Mass.

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. Žiemaį 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!

411 WA$HINGTON STREET 
Boston, Mass.

ŽIKYNA?

ir Kotryną Bagdonus, kuriems 
trečiadienį lapkričio 5 d. suka
ko 25 metai vedybinio gyveni
mo. Pp. Bagdonai abudu yra uo
lūs katalikai ir karšti lietuviai. 
Stanislovas priklauso prie Švč. 
Vardo vyrų dr-jos ir yra gavęs 
ne vieną ištikimybės kryžių, 
dėlto, kad nei vieno mėn. neap
leido šv. komunijos su savo 
draugija, o ponia Bagdonienė y- 
ra narė Altoriaus ir Rožančiaus 
moterų dr-jos. Išauklėjo gražią 
šeimyną, kurie lankė šv. Alfon
so parapijinę mokyklą. Kad pa
dėkoti Dievui už malones, su
teiktas jiems per 25 metus, jie 
užprašė šv. mišias, kurios buvo 
atnašutos 8 vai. trečiadienį. Il
giausių metų ponams Bado- 
nams. Linkime sveikiems ir 
linksmiems sulaukti auksinio 
jubiliejaus savo vedybinio gy
venimo. Ilgiausių metų abiems!

Už dviejų savaičių įvyks me
tinis mūsų mokyklos vaikučių 
TEATRAS. Tail bus ir nepapra
stas vakaras. Sesutės deda visas 
pastangas, kad mūsų žmones 
pamatytų ką nors naujo, nepa
prasto. Nėra abejonės, kad atsi- 

Pora

ryti iki vakarui kaip į didžiau- 
' sius atlaidus vieni žmonės atė
jo, kiti išėjo. Šv. Mišios buvo 
atnašaujamos per visą prieš
pietį, nuo 7 vai. iki 12 vai. vi- 

' durdienio. Per visą lapkričio 
mėn. mišios vidurdienį bus at
našaujamos už mirusius.

Pirmadienį laike mišių žmo- 
’nes netilpo sėdynėse, turėjo sto- 
' vėti takuose. Svetimtaučiai ne
galėjo atsistebėti ir atsigerėti 
Sesučių papuoštu katafaliu.

I Mūsų bažnyčia tai tikrai tary
tum kokia garsi šventovė, ku
rion lankosi ne tik katalikai, 
bet skaitlinga minia įvairių ti
kybų žmonių. Kaip sekmadienį 
buvo gausus skaitlius lietuvių 
pamaldose ,tai pirmadienio va
karą bažnyčia buvo pilna sve-

VISI ŠVENTIEJI jas, kun. dr. Mendelis antrąsias
šeštadienį, lapkričio 1 d. įvy- dvejas, o kun. Dubinskas pasku- 

ko Visų Šventųjų iškilmės. Baž- tiniasias. 
nyčioje buvo atnašaujamos net Kadangi lijo per visą rytą, tai 
šešerios mišios. Klebonas kun. kai kurie abejojo ar kas ateis 
Lietuvnikas laikė pirmąsias dve- išklausyti šv. mišių 12 vai. vi-

i _
durdienį, bet lietui perstojus 15 
minučių prieš pietus, tiek žmo
nių susirinko, kad visi bažnyčios 
takai, koplyčia, prie vargonų 
visur buvo kimšte prikimšta, timtaučių, kurie gražiai meldėsi 
Kiti net ant bažnyčios laiptų 
stovėjo, nes nebuvo galima įei
ti. Kiekvieną šventę šioks regi
nys džiugina katalikus ir stebi
na protestantus, kad tiek žmo
nių subėga išklausyti šv. mišių 
ir tuomi liudija, kad dar yra 
daug žmonių tikinčių, nors kai 
kurie garsina, kad tikėjimas į 
Dievą ir Katalikų Bažnyčios 
mokslą jau yra pasenęs, nusi- sv' 
dėvėjęs. Per visas mišias trum- kloJe esančias. Be abejo gailes- 
pi 5 minučių pamokslai buvo sa-' žmonės paklausys, pasi-
komi kaip lietuviškai, taip ang-' aukos nelaimingųjų kalinių 
liškai, ir tas patenkino lietuvius nau(lai.

METINĖ OISTERIŲ PUOTA
Parapijos parengimai dabar

mybės statybą ir pradėti. Visa 
statybos medžiaga šiuo tarpu 
yra brangi, ir dar kai kurių 
reikmenų nebūtų galima gauti. 
Betgi statybos fondas nutarta 
varyti pirmyn, ir vietoj didelio 
pastato įsitaisyti, kad ir mažes
nį, Taip-gi klūbiečiai tariasi 
prieš padėkavonės dieną sureng
ti kokias pramogas, kad supa
žindinus visus su svetainės rei
kalingumu ir jos tikslu.

Tą patį vakarą įvyko choristų, 
sodaliečių ir M-rų S-gos susi
rinkimai. Sąjungietės iš visų 
pajėgų rengiasi^ prie savo jubi- 
liejiško parengnno, kuris įvyk
sta lapkričio 15 d., Columbus 
svetainėje, 55 Austin St. Bus 

i šaunūs šokiai su vakariene. ir svetimtaučius.

uz mirusius.
Kun. dr. Mendelis įvairiais bū

dais skatino visus pasiaukoti 
kenčiančiųjų sielų labui. Prašė 
visų nei vienos dienos neapleisti 
lapkričio mėn., kad neatlikus 
kokio gailestingo darbo miru
siųjų naudai. Kvietė visus atei
nantį sekmadienį padaryti šven
tųjų sielų sekmadienį, priimant' lankiusieji nebus apvilti, 

komuniją už sielas skaisty-i linksmų valandų užtikrinta vi
siems sekmadienį, lapkričio 23 
d. vakarą. Ruoškimės.

Kalėdojimas jau beveik už
baigtas. Visos tirščiau lietu
viais apgyventos miesto dalys 
jau aplankytos. Lieka dar ap
lankyti lietuvius, kurie gyvena 
išsiskirstę. Tas gal paims visą 
šitą mėn. Kiekvieną sekmadienį 
kunigai reiškia savo džiaugsmą 
iš lietuvių žmonių vaišingumo ir 
prieteliškumo atsiliepimo į pa
rapijos reikalus.

Tėvai Sulpicijonai, kuriems 
yra pavesta globoti šv. Marijos 
kunigų seminariją, ateinančią 
savaitę minės 150 metų sukak
tuves savo atvykimo į Baltimo- 
re. Laikraščiai skelbia, kad tri
jų dienų iškilmėse dalyvaus 
virš 100 vyskupų įrodyti savo į- 
vertinimą ir atiduoti pagarbą 
tėvams Sulpicijonams už jų pa
sišventimą katalikiškų kunigų 
auklėjime. Kas metai 100 ir 
daugiau kunigų yra įšventinta, 
kurie baigia teologijos mokslus 
tų tėvų globoj. Daugel ir mūsų 
lietuvių kunigų yra jų auklėti
niais. Be abejo tos iškilmės įra
šys dar vieną svarbų lapą J. V. 
katalikų Bažnyčios istorijoj. 
Manoma, kad nemaža ir lietuvių 
kunigj alumnų atvyks į tas gar
bingas iškilmes.

I

VISŲ MIRUSIŲ ATMINIMAS
Sekmadienį po pietų buvo ga-‘ nėra taip dažnus, bet kuomet į- 

prakalbas, Įima matyti gan skaitlingą vyrų' vyksta kokia pramoga, tai su-

Cambridge Federacijos 16 sk., 
praeitame sekmadienį, buvo už
sibrėžęs surengti 
naudai Lietuvos tremtinių. Pra- ir moterų būrį, kurie įėjo ir iš- traukia tiek svečių, kad netelpa
kalbos dėl trumpo laiko ir susi- ėjo iš bažnyčios laikydami ro- mūsų erdvingoje salėje. Atei- 
dariusių kliūčių neįvyko. Bet žančių rankose ir kalbėdami po- nantis Švč. Vardo dr-jos oiste- 
nuo tikslo rengti prakalbas ne- terius, kad įgyti visuotinius at- rių rostas žada perviršyti visus 
atsisakyta, prakalbos įvyks ne
tolimoje ateityje, ir jų įvykimo 
laikas bus paskelbtas vėliau.

laidus vėlėms skaistykloje. kitus parapijos pasilinksmini- 
Sesutės Kazimierietės, kurios mus. Teko kalbėti su kun. Du- 

yra tikrai menininkės bažnyčios binsku, dr-jos dvasios vadu.' Jis 
puošime, ištaisė didingą kata- mano kad šį metą turėsim arti 
falių, ant kurio viršaus buvo 800 svečių, kurie mėgsta oiste- 
padėta kielikas, mišiolas ir ku- rius. Juozas Makarauskas, mū- 
nigiška stula. Paskendęs pal- sų gabusis lietuviškų dešrų ga- 

, mėse tarp skaitlingų žvakių ir mintojas, aną vakarą rūpinosi, 
.lempelių, tas priminimas mirų- kad turėsiąs pagaminti apie 300 
šiųjų dar į visus nepaprastą ir svarų to gardaus lietuviško val- 
nepamirštamą įspūdį. j gio. Girdėjau, kad yra užsakyta

7 vai. vakare buvo kalbamas-net 30 bačkų (apie 180 bušelių) 
rožančius, Marijos Stebuklingo- žalių kaušuose neišlukštentų 
jo Medalikėlio novena, giedami oisterių .Turėtų užtekti visiems, 
dvieji mišparai. Pamokslą sakė- Jau 12-tas metas kaip Švč. Var- 

Ateinantį sekmadienį, Avė kun. dr. Mendelis. Kaip pats mi-’do dr-ja surengia tokią puotą, 
Maria valandos metu, kuri vi- nėjo, tai buvo jam 14-tas Vėli- ir kas metai ta puota yra dides-

Parapijos klebonas kun. P.
Juškaitis atsišaukia į Cambrid- 

; ge jaunuolius, tarp 17 ir 20 me- 
i tų amžiaus, kurie nori išsimo
kyti ir gauti darbus prie val
džios. Norintieji mokytis ir gau
ti valdžios darbus, nueikite pas 
kleboną, o jis suteiks visas rei
kiamas informacijas.

Avė Maria Valanda

i

A.D.

suomet transliuojama 6:30 vai. nių dienai pamokslas mūsų baž- nė įr sutraukia daugiau publi- 
vakare iš WMEX Bostone ir iš nyčioj, ir per tuos 14 metų virš kos. Ypatinga garbė už to pasi- 
daugelio kitų miestų stočių, bus 500 žmonių parapijiečių buvo linksminimo gražius vaisius pri
minima Šv. Teresėlė iš Lisieux/ pašaukti amžinybėn, būrys, klauso dviem Strazdauskų bro- 
kuri yra vadinama Kristaus gė- kurs jei prisikeltų iš kapų, tai liams, Valerijonui ir Antanui, 
lė. Ši šventoji gimė sausio* pripildytų mūsų bažnyčią. Pe-‘ Feliksui Rekui, Kazimierui Vil- 
2, 1813 metais Normandijoje.'neitais metais virš 40 asmenų činskui, Kazimierrui Pugevičiui.į 
Jaunutė būdama, vos 15 metų, persikėlė į kitą gyvenimą. Duok, Jonui Letkauskui, Jonui Paznei-1 
vyko į Romą pas Popiežių Leoną Dieve, kad visiems tas pomirti-Jkai, Juozui Kvederai, tėvui, ir

------- * jų skaitlingiems pagelbinin-' 
kams. Geriausio pasisekimo šiai! 
metinei pramogai.

Xni, kad dėl jos jauno amžiaus nis gyvenimas būtų linksmas ir 
būtų priimta į vienuolyną. Ji laimingas!
mirė spalių 30, 1897 m., palik-; 
dama savo kilniausius ir gra-|( 
žiausius pasiaukojimo Dievo j 
garbei pavyzdžius. f

VĖLIŲ DIENA
i Pirmadieriis, vėlių diena,

* būv'o tikrai maldės diena. Nuo
tai NUOTRUPOS

Sveikiname ponus Stanislovą

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotlnal MI visokių reikalų.
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Yla Iš Maišo

NEVYKĘS 
SUSIRINKIMAS

Trečiadienio vakare, lapkričio
5 d., lietuvių svetainėje įvyko

raštininkus, bet nei vienas ne^ 
apsiėmė. > »

Kada p. M. Venis pasakė su- organizuotą
sirinkimui, jog jis skaitęs “Dar- viais, todėl yra rengiamas 
bininke”, kad Dr. P. Jakimavi-

•-'jaunimo iš viur.
Kad jaunimą palaikius 

" t ir su lietu- I

I

balius dėl susipažinimo.

mas, skiepe pečiai, atskirr 
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 
arba farmų, biznių ir kitų 
namų. Turime didelį pasi
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.

Jo Mal. prel. M. L. Kru
šas iš Chicagos rašo: — 
“Mūsų Kryžiaus Keliai” 
puikiai parašyta knygutė. 
Verta skaityti ne tik ge
riems katalikams, bet ir 
atšalusiems”.

Užsisakykite ją. Įdėkite

' tautininkų draugijėlės susirin- čius ir Dr. P. Galinis išsitraukė Kviečia.me ir tėvelius atsi-
kaip tos iš komiteto, tai pirmininkas jį 

pavadino “bepročiu”. Kiti daly
viai, kurie kalbėjo ne taip, kaip džiaugti, ir geriau pažinti į konvertą 10c ir prisiųski- 
pirmininkas norėjo, taip pat ga- jūsų lietuvišką jaunimą. ’
vo “komplimentų”.

Pirmininkas pareiškęs, kad 
dar vieną susirinkimą šauksiąs, 
bet greičiausia, kad iš to darbo 
nebus vaisių, nes visi išsiskirstė 
pasipiktinę.

laisvinti Lietuvą. Jam net sar-'
mata važinėti po kolonijas, ypač,^imas> 1 ^uri laiškais, 
vienos mažiausios grupės vado- draugijėlės pirmininkas Tuiny- 
vybėje.

Tuomet p. Tuinyla užgiedojo vili- Iš dvieN kviestų

Spalių 5 d., p. Tuinyla atėjo į 
šv. Petro South Bostono lietu
vių katalikų parapijos kleboni
ją ir papasakojo, kad jie (tau
tininkai - smetonininkai) stei
gia naują draugiją, ir kvietė 
kunigus būsimoje draugijoje 
veikti. Jis pasakojo šitaip:

“Mes laikėme susirinkimą ir 
nutarėme kviesti p. A. Smetoną 
į South Bostoną...

“Daktaro Jakimavičiaus pa
ragintas aš atėjau oficialiai už
kviesti čia visus kunigus. Ir da-’mjU- Mes tą padarysime, 
bar kviečiu visus į darbą.

“Šį vakarą mes turėsime su
sirinkimą. Išsiuntinėjome apie 
200 pakvietimų. Jei jūs kunigai 
einate su mumis, tai mes šitą i 
susirinkimą laikysime tik taip 
sau dėl paviršio. Po tam išsi- Tuinylos grupei ne p. Smetonos 
rinktume rengimo komitetą”, 'atsilankymas rūpi, bet grupės

„ . ,T. , . . sustiprinimas. Smetonos atsi-Kunigas Virmauskis paaiski- , ,lankymas tik taip sau dėl pa- no p. Tumylai, kad Amerikos .......... . , . . , virsio . Dėl paviršio bei zmo-lietuviai yra pasiskirstę į kata-' . , . ...... .. .. . , . . nių akių jie kviečia iš kunigus irlikų, tautininkų, socialistų ir .Tr. , . katalikus. Bet jau yla išlindo iš komunistų sroves. Kiekviena .. . .maišo. Visi ją mato, srove turi savo centrą, kuopas 
ir veikimą. Jo manymu, tie cen-l 
trai privalo vadovauti koloni-į 
joms visuomeniniuose veikimuo
se ir p. Smetonos atsilankymo 
reikale.

Teisybę sakant, tęsė kun. Vir- 
mauskis, tie sriovių centrai per 
Amerikos Lietuvių Tarybą yra 
pageidavę, kad p. A. Smetona 
nevažinėtų po lietuvių kolonijas, 
bet diplomatiniais keliais 
gelbėtų Amerikos lietuviams iš-

la sakė, kvietė du šimtų lietu-

visai naują giesmę. Jis pasakė:
“Mes organizuojame naują 

draugiją Lietuvai šelpti. Suor
ganizuosime šitą draugiją iš vi
sos Naujos Anglijos mums pa
lankių draugijėlių bei kuopų. Ją 
inkorporuosime šioje valstybė-.
je, kad galėtume pastoviai rink- litika. Kaikurie griežtai pasisa- 
ti aukas Lietuvai šelpti. Mes jau' kė prieš p. A. Smetonos kvieti- 
turime pritarimo iš daugel kolo- mą.

Kalbėta daug, pasikoliota, bet

dalyvavo tik apie 20 asmenų.
Susirinkimo tikslas, priimti p. 

A. Smetoną Bostone.
Susirinkimas buvo labai ne- 

tvarkiai pirmininko vedamas. 
Dauguma dalyvių buvo nepa
tenkinti p. Tuinylos vedama po-

Rap.

DAKTARAI

lankyti, nes bus progos 
kartu su jaunimu pasi-

! te “Darbininko” adminis- 
orkestras. Į-įtracijai, 366 W. Broadvvay,

‘So. Boston, Mass. ir tuo
jau gausite minėtą brošiū
rą.

! “p. Smetonos atsilankymas y- prie jokio nutarimo bei komite-
ra ne svarbu. Mes jį kviečiame, sudarymo neprieita. Nei vie- 
kad šita draugija galėtų surink- nas į§ dalyvių nesutiko įeiti į 
ti daugiau aukų Lietuvos šelpi- komitetą. ” ’ 
mui”.

Štai, išlindo yla iš maišo, p. pirmininkas,

Kada vienas iš daly
vių paklausė, kas to komiteto 

tai p. Tuinyla at- 
“Aš”. Pasiūlyta keli į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tautietis.

PAKVIETIMAS

PARŽMĖ
Elzbietai Nanartavičie-

Gros geras 
žanga maža.

Biznieriai, profesionalai 
ir visi Vyčių rėmėjai ir 
draugai, renkitės į Vyčių 
Balių - Šokius. Taipgi bus 
leidžiama programos kny-

‘ ga. Norintieji skelbtis arba Me. ir N. H. apskričio su- 
i Vyčius, nuošir- važiavimas įvyks lapkričio 

džiai prašome kreiptis į 23, 1941, Šv. Juozapo para- 
Centro pirmininką, Praną pi jos svetainėje, Roger St., 
Razvadauską arba Centro Lowell, Mass. 
Finansų Sekretorę 
Grendelytę ir P. Dūmą.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Mass.,

PARSIDUODA gera L. C. Smith 
rašomoji mašinėlė. Kaina $20.00 
Telefonuokite SOUth Boston, 
3393 vakare.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Šį penktadienį, lapkričio 7 d., 
Šv. Petro parapijos choras ren
gia savo metinius šokius, kurie 
įvyks Parker House salėje. Šo-j 
kiai nuo 9 iki 1 vai. nakties. 
Gros Ken Reeves’ orkestras. Į- 
žanga tik 75c.

Į šiuos savo metinius šokius 
nuoširdžiai kviečiame visą Bos
tono ir apylinkės jaunimą ir se
nesniuosius. Mes užtikriname 
jums tikrai linksmą laiką.

Komisija.

PAIEŠKAU darbo valgomų 
daiktų krautuvėje, Bostone. 

1 Kreipkitės į “Darbininko” ad
ministraciją. (7-11-14-18)

i

AB PASIRUOŠĖ S?

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMoforServke
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdlrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

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.

Jau visi žinote, kad kitą sek
madienį, lapkričio 23 d. Šv. Pet
ro parapijos choras vaidins gra
žų veikalą, pobažnytinėje sve-Į 
tainėje, 5th St., So. Boston, 
Mass. Veikalas labai įdomus ir 
gražus, atėjęs būsi nustebintas 
jo turiniu. Pažymėtina tai, kad 
šiame veikale vaidina pats muz.i 
R. Juška ir jo žmona, kurie savo; 
artistiniais gabumais jau yra 
visiems žinomi.

Jei dar nepasiruošęs, ruoškis 
šį veikalą būtinai pamatyti.

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. SOUtb Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

P-nia Eva Van Ousen, gyve
nanti 8 Winfield St., So. Bosto
ne, kaikurį laiką gulėjo ligoni
nėje. Dabar grįžo į savo namus. 
Linkiu p. Evai Van Ousen grei
tai pasveikti.

Barbora Gailiūnienė.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD„ 

(Lietuvė gydytoja), 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienft,
625 E. 8th SL, So. Boston, Ma— 

Tel. So. Boston 1298 
Tice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 VVinfield, SL, So. Boston, Mass. 
Prot. RašL — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa. 
Fin. RašL — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington SL, Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininke — Ona Staniuliūte,
105 West 6th SL, So. Boston, Ma—. 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarainką menesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Tisais draugijos reDuJais kreiptina 
pas protokolu rsštlnlnko.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1. L Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryt*IktT vai. vakarr T

Seredomis:—

L Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

P-niai 
nei renkant balsus “Darbinin
ko” šokių populiariškumo kon- 
testui prisidėjo sekanti:

A. Ašmenskas, Mrs. Mikuls
kienė, D. Januškevičienė, E 
Marksienė, Mrs. Kavaliauskie
nė, p. Geležinienė, pp. Genevi- 
čiai, B. Coons, M. Solman, Dr. 
Landžius, Mrs. Budreckienė, p. 
Šultienė, VI. Jakštas, Broadvvay 
Market, K. Pliavokas, O. Veng
rienė, D. A. Zaletskas. p. Ketvir
tis, Carry Furniture, Adv. Chas. 
Kalinauskas, Em. Ceplikienė, vės. So. Boston, Mass. Bus 
A. Kupstis, Edison Light Co., labai įdomi programa. Vai- 
Dr. Balaban, p. Mikelionienė, dins ponios Onos Ivaškie- 
Herriteta Beauty Shop, S. Min- nės artistų grupė. Po pa
kus, C. Barisas, L. Zardeckienė, rengimo bus skaniausi gė-, 

Siaurienė, Mrs. Karbauskie- rimai ir užkandžiai. 
Mrs. Kozmačienė.

O.
nė,

VYČIŲ BALIUS 
ŠOKIAI

i
F. Sesijos prasidės 1 vai. po 

pietų. Svarbus metinis su
važiavimas todėl, kad nau
jų narių vajus prasidės 
sausio 1 d., ir reikia planus 
sudaryti, kad narių įrašy
mas būtų sėkmingas. Bus 
ir valdybos rinkimas. Yra 
ir daugel kitų svarbių rei
kalų aptarti.

Prašome kuopų, kad 
skaitlingai atsiųstų atsto
vių. 73-čios kuopos narės 
laukia atstovių iš visų kuo
pų.

j Bus išduotas seimo ra- 
i“ NuoširdžiaT"" kviečiame Portas- N°rs M°ten* Dir' 
visus atsilankyti ir šį gra
žų parengimą paremti. Į- 
žanga mažutė, tik 25c.

Kviečia Vaidyba.

GRAŽUS 
PARENGIMAS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

49Rengia Blaivininkų 
kuopa ateinantį sekmadie
nį, lapkričio 9 d., 3 vai. p. 
p. Vakaras įvyks Šv. Petro 
parapijos salėje, ant 5 gat-

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Res. 8ou 3729 Šou 4618 Į

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanca 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

•V. JONO EV. BU PASALPINta 
DRAUGIJOS VALDYBA

ūueen Ann Laundry

7-11 ElIerySt., 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923

voje yra tilpęs, bet geres
nė proga narėm duoti klau
simus kodėl taip nutarta 
padaryti? Atsakymai bus 
duodami. T. Mažeikienė, 

Apskr. Pirm.
Lietuvos Vyčių Centro 

Valdyba su kuopų ir Vyčių 
rėmėjų pagelba rengia ba
lių - šokius, šeštadienį, lap-; 
kričio - November 29, Mu- 
nicipal Building salėje, So. J. K. Tautmylos labai nau- 
Boston, Mass. dingą ir įdomi brošiūra —

Kvietimai ne tik į Nau- Mūsų Kryžiaus Keliai. Ši 
jos Anglijos Apskri išsiun- knygelė yra religiško turi- labai pigiai, 
tinėti, bet ir New Yorko ir nio, bet sykiu yra sujungta šeimynų po 6 kambarius 
Čikagos apylinkes. Tiki- ir su Lietuvos kryžiaus ke- su visais moderniškais pa
mes susilaukti gražaus liais. Jos kaina tik 10c.

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

Ką tik išėjo iš spaudos
NEPAPRASTA

PROGA
Pirkti labai gerą namą ir

Mūrinis 6-ių

togumais, garu apšildo-

PICKVVICK
ALE

Turi tik vieną konkurentą

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfield SL, So. Boston, Ma—. 

ProL Ražt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, 

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

Maršalka, Jonas Zaikts,
7 Winfleld SL, So. Boston, Ma—

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mčnesio
2 vai. po pietų, Parapijos salij, 492
E. 7th SL. So. Bostou. Maaa

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius metą, vtlslus, daržoves ir kitokius daiktus, kuris 

•kelblasl “Darbininke” apstmeka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
•nlal patarnauja. Nu6Jg | bll« kurtą krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
natite “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HIL.L AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perklos Markei ..
P. Baltrušlūnaa Ir p. Kllnga, Sav. 
ns Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

60. BOSTON, MASS.

’ ' ’ J B

RŲ ir PAKELIŲ KRAUTUVĖSE
IRtyt" & CO., BoiSdn, Mom., MitVUŠ MNCt _

... jo pagarsėjęs kompanijoms Ale
PICKWICK “Regular” ALE

UŽ BARŲ ir PAKERIŲ KRAUTUVĖSE
■..j

mv/ro st haftinjui

South Boston Garage

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Ma—.

GRABORIAI

• Vi

Seniausias šios Valstybės 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Ma—. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas djeną ir naktį
)i_,\K©plyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0615
Tel. ŠOU Boston 2609
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MARIANATOLIO ŽINIOS t vienbalsiai seimo priimtas.

tai naujotapo

lio, TT Marijonų gyvenimo ir

• v

Į fondo valdybą išrinkti: prel. 
J. Ambotas, kun. dr. K. Urbona
vičius, kun. J. Švagždys, kun. J.

Seimas labai gražiai praėjo.
E.G.

šie as- bes darbe, kad dar daugiau savo 
Kun. Vaitekūnas, darbais praplėstume organizaci- 

pirminin- ją.
Po kun. dr. J. Vaško kalbos

I

GAUSUS RĖMĖJŲ SEIMAS
Spalių mėn. 26 d. įvyko Ma-

rianapolio kolegijos rėmėjų sei-'Vaitekūnas ir kun. dr. J. Važ
mas. Iš pat ankstaus ryto žmo- aas‘
nes važiavo iš visos Naujosios1 S“™“3 bai«Ssi 5:30 vaL va' 
Anglijos kraštų į seimų. ] kare. Seimui užsidarius, koply-

čioje buvo palaiminimas. Po pa-i
Seimas prasidėjo iškilmingo- laiminimo buvo rodomi juda- 

mis mišiomis, kurias laikė kole- mieji paveikslai, iš Marianapo- 
gijos rektorius kun. dr. J. Vaš
kas. Asistavo diakonu kun. J. j. Navicko laidotuvių. 
Vasylius ir subdiakonu kun. J. 
Šaulys. Per šv. mišias giedojo 
kolegijos choras, vadovaujamas 
brolio J .Banio. Pritaikintą sei
mui pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Vaškas.

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalių mėn. 30 d. įvyko Ma- 
Tuoj po pamaldų buvo pietūs rianapolio kuopos studentų su-

visiems seimo dalyviams; o po sirinkimas. Susirinkimą atidarė 
pietų buvo einami kryžiaus ke- stud. J. Navickas, apibrėžda- 
liai. i mas organizacijos svarbą. Į kuo-

2 vai. po pietų prasidėjo sei- pos valdybą buvo išrinkti šie 
mo posėdžiai. Posėdį atidarė asmenys: pirmininkas J. Navic- 
TT. Marijonų provincijolas kun. kas, vicepirmininkas J. Stoškus, 
Rėklaitis, sveikindamas seimo sekretorius Ed. Galevičius. 
dalyvius. | Išrinkus valdybą, kun. dr. J.

Po kun. dr. K. Rėklaičio kai- Vaškas pasakė gražią kalbą, ra- 
bos sekė prezidiumo rinkimai, gindamas dirbti šiame lietuvy- 
Į valdybą buvo išrinkti 
menys:
Providence, R. I. — 
kas, p. V. Parulis, VVorcester,
Mass. — vice - pirmininkas, p. prabilo TT. Marijonų provinci- 
E. čiočys, Providence, R. I. — jolas kun. dr. K. Rėklaitis, lin- 
sekretorius. j kėdamas viso geriausio kuopos

Po rinkimų ėjo rezoliucijų ko- veikime, ir džiaugdamasis, kad 
misijos rinkimai. Į komisiją bu- galime laisvai dirbti, niekeno 
vo išrinkti šie asmenys: A. Vai- nevaržomi.
čiulaitis, A. Staknys ir J. Palu-Į Po to, kun. dr. J. Starkus, pa- 
tis. Kun. dr. J. Vaškas ėjo iždi- sakė trumpą kalbą.
ninko pareigas. Į Susirinkime buvo svarstoma

Seimo pirmininkas pasveikino vaidinimo reikalai ir veikimas 
seimą gražia kalba. Po pirmi- lietuviškoje spaudoje.
ninko kalbos ėjo įvairūs sveiki-j Susirinkimas praėjo labai pa
niniai. j kilusioje nuotaikoje su pasiryži-

Seimą sveikino kolegijos rėk- mu dirbti. Kun. dr. J. Starkui 
torius kun. dr. J. Vaškas, kun. sukalbėjus maidą, susirinkimas 
J. švagždys, kun. J. Jančius, pasibaigė. E. G.
MIC., kun. A. Markūnas, MIC., 
kun. Bakanas, dr. A. Rakaus
kas, MIC., kun. Vasys, sveikino 
per telefoną. Toliau 

‘panelė Jakavonytė
Mass. ir A. Staknys. 

Seimas pasveikino
jo dvidešimt penkerių metų gy- įvyksta Conn. Provincijos para- 
vavimo sukaktimi ir Lietuvos pijinių chorų Sąjungos koncer- 
Kultūrinio Instituto direktorių tas. Pradžia 7:00 vai. vakare, 
prof. dr. K. Pakštą. j Programoje dalyvauja Brid-

Marianapolio kolegijos rėmė- geport Šv. Jurgio parap. choras, 
jų valdyba palikta toji pati ir vad. Antanui Stanišauskui, 
kitiems metams.

Vienas svarbesniųjų seimo nu- choras, vad. Justui 
tarimo punktų buvo — įsteigti Waterbury Šv. Juozapo parap. 
kun. J. Navicko vardo fondą Vyčių choras bei suvienytas 
neturtingiems jaunuoliams mo- choras, vad. A. J. Aleksiui. Taip- 
kytis. Šį sumanymą pasiūlė kun. pat dainuos iš trijų kolonijų į- 
Vaitekūnas, ir pasiūlymas buvo žymūs solistai, duetai ir kvarte-

VATERBURY, CONN

Kareivis džiaugiasi “kuo tai 
nauju” ... bite armijos sto
vykloje—taip pat cigarete. 
Taip, ir kas 
pridėta prie

(Amerikos didžiausia nuo- už visą teritoriją. Šiuo me- 
savybė, nupirkta nuo Rusijos tu, kada Japonija yra a- 
1867 m. turi daugybę neiš- gresyviai nusiteikusi, in- 
vystytų natūralių rezursų).

Amerikos Valdžios pasi
ryžimas padėti Sovietų 
Sąjungai atsilaikyti prieš 
Vokietiją ir jos sąjungi
ninkus vėl kelia dėmesin 
Alaską, Jung. Valstybių 
didžiausią teritorinę nuo
savybę.

Alaskos 586,400 kvadra- 
j tinės mylios sniego, ledo, 
miškuotų slėnių ir daugy- 

: bė numatytų mineralių re
sursų, buvo Rusijos nuo
savybė. 1867 metais per 

: Valstybės Sekretorių, Wil- 
liam H. Seard, Alaska bu
vo nupirkta iš caro val
džios už $7,200,000. Skep
tiška publika tuoj pavadi
no šį plotą neišdirbtos že
mės “Seward’s Folly”, t. y. 
Sewardo kvailybė, ir net 
publikos pasipriešinimas

tai bei trumpai pakalbės virš 
minėtų parap. gerb. kunigai kle
bonai.

Po programos nuo 9:00 iki 
11:45 vai. vakare gros Kazimie
ro Gluodenio orkestras ir bus į- 
vairūs šokiai. Bilietų galima 
gauti pas Magdaleną Karinaus- 
kienę, Mariutę Kašėtaitę ir cho
ro narius.

Į šį nepaprastą jaunimo gražų 
1 parengimą gerb. visuomenę pra- 
1 šome kuoskaitlingiausiai atsi- 
' lankyti. Akstinas.

CHORŲ SĄJUNGOS DAINŲ 
ŠVENTĖ

Sekmadienį, lapkričio 16 d.
“Draugą” Šv. Juozapo parap. auditorium,

sveikino
Brockton, į

II

Antanui
Hartford Šv. Trejybės parap.

Balsiui ir

IŠ MŪSŲ PADANGĖS

Starlings ir apsigyveno

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

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

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

60 Ellsworth Si. 
Worcester, Mass

Telefonas
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RcU, 

Sovth Boston.

PHON^
So. Boston 

22»
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tensyvi kooperacija tarp 
Jung. Valstybių ir Sovietų 
Unijos, ir Didž. Britani
jos ir Kanados pasidaro 
reikšminga. Transportaci- 
jos atžvilgiu, Alaska yra 
labai atsilikusi, nėra gerų 
kelių. Yra padarytas su
manymas grandioziškos 
skalės, kuris sujungtų A- 
laską su Buenos Aires nuo 
Fairbanks Alaskos, per 
Kanadą, Jung. Valstybes, 
Meksiką ir Centrinę ir Pie
tinę Ameriką. Šis sumany
mas gali įvykti faktu grei
toj ateityje. Apie 11,000 
mylių proponuotas “Pan- 
American Highway” jau 
dabar galima vartoti. Dau
guma to kelio bus per A- 
laską, ir pagal “defense 
needs construction” grei- 

’ tai statoma. Šiuo metu jau 
buvo pareikštas dėl išmeti- -ra susisie^imas nuo Seat- 
mo pinigų tokiems pirki. tie ligi Hazelton, Kanado- 
mams. Nuo to laiko, vien ,^*....................... ..............
auksu iš Alaskos išimta 
šimtą kartų daugiau negu 
už ją buvo mokėta. Jos žu
vies industrijoj, mineralų 
rezursuose ir miškuose 
glūdi neapskaičiuotas tur
tas. i

Išskyrus aukso kasyklas, 
Alaskos išdirbimas ir ko
lonizacija labai pamažu 
vystosi. Nors keli tūkstan-malo-i .. ciai rusų tenai gyveno, ka
da Jung. Valstybės perėmė 

!n?-kta-.Alaską jie su savo ainiais 
jau seniai išnyko, ir šian- 

i gyvena apie
_ kurių 

daugiau kaip pusė yra in- 
dijonai ir eskimai. Nese
niai Valdžia vėl bandė ko
lonizaciją, norėdama pa
lengvinti bedarbių klausi
mą Jung. Valstybėse.

Pastaraisiais metais tam 
tikri asmenys iš Kanados 
ir Jung. Valstybių davė 
pasiūlijimą Alaską fortifi- 
kuoti. 1867 metais Rusija 
pardavė Alaską todėl, kad 
tais laikais ją tinkamai 
fortifikuoti buvo neįmano-

italui, mūs kuopos pirmininkė panelė 
ranki, J. Jenušonytė buvo išrinkta ir 
dirbo vėl apskrities pirmininke. Svei- 

Co., ir kinam Julijoną ir tinkime lai
mingos darbuotės. Atstovės 
džiaugiasi Waterburiečių 

Spalių 30, po pietų, vienas ru- niu vaišingumu.
sų tautybės vyras nužudė gele- r...........................
žine lazda kito vyro moterį, tri- ti, rengiant bendrus vakarus su 
jų vaikų motiną. Pats pasikorė, kitomis apskrityje kuopomis va-; jįena tenai
Sako buvę geri draugai. jaus laike. Į komisiją įėpo: pp. cn

-------------------- a m____ W,wV gyventųjų,

Vienam darbininkui, 
spaustuvas nukirto abi 
aukščiau riešelių. Jis 
Plume & Atwood Mfg. 
buvo žymus bovlininkas.

Sako buvę geri draugai.

Kai kurios dirbtuvės pastarai
siais laikais atleidžia darbinin
kus ir sumažina savaitės darbo 
valandas. Tas įvyksta iš prie
žasties stokos įvairių metalų, 
ypatingai vario.

Valdžia, nenorėdama, kad 
pritruktų metalo dėl apsigyni
mo darbų, paėmė jų kontrolę į 
savo rankas.

Dirbtuvės, kuomet turi užtek
tinai valdžios užsakymų, tuo
met dirba pilną laiką ir viršlai
kius. Kuomet užsakymai suma
žėja, tuomet būna priversti at
leisti darbininkus ir likusieji 
dirba trumpesnes valandas. Dėl 
kitokių darbų negali gauti me
džiagos.

Keletas metų atgal iš kažin 
kur atskrido negeistini paukš
čiai 
miesto parko (City Green) me
džiuose.

Dėl jų nešvarumo parko vir
šininkas įvairiais būdais mėgi
no juos išbaidyti, bet nei kaip 
negalėjo.

Dabar nusprendė juos iššau
dyti. Sako jau išmušė keletą 
tūkstančių. Pamatysime ar šį 
kartą pavyks juos visiškai iš- 
naikyti.

O. Valinčienė ir A. Tamošaitie
nė.

Į susirinkimą atsilankė klebo
nas kun. M. Pankus. Pasveiki
nęs paliko tikietų platinimui 
dėl rodomos filmos ‘The Eternal 
Gift’, kuri bus rodoma lapkričio 
20, 21, 22, 23 d. d. H. Bushnell 
Memorial Hali, Hartford, Conn. 
Filmoje vaizduoja šv. Mišių at
našavimą. Parapijos veikimo 
komisija pareiškė, kad darbas 

, visur sklandžiai eina, savaiti-Dr. ir ponia M. J. Colney, sek-... . mai parengimai sėkmingi. Ruo-madienio vakare, suruošė savo 
namuose išleistuves ponui Pra
nui Katiliui, LRKSA generaliam 
organizatoriui. Ponas Katilius 
darbavosi mūsų tarpe LRKSA 
reikalais per pereitą mėnesį. 
Čionai jis palieka daugelį drau
gų, kurie jo nepamirš Jis šią 
savaitę išvyksta į Chicagą dar
buotis tarp lietuvių.

Dalyviai išleistuvėse buvo šie: 
p. M. Povilonienė, pp. J. Ra

kauskai, pp. K. Gluodeniai, pp. 
P. Baniai, Dr. ir p. M. J. Colney ?— T(Aukštikalniai)

~ .... . - X. ir linkime sulaukti auksinio ju-Dorma ir Mare Gudiškaite, Ona .... ._ •• < bnicjaus.Bogusyte, Anastazija E. Pet- 
rauskaitė, Juozas Vyšniauskas, 
Jadvyga Stulginskaitė ir p. Pra
nas Katilius. Rap.

MIRTIS
Spalių 23 dienos naktį rado 

negyvą prie laiptų Liudviką Po- 
vilenskį. Velionis buvo 47 m. 
amžiaus, LDS 5 kp. narys ir pa
saulinio karo veteranas. Paliko 
nuliūdime žmoną, gentis ir 
draugus.

Palaidotas iš Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčios spalių 27 d. 
1941 m. J. TotUas.

Vieną naktį policininkas pa
gavo jauną vyruką, kuris, išmu
šęs langą akmeniu, norėjo ap
vogti valgomų daiktų krautuvę 
($1,00 Market).

Vėliau pasirodė, kad “vyru
kas” buvo 20 m. amžiaus mer
gaitė, apsirengusi vyriškais rū
bais. Net ir plauk 
riškai apkirptai

’ • >1

Alaskos kasyklų statisti
ka parodė, kad 1940 m. 
auksu buvo išimta daug 
daugiau negu kada nors, 
išskiriant pirmiausius 
“boom” metus. Irgi, tokie 
svarbūs daiktai kaip plati
na, skarda, antimonija, 
merkuras, sidabras ir ang
lis, elementai naudojami 
apsigynimo reikalams, bu
vo išimti tais metais.

Iš militarinio taško žiū
rint, Alaska yra svarbioj 
vietoj Pacifiko apsigyni
me. Aleutian Salos randa
si tiktai kelios mylios nuo 
Sovietų teritorijos. Kelios 
iš šių salų yra apie 700 my
lių nuo Japonijos šiaurinės 
laivyno bazės ties Horo- 
musniro. Irgi, vėl iš mili
tarinio taško žiūrint, Alas
ka yra arčiau Europos 
kontinento (per šiaurės 
Ašigalį) negu kita dalis 
Jung. Valstybių.

Kadangi oro kontrolė 
vystosi greitu tempu, skri
dimai į Europą šiuom keliu 
yra numatomi, aviacijos 
ekspertai pareiškia.

mai visa tai pakeitė. Una- . Tai«‘' remtas šio nau- 
laskoj, Kodiakoj ir Sitkoj, £ susipratimo tarp Jung. 
Jung. Valstybių Laivynas Valstybių, Didžios Bntani- 
jau dabar padidina oro, J“ lr Rus«°3 Sal1 butl dA“ 
submarinų ir antrųjų (se- džiausiąs išvystymas A- 
condary) laivyno bazes ir lankos istorijoje. FLIS. 
tam įvykdinti jau yra išlei
sta 10 kartų daugiau negu 
Sek. Sewardas užmokėjo

siamasi prie metines parapijos , ...... ,., . f , . . , ... ma. Bet moderniški įsradi-vakarienės, kuri įvyks gruodžio 
paskutinio šeštadienio vakarą.

Pereitą sekmadienį ponai A. 
J. Buranauskai, iškilmingai 
šventė savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktuves. Jų in- 

Įtencijai buvo atnašaujamos iš
kilmingos šv. mišios, pp. Bura- 

’ . nauskai yra tik keli metai čia 
, atvykę iš Chicagos apsigyveni
mui. Patys visuomet dalyvauja 

^ ... ir gražiai remia katalikišką nai), pp. P. Vaši- . . .„ . " ... _ veikimą. Sveikinam jubiliejatusSylvia Povilionyte,'.... , _.....

NE* BRITAM, CONN.

T.M.

N. Y. — Lithuanian Relief Fund 
yra mažos tautininkų grupelės 
fondas. Lietuviai katalikai turi 
Lietuvai Gelbėti Fondą. Taigi 
susirinkimo aprašymas netilps.

Phone 1181

A. P. KARLON AS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

J. K. M., Los Angeles, C ai.— 
Tamstos pastaba dėl tilpusio 
Virginijos atstovo Woodrum 
pareiškimo “Darbininke” ne-' 
tilps. “Darbininko” bendradar-' 

i įvyksta L. Vyčių 29 kuo- j t>iai ir skaitytojai žino, kad ko-1 
pos metiniai šokiai, kurie tęsis munįzmas yra didžiausia pa-' 
nuo 9 iki 2 vai. Gros Maywood. sauijo pabaisa, bet ir nacizmas 

1 Manor orkestras. Tikietai 55c. mažai kuo skiriasi nuo komu-' 
nizmo. Taigi smerkdami komu-' 
nizmą, negalime užgirti naciz-' 
mą, kuris veik yra lygus komu-' 
nizmui.

Kaip negalima smerkti visų 
vokiečių dėl nacių žiaurumo,; 
taip negalima smerkti visų rusų 
dėl komunizmo barbariškumo. 
Rusijos komunizmo vergai lau
kia išsilaisvinimo dienos, kaip 
ryte saulės užtekant. Krikščio
niškas pasaulis turi „pagelbėti

NEWARK,N.J

Lapkričio 8 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 180 New York 
Avė.,

Lapkričio 9 d., šį sekmadienį, 
šv. Andriejaus parapijos salėje, j-------- -------------------------- -----
tuojaus po Mišparų, prasidės Komitetas kviečia visus vyčių 
kortavimo bei bingo žaidimol draugus dalyvauti. Kviečiami 
vakarėlis, kurį rengia sąjungie-| vyčiai ir iš tolimesnių kolonijų, 
tęs. Bus laimėtojams įteikta! Komiteto pirmininkas P. Pod- 
gražios dovanos. Galintieji ma- gaiškis. K. V.
lonėkite atsilankyti. SąjungietėsĮ 
taip pat pavaišins skaniais už
kandžiais ir gėrimais. 

Pereitą pirmadienį, vakare, 
bais. Net ir plaukus turėjo vy- sąjungietės. turėjo mėnesinį su- 

v- girinįijną, ki^iaine buvo išklaū- 
v syti įvairi^* komisiją. praneši

mai. Atstovės iš Conn. apskr.! 
metinio suvažiavimo išdavė ra
portą, kuriame pranešė, kad

300 vietas sunkvežimių vai- 
i tirui!# člflveršT gavo 

padidyti algas 5 centus į vai.

Redakcijos Atsakymai

Studentui M. A. — Tamstos 
korespondenciją gavome. Ačiū. 
Gaila, kad nepasirašėte be sla
pyvardžio savą tikrą vardą. Ne- 

, žinodami jūsų vardo, korespon- 
•, net alpinsime--------------

p. Petrui Lotai, Amsterdam,

rusams nusikratyti komunizmo, Leon Henderson, Kainiį 
kaipo didžiausio* pasaulio pa- kępt'rtles Administrato- 
Į*1.306' J* tu° P*čiu >W1 rius. rūkydamas cio-ara -h-įsigalėti nacizmui, kinis taip, t , . \ J r:v c.
pat yra krikščioniško pasaulio atsakinėja eilę klausimų 
priešas. jam patiektų sostapily.




