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Antradienį, lapkričio 11 
d. minime Paliaubų dieną. 
Toji diena skiriama pa
gerbti kareivius, žuvusius 
jiereitame pasauliniame 
kare.

Prez. Rooseveltas savo 
deklaracijoj pareiškia, kad 
“... Lapkričio 11 d., 1918 m. Prezidentas _________
paliaubos atžymi sekmin- pasakė kalbą Tarptautinės 
gą karo užbaigimą, kuris Darbo Konvencijos atsto- 
neužginčijamai išgelbėjo vams. Jis tarp kitko pa- 
demokratijas nuo imperia- reiškė, jog “Amerikos gy- 
listinio užkariavimo...” ; ventojai pareiškė neribotą

Prezidentas ragina tą nusistatymą, kad turi būti 
dieną iškilmingai paminė- laisvas pasaulis. Prieš šį 
ti, kad tauta būtų daugiau nusistatymą nė paskyras
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prisirišusi prie žmonijos• v

TURI BŪTI LAISVAS 
PASAULIS — 
Prezidentas

Washington, D. C., lankr.
10 — Pereitą penktadienį

> Rooseveltas

laisvės pagrindų ir gynimo laikys’’, 
mūsų ateities.

Po 23 metų Jung. Valsty
bės vėl pašauktos ginti de-j 
mokratiją pasaulyj. Šių 
dienų karas daug kuo ski
riasi nuo pereito pasauli
nio karo. Šiais laikais iš 
pasaulio valstybių vadų 
reikalaujama daugiau rim
tumo ir sumanumo apsau
goti pasaulį nuo tų dviejų 
pasaulio pabaisų — komu
nizmo ir nacizmo, kurie 
dabar kaujasi už pirmeny
bę.

Demokratinės valstybės 
yra įtrauktos į tas kauty
nes. Jung. Valstybės taip 
pat yra jau dalinai šio ka
ro sūkuryje.

Paliaubų dienoje karš
čiau pasimelskime, kad 
Dievas atitolintų karą ir 
grąžintų pasauliui taiką.

Melskimės, kad ir mūsų 
senoji tėvynė Lietuva at
gautų laisvę ir nepriklau
somybę.

asmuo, ne grupes neissi-

Prezidento kalbos klau
sėsi 250 atstovų, kurie ats
tovavo 33 tautas. Jis svei- 

Į kino visus dalyvius, o ypač 
pavergtųjų kraštų atsto
vus, ir pažadėjo Jung. Val
stybių paramą.

“Amerikos darbininkai 
gerai žino, kas jų laukia, 
jei Hitleris laimėtų. Todėl 
jis žino, kad savo darbu jis 
turi suteikti paramą Ang
lijai, Rusijai ir Kinijai 
sako prezidentas.

Nesenai veik visose vo
kiečių užimtose žemėse 
buvo prasidėjęs teroras 
prieš vokiečius. Dabar apie 
tai daugiau nebesigirdi. 
Teroriniai darbai sustojo 
tur būti dėlto, kad pasiro
dė, jog jais neatsiekiama 
pageidaujamų rezultatų.

Nuo to laiko, kai prasi
dėjo propaganda už Ame
rikos įvėlimą į karą, Ame
rikos katalikų spauda aiš
kiai stojo prieš karą. Tam 
reikalingus pareiškimus y- 
ra padarę kandinolai, arki
vyskupai ir vyskupai. Ne
senai Amerikos katalikų 
dvasiškijai buvo išsiunti
nėtas paklausimas ar pri
taria Amerikos kišimuisi į 
karą. Iš atsakymų pasiro
dė, kad 91 nuoš. stoja prieš 
Amerikos kišimąsi į karą.

Rodos, tai tik milžiniš .o ilgumo vamzdžiai (pipeline), bet tikrumoje,

i”,

GELEŽINKELIEČIU 
STREIKAS 

GRUODŽIO 5

jos 
teikia daugeliui kraštų gy rybes pajėgumą. Šiame vaizde matomi vamzdžiai, iš
sitiesia guli iš Irano į Vidu žemio jūrą, kur britai triuškino prancūzus dėl Siri
jos neištikimybės britams. Šiais vamzdžiais plaukia upė aliejaus, kuris taip rei
kalingas karo motorizuoto ns kolonoms. Panašių aliejaus vamzdžių siekia ir na
ciai Kaukaze. Gi šiandien panašiais vamzdžiais pradės plaukti 
Portland, Me. į Montrealį.

Marianapolis Prieš 
Brockton Amateur 
Atletic Association

gasolinas iš
*

Popiežius Už Taiką Pasaulyj
TURI IŠSIŽADĖTI ŠIL

KINIŲ KOJINIŲ

Chicago, III., lapkr. 10 — 
A. F. Whitney, Brother- 
hood of Railroad Train- 
men unijos pirmininkas, 
praneša, kad jo vadovau
jama organizacija ir ketu
rios kitos didelės unijos 
paskelbs geležinkeliečių 
streiką gruodžio 5 d. Sako
ma, kad į streiką išeis apie 
350,000 darbininkų.

Darbininkai reikalauja pamatyti savuosius spor- 
pakelti aigas 30 nuošimčių, tininkus žaidžiant football. 
UŽMUŠĖ4KAREIVIUS, vauti^ ViSiemS daly'

SUŽEIDĖ 11 I-------:------------------------------
Rockhill, S. C., lapkr. 10,! JUNG. VALSTYBES PASKYRĖ 

BILIJONĄ DOLERIŲ RUSIJAI

Vatikano Miestas, lapkr.
10 — Vakar Jo šventenybė 
Popiežius Pijus XII per ra-

New York, lapkr. 10 — dio kalbėjo į Chile’s Tauti- 
Donald M. Nelson, Pirme-jnio Eucharistinio Kongre- 
nybės Teikimo ir Pristaty- so dalyvius ir visą pasaulį,

Brockton, Mass. — Ant
radienį, lapkričio 11 d. 
(Paliaubų Dienoje), 2 vai. 
po pietų Keith’s — Brock
ton High School Field Ma- 
rianapolio Kolegijos foot
ball komanda žais j__. 
Brockton Amateur Atletic i vakarr kalbėdamas per ra- ^ taikos pasaulyj, ir kad 
Association komanda.

Stalinas Pasigenda Antro Fronto

SU' mo tarybos ^Rektorius, pareikšdamas viltį sulauk-;

dio, pareiškė, kad “jeigu Chile’s kraštas apsaugotų
* *-*-r*  ̂v v***» *«* v ** v *******Mra 7*7 ----------- */ O # •

' Lietuviams bus proga vėl mes neišmoksime gyventi tikybą nuo klaidingų dok-
be elektrikinių refrigera- trinų, nemoralybės, neti- 
torių ir šilkinių kojinių, tai kėjimo ir atgimstančio pa
mes galime netekti pagrin
dinių demokratijos teisių”, j

4,500,000 Vokiečiu Žuvo Ryty 
Fronte - Stalinas

— Vakar naktį kariuome-' 
nės gasolino sunkvežimis' 
susimušė su kitu sunkve-! 
žirniu, kuriuo važiavo k a-i 
reiviai.
užmušta ir 11 sužeista . Už- pasinaudodamas 
muštieji ir sužeistieii ka- lease” įstatymu, 
reiviai vra 43-čios divizi- Sovietų Rusijai 
jos 103 lauko artilerijos 000,000 paskolą, 
regimento nariai iš Rhode, 
Island.

 «>

Washington, D. C., lapkr.
Keturi kareiviai 10 — Prez. Rooseveltas, 

“lend- 
paskyrė
$1,000,-' 

į
Į

J

NUŽUDĖ 300.000 
SERBU

gonizmo.
Popiežius Pijus XII su

teikė popiežišką palaimini 
mą Kongresui, Chile’s gy 
ventojams ir dvasiškijai.

Londonas, lapkr. 10 — 
Bolševikų revoliucijos su
kaktuvių išvakarėse, spa
lių 6 d., Sovietų Rusijos 
diktatorius Stalinas pasa
kė kalbą apie karą per 
Maskvos radio. Jis pareiš
kė, kad Rusija, kovodama 
“vieną kovą už laisvę prieš 
Vokietiją” ir jos sąjungi
ninkus, jaučianti trūkumą 
antrojo fronto Europoje, 
bet ‘‘Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių teikiama para
ma yra svarbi ir nuolatos 
didėja”.

Pasak Stalino, vokiečių 
nuostoliai rytų fronte ne
paprastai dideli. Nuo bir
želio 22 dienos iki šiam lai
kui vokiečiai netekę 4,500,- 
000 kareivių, kurių dalis 
užmušta, dalis sužeista ir 
dalis paimtų į nelaisvę, ir 
jei vokiečiai “nori destruk- 

' tyvaus karo, jie tikrai susi
lauks”, pridūrė diktatorius 
Stalinas.

“Naujoji santvarka jau 
sugrius bet kuriuo mo
mentu ir savo griuvėsiuose 
palaidos Hitlerį”, sako Sta- 

; linas.
Kadangi esą Hitlerio po

litika viską naikinti, todėl 
ir “raudonosios armijos 
politika yra sunaikinti vo
kiečius iki paskutinio vy- 
ro .

Stalinas prisipažino, kad 
Sovietų Rusija turi ma
žiau tankų ir lėktuvų, kaip 
Vokietija. Taigi be Angli
jos ir Amerikos pagalbos 
Sovietai negali atlaikyti 
Vokietijos puolimo.

“Mes nenorime užimti 
svetimų žemių. Pirmas 
mūsų tikslas yra išlaisvin
ti savąjį kraštą.

i

DELKO TURI PAKELTI 
MOKESNIUS?

Įvairios Amerikos pro- 
testentiškos sektos įvairio
mis progomis taip-gi pada
rė pareiškimus prieš Ame
rikos įsivėlimą į karą.

ANGLAI NUSKANDI
NO 11 LAIVŲ

Londonas, lapkr. 10 — 
Vakar Anglijos karo laivas 
ties Taranto nuskandino 
10 transportinių laivų ir 
vieną destrojerį. Anglijos 
laivas nuskandinęs kitus, 
laimingai pasišalino iš ko
vos lauko.

Londonas, lapkr. 10—Ju
goslavijos vyriausybė už
sieny] iš tikrų šaltinių su- 

Jung. Valstybių valsty- žinojusi, kad nuo karo pra- 
bės departamentas, dary- džios vokiečiai ir italai nu- 
damas pranešimą, pareiš- žudė virš 
kė, jog Stalinas šią pasko- Teroras tebevykstąs. 
lą priėmęs “nuoširdžiu dė-! 
kingumu”. 1

Suprantama, kad toki 
Amerikos parama sustip
rina Stalino rėžimą.

Jung. Valstybių

Washington, D. C., lapkr. 
10 — Jung. Valstybių iždas 
padavė oficialę priežastį 
Kongresui dėlko turi pa
kelti naujus mokesnius 
tarp $4,000,000,000 ir. 
$5,000,000,000 kitais me- 

300.000 serbų. tais- J- v- iždo departmen- 
ito viršininkai sako, kad 
žmonės turi perdaug pini
gų, ir todėl, kad išvengtų

• v

“Antras mūsų tikslas yra 
išlaisvinti pavergtuosius 
Europos žmones ir kad jie 
laisvai galėtų apsipręsii 
savąjį likimą be jokio už
sienio spaudimo jų vidaus 
reikaluose”, sako Stalinas.

“Mes visi esame už išlais
vinimą visų prispaustųjų 
žmonių iš Hitlerio Urani
jos”.

Taip kalba Stalinas da
bar, kada Rusija yra pavo
juje. Bet visi atsimena, y- 
pač Pabaltijo valstybių 
žmonės, kad Stalinas buvo 
pasižadėjęs nesikišti į Pa
baltijo valstybių vidaus 
reikalus, o dar rašalui ne- 
nudžiūvus pradėjo terori
zuoti tas valstybes, ir vė
liau visai jas pavergė. Tai
gi ar galima dabar pasiti
kėti Stalinui, kad jis išlai
kys savo žodį, savo pasiža
dėjimus’?

Beje, šį karta Stalinas 
krisim i nė, kad šis karas v- 
ra teisėtas ir jį turi palai
kyti visi laisvę mylį žmo
nės. Kaip žinoma, šis karas 
Stalinui ir kitiems Sovietų 
komisarams nebuvo teisė
tas prieš birželio 22 d. š. 
m., nes Vokietija nekaria
vo su Rusija, bet jis pasi
darė teisėtas tik dabar.

Stalinas pasakojo, kad 
Hitleris valdo pagrobtus 
kraštus neprisilaikydamas 
jokių dorovės dėsnių ir vis
ką vykdo žudynėmis bei 
grobimais. Nekitaip buvo 
ir Pabaltijo valstybėse, ka
da Stalinas jas valdė. Šim
tus tūkstančių išvežė į Si
birą, daug jų nužudė, daug 
nukankino, ir daug jų te- 
bekankina kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Raudonasis Stalinas bol
ševikinės revoliucijos su
kaktuvių proga pareiškė, 
kad Hitleris turėsiąs 
sprogti dėl savo paties pik
tadarybių. Stalinas taip 
pat turėtų pasižiūrėti į 
veidrodį.

Vichy, Prancūzija, lap- kas, 
kričio 10

I kad Vokietija planuoja į- neišsižadės 
kurti naują Pabaltijo vals- klausomybės. 
tybę, į kurią būtų įjungtos 
Lietuva, Latvija, Estija, 
didelė dalis Lenkijos, ku
lną buvo okupavę Sovietai 
į ir visa Baltgudi ja.

Vokiečiai nei nemaną at-'

t

Vokiečiai - italai iškraus-
|tė iš Slovėnijos į Jugosla- įnfiįacijos> tai turi gauti iš 

i viją 200,000 gyventojų, ku- žmonių ini , valstybės 
rie dabar neturi jokių pra- žmonių pinigų į valstybės
gyvenimo šaltinių. Jiems 
visiems gresia badas.

i • Vilniuje pradėti įvairių 
gatvių praplatinimo dar
bai.

Streikas Paraližuoja Laivyno
18 UŽMUŠTA. 40 SU
ŽEISTA TRAUKINIO 

NELAIMEIE

Pranešama, kad gali kil
ti generalis streikas dvyli
ka laivyno projektuose, 
San Diego, Californijoj dėl 
ginčų, kilusių tarp Ameri
kos Darbo Federacijos a- 
matninkų, laivyno ir pri
vačių kontraktorių.

AmerUos Darbo Federa
cijos viršininkai įdavė 
Jung. Valstybių laivyno 

tautų iš laisvinto  jus, kaip departmeptui pareiškimą, 
vilkas į avių ganytojus. kad jeigu kontraktoriai dovybę į savo rinkas.

Stalinas pasakė, kad jo 
pirmutinis rūpestis esąs 
išgelbėti Sovietų Rusiją, 
nuo fašistinio-pavojaus,; o 
po to išlaisvinti kitas tau
tas. Stalinas, taip tinka į

vilkas į avių ganytojus.

nepriims darbininkų rei
kalavimo pakelti algas 
$1.00 į dieną, tai darbinin
kai išeis į streiką, kuris 
sutrukdys $25,000,000 ap
sigynimo darbus. Streikas 
jau yra dvejuose projek
tuose.

Laivyno departmentas 
reikalauja,kad streikas bū- 

• tų atšauktas, o jei ne, tai 
laivynas pasiims darbų va-

o įgyvendinti
Pranešama, Pabaltijo valstybės 

savo

kitas, 
niekad 
nepri-

ATIDARĖ ALIEIAUS 
VAMZDI MAINE 

VALSTYBEIE
Portland, Me., lapkričio

Apskaičiuojama, kad ki
tais metais gyventojai tu
rės $15,000,000,000 dau
giau pajamų. Kadangi jie ------------------------- — _ ■ ■ *
daug ką negalės pirkti dėl steigti Pabaltijo valstybių 10 — Šiandien Maine vals- 

i įvairių suvaržymų, tai tu- nepriklausomybę, J \įvairių suvaržymų, tai tu- nepriklausomybę, kurią tybės gubernatorius, aki- 
i rėš daugiau atliekamų pi- panaikino Sovietų Rusija vaizdoje 100 atstovų ati-

pereitais metais. Vietoj to, darė pirmą aliejaus vamz- 
vokiečiai darą naują pla- dį, kuris yra nutiestas iš 
ną. :South Portland, Me. iki

kad turėtų galimybę Pirmiausia vokiečiai no- Montreal, Kanados, viso

Kenton, Ohio, lapkr. 10—nigų.
Vakar naktį, Dunkirke, 9 Be to, turi būti uždraus- 
mylios nuo Kenton, įvyko ta kelti kainas už produk- 
traukinio katastrofa, tus, L_2 7
Traukinys trenkė į kontro- pirkti produktus ir tie, "ku- ri prijungti prie Rytinės 236 mylių ilgumo, 
lės bokštą ir jį padegė, rie gauna pensijas arba "
Nuo 18 iki 23 žmonių už- kurių algos nekyla.
mušta ir 40 sužeista. Į -------------

Prūsijos Gardino ir Bals- Vamzdžio pravedimas už- 
togės apskričius. ėmė 142 dienas ir kainavo

Naujoji Pabaltijo vals- $8,500,000. Aliejus bus ve- 
tybė būtų sudaryta iš Len- žarnas iš Pietinės Ameri- 

I kijos iki Lietuviškos Bras- kos uostų Esso kompani- 
tos ir Prepeto pelkių, įi- jos tankeriais į South 
mant Baltgudiją, Minsko, Portland, Me., iš kur bus 

vamzdžiu į 
apgadinta vo ir Bobruisko apskri- Montreal, Kanada.

___ _____________' Sakoma, kad užims sep- 
‘ . I stybė turėtų apie 20,000,- tynias dienas traukti alie-

kininkų. ’ Vaikai esą tarp 6į •Vilniuje įrengta ve te- 000 gyventojų. ii”. kol jis pasieks Montre*
ir 9 metų amžiaus^ 'rinarijos kliųiką. , I Planuoti yra vienas daly- alį.

i ' r__ _
SUDEGINTA DAUG

• Skelbiama, kad Lietu- NAMŲ
vos Raudonojo Kryžiaus 
delegacija netoli Minsko 
suradusi pas vietinius ūki- ro veiksmus Vilniuje buvo Plotsko, Vitebsko. Mogile- traukiamas 
ninkus 7 lietuvių vaikus._ o____  _ __ 7__ _ - __ r
kuriuos ‘bolševikai, prieš 259 namai. Nuostoliai šie- čius. Naujoji Pabaltijo vai-[ 
bėgdami^ išsivežę iš Drus- kia 20 milijonų rublių.

• Skelbiama kad per ka-’

sugriauta ar

r T'
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tikrų vitaminų maiste sto 
kojant (tuberkuliozas, ma

LIETUVOS NACIONALISTAI SIEKIA NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS PRIPAŽINIMO. 

Pakorė už slėpimą žydų turto. Vokiečių teismai.

Lietuvos nacionalistų

Rašo — Mokytoja
Saliomė Juozelėnaitė

Vitaminai randasi labai kpasi
mažam kieky augalų ir gy-:

Žmonės ir gyvuliai gauna nuo normalios ei-
I • t . • • •

taSr' Šū “raviktotu veda Prie sutrikimo. Vie-

Berlynas, lapkričio 10 d.i Vilniaus komisaro įsaky- 
(dr. Ancevičiaus radiogra- mu amnestuoti Vilniaus 
ma “Draugui”) — Įkandin prieš kurį laiką suimti ko- 
karo žygių, vokiečiai Rytų munistai. 
erdvėje stengiasi visose Pakartas už slėpime? 
srityse grąžinti gyvenimą .
į kiek galima normales- Deutsche Zeitung im Ost- 
nes sąlygas. Tuo tikslu ša- land rašo, kad Vilniuje už 
lia vietos teismų Lietuvo- pagrobto žydų turtų slėpi- 
je, Latvijoje ir Estijoje mą viešai Katedros aikštė- 
Reicho komisaro patvarka je tapo pakartas (atrodo 
atatinkamomis kriminali- jog radiogramoje sakinys 
nėms byloms ir toms civi- nebaigtas. Red.). 
linėms byloms, kuriose __
Volksdeutschas įvesti pai*tija paskelbė savo įsta- 
vokiečių teismai. !tus įr jos vacįas Verbickas

Tvarkoma ir piniginių pasakė per radiją kalbą> 
siuntų ir atsiskaitymo už kurios turinį prisiųsiu ry- 
gautas iš Reicho prekes toj 
Ostlande reikalas.
Galima siųsti 1,000
Markių

Kiekvienas gyventojas bos _  _ _______
gali iš Ostlando pasiųsti Mariampolėj “Naujoji Ga- 
Reichan be leidimo iki dyng” yra paskelbusi Bly- 
1,000 markių. Siunčiant pi- no> alias Vetusius, progra

minį straipsnį, kuriame 
pareiškiama, kad naciona-

. | I J ■ | ---------------- -----------------

’ vaikai apserga kseroftal- 
mija, t. y. chroniniu akių 
blakstienų uždegimu. Toli
mesnėj šios ligos eigoj pa- 

, sireiškia akies išdžiuvi- 
| mas, epiteliaus pranyki- 
įmas, net akies obuolio pil- 
! na rezorbcija ir visiškas 
' apakimas. Seniau gavė
nios ir šiaip ilgų pasninkų 
metu pas suaugusius atsi- 

.v, . i ,. - rasdavo taip vadinamas
________ __ 6J-^els,k,akokl° nofa °rgano "nakties” aklumas. Kada 
vulių kilmės produktuose.:funkcijos anomalija (nu- įmongs vgj normaliai pra- 
Žmonės ir gyvuliai gauna •tnpimas nuo normalios ei- įgjavo vajg 
vitaminų su maistu ir pa- !80a>> bendrai organizmą ta ano 
šarais. Su suvirškintu veda Prie sutnkuno- Vle’ C_.„ Z. ”_____ ________
maistu kraujo dėka rita- noki au?alai. ir Produktai joje masiniai vaikai sirgo 
minai patenka į gyvulio natun vitaminų. Tam kseroftalmija 

ir i riebalų stokos
augaluose^ ir maisto me-^amas užsieniui. Blokadai 

.sviesto eksportą sulaikius,

gyti pieną, svie- 
omalija pranyk

davo. D. Karo metu Dani-

w z
Siekia Nepriklausomos 
LietuvosI ,

Be nacionalistų vado kal- 
partijos leidžiama

nigus už prekes reikia lei
dimo. xx«.vx

Generalinis vokiečių ko- lįg^į lietuviai siekia nepri- 
misaro įsaku profesinėms kiausomos Lietuvos vals- 
sąjungoms paskirti vedė- ty^s iš Reicho ir Fuehre- 
jai ir centro biuro skyrių rio pripažinimo. 
vadai.
k b. . - «. ; Lietuvos nacionalistų
Aukos vokiečiams ! partijos jaunimo vadu y-

Paskirtasis profesinių ra Jurkūnas. (Berlyne Jur- 
sąjungų prezidiumas susi- kūnas buvo prie aktyvistų 
daro iš pirmininko Oskaro 
Urbano ir narių: Kazio Že- 
meckio, Jono Mickio.

Švietimo tarėjo įsakymu
Lietuvos mokyklose ren
kamos vokiečių kariams 
aukos.

partijos Škirpos reikalų 
vedėjas. Red.). Lietuvos 
nacionalistų jaunimo or
ganizacija vadinasi Vyčiai. 
Organizacija nori apimti 
jaunimą nuo 7 iki 21 metų 
amžiaus.

Hitleris Iššaukia Jung. Valstybes
Jis Įsakęs Laivynui Šauti

Berlynas, lapkr. 10 —Vo
kietijos diktatorius Hitle
ris, atsakydamas prez. 
Rooseveltui dėl jo kalbos 
Laivyno Dienoje, pareiškė,' 
kad jis įsakęs Vokietijos 
laivynui šauti į Amerikos 
laivus, jeigu jie užpuls vo
kiečių laivus. Jeigu kurie' 
Vokietijos laivų viršinin
kai nesilaikys įsakymo, tai 
jie bus baudžiami karo tei
smo.

Hitleris pareiškė, kad 
“nežiūrint kaip ilgai ka
ras užsitęs, paskutinis ba
talionas karo lauke bus 
vokiečių”.

Jis pasakė, kad Rusija 
bus pasmaugta ir iššaukia 
Angliją pradėti invaziją 
vakaruose. Jo armijos, sa-

“gra- 
apsi-

savo

mėsą, riebalus, pieną ir 
liaukas (kepenis, kasą ir 
k.). Kepenyse ir kasoje vi- m
laminai laikosi, kaipo at- Todėl svarbu or-

su maistu negaunant) 
i ‘ 
! daug rūšių, ir kiekvienas 
■ iš jų gyvuose organizmuo- 

.. „ ... ... . , ; se atlieka svarbų uždavinį56-to Signalizacijos Corpuso kanai saliutuoja fo- ar kelig vieni skatina jau- 
tografui, laike manievrų, kurie įvyko Couth Carolina. no kūno augimą> palaiko 

tvarkoje nervų sistemos, 
virškinimo, vaisos ir kitų 
organų veikimą; kiti ap
saugo nuo rachito, skorbu- 
to, kseroftalmijos, beri
beri arba susirgus gydan- , , 
čiai veikia prieš šias ligas, “uskuI“»? kaulus’ 8amln’ 

Į Londonas, lapkričio 10—duodant atitinkamus vita-;danu slllnta “• energiją 
Anglijos premieras Chur- minus tam tikru maistu darbui atlikti * jshill pareiškė, kad jeigu „ grynus vitaminus pre-|būdami organizme, paža- 

■ Tunar X7qlcttrhzac tiiT*3c Iro._____ a._ _________i_______________:__ '

dasi tam tikruose vienuose
dėl tikrų 

, nes svies
tas buvo brangiai parduo-

sarga. Prireikus (vitaminų Sanizmui patiekti įvairų j prajėta jį daugiau vartoti
su maistu negaunant) Iniusul- Su kombinuotais 
skubiai* eina į orgamzmo Produktais gauname _dau-

savo krašte, ir vaikų kse- 
roftaimijos plitimas pavy-

apyvartą. Vitaminų yra Pau yita-n^nU> ir šiaip ko sustabdyti.
įvairesnių reikalingų mai
sto dalių: baltinių, anglia
vandenių (cukrus, krak
molas, celiuliosa, dekstri- 
nas), riebalų ir minerali
nių druskų. Patys vitami
nai kūno nestato ir energi
jos negamina, kaip pro
duktų riebalai, angliavan
deniai, baltiniai, druskos, 
sukurdami kūno riebalus,

šauti, kaip tik pamatys vo-l 
kiečių laivus. Ir aš įsakiau 
vokiečių laivams, kai jie' 
pamatys kur Amerikos.! 
nešauti tuojau, bet Kaip 
tik bus užpulti, gintis”, sa
ko Hitleris.

Hitleris vėl prisiminė a- 
pie tą žemėlapį, apie kurį 
kalbėjo prez. Rooseveltas, 
kuris esą pagamintas vo
kiečių, nurodąs Pietinės A- 
merikos padalinimą. Tai e- 
są “juokingas prasimany
mas”.

Taipgi jis padarė palygi-! jūrų, kada užėmė Yaltą,; 
nimą tarp Jung. Valstybių Krymo pakraštyj, 
ir Vokietijos.

Pažymėjęs Sovietų Rusi
jos didelius I 
liūs, kalbėjo apie Pabaltijo kuriuo Lietuvoje uždraus-ven0 Smetona ir šeima, 
ir Balkanų valstybes, ku- ta vartoti skystąjį kurą ¥aizdį ju0 padėjo šjo.

ko Hitleris, gali apginti 
Vokietiją ir visą Europą, 
nepaisant Amerikos 
sinimo ir didžiausio 
ginklavimo plano”.

Hitleris pakartojo
pirmesnį pareiškimą, kad 
visi laivai ir jų palydovai, 

į kurie veš karo medžiagą, 
bus* torpcduojami.

Kalbėdamas apie Vokie
tijos ir Sovietų Rusijos 
karą, pareiškė, kad “nie
kad jokia imperija nebuvo 
į taip trumpą laiką sutriuš
kinta ir sunaikinta, kaip 
šiuo laiku Sovietų Rusija”.

Sovietų Rusija nuo pra- 
. džios karo jau prarado 
. virš 8,000,000 žmonių.

“Mr. Prezidentas Roose- 
• veltas įsakė savo laivams

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
i “DARBININKAS”

f-• ’' : j x i A

366 West Broadvvay, South.Eįoston, Mąss.

Be vitamino A jauni or
ganizmai nustoja augę, tie
sėja, žmonės labiau serga 
džiova, plaučių uždegimu 
ir kitomis ligomis. Per aną 
karą visoj Vokietijoj pla
čiai siautė džiova nuo blo
go maisto. Žmonės valgė 
margariną ir kitus padirb
tus produktus. Po karo 
maitinimo sąlygoms page
rėjus, susirgimų nuošimtis 
žymiai sumažėjo. Gyvuliai 
taip pat jautrūs vitamino 
A stokai ir įvairiai nuo to 
apserga.

Įdomu, kas gi gamtoje’ Vitamino A daugiausia 
sukuria tuos įstabiai vei- randasi žuvies trane, svies- 
kiančius, medžiagose ne-'te, kiaušinio trynyje, jei 
matomus ir paprastu bū- ‘ karvės ir vištos gauna šiuo 
du iš jų neišskiriamus jun- vitaminu turtingus žalius 
ginius — vitaminus? Vita-1 pašarus, raudonose ir gel

tonose morkose, ourokuo- 
se, dygstančiuos miežių

»

Jung. Valstybės turės ka- paratų formoje. Kai kurios dina .ir reguliuoja visus jo' 
c?ii Tonnniio A ••• i _ i_ • _ __ j___ ^VVVDPS OTOCCSUS!riauti su Japonija, tai An- li&os labiau platinas tam'£*vybės Procesus! 

rrKin tnrvion rvnt no _ • __ _____ _____________ Trlr\mii V o c? rriglija tuojau taip pat pa
skelbs karą Japonijai.

SEVASTOPOLIS 
APSUPTAS

Berlynas, lapkr. 10

A SMETONA APSIGY
VENO GRAŽIAUSIOJE 

REZIDENCIJOJE

Chicagos anglų spauda 
paduoda, kad p. A. Smeto-

Praneša, į^d vokiečiai jau na įr geimą apsigyveno a- 
apsupo Sevastopolį, di- ristokratiškoje sekcijoje,
džiausį uostą prie Juodųjų būtent, Beverly Hills mū

riniame vienos šeimos na
me.

Chicago Tribūne, spalių
• Vokieti jos generalinis 19 d § m iaįdoje’įtalpino j kaiP žemiau matysime, 

karo nuosto-komisaras išleido įsakymą; tQ namo kuriame apsigy-: Tarptautiniai mokslo pri- 
nip Pabaltiin kuriuo Lietuvoie uždraus- A . - i..../ imto coVonti vitaminu Vir

rios dabar yra Vokietijos (pav. žibalą) kuliamoms 
okupacijoje. I mašinoms. r

Kur Bolševikai Išvežė Lietuvos

21,214 Asmenų Išvežta Į Tolimą 
Sibirą Ir Šiaurinę Rusiją

kį parašą.
“FROM LITHUANIA TO 
BEVERLY HILLS—

“It’s long “trek”, būt 
one that was negotiated 

jsafely by Antonas Smeto- 
' na, exiled president of Rus- 
sian - occupied, Nazi - re- 
occupied Lithuania. He 
and his family have moved 
into above brick bungalow 
at 2300 W. 109th to stay 
until homeland is again 
free”.

minai yra augalų kilmės! 
Tik reti gyvūnai savo kūne 
išdirba ir užlaiko vieną ki- grūduose ir k. Vitamino A 
tą vitaminą, tik retas vita
minas tepasigamina gyvu
lio kūne saulės ultra viole
tinių spindulių įtakoje,

J

imta sekanti vitaminų kla
sifikacija:

A — antikseroftalminis; žas 
ir augimo vitaminas,

B —antineuritinis (prieš- 
beriberinis) vitaminas,

C — antiskorbutinis vi
taminas,

D — antirachitinis vita
minas,

E — dauginimosi 
sos) vitaminas.
VITAMINAS A

Nuo vitamino A stokos 
maiste daugiausia maži

(vai-

atsarga organizme ilgiau 
laikosi (netirpsta vande
ny, tik riebaluose), jis net 
gali būti perduodamas pa
veldėjimo keliu iš motinos 
į vaiko organizmą. Sukon
centruotas vitaminas A y- 
ra preparatų formoje. Ma- 

jo kiekis, miligramo 
dalis maisto duoklėje pa
tenkina organizmo reika
lavimus tuo žvilgsniu. Vi
tamino A perteklius gyvū
nams yra kenksmingas ir 
net nuo to ištinka juos 
mirtis. Senai yra pastebė
ta, kad vidutinės žuvies 
riebalų (trano) porcijos 
geriau gydo atitinkamą li
gą, negu labai didelės duo
klės.

(Bus daugiau).
(“Naujienos” talpina laišką Lokaši ..................... 250i
iš Lietuvos, kuriame paduo- Kotlas, Gorkovsko .... 3600 _________
da išvežtųjų lietuvių sąrašą), Makat, Orenburgo gele- | Dienraštis “Draugas” ra
jūnas, Rugsėjis - Iš

» B^ltjos vmybi^ So, S‘«?belsk> .^SCkkY°r
vietų Rusijos gilumas NK-'P0"^“ geležinkeliais,
VD (Sovietų vidaus reika-lsvezta P^"\aSmeK,ft9
lų komisariato) sąrašu nų-g1^”^. 6302
matyti, kad Lietuvos trem
tiniai išvežti į šias vieto
ves:

Omsko geležinkeliais, iš
vežta žmonių į stotį:—
Karasuk ........
Slavgorod .....
Kulunda........
Kupino ........
Čistozernaja .. 
Burega ........
Bijsk, Tomsko 
Barnaul ......
Aleisk............
Rubdovka ....
Jezd-Zonalnyj 
Začalnovo 
Vajunovo 
Pobiedim 
Pospielicha
Povalicha ..Ji....'.
Šipunovo .......

šo:
I “Chicago, III., lapkričio 4 
į d. — Vakar vakare “Drau
go” redakcijai vizitą pa
darė Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona. Ponas 
Smetona trumpai apžiūrė
jo “Draugo” įstaigą ir pa
sikalbėjo su redakcija”.

Ką jis ten kalbėjo “Drau- 
Viso žmonių išvežta 21,214 gas” nepaduoda.

i Medvežja Gora, Kirovo 
geležinkelis, išvežta 
kriminalistų

v •

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

50c.

1196i
30c.

15c.
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. 330
710 

. 150 

. 100
100
150

3940
1970
. 645(Vokietijos kariuomenė vėl 
. 402'atnaujino kovą Leningra- 
. 150 do fronte. Sakoma, kad vo- 
. 75, kiečiai nori užimti Lenin- 

_ ^Suomiai 
:ajp lauko 
•nte.

145į Vokiečiai taip pat pa- 
2101 siuntė daugiau kariuome-

Leningrado Fronte
Londonas, lapkr. 10 —

125 gradą pirm negu ^Suomiai 
100| išsitrauks iš k: 
200'šiauriniame fron

nes ir karo reikmenų į 
Maskvos frontą.

Leningradas liepsnose.
Smarkūs mūšiai tebeina 

Kryme. £

• Per Kauno radiją buvo 
skaityti estų poeto Alekso 
Rannito eilėraščiai i apie 
Lietuvą vertimai.

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 ......

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakaitėlių, 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: "lityr- 
sime paskui”. “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina .....    „.......

15c.

25c.

30c.

15c.

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS" . ^.1

366 W. Broadway, o. So. Bosipn, Mass.
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Stalino Apvalymo Vajus
Stalinas dažnai daro komunistų partijos 

“čystką" bei valymą. Dabar užsispirta jį patį 
nuvalyti. Neįmanomas tai uždavinys — toks 
pat, kaip kad juoduką-nigerį nubaltyti. Dėk ant 
jo odos baltos košės kiek tik telpa, o už poros 
dienų bus juodas kaip buvęs. Su Stalino prausi
mu toks pat rezultatas. Laikinai iš meškos jis 
virto avinėliu, kurį nekaltai puolama ir drasko
ma. Bet tegu tik, Anglijos ir Amerikos padeda-į

i

ma. Bet tegu tik, Anglijos ir Amerikos padeda- Iškraunami didžiuliai muilo šmotai, kuriuos nu
mos, nusikratys pavojaus ir atsistos ant kojų, siveže amerikiečiai į Icelandą, nenaudojami prausimo- 
tada vėl užgiedos savo "dainą be galo" — apieisi- bet Juos Panaudoja karšto vandens geyseriams at- 
pasoulinę revoliuciją. Tuomet ir jo šelpėjoms faivintL Kal J!"eta plytą mull° ‘ '
be valytojoms teks visur graibstytis pagalbos, išsiliejimas.
kad baltai nudažyta meška juos nesudraskytų, j---------------- ——--------------------------------------- --------

Tą moralinį “voždiaus" prausimą atlieka 
jo pakalikai Maskvoj, gi jų sėbrai spausdina 
anglų kalboj pagamintas tam tikslui brošiūras 
ir jas platina tarp Amerikos gyventojų. Brošiū
ros ruošiamos dideliausiu žiauriam diktatoriui 
prisilaižymū. Leninas ir Stalinas, Stalinas ir Le
ninas ir — daugiau nieko. Stalinas genialus or
ganizatorius, administratorius ir net kariuome
nės vadas. Civilinio karo metu jis apgynęs Le
ningradą, supliekęs Judeničą, Denikiną, Kolča- 
ką, Vrangelį, Skoropadskį, Petliūrą, Škūro ir tt. __
ir tt. Gaila, kad visi gerai pamenam, jog tikruo- litiniai įvykiai lekia nepa- šfose aplinkybėse tad ten 
ju raudonosios armijos organizatorium ir jos prastu greitumu, šiuo ne-^ka kalbėti tik apie ben 
vyriausiu vadu buvo Trockis. Jis įsigijo tiek 
prestižo, kad vienu laikotarpiu net patį Leniną 
buvo nustelbęs. Ne kas kitas tik Trockis organi
zavo Leningrado apgynimą, gi jo planus ir įsa
kymus vykdė buvusis caro generolas Bonč- 
Bruevič. Kituose frontuose pasižymėjo Bliucher, 
Budennyj, Si vers, Smilga, Tuhačevskij ir daug 
kitų partizanų vadų. Apie Staliną tik tiek žino
ma, kad Trockis norėjo jį visiškai iš fronto paša
linti, nes kur tik Stalinas vadovauja, ten viskas 
esą gramozdiškai supainiota. Leninas turėjo 
panaudoti visą savo iškalbą Trockio nepasiten
kinimui kiek sušvelnyti. Stalinas, žinoma, tą vis
ką vėliau prisiminė ir padarė atitinkamą su 
Trockiu sąskaitą. Savanausdiški Stalino "nuo
pelnai" glūdi tame, kad sugebėjo įsistiprinti 
valdžioj kaip tik tuo metu, kada Trockis buvo 
užimtas civilinio karo reikalais. Po karo demo
bilizavęs raudonąją armiją, Trockis manė turįs 
tiek garbės ir prestižo, kad Leninui mirus, pa
liks jo vietoj sovietų diktatorium. Apsiriko. Sto
jęs politinėn kovon, jis tuojau pastebėjo, kad 
Stalinas užkirto jam kelią, nes būdamas parti
jos sekretorium, visas įtakingas sovietuose vie
tas apstatė savo pakalikais. Trockis kovą pra-Į 
laimėjo ir buvo ištremtas į Konstantinopolį. ■ 
Vien buvusio vado prestižas išgelbėjo jį nuo 
paprasto staliniško likvidavimo, t. y. sušaudy
mo.

Kazys Pakštas

Lietuvos Vadavimo Uždaviniai

niją. Mes esame negausin
ga tauta, ogi mūsų laisvės 
priešai dideli, išgudrėję ir 
įtakingi, nesiskaitą su jo
kiomis priemonėmis, šiose 
miližinų kovose Lietuvos 
jėgos yra permažos kad 
jos vienos realizuotų mūsų 
laisvės troškimus. Tad 
turime netiktai suburti vi
sas lietuvių jėgas išeivijoj, 
bet ir apsukriai jieškoti 
Lietuvai gerų draugų kito
se tautose. Be to, turime 
derinti savo tikslus su ki
tų pavergtųjų tautų tiks
lais, kad kartu visiems pa
lengvėtų sunkioji našta. 
Turint tai galvoje Lietu
vos vadavimo kova tektų 
suskirstyti į tris pamati
nius frontus.

1. Vidaus frontas lietuvių 
vienybė.

2. Amerikos frontas — 
jieškojimas draugų ame-' 
rikiečių tarpe.

3. Europos frontas —
Lietuvos interesų suderi-ti vadovaujančias pozicijas 
nimas su pavergtų ar nu-j atstatytoje Tėvynėje, 
skriaustų kaimynų intere-Į Bus ten naujų idėjų, nau- 
sais- Į jų programų ir daug senų

nesutarimų bus užmiršta. 
Ir mūsų demokratinė pa-

Kai daug tūkstančių ge- reiga bus greit išmokti 
riaušių lietuvių žūsta ko- juos suprasti, prie jų prisi- 
vose, kankinasi Rusijos įderinti, bet ne jiems vado-

! kalėjimuose ir koncentra- 
; ei jos stovyklose, kenčia iš
trėmimą ir žiaurų panieki
nimą, o pilni trys milijonai 
kenčia badą, skurdą ir bai
mę, tai apie partijų prog
ramas ir senus vaidus kal
bėti yra ne tik tuščia, bet 
ir nuostolinga. O vis dėlto 
ir šiose, aplinkybėse pasi
taiko truputis žmonių su 
kietomis avinų galvomis; 
net artimų savos tautos 
žmonių tragedija jų dar 
nejaudina. Į save susikon- pimo bei jėgos neįsivaiz- 
centravę iš senos piktybės duotinai sunkiems atsta- 
jie pasidarė amžiną sportą, i tymo darbams krašte, kur

Daugelis šį karą vis dar iš pelenų ir griuvėsių ne
nori prilyginti prie 1914-18, girdėtai iškankintiems ir 
m. karo. Tuomgi tarpu šie į 
du karai labai ir labai ski
riasi. Tuomet kariavo tik
tai kariuomenės. Dabar 
siekiama išnaikinti visas 
tautas, visus nekenčiamo 
krašto gyventojus, dide
lius ir mažus, senus ir jau
nus, vyrus ir moteris. No-' 
rimą išgriauti visus mies
tus, visus kaimus, 
kinti visą žmogui 
gą gyvuliją ir 
Pirmame kare iš 
lijonų Lietuvos 
jų žuvo apie 60,000 karei-! 
vių frontuose ir per 400,-! 
000 civilių žmonių nuo ba
do ir epidemijų bei neiš-Į 
pasakytų vargų. Šiame 
kare yra baimės netekti 
apie milijoną ar net dau
giau lietuvių. Barbariškų

I
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1. VIDAUS FRONTAS

(Referatas ALRK Federa- Ii būti visai tikras apie ga- 
cijos Kongresui, rugp. 7 d., limus pasikeitimus Lietu- 
1941, Marianapolio Kolegijoj) vos politinėse padangėse? 

i Politika juk ne vien moks- 
Europos laukuose, van- ias, bet dar daugiau me- 

idenynuose ir padangėse nas, neturįs savo griežtų 
milžinai grumiasi žiaurio- įr visoms aplinkybėms tin- 

• se žūtbūtinėse kovose. Po- karnų veikimo taisyklių.

girdėtai dinamišku mo-Iresnius reikalus, kurie 
mentu yra ypatingai sun-|nesikeičia viesulo greitu- 
ku nors apytikriai nuspėti! mu.
kas gali ištikti mažą mūsų 
tėvų šalį, esančią dabar 
pačių smarkiausių kovų 
sūkuryje. Ogi man tenka 
rašyti apie Lietuvos vada
vimo uždavinius referatą, 
kurs Am. Liet. Kat. Fede
racijos kongrese bus skai
tomas ir svarstomas tik po 
penkių savaičių. Kasgi ga-

Lietuvių tauta didžiau
siu užsidegimu trokšta at
statyti sugriautą savo val
stybės nepriklausomybę ir 
laisvę. Už šį idealą jau keli 
tūkstančiai lietuvių Kaune 
ir Vilniuje sumokėjo savo 
gyvybėmis, kai reikėjo nu
versti rusų gyvulišką tyra-

Apsidirbęs su stambiausiu savo priešu, 
Stalinas pasijuto kur kas galingesniu. Bet opo
zicija dar nebuvo visiškai pasmaugta. Ją suda
rė stiprus "senų bolševikų" blokas, kurio vadais 
buvo Zinovjev, Kamenev, Bucharin, Rykov, 
Tomskij ir kiti komunistų šulai. Stalinas pažing- 
sniui įtraukė juos į trockininkų skaičių, apipai
niojo kontr-revoliucijos priekaištais ir pagaliau 
likvidavo — jau savotišku būdu, t. y. nuteisė 
mirti. Jau nebedaryta tokių ceremonijų kaip su 
Trockiu. Reiškia, diktatorius jautėsi pilnoj savo 
galioj. Valdo kaip tinkamas. Jo žodis — įsaky
mas. Bet charakteringa, kad savo įsakymus pir
miau legalizuodavo visatiniuose sovietų susi
važiavimuose, kurie visados klusniai patvirtin
davo visus jo sumanymus. Reikia pripažint, 
kad gudrybe ir ištverme Stalinas visa galva 
viršyja bet kokį bolševikų šulą.

Kiek Stalino absoliutizmas atnešėnaudos

komunizmui kaipo tokiam, apie tai gal kiek be- 
šališkiau parašys būsiamieji bolševikų istori
kai, kai jau jis bus miręs ir nebus reikalo prieš 
jį drebėti. Iš dabartinių jo liaupsintojų nieko ki
ta neišgirsi kaip tik azijatiškai vergišką garba- 
vojimą. O bet gi ir patys garbavotojai mato rei
kalo padaryti Stalinui moralinį apiprausimą. 
Tuomi jie nejučiomis pripažįsta ir net pabrėžia, 
kad be "apčystymo" jo asmuo nepriimtinas bet 
kokiai nekomunistinei grupei. Dar ir patys ko
munistai vargu bekeltų jį i padanges, jei būtų 
jiems leista laisvai pasisakyti. Juk jo nežmoniš
ki likvidavimai dabar kaip tik paliečia sovietų 
likimą. Jeigu jis nebūtų likvidavęs kelių desėt-irusų invazija ypatingai su 
kų gabiausių savo generolų, ypač Tuhačevskio, 
tai vokiečiai nebūtų besibeldę į Maskvos var
tus. Jei jis nebūtu taip žiauriai likvidavęs suma
niausių Rusijos ūkininkų, tai jų sūnūs, tarnau
jantieji raudonojoj armijoj, nebūtų urmu vokie
čiams pasidavę. Dabar "voždius" renka savo 
klaidų vaisius, o jo pakalikai, ruošdami jam 
“nubaltinimo" vajų, nejučiomis pasisako, kad 
tų klaidų ant kiekvieno žinąsnio buvo padary
ta. Galų gale išeis aikštėn, kad visas jo gyveni
mas buvo ištisa klaida.

Komunistai be abejo sakys, kad Stalinas 
tai griežtas pasišventėlis, uoliai dabojąs komu
nizmo principus ir mirtimi baudžiąs net savo 
geriausius draugus, jei jie nuo tų principų nu
tolsta. Jeiąu taip, tai komunizmas yra klaiki pa
baisa, nešanti nelaimę ir susikrimtimą visos ša
lies gyventojams ir patiems vadams. O iis gi tu
rėjo atnešti rojų ant žemės. Tad, jei vietoj ro-, 
jaus komunizmas atgabeno ašarų pakalnę, tai; 
jį reikia naikinti, ne platinti. Juk tai tokia aiški, 
paprasta išvada. K.

' kų pramokinę Lietuvos gy
ventojus. O kai kuriuo at
žvilgiu kalėjimas juk tei
kia giliausių pergyvenimų 
ir patyrimo, niekur laisvė- 3. stiprinti lietuvišką nu- 
je negaunamo. Praktiškai sistatymą mūsų pačių pri
imant juk visa mūsų tauta 
bent metus išbuvo rusų ka
lėjime, nes jų rėžime lais
vųjų žmonių beveik ir nė
ra.

Tad mes laisvėje ir pato
gumuose gyveną neturime 
jokios teisės čia ruošti 
kankinių tautai savo poli
tines programas; pagerb
kime kankinius ir didvy
rius, palikime jiems pil
niausią laisvę apsispręsti 
dėl savo būsimos tvarkos 
ir iš anksto ruoškimės už
imti mažesnes ir kukles
nes vieteles atvaduotoje 
Tėvynėje. Nes ten bus ver- šviesuomenę greičiau ga

draugų, 1. įtakingu ameri
kiečių tarpe, 2. kelti Lietu
vai simpatijų platesnėje 
Amerikos visuomenėje ir

augančioje kartoje, kuri 
lietuviškai silpnai temoka 
ar net ir visai nebemoka. 
Pirmoji čia paminėtų žmo
nių kategorija dažniausia 
gali susidaryti iš tų, kurie 
yra bent kartą lankę Lie
tuvą ir jau turi jai simpa
tijų: tas simpatijas reikia 
padidinti, suaktyvinti pa
tiems lietuviams su jais 
stipriau draugaujant, pa- 
sižmonėjant ir net juos su
organizuojant, jeigu jau 
veikianti Baltijos Draugi
ja pasirodytų nepakanka
ma. Platesnę Amerikos

tesnių, daugiau kentėju- lėtume pasiekti per spaų- 
sių, daugiau pasiaukavu- _lr Paskaitas klubuose, 
šių, daugiau rizikavusių, 
todėl ir labiau vertų užim-.

I

sunai- 
naudin- 

augaliją. 
trijų mi- 
gyvento-

vauti. Todėl nei viena mū
sų senoji programa netin
ka dabar piršti kankinių 
kraštui. Viešuose Tėvynės 
darbuose nesiginčykim dėl 
būsimos tvarkos atvaduo
toje Tėvynėje.
DUOKIME, BET 
NEREIKALAUKIME

Praeities peštynės ir par
tijų rietenos negali suda
ryti pamato atstatytai Lie
tuvai ir negali teikti įkvė-

universitetuose, draugijo
se. į didesnius dienraščiu;; 
mums retai pavyko įsi
sprausti su savo žodžiu ar 
nuomone, be to, tų dien
raščių rašto jūroje mūsų 
maži ir reti straipsneliai 
liks beveik
Geriau būtų, jeigu galėtu
me daugiau straipsnių įdė
ti į įtakingus mėnesinius 
žurnalus, kurie ilgiau sa- 
lionuose pasilaiko. Bet 
šiam tikslui siekti labai 
stingame aukštesnės kul
tūros kūrėjų. Visoms 
trims kategorijoms pa
siekti labai gyvai reikia 
platesnės lituanistinės li
teratūros anglų kalba. Ogi 
skubiai jos nepasigaminsi
me. Šitą darbą aš siūlyda
vau pradėti ir planingai 
vykdyti prieš dešimts-pen- 
kioliką metų. Dabar-gi ga
lėtume paskubomis tik 
kaikurias spragas užkai
šioti, išleisdami bent kele
tą reikalingiausių knyge
lių ir žemėlapių. Juos rei
kia rimtai, ne propagan- 
diškai paruošti ir tinka
moms įstaigoms plačiai 
patiekti. Verktinai reika
lingas yra vienas tomas 
Lietuvos istorijos, jos ge
ografija, jos atlasas, trum-

Tęsinys 5-tame pusi.

nepastebėti.

praretintiems žmonėms 
teks kurti naują gyveni
mą.. Jungdami vienon ga- 
lingon talkon visus lietu
vius nelieskime jokių prog
ramų: siekime tik nepri
klausomybės ir laisvės sa
vo tautai. Laisvai išrink
tas Lietuvos seimas ir be 
mūsų pagelbos mokės pa
tiesti konstitucinius Lie
tuvos pamatus. Ir būkime 

Į tikri, kad šiam darbui gy
vų jėgų vis dėlto dabar y- 
ra išlikusių bent kiek dau
giau, negu jų turėjom 1920 
m. Tad neapsunkinkime 
savo galvų tais darbais, 
kurie mums dar nepriklau
so. Šitaip darydami rodos 
turėtume lengviau sude
rinti Amerikoje visų lietu
vių srovių pastangas ir 
darbus Lietuvos atstaty
mui ir bendrą politinį ofi
są įsteigti. Prisiminkime, 
kad trys milijonai lietuvių 
nėra perdaug, kad bent 
vieną drįstume iš laivo iš
mesti. Taigi tarpsrovinio 
susitarimo principiniu pa
grindu gali būti tik Lietu
vos nepriklausomybė ir 
laisvė, ogi jo praktiškas į- 
vykdymas daug priklau
sys nuo patriotizmo ir kul
tūringumo besitariančių 
veikėjų.
2. AMERIKIEČIŲ 

FRONTAS
Stiprėjanti Amerika bū

simose taikos derybose 
greičiausia turės net stip
resnį balsą, negu ji turėjo 
1919 m., žinoma, jeigu šis 
karas baigsis anglosaksų 
pergale. Todėl mums labai 
reikalinga jieškoti geni

naikino šviesiausius ir ge
riausius lietuvius, tautos 

į druską, jos smegenis. Sun
ku būtų šiandien pasakyti 
kuri lietuvių ideologinė 
grupė daugiau nukentėjoj 
kokių jėgų ir kiek Lietuvo
je išliko ir kaip jų ideologi
jas ir masių nusistatymus 
bus paveikusi negirdėtai 
žiauri rusų priespauda ir 
sadizmas. Tad argi galime 
mes, pertekliuje gyvenan
tieji, siūlyti savo progra
mas milijonams žmonių,' 
prieš kurių auką ir kančias 
mes turėtume tik žemai 
nusilenkti, o ne programo
mis juos maitinti. Rusų 
kalėjimuose ir koncentra
cijos lageriuose praleisti 
keli mėnesiai, visi metai 
išgyventi šnipų ir egzeku
torių baimėje labai giliai 
bus pakeitę ir naujų daly

A “YANK Di LONDON”— 
Th« Y*nk in this case is Mrs. 
Anthony Dr«xel Biddle, wife 
of U. S. Ambassador to exiled 
allied goveraments, pictured 
in her getr «s volunteer Brit- 
ish Red Ctom vorker in 

London.
f r
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SODALIEČIŲ METINIS 
KONGRESAS

Spalių 19, IMI
ŠV. ROKO PARAPIJOJ 

Montello, Mass.
9:15 vai. ryte Naujosios An

glijos Lietuvaitės Sodalietės 
tvarkingoje eisenoje, giedoda- 
mos “Marija, Marija” žingsnia
vo į Šv. Roko par. bažnyčią. Pa
nelė Ona Pazniokaitė, Apskričio 
pirmininkė, priėjus prie Panelės 
Švenčiausios Altoriaus vardan 
visų Naujosios Anglijos Lietu
vaičių Sodaliečių apkarūnavo jo 
Panelės Švenčiausios stovylą, 
kaipo jaunuolių užtarytoją. 
Kun. Jonas Švagždys, Šv. Roko 
parapijos klebonas atnašavo Šv. 
Mišias. Visos Sodalietės jaus
mingai giedojo “Missa de Anse
lis”. Pamokslą sakė Kun. Ste
ponas Kneižis. Pamokslininkas 
savo gražioje kalboje ragino vi
sas sodalietės siekti Marijos i- 
dealų. Laike šv. mišių visos so
dalietės “in corpore” priėjo 
prie šv. Komunijos. Pasibaigus 
šv. mišioms, sodalietės iškilmin
gai atnaujino savo aktą konsek
racijos prie Marijos.

Parapijos svetainėje įvyko 
skanūs pietūs. Montello Sodalie
tės širdingai visas sodalietės 
priėmė. Visos sodalietės ska
niai pavalgiusios leidosi mies
to įdomybių pamatyti.

1:15 po pietų įvyko atidary
mas Kongreso. Panelė Ona Paz
niokaitė, Apskričio pirmininkė, 
gražiai prabilus į susirinkusias 
sodalietės, paprašė kun. Felik
so Norbuto atkalbėti maldą. Iš
rinkta Kongreso valdyba. Pir
mininkė — p-lė Ona Pazniokai
tė. pagelbininkė — p-lė M. Kaz
lauskaitė, raštininkė 
Elena Saulėnaitė.
Komisija — p-lės Julijona Jaka- 
vonytė, Amelija Oksaitė, Juo- 
zaphina Loliūtė, ir Angelė Ruk- 
štelytė.

Apskričio raštininkė perskaitė 
pereitų 1940 metų Kongreso 
protokolą. Vienbalsiai priimtas, 
finansų raštininkė p-lė Eleono
ra Keršaitė išduoda apskričio 
finansų raportą.

tato p-lę Dorothy Day, Kongre
so prelegentę, kuri savo įdomio
je kalboje nuodugniai ir vaiz
džiai nupiešė dabartinių laikų 
komunizmo žalingumą katali
kams. Savo kalboje pažymėjo, 
kad savo darbuotėje ji surado, 
kad Amerikoje 60% žmonių ne
turi jokio supratimo apie tikė
jimą. Dažniausiai iš tokių žmo
nių komunistai ieško sau sekėjų. 
Aiškino apie laikraštį, “The Ca- 
tholic Worker”. Pasibaigus jos 
kalbai buvo duodami klausimai. 
Maždaug pusvalandį sodalietės 
davė klausimus, kurie rišo jos 
darbuotę darbininkų žmonių 
tarpe.
TRUMPA PERTRAUKA

3:30 p. pietų p-lė Julijona Ja- 
kavonytė perstatė kun. P. V. 
Strakauską, antrą Kongreso 
prelegentą. Kun. Strakauskas. 
savo kalboje išdėstė lietuvai
tėms sodalietėms pasilikti išti
kimoms savo tėvelių paliktiems 
idealams. Klausimų nebuvo.

Prasideda Sodaliečių reikalų 
posėdis.

1. Iškeltas klausimas: “Ar So
daliečių Kongresai reikalingi?”j kuopos, 
Pn ai?*Hincni IrolHn nutarta np.' -mi

t

i

1 sodalietėms ir jų energingam 
; vadui kun. Feliksui Norbutui už 
; širdingą Kongreso prirengimą, 
' vaišes ir prietdingumą. Jaučia
me, kad mes ilgai jiems būsime 
skolingos už visus jų gražius 

' darbus ir pasišventimą.
į Kongresas baigiasi 5:45 vai. 
po pietų. Maldą atkalba kun. P. 
Strakauskas. Sodalietės eina į 
bažnyčią dalyvauti palaiminime 
Šv. Sakramento. Kun. J. Švagž-

< dys trumpai pakalba į Sodalie- 
tes ir ragina toliau užlaikyti sa
vo Sodalicijos principus. Kalba
ma rožančius už visas mirusias 
sodalietės.

Pamaldoms pasibaigus, kuopų

PIRK APSIGYNIMO 
TAUPYMO BONUS 

IR ŽENKLUS i

K. Kaip aš galiu nuola
tos, lyg įgijęs paprotį, pir
kti Apsigynimo Taupymo 
bonus ir ženklus?

A. Daugiausia yra in
formuoti jūsų darbo įstai-1 
gą ar banką sulaikyti ma
žą dalį jūsų atlyginimo dėl 
ateities įeigų. 1_____ ___
kasdien ar dolerį gimtadie
nio proga jūs galite atidė
ti vieno $37.50 vertės bono

t

Ši moteriška asmenybė pasipuošė pilnu, jos ma
nymu, pasipuošimu iškilmingiems pietums. Patinka, 
ar ne patinka, priklauso nuo skonio.

turės prisiųsti suvažiavimo pro- tės, Federacijai prašant, prisi- 
tokolą kiekvienai kuopai.

5. Norwoodo Šv. Jurgio para-: 
pi jos Sodalietės leidžia savo mė-į 
nesinį laikraštėlį. -j--

, norėdamos prisidėti užtikrintos kiek mes jaunieji 
Po širdingų kalbų nutarta ne-!prie jų to gražaus darbo gali jas remsime. Rezoliucijų komi- 
slopinti sodaliečių veikimo, o 
bet toliaus tęsti šį gražų darbą. 
Nutarta ateinančiais 1942 me
tais laikyti metinį Kongresą Šv. 
Juozapo parapijoje. Lowell, 
Mass.

Perskaityta telegrama: 
kryžiuotojo Jėzaus 
Cambridge, Mass.

2. Kyla klausimas, kaip su
rasti finansus, kurie padengtų 
Kongreso išlaidas. Nutarta: — 
kiekviena Sodalietė, vykdama į 
Kongresą, užsimokės $1.00 kai
po įsirašymo duoklę. Sykiu 
kiekviena kuopa, dalyvaudama | 
kongrese užsimokės $5.00.

3. Pageidaujama, kad Soda
lietės laikraštyje “Darbininke” 
leistų savo skyrių — “Mūsų 
Sodalietės”.

4. Reikalauta, kad Apskričio
• valdyba turėtų kas trys mėne
siai savo susuirinkimus. Po su-

Mokytoja p-lė L. Šukytė pers- sirinkimo Apskričio raštininkė 4. Naujosios Anglijos Sodalie-1

p-lė 
Rezoliucijų!

asmenine laisve
JĮDALIS

Mm*. Folton J. Sheen 
į #. KARALIAUS

Premijuotas Vertimas 
KALBU PPB PADIO RINKINYS 

Išvertė iš Anglų kalbos 
A. V. Atkočius

PIRMASIS ŽODIS — RŪSTYBR 
"Tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką darą"

Kaip pagalvojame apie tas, sugniaužtų 
kumščių, jėgas nei vienas negali jaustis, kad 
jeigu kada nors rūstybė būtų buvus pateisinta; 
jeigu, kada nors Teisybė būtų galėjus teisėtai 
bausti; jeigu kada nors Nekaltumas būtų galė
jęs teisėta pasipriešinti; jeigu kada nors Die-

J

Nu-
Seserų,

jes teisėtai
•f * • * - ♦ ' • ' * • r---------- --  j-- - .

vas būtų galėjęs teisėtai atkeršyti žmogui — 
tai buvo šis momentas. Bet tada, kuomet pjau
tuvas ir kūjis susijungė: vienas nupiauti žolę 
ant Kalvarijos kalno, Kitas gi perverti rankas 
vinimis ir nužudyti Įsikūnijusią Meilę, Jis, kaip 
medis prisiima kirvį, kurs jį kerta, giliai prave
ria savo lūpas, kad pasaulis išgirstų tobulą at
lyginimą už rūstybę ir neapykantą — meldžias

pirkimui per metus.
___  Pirk apsigynimo Taupy- 

Kad 1/ 10c mo b°nus ir ženklus.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

______________________ , K. Ar detalės krautuvės 
'nietės, nuvargusios po savo ilgo Sauna nors kokį atlygini- 

pirmininkės ir Apskričio valdyl .P^irengimo, grįžo ramios ir War nuošimtį UŽ parda- 
ba susirenka ir trumpame su-' patenkintos į namus. Mes kitos vim4 '
sirinkime išsirenka naują vai-'*16 tolimesnių kolonijų lipome į “ 
dybą. Valdyba: Dvasios Vadas savo automobilius ar autobusus Jes 
— kun. P. V. Strakauskas, 
mininkė — į * “
tė, pagelbininkė — Susana Jar- niečiM Sodaliečių vaišingumas irį 
malavičiūtė, protokolo raštinin- svetingumas ilgai pasiliks mūsų 
kė — Elena Saulėnaitė, finansų atminties užrašuose, 
raštininkę — Eleonora Keršai- Negalime praleisti nepastebė- 
tė, tarybos narės — Jedvyga jus įr pagyrimo žodį neištarus'tuv®® buvo prašomos par- 
ftremeckaitė, Paulina Rėmai- Norwoodo Sodalietėms, kurios ;^uotj Apsigynimo Taupy- 
čiūtė, Ona Manikaitė,
Lapinaitė, Anelė Aidukonytė, Kongreso metraštį. Esame sy- 
Juozaphina Kavaliauskaitė. j kiu dėkingos Brocktono, Na-

Sodalietės dalyvavo iš Relran. shua, Norwoodo profesiona- 
čių kolonijų: Cambridge, Law- Iams ir pramonininkams, kurie 
rence, Lowell, Nashua, Nor- teikėsi paremti savo apgarsi- 
wood, Worcester (Aušros Vartų nimais mūsų metraštį, 
parapijos).

Dvasiškiai dalyvavusieji: — 
Kun. J. Švagždys, kun. F. Nor- 
butas, kun. J. Petrauskas, kun. 
Dr. J. Vaškas ir kun. Dr. J. Jan-'

I
kun. S.

pir-
p-lė Ona Pazniokai-

,1*

A. Ne. Detalės krautu- 
________ i savanoriai pagelbsti 

ir leidomės į savo tolim’esnes šiam patriotiniam tikslui 
keliones. Kongresas ir Brockto* kaip bankai, taupy-

. .. .. ; :.-T. * . • mo ar paskolos įstaigos?
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Kodėl net detalės krau-

Malvina atspausdino tikrai artistišką

Elena Saulėnaitė, 
Apskričio raštininkė.

mo ženklus?
Amerikos tautinės deta

lės krautuvės nebuvo pra
šomos parduoti ženklus, 
jos laisvu noru per savo 
tautines organizacijas nu
tarė pardavinėti. Apsigy
nimo Taupymo ženklus.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

dės prie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotės.

5. Kadangi esame lietuvaitės, 
Sodalicijos mūsų parapijų ateitis tiek bus čius iš Marianapolio Kolegijos, 

ii kun. P. Strakauskas,
Kneižis, kun. J. Skalandis ir 
kun. A. Baltrušiūnas.

Pasibaigus Kongreso posė
džiams ir bažnyčios iškilmėms, 
sodalietės, susirinkusios į ma
žesnę parapijos svetainę, gavo 
skanią užkandžių vakarienę.

7:15. vai. vakare, puošnioje’ 
parapijos svetainėje, įvyko mar-i 
gas vakarėlis. Programa susi
dėjo iš trijų dalių. Pirmą dalį 
programos išpildė Brocktono 
Sodalietės, vaidindamos juokin
gą veikalėlį 
mokykloje’’. 
Lowellio Sodalietės, 
mos muzikalinį ‘Minstrel Show’.' ,#J * 
Trecią dalį programos atliko 
Brocktono jaunimas. Buvo sta-į 
tomi vaizdai. “Balsas iš senųjų' 
laikų”.

Vakaro programą vedė kun. S. 
Kneižis.

10 vai. vakare programai už
sibaigus, visos sodalietės links-

prisiųsti savo kuopos veikimą sija pageidauja, kad šis Kongre- 
to laikražčio redaktorei.
dengimui popieros ir pašto iš
laidų, kiekviena kuopa kas me
tą Norwoodo Sodalicijos kuopai 
prisiunčia $2.00.

i
Skaitytos sekančios rezoliu- 

i ei jos ir vienbalsiai buvo priim
tos:

1. Kad Sodalietės, prisilaiky- 
damos Šventojo Tėvo minties, 
melstųsi už pasaulio taiką.

2. Prisilaikant Federacijos
nutarimo, “kad kiekvienas lie- 

(tuvis kataliku kas metą paau-|vait& Aiškia
kotų po vieną dolerį sušelpimui 
Lietuvos karo pavargėlių”. Kon-J 

, gresas prašo visų Sodaliečių' 
prisidėti prie šio gražaus darbo.'

3. Kongresas prašo visų Nau-' 
josios Anglijos sodaliečių nepa
niekinti lietuvių ir jų veikimą. 
Lietuviai su lietuviais! Kongre
so obalsis: “Dievas ir Tėvynė”.

Pa-1 sos nuoširdžiai prašytų visų So
daliečių, kiek galima darbuotis 
ir būti savo parapijų klebonų ir! 
jų pagelbininkų parama ir viltis.

6. Išeivijoje mes lietuviai turi
me daug labdaringų įstaigų. So- 
dalietės turėtų daugiau domin
tis jų veikla, ir kiek galima, as- 
meniai paremti ir parapijoje 
padėti organizacijoms, kurios 
rūpinasi panašias įstaigas užlai
kyti.

| 7. Naujosios Anglijos lietu-
,_____________  _____ i savo
• širdingą padėkos žodį kun. Jo
nui Švagždžiui, Šv. Roko para
pijos klebonui už jo nuoširdu
mą ir svetingumą, leidžiant nau
dotis bažnyčia ir svetaine laike 
metinio Kongreso.

8. Mes suvažiavusios Sodalie- 
tės esame be galo dėkingos 
Brocktono Šv. Roko parapijos) mai skirstėsi į namus. Brockto-

I  . ■'

<

— “Pirma diena 
Antrą dalį atliko 

vaidinda-' 
- - -j

I

I

I

J

Ižodžiavo iš nežinojimo, dabar gali kalbėti mal- padarėte iš nežinojimo”. Jeigu ten būtų buvęs 
dą. Ne jų sąmoninga išmintis juos išgelbėjo, pilnas supratimas, sąmoningas apsvarstymas, 
bet jų nesąmoningas nežinojimas.

Šis žodis nuo kryžiaus mus mokina dviejų 
dalykų: priežastis dovanojimo yra nežinojimas, Į 
antras gi,*kad nėra jokių ribų atleidimui. Prie- • 
žastis atleidimo yra nežinojimas. Dieviškas • 
Nekaltumas atleido tą nusikaltimą, ir ištikrųjų i 
mes, nusikaltėliai, negalime mažiau padaryti. 
Šv. Petras pamoksle Sekminių šventėje vartoja 
tą pačią nežinojimo priežastį. Nukryžiavimas— 
taip neseniai įvykęs — dar labai aiškus jo min
tyje: “Gyvybės Davėją jūs užmušėte, bet, bro
liai, aš žinau kad jūs, kaip ir jūsų valdovai, tai 
už tą minią, kuri kelia sugniaužtus kumščius. 
Gi, malda nuo kryžiaus: “Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino ką daro”.

Didžiausias nusikaltėlis gali būti išgany
tas; juodžiausioji nuodėmė gali būti išdilinta; 
sugniaužtas kumštis gali būti atidarytas; ne
dovanotina gali būti dovanotas. Tada, kada ne
abejotinai jie žinojo ką darė, Jis surado vienin
telę priemonę išteisinti jų nusidėjimą ir siun
čia ją Jo dangiškajam Tėvui su visu širdies 
karštumu: nežinojimas — “nes jie nežino ką 
daro”. Ir jeigu jie žinojo ką darė, kaip kalė 
Meilę prie kryžiaus ir vistiek tą darbą dar to
liau būtų tęsę — ištikrųjų niekados nebūtų bu
vę išganyti. Jie būtų buvę prakeikti. Bet tik dėl
to, kad žmogaus kumštis buvo sugniaužtas iš 
nežinojimo, dabar gali atsiverti į Meilę ir prie
globsčio rankas: tik dėlto, kad liežuvis pikta-

v .’ --ir •T ■ ' ' ■------------

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Pa ra

te Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapi*;... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 

teimininkĖms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........$1.00

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ....... ................ ............. ......................

PILIETYBES KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir angių kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Ii knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik .... ..................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parate Kun. A. Alekna
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parate kun. Pr. Juikaitis. Kaina .......... . ......
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ...............
GEGUŽES MENUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
5Oc., dabar parduodame po _.............................

JONO KMITO EILES, buvo kaina $1X0, dabar ....
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parate Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ..........................................
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parate V. Nagomoskis. Kaina.......

$125

25c.
50c.

25c.
10c.

25c.
50c.

$1.10

35c.

t r—r . • • » - • - •

Argi mes neesame tiek nežinanti jų priežasčių, 
kiek mes sakome, kad jie yra nežiną mūsų? Ar
gi mūsų atsisakymas ieškoti priežasties jų ne
apykantos, nenurodo, kad mes patys — tokių 
pat aplinkybių vedami — taip pat pasielgtumė
me?

Katalikai tuomet neprivalo neapkęsti fa
natikų, komunistų ir bažnyčios persekiotojų,

i pilnas tokio darbo pasekmių supratimas — 
vietos atleidimui nebebūtų. Užtatai nėra atlei
dimo prasikaltusiems angelams. Jie žinojo ką 
darė. Mes gi, nežinojome. Mes patys savęs tik
rai nežinome; nežinome ir kitų.

Nežinome kitų! Kiek mažai mes težinome
apie jų priežastis, jų ištikimybę, ir apie aplin-| nes dauguma jų nežino ką daro. Visiems, kurie 
kybes, kurios supa jų darbus. Kada kiti mums i man rašo nuodingus laiškus apie Bažnyčią, aš 
parodo smarkumą, mes dažniausiai užmirštam 
kiek mažai tepažįstame jų -širdis ir prabylame: 
“aš negaliu pramatyti net mažiausį pateisini
mą jų elgesiui, jie gerai žinojo ką darė”. Betgi 
tokiose aplinkybėse, Jėzus surado pateisinimą: 
“nes jie nežino ką daro”. Mes nežinome, kas 
glūdi mūsų brolio širdyje ir užtat mes atsisa
kome dovanoti; Jis žinojo viską širdyje ir dėlto, 
kad Jis žinojo, Jis atleido. Paimkime bent kokį 
nors įvykį ir leiskime penkiems atskiriems as
menims į jį pažvelgti ir gausime penkias skir
tingas nuomones, kas ten įvyko. Kiekvienas tą 
patį nepastebės ir nei vienas negali matyti to
bulai. Mūsų Viešpats mato ir todėl Jis mums 
dovanoja mūsų prasikaltimus.

Mes, kažkodėl, vis galime rasti priežaščių 
pateisinti savo rūstybę, o atsisakome pripažin
ti tas pačias priežastis, kai mūsų broliai yra 
rūstūs? Mes sakome, kad kiti mums atleistų, 
jeigu mus geriau pažintų, ir vien priežastis, 
kad jie yra mums rūstūs— kad jie nesupranta. 
Kodėl negali tas nežinojimas būti pakeičiamas?

I

atsakau: “aš gerai suprantu jūsų neapykantą 
Bažnyčiai ir jos kunigijai. Jeigu aš turėčiau ta
vo išauklėjimą, jei man būtų buvę suteikti tie 
patys melai apie ją, kurie buvo tau suteikti, jei
gu būčiau įtikėjęs į visus šmeižtus pasakytus 
apie ją, į kuriuos tu tiki — savo ypatinga nuo
taika ir charakteriu, aš neapkęsčiau Bažnyčios 
dešimt kartų daugiau, nei kad tu jos neapken
ti. Jūs ištikrųjų neapkenčiate nei katalikų Baž
nyčios, bet tiktai tai, ką jūs apie ją girdėjote! 
Mes negalime pasisavinti mūsų dovanojimo 
dalį, kurią gauname iš pirmo žodžio nuo kry
žiaus, jeigu mes esame nepasirengę padaryti ar 
surasti priežastį atleidimui savo artimo, kaip 
mūsų Viešpats mums surado. Mes maldauja
me, kad Viešpats atleistų mums mūsų kaltes, 
bet toks atleidimas bus mums suteiktas tiktai

■ » ■ . *

su viena sąlyga, o ne kitaip, o ta sąlyga — “kaip 
mes atleidžiame savo kaltininkams”.

Nežinojimas savęs yra kita priežastis ki
tiems dovanoti jų prasižengimus,..,Nelaiminga, 
kad mes patys esame mažai težinanti; mūsų



darbininkasAntradienis, Lapkričio 11, 1941

Pradžia 3-čiame pusi, 
pa literatūros istorija, me
no apžvalga, knygelė apie 
jos ūkį, apie politinius, te
ritorinius klausimus.

Juk mes buvome tyliau
sia, pasyviausia Baltijos 
tauta. Ir raginami mes ne- 
norėdavom apie save tin
kamai prabilti. Vilnių mes 
vadavom tik lietuviškoje 
spaudoje, įtakingiems an
glosaksams beveik nieko 
apie jį nesakydami. Ko 
man nepavyko geresniais 
laikais Lietuvoje pravesti 
platesniu mastu, tai dabar 
siūlyčiau daryti siauresniu 
mastu, nes čia mažiau tu
rime lėšų, o gi darbininkų 
netgi labai stingame.

Informavimo darbas tu
rėtų eiti dviem vagom: 
kultūrine ir politine. Siau
rai kultūrinei informacijai 
priklausytų jau čia pami
nėtų ir dar kitų rimtų, 
moksliškai, bet nepersun- 
kiai, kiek suprastintai pa
rašytų knygų išleidimas. 
Tos knygos turėtų reikš
mės ne vien šiam momen
tui, bet jos mums tarnau
tų mūs kultūrą reprezen
tuoti per ilgesnį laiką, kol 
kas nors vėliau geresnių 
neparašytų. Taigi jos su
darytų pastovias vertybes. 
Tik apsileidusi ir nekultū
ringa tauta gali jų neturė
ti. Mažiau istoriškos tau
tos jau senokai turi šias 
knygas anglų kalba, gal gi

niais pasitarimais ir rei 
kalingais vizitais, laiškais
1 EUROPOS FRONTAS

Pradėkime tikėti, kad 
Lietuvoje pradės veikti ko
kia pusiau nepriklausoma 
lietuvių valdžia. Betgi jos 
veikla negalės peržengti 
vokiečių interesų orbitos ir 
todėl negalim pilnai pasi
tikėti, kad toji valdžia ga
lės vykdyti lietuvių tau
tos norą, nors joje būtų 
labai garbingų ir patikimų 
vyrų. Tad reiktų tuojau 
tirti galimybes tokio ofi- 
cialinio visai laisvo lietu
vių tautos branduolio, iš tos izoliacijos, ar ji norės stitutą. Be to juk svetimi rių. Taigi mūsų politika rėdamas asmeninio 1
kurio prie pirmos progos savo likimą jungti su Rytų mūsų likimą ir be mūsų vėl koncentruosis į Vii- takto su visuomenės
susidarytų centrinis vai- Baltijos tautomis. Jei mū- bandys spręsti pagal jų pa- niaus klausimą: teks vėl dais, savo vienatvėje
diškas aparatas su mažu sų pastangos politiškai su- čių užgaidas, ne pagal lie- ginti šį kraštą nuo lenkų drįstu galvoti šitaip:
seimeliu ir ministerių ka- artėti su Skandinavija ne- tuvių norą, 
binetu. O tai reikalinga duotų gerų vaisių, tai 
dar ir dėlto, kad jau dabar, trims Baltijos valstybėms 
karui tebeinant, Lietuva gal tektų savo politinį žvil- 
turėtų jieškoti artimesnių gsnį į pietus nukreipti, kur 
kontaktų su visais paverg- čekai, slovakai ir lenkai 
tais ar nuskriaustais kai- jau visai konkrečiai kuria 
mynais. taip vadinamą Europos

Šis karas, mechanizuotų Centro “Tautų Associaci- 
slibinų grumtynės aiškiai ją” ar Bendruomenę. Ši A- 
mums rodo, kad mažosios ssociacija pagal pasirašytą 
tautos neturi ateity ižo- Londone sutartį (1940-X- 
liuotos likti, kad vėl prie 11) turės bendrą užsienių 
pirmos progos didieji kai- politiką ir bendrą apsigy- 
mynai jų valstybes nuo nimo sistemą. Kalbama ir 
žemėlapio nušluotų. Many- apie muitų uniją ir kai ku- 
čiau, kad labai pravartu rių kitų reikalų subendri- 
mums tirti galimybes su- nimą, kurs privestų prie 
kurti Baltoskandijos Kon- tikros laisvųjų tautų kon
federaciją iš aštuonių šiau- federacijos. Ir susijungę 

į rėš valstybių: Lietuvos, trys Baltijos tautos suda- 
—jo------ ------------ 1 o— o-,Latvijos, Estijos, Suomi- rytų tikrai nuo šešių iki - - — -----
kada prabils ir mus tauti-Į jos, Švedijos, Norvegijos, septynių mlijonų gyvento- n.et^i labai didelė: pagal ją svarbų vaidmenį.

į Danijos ir Islandijos. Tai jų, taigi dar labai permažaj išęūų, kad Lenkijos - Ru-šviesoje Vilniaus klausi-Įima artimesniu laiku. Ja- L -t- i . i i i. _______ _________i_ __ įsiins riba nn šin Irarn hn« ____1;^ A

Ugnies liepsnoje paskendęs vokiečių bomberis, kuris liko nukautas Tobruko fronte, Afrikoje. 
Atrodo, kad vokiečiai palieka savo paminklus netik Europos plačiuose karo laukuose, bet ir Afri
koje, kur sujungtomis su italais jėgomis kaujasi prieš britus Viduržemio jūros krantais.

kon-
va-
aš

v •

I

I
I

• pasikėsinimų. Ogi šioje 
i painioje problemoje se
niau išbandyti mūsų meto
dai, paremti teise ir užsis
pyrimu, gali ir vėl likti ne
vaisingi. Čia reiktų subti
lesnių metodų, kurie šiuo 
momentu dargi sunku ir 
numatyti, nes dar nežino
me pokarinio jėgų santy
kio ir politinių susigrupa- 
vimų.

dei Gyvename laisvoje 
mokratinėje šaly. Jei esa
me patys demokratai ir 
Lietuvai norime duoti de
mokratinę pradžią, tai tu
rime sudaryti viso pasau
lio lietuvių demokratinę 
atstovybę kiek tai leidžia 
dabartinės aplinkybės.

Taigi reikia savo lietu- 
Bet Vilniaus reika- viško kolektyvo, kurs lai- 

jau dabar pridera kinai eitų Seimo ar parla-

Birželio 24 d. Lenkija ir 
Rusija pasirašė Londone 
susitarimą, pagal kurį Ru
sija restauruoja 1921 m. 
Rygos sutartį, atsisakyda
ma rūgs. mėn. užgrobtų 
Lenkijos ukrainiškų ir gu
diškų žemių. Jei Rusija vėl 
būtų stipri, ji tos sutarties 
greičiausia nesilaikytų ir 
pagal seną įpratimą vyk-iaįs ____ r____________ _ ___ ___
dytų jėgos politiką. Tačiau mums labai stropiai budė- mento pareigas. Galėtume_ 'I 
nedaug tėra šansų jai išei- ti ir panaudoti kiekviena jį vadinti Vyriausia Lietu
ti iš šio karo neapdrasky- proga taikiai ir teisingai šį vių Taryba. Ją išrinkti ga- 
tai ir nenUSilDnėiUSiai. To- Izloncimo enroeti I ie+iiva Intu untrucoi iilin Tir>_ 
dėl čia minimai Lenkijos— 
Rusijos sutarčiai negalima jrgį priklausyti 
dar atimti ; ' ’
svarbos ir reikšmės. Ogi tuva be Vilniaus 
jos reikšmė Lietuvai yra eiti ten, kur Lenkija lošia rinkti.

tai ir nenusilpnėjusiai. To- kiausįmą spręsti. Lietuva lėtų antrasai Pasaulio Lie
jai x t —su Vilnium rodos galėtų tuvių Kongresas. Jis nor-

~ , i E uropos maliai turėjo susirinkti
jos turimos Centro konfederacijai, Lie- 1940 m. Lietuvoje. Bet ka- 

nenorės ras neleido jam ten susi- 
Tad reiktų jis su- 

Šitoje šaukti New Yorke kiek ga-
nė savygarba. I_______________ _______________________ _____

Siaurai politinę veiklos būtų 23 milijonų blokas, kai galėtume saugiau gy- SUOS riba P° aĮ° karo bus mas darosi ne vien tik lie- me dalyvautų daugybės A- 
srytį užpildytų savaitiniai turtingas žemės ūkiu ir venti. Todėl mums visiems ^a Pa*L kaip ir prieš 1919 tuvių ir lenkų reikalu, bet merikos lietuviškų organi- 
biuleteniai apie aktuales-4 pramone ir, turėdamas ge
nius reikalus ir įvykius rų draugų Vakaruose, ga- 
mūsų tautos gyvenime. Ją lėtų ginti savo laisvę. Bet- 
„tektų dar paplidyti paskai-j gi yra abejonių ar Skandi- 
tomis klubuose, dažnes-1 navi ja norės išeiti iš įpras-

reikia dairytis ir tyrinėti111- rugsėjį ir ji eis per Gu- kartu ir didele visos Euro- zacijų atstovų. Pietų Arne- 
visas esamas ir dar būsi-dŪ% rytuose nuo Vii- p0S problema, kuri reikia rikos lietuvių patriotinės|visas esamas ir aar dusi- j r-------------- , ---------------------------------------------- r------------------
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ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI!

Jei nori būti gera šeimininke-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIU

GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

“Darbininkas"
So. Boston, Mass.366 W. Broadway,

draugysčių su latviais, es-j^-uvos ir nemini, bet žemė
tais, suomiais, su skandi-! laPin pažiūrėjęs kiekvie- 
navais, su ukrainiečiais, ■nas diplomatas pasakys, 
lenkais, čekais ir slova-j kad pagal šią sutartį Rusi- 
kais. Jei norime tikresnio Ja nebeturės tinkamo pri- 
rytojaus, tai turime patys eJimo prie Lietuvos ir to- 
sukti platų tarptautinės ^1 Rusijos pretensijos j 
politikos ratą, nes kitaip 
gali mus kiti įsukti ten kur 
mes visai nenorime būti.
Bet tam darbui reikia at- 
sakomingo ir veiklaus po
litinio organo, reikia Ame
rikoje turėti savo valdžią sįų ribų, apsupdama lenkų 
arba bent tinkamą jos sub- valdoma Dauguvos korido-

brolių prasikaltimai, silpnumai ir nelaimės yra 
tūkstantį kartų aiškesni mums negu savi. Kri
tika apie kitus gali būti kenksminga bet netu
rėjimas kritikos žvelgiant į save yra daug blo
giau. Nebūtų taip bloga kitus kritikuoti, jei 
pirma mes save pakritikuotume, nes jeigu mes 
iš karto pasuktume ieškantį prožektorių į savo 
sielą, mes tuomet pajustume, kad neturime tei
sės jį pasukti ant bent kurio savo artimo. Tas 
įvyksta tik dėlto, kad mes patys nežinodami 
savo tikrosios padėties negalime išsivaizduoti, 
kaip žemai mes stovime, reikalaudami kitų at
leidimo. Ar mes kada nors nenusikaltome Vieš
pačiui? Ar Jis neturi kokią nors teisę būti rūs
tus mums? Taigi delko mes, kuriems ypatingai 
reikia atleidimo, negalime jį įsigyti dovanoda
mi kitiems? Atsakymas yra tas, kad mes nie
kados neperžvelgiame savo sąžinės; mes esa
me dek mažai tesupratę savo tikrąja padėtimi, 
kad žinome truputį daugiau kaip savo vardą, 
antrašą ir kiek turime, o apie savo savymeilę, 
pavydėjimą, skriaudas ir nuodėmes mes visiš
kai nieko nežinome. Ištiesų mes nenorime pa
žinti savęs, nes mes neapkenčiame tylumos ir 
vienatvės. Kad mūsų sąžinė negalėtų mumyse 
pakelti jos balsą, mes paskandiname jį pasi
linksminimuose, pramogose ir triukšme. Ištik
rųjų jeigu mes sutiktume save kitame asmeny
je, mes jo neapkęstume. Jeigu mes geriau pa
žintume save, mes daug daugiau, atleistume 
kitiems. Ko griežtesni mes esame1 sau. to kan
tresni mes būsime kitiems; žmogus, kuris neiš

B
tuvos ribų gyvena apie 
ketvirta dalį visos mūsų 
tautos. Tad mūsų išeivijai 
naujoje Taryboje reiktų 
rezervuoti ketvirtą dalį 
vietų, ogi kitas vietas tiktų 
geriau pavesti Lietuvos pi
liečiams. Pasaulio Lietuvių 
Kongresas yra labai reika
lingas ir plačiai visuome
nei išpudinti, ir svetimiems 
priminti kad Lietuva gyva 
ir nori gyventi. Būtų gera, 
kad toje pačioje vietoje ir 
tuom pačiu laiku susirink
tų ir kitų laisvės trokštan
čių tautų kongresai, kaip 
latvių, ukrainiečių, suomių 
ir kitų. Jeigu Pasaulio Lie
tuvių Kongresą sušaukti 
būtų keblu ir brangu, tai 
nors Lietuvos piliečiai A- 
merikoje turėtų susirinkti 
ir išrinkti Tarybą, kuri su
sitarusi su Lietuvos Prezi- 

■ aentu galėtų sudaryti vei- 
, kiantį politinį centrą, pasi
ruošusį visai ar bent iš da
lies vykdyti vyriausybės 
funkcijas, kiek tai leis be- 

1 sikeičiančios aplinkybės, 
'žodžiu, reikia didelės poli- 
1 tinės veiklos, kuri atatiktų 
šį dinamišką istorinį mo- 

; mentą. Gana letargo, snū
duriavimo, chaoso.

Išjudinkime ramiąsias 
mases. Nes tik kai visi tau
tos gyvieji nariai pradeda 
galvoti, veikti ir aukotis 
savo tautos naudai — tuo
met prasideda jos didžioji 
istorija. Europoje lietu
viai istoriją rašo krauju, 
kančiomis ir mirtimi, mes 
gi prisidėkime bent gerai 
organizuotu, planingu ir e- 
nergingu darbu bei pinigi
nėmis aukomis.
1941 m. liepos 1 d. 
Los Angeles, Cal.
Piety Amerikoje Kelionės 

Įspūdžiai
Parašė Kun. J. Paškauskas. 

Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway,' 
So. Boston. Mass.

tingai. Šioje naujoje švie- neturtingos, gal rastų ga- 
soje mes patys turime pa- Įima suteikti įgaliojimus 
ruošti dirvą naujiems ir tiems čia gyvenantiems 
teisingiems sprendimams, lietuviams, kurie yra buvę; 
Ogi tam darbui jau dabar Pietų Amerikoje ir vieti- 
reikia turėti savo valdžios; nių lietuvių gyvenimą bent 
branduolį, kuriuomi dide-'kiek pažįsta. Europos He
lis daugumas išeivijos ir' tuviai čia jau turi nemaža 
naujų pabėgėlių galėtų pa-:žymių veikėjų pabėgėlių ir 
sitikėti. Gi daugumos pa-‘ jie galėtų būti gana tinka- 
isitikėjimą galėtų turėti! mai atstovaujami. Jei to- 
; tiktai koalicinis branduo-į^ia Taryba būtų išrinkta 
lis, kiek stipriau reprezen
tuojąs didesnes grupes.

Šiuo momentu, dar netu-1 tinkamas Seimas.

I

ii 
’ * * ‘■i

Lietuvą bus sumažėjusios 
vėl iki minimumo. Vadina
si, Rusija nebegalės ir no
rėdama Lietuvos valdyti, 
nes ir pasilaikydama Lat-! 
viją ji vis dėlto negalėtų 
išvesti sau pačių keisčiau-

Į nors tik iš 10 ar 12 žmonių, 
| tai ir jau būtų pakanka- 
I mas mažasai. karo laikams 

Už Lie-

r

i Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

■<

moko gerbti ir vykdyti jam duotus įsakymus, 
niekados nesugebės save valdyti; ir tas žmo
gus, kuris nesistengė save apsimarinti, nemo
kės būti gailestingu. Visuomet savymeiliai y- 
ra negailestingi kitiems, o tie, kurie save apsi
marina yra geriausiai nusiteikę kitiems; kaip 
mokytojas, kuris pats labai mažai žino, visuo
met nepakęs savo mokinių.

Tiktai Viešpats, Kurs apie save tiek ma
žai tegalvojo, jog tapo žmogumi ir mirė kaip 
koks nusikaltėlis, gali dovanoti silpnumus tų, 
kurie Jį nukryžiavo. Pati neapykanta nėra ne
teisinga; bet neteisinga yra ta neapykanta ku
ri neapkenčia tam tikro dalyko. Pati rūstybė 
nėra neišteisinama, bet rūstybė prieš tam tik
rus dalykus yra nepateisinama. Pasakyk man 
tavo priešą, ir aš tau pasakysiu, kas tu esi. Pa
sakyk man tavo neapykantą, ir aš tau pasaky
siu tavo būdą. Ar tu neapkenti religijos? Tai 
gal tavo sąžinė neduoda ramybės. Ar tu neap
kenti kapitalistų? Tai gal tu esi godus ir pats 
nori tapti kapitalistu. Ar tu neapkenti darbi
ninko? Tai gal esi savymeilis ir puikus. Ar tu 
neapkenti nuodėmės? Tuomet tu myli Dievą? 
Ar tu neapkenti savo neapykantą, savymeilę, 
greitą įsikarščiavimą ir negerumą? Tuomet tu 
esi geras žmogus.

Antras pamokymas iš pirmo žodžio nuo 
kryžiaus' seka, kad atleidimui nėra jokių ribų. 
Mūsų Viešpats atleido, ne dėlto, kad Jam pa

čiam buvo Tėvo atleista, nes Jis pats yra Ne-; 
kaltumas! Taigi mes turime atleisti ne tik ta
da, kada mums atrodo atleistina, bet ir tada, 
kada mes esame kalti. Šv. Petras kartą susido- 

įmėjo atleidimo ribų problema ir jis paklausė 
;Viešpaties: “Kiek sykių aš turiu atleisti savoj 
įbroliui, kai jis man nusideda? Ar iki septynių 
,sykių?” Petras manė, kad jis padidino atleidi- 
'mo skaičių, kuomet jis pasakė septynius kar- 
! tus, nes tai keturi daugiau nei leido žydų įsta
tymai. Petras norėjo pastatyti ribas atleidi
mui už kurių nebūtų jokio atleidimo. Petras 
manė, kad teisė ieškoti atleidimo turi būti at
sižadėta po septinto prasižengimo. Galime duo
ti šitokį palyginimą: “aš atsisakau mano teisės 

'pareikalauti skolos iš tavęs, jeigu tu man nie
kados būsi skolingas daugiau kai septynis do
lerius, bet jeigu tu tą sumą padidintumei, tuo
met mano teisė toliau dovanoti baigiasi. Aš j 
galiu tave pasmerkti už aštunto dolerio”.
e* ■ • • ■ i

Mūsų Viešpats atsakydamas Petrui nuro
dė, kad atleidimas neturi jokių ribų: “Aš nesa
kau tau iki septynių; bet iki septynias dešimt 
septynių kartų”. Bet tai nereiškia keturis šim
tus devyniasdešimts kartų, bet visuomet! Iš
ganytojas davė palyginimą žiauraus tarno, ku
ris tuoj po jam suteikto skolos atleidimo 10,000 
talentų, smaugė draugą tarną, kuris jam buvo 
skolingas 100 denarų. Prasižengimai, kuriuos 
Dievas mums atleidžia yra dideli, palyginant 
su tais, kuriuos mums padaro mūsų brolis; pro

porcija minėtame atsitikime yra geras pavyz
dys. Negailestingas tarnas, kada jis atsisakė 
pasigailėti, turėjo savo atleidimą panaikintą. 
Jo kaltė randasi ne tame, kad norėdamas pasi
gailėjimo jis atsisakė jį parodyti, bet gavęs pa
sigailėjimą, vistiek dar nenorėjo kitam parody
ti. “Taip ir mano dangiškasis Tėvas jums pa
darys, jei kiekvienas neatleisite savo broliui iš 
savo širdies”.

Dovanok, ir pačiam bus dovanota; atleisk 
rūstumą prieš brolį, o ir Dievas atleis Jo rūstu
mą prieš tave. Teismas bus kai piūtis, kur mes 
piausime ką pasėjome. Jeigu mes pasėjome 
rūstybę prieš savo brolius gyvenimo laikotar
pyje, mes piausime teisėtą rūstybę iš Dievo. 
Kitų neteiskime ir patys nebūsime teisiami! 
Jei per gyvenimą, mes dovanojame kitiems iš 
visos širdies, teismo dienoje, Išmintingasis Die
vas užmirš kaip padidinti ir tik žinos kaip ma
žinti; Jis, kuris turi atmintį nuo visų amžių 
daugiau neatmins mūsų nuodėmių. Taigi mes 
vėl būsime išgelbėti per Dieviškąjį “Nežinoji
mą”. Atleisdami kitiems, nes jie nežino ką da
ro, mūsų Viešpats atleis mums lig Jis ilgiau 
neatsimena mūsų prasižengimų. Gal jeigu Jis 
pažvelgtų ant rankos kuri dabar, po išgirdimo 
Pirmo žodžio nuo kryžiaus, duoda nuoširdų pa
laiminimą savo priešui. Jis net ir užmirštų, kad 
kartą ji buvo sugniaužtas kumštis — raudona 
su krikščionybės krauju.
sisri (Bus Daugiau)
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BE “DARBININKO“
NEGALIU APSEITI...
P-lė Helena Daniels iš Chel- 

sea, Mass. rašo: “Siunčiu jums 
$5.10 ir prašau atnaujinti 
tams “Darbininką” ir prisiųsti Petrauskas 
“Valgių Gaminimas" knygą.

“Iš tikrųjų, be “Darbininko”, 
rodosi, ir apseiti negalėčiau. 
Laukiu jo kaip saulės užtekan
čios; laukiu, ką jis praneš apie 
brangią Tėvynę Lietuvą, kurioje 
turiu penkius brolius, seną ma
mytę ir gimines. Nežinau, ar jie 
gyvi ar jų jau nėra pasaulyje”...

9:00 valandą iškilmingomis mi- 
šiomis ir pamokslu, kurį pasa
kys kun. A. Abračinskas. Vaka
re pamokslą sakys kun. Dr. A. 
Bružas iš Nashua. šeštadienio

I

me- ryĮą pamokslą sakys kun. J. 
_________ , iš Brockton, o va-ii kare kun. A. Balrtušiūnas, iš 
Cambridge. Atlaidai baigsis 
sekmadienio vakarą, 7:00 va-t 
landą iškilmingais mišparais 
ir procesija, ir pamokslu, kurį 
pasakys kun. A. Petraitis, iš 
Worcester. Aušrelė.

Dariaus - Girėno 271 Posto American Legion buvę pirmi
ninkai. Iš kairės dešinėn: J. A. Mickeliūnas, B. R. Pietkevich, 
Dr. V. Nares (Narjauskas), Jonas Yuška ir W. Scbastian. Sek
madienį, lapkričio 9 d., Dariaus-Girėno Memorial salėje įvyko 
paliaubų dienos minėjimo atatinkama programa.

CHICAGO, ILL
MORWOOD, MASS

A. J. MICKELICNO KALBA 
PASAKYTA PER RADIO 

Visas pasaulis iškilmingai mi
ni “Paliaubų Dieną” — “Armis
tice Day”. Visi žinote — atsime
nate, kas dėjosi prieš .dvidešimts 
tris metus. Beveik visa Europa 
buvo užsiliepsnojusi. Karo bai- 

nėlėmis. Toje padėkoje'pp. Ka- senybės siautg’ naikindamos 
sauskai buvo padavę kaikurių žmonijos gyvybes, turtą ir nuo
vadus, bet ne visi jie tilpo-. Ra- Dėkui Dėdės Samo

Kiek laiko atgal tilpo “Darbi
ninke” pp. Kasauskų padėka vi
siems rengėjams, kurie surengė 
bankietą jųjų 15 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, svei
kintojams, dalyviams ir vi
siems, kurie apdovanojo dova-

Dėkui Dėdės Samo 
porteris atsiprašo pp. Kasauskų ’Jun^tini^ Amerikos Valstybių 
ir tų asmenų, kurių vardai ture- garbingiems žygiams, kurie su- 
jo tilpti, o netilpo, būtent, p. D. davė demokratijos priešams pa- 
Jasionienė, p. Viskelio, p. Kava- skutinį smū^’ ir bai^ės baisu* 
liauskienės, p. Misevičienės ir 
kitų. Rap.

LAWRENCE, MASS.

Moterystės Sakramentą priė
mė Raymond Gagnon su Aldona 
Povilaityte, sekmadienį, lapkri
čio 2 dieną.

Lapkričio 14-15-16 d.d., 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje turėsime keturiasdešimties 
valandų švenčiausiojo Sakra
mento adoracijos atlaidus. 
Prasidės penktadienio rytą.

e
šios šalies svetimųjų tarpe","taip miau kaip lietuviai, bet tai patriotizmą, tautybę, bet ti-
ir mūsų tautas vardas išnyks', 
čia. Labai gaila, kad taip yra.

Paimkime japonus, jie net ne
turi savo atskirų mokyklų, bet 
kodėl jie neištautėja? Jie nebi
jo savo kalbos nei savo tautos, 
nors ištisos kartos jau čia gimę.

■ Jie visur tarp savęs pirmoje vie- 
| toje kalba savo tautos kalba. Ir 
1 savo tautos spaudą skaito pir- 
Į moję vietoje. Paimkime ispa
nus, ir tas pats. Juk jie taip pat 
šioje šalyje gyvena ir daug pir-

I 
l

Į

jie irgi pirmoje vietoje yra is-! krai praktikoje nevykdoma ar 
panai, o antroje amerikonai/bijoma vykdyti? Keista, kad 
Tas viskas daug priklauso nuo mūsų patriotai tautiškumą bijo 
tautų lyderių, mokytojų ir or-' parodyti viešai. Mums reikia 
ganizaeijų vadų. Nueikime į is-'patriotų ne iš vardo, ar dėl 

formos, bet praktikuojančių pa
triotų. Mylįs artimą ir gerašir
dis visur drąsus savo tautos ir 
savo šalies reikaluose, niekados 
ir niekur nebus svetimas savo 
tautai, savo kalbai ir savo ša
liai, bet ar daug jų šiandien y- 
ra. J. K. Mikas.

panų bažnyčią ten angliškai ne- 
išgirsime nei žodžio. Mūsų, sa
ko, Vyskupas kitaip neleidžia. 
O juk anų ir tie patys vyskupai, 
kodėl jiems leidžia?

Nežinau, kodėl tarpe mūsų 
dar kalbama, rašoma apie kokįl

"DARBIHINKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTISKŲ RCA VICTOR

SEKANČIU PO 80* REKORDUU

KODĖL LIETUVIAI 
TYLI? t

(Diskusinis)
Tikrai stebėtina, kodėl taip

f

Anglijos, Belgijos ir kitų net 
Rusi jas žemėse. Mes lietuviai 
kovojome nuoširdžiai trokšda
mi, kad mūsų žygiai išeitų tėvy
nės Lietuvos naudai. Kovodami
po Jungtinių Amerikos Valsty- pas mus yra? Kiek baisiausių 
bių vėliava, žinojome, kad stovi- žinių buvo ir yra iš mūsų tėvy- 
me už mažųjų tautų laisvę ir nės, dėl bolševikų teroro Lietu- 
demokratiją. Ne vienas iš mūsų voje per jų okupavimo laiką iki 
brolių žuvo, trokšdamas, kad paskiausių dienų. Šimtai ir šim- 
Lietuva išsiliuosuotų iš svetimo tai tūkstančių nukentėjo ir mirė 
jungo. i nuo nelabųjų kankinimų, ir dar

šiandien pilni Rusijos kalėjimai 
tebėra mūsų brolių už religin
gumą, už tikėjimą ir jo prakti
kavimą ar jo gynimą. Gal kas 
pasakys, kad tik lietuvybės pa
trijotai nukentėjo. Taip, kas ti-( 
kras patrijotas, tiki į Dievo bū
tybę ,tiki ir į tautybę, kiekvie- 

Dariaus -nas to^sai yra patrijotas, Tau-
- — tos ir Dievo įsakymų gynėjas,! 

- --- lyra gynėjas viso ,kas kultūrin-' 
Paminėjime buvo pasakyta ^a‘ Todėl ^tina iš p. Roose-

Į

Lapkričio 11-tą dieną, 1918 
metais, nutrauktas karas. Pa
skelbta armistice — paliauba, 
žaibo greitumu pasiekė visus 
kontinentus. Koks tai buvo 
džiaugsmas, daugelis gerai at
simenate. Kad to džiaugsmo į- 

sis karas. v*yki pakartojus, lapkričio 9-tą
Mes, lietuviai, ištikimi šios dieną buvo suruošta 1---------

šalies piliečiai, irgi nemažai pri- Girėno salėj, 4416 South Wes-. 
sidėjome tarpe milijonų karei- tem Avenue, Chicago, paminėji-: 
vių, kurie kovojo Prancūzijos, mas p—--=-■=—*----------- a__<._!
' -------- ----------- patrijotinės kalbos ir‘išpUdyu!veltokalbosirj°nusiteikimosui

tai dienai pritaikinta patriotinė Stalino konstitucija ir Stalino,; 
programa. Si nepaprastai įdomų ;neva, prižadėjimo, kad duos pil- 
parengimą surengė tie mūsų tikėjimui Rusijoje, Ci-Į
lietuviai, kurie kovojo, grūmėsi tuoia tal ir lietuvi>' sPau’ 
praeitame pasauliniame kare.
Dabar, tvirtai susiorganizavę po 
Amerikos Legiono vėliava, į mū
sų didvyrių Dariaus - Girėno 
Postą 271, visiems Lietuviams 
remiant, pastatytas puikus Da
riaus - Girėno paminklinis na
mas ir erdvi svetainė.

Paminėjime buvo prisiminta 
ir dabartinis Europos karas, 
mūsų pavergtos tėvynės Lietu- 

ANTANAS H. KASPERAS, vos padėtis. Buvo vėl pasiryžta 
Dariaus - Girėno 271 posto vienin?al prie ap-

r sigynimo programos, perkant
komanderis. apsaugos bonus ir ženklelius.

Mirė a. a. Martinas Lukasevi- 
čius. Palaidotas lapkričio 4 d. iš 
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios.

Juozas Lalys, šv. Pranciškaus 
parapijos kolektorius 
operacijai. Operacija 
švogeris, daktaras P.

pasidavė 
darys jo 

Zareckas.

i

/
V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka

Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra 
V-711-A-2 — Polka International

World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Duchovv & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Duchovv
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube — Waltz—Victor Continental Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continental Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė 

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas 

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon. 

V-14O68-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. K ra ūži n is, tenor. 

V-14069-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius. Tautiškas Šokis — P. četkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda j Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14O73-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. četkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14081-A-26 — Smagi Kūmutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

V-21120-A-27 — Volga
Students' Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Oavidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55 CENTUS

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 West Broadway South Boston, Mass.

da, kas labai ir stebėtina. Ne- j 
jaugi mes jau visa pamiršome ! 
per kelias dienas savo brolių. < 
kankynes, ir Stalino duotą lais- ; 
vę tikėjimui, ir kaip jo konsti- ■] 
tucija pildoma. Juk jis irgi bu- į' 
vo prižadėjęs net nesikišti į Lie- j; 
tuvos valstybės vidaus reikalus, Į 
bet ką jis darė iš pirmos die- į ] 
nos ? Ką jo prižadėjimas reiš- ! 
kia ? Ir ką pagaliau jo konstitu- Į; 
cija reiškia? Šiandien, bet ei- ; 
tuoja visa Amerikos katalikų 
spauda apie tai, kad būk Stali-Į 
nas jau prižadėjo p. Rooseveltui 
viską duoti, bet ar velnias gali 
būti Angelu?

Anglų kalbos katalikai, teisy
bė, mažai žino, ar visai nežino 
tų mūsų krašto žiaurumų, jie 
gali ir sutikti, kad Stalinas jau 
angelu prižadėjo būti, bet čia ir 
noriu paklausti, kodėl tylime? 

į Kur tie gerbiami mūsų Ameri- i 
I kos patrijotai, kurie sakosi, kad 
ir nemoką savo tautos kalbos 
gali būti savo tautos pa trijo
tais! Kur jų tas patrijotizmas 
šiandien. Reiškia, jie nežino, ne
girdėjo, kas dėjosi jų Tėvų že
mėje, jie nežino, kaip ten jų gi
minės kankinami ir žudomi. Jei 
jie žinotų, tai negalimas daly
kas .kad tokie dalykai galėtų 
būti tylimi savo žinomoje kal
boje spaudoje nepareikšti, kad 
supažindintų kitus žmones, ku
rie nežino tų dalykų. Kur mūsų 
vadai, vadinami lietuvybės pat-; 
rijotai? Jų kaip tik ir prievolė; 
rodyti kitataučiams, kas yra 
Stalinas, ir kokia tikėjimo ten 
laisvė .kas visą laiką dėjosi Lie-' 
tuvoje. Kodėl taip yra? Nepai
symas ar nežinojimas?

Ar gali žmogužudys būti mo
ralės ir tiesos mokytoju? Ar 
kultūringi žmonės gali sutikti 
ir ko gero tikėtis iš nedorėlio ar 
bedievio. Taigi, kur tie visi pat
riotai, kurie galėtų pareikšti 
šia proga savo protestą.

Dabar grįžkime prie mūsų va
dinamų lietuviu patrijotų. Kur 
šimtai, jaunuolių, moksleivių, 
kurie užimtų mūsų vietas. Tik
rai galima pasakyti, kad, kaip 
mūsų seniai ateiviai išnyks iš

i

Anna Kaskas

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistas 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakuži Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė 

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

1219O-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikowski's Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikowski*s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch. 

12199-F-59 Flower Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra

16082-F-60 — Polka Klumpakojis 
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka — Woroesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork. 

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka
“Ėjo Mikas”. Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 

16170-F-70 — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, bar it. 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

1618O-F-73 — Kibartų Polka
Vystyčio Valsas

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą

16201-F-76 — Virginia Polka 
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

162O9-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet 
ir Pianas 
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese 
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogis

«

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet šoksi, Polk; 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį? 
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis Ir

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

ietuvių Orkestrą “Lyra”

Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
Gegužinė Polka 
Polka—V. Gulos Orkestrą 
Polka Dėl Numylėtos 

Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
163O4-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
163O5-F-92 — Daratytė — Polka 

Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas, 

A. šabaniauskas ,
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Aklras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango 
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys 

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas 
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė 

16318-F-1O5 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakovviak — Polka 
Laughing Polka—Ed. Krolikowski’s Orch.

16320-F-108 — Kretingos Polka 
Merkinės Polka — Sakalauskas. įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
įdainavo A. šabaniauskas

16O69-E-11O — Gegutė Polka... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, — valsas

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas 
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka— Pennsylvanijos Angliakasiai 

16254-F-115 — Aukšti Kalneliai
Ak Norėčiau — įdainavo J. Zaek ir A. Shuck

REKORDAI PO 75c.
16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

Našlys Polka
163OO-F-88— Dėdienė Polka

Lakštutės
16302-F-89 —

Jaunuolių
16303-F-90 —

A. šaukevičius,

JiuiJisS

61003-F-201 — Liet. Veselč — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleč—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselč—Dalis Penkta ir teita 
Visas jgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

REKORDAI PO $1.25

c

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 

prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

“DARBININKAS”
366 WEST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Lapkr. 9 d., Kastas Mereške- 
vičius apsivedė su Katre Pasau- 
syte. Liudijo Antanas Kučas ir 
Ona Pasausytė.

Po tam apsivedė Tarnas Scan- 
lan su Rože Kozmačiūte. Liudijo 
Jurgis Scanlan ir Adelė Šemeto- 
nytė.

Tą dieną taip pat apsivedė Jo
nas Clarey su Marijona Ambro- 
zaite. Liudijo Pranas Robinson 
ir Anielė Intienė.

I
Pirmadienį, lapkričio 10 dieną 

“Darbininke” lankėsi iš Cam- 
bridge’iaus pp. Antanas ir Emi
lija Daukantai su sūneliu Fred- 
riku ir dukrele Danute. P-nia E- 
milija Daukantienė “Darbinin
ke” buvo dar pirmą sykį, tai 
jai buvo labai įdomu pamatyti

Šv. Petro parapijos kunigai spaustuvę.
garsino gavę laišką iš Bostono 
Arkidiecezijos vikaro Generalio

LANKĖSI
Naujos STRAND Svetaines

Atidarymas-Vakarienė
I

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
( 278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kfturis
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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

P-nas A. Daukantas yra nuo- 
’’ latinis “Darbininko” bendradar- 

kuris praneša, kad lapkr. 27 d. bjg pp Daukantai nu0 pat at. 
sueina 30 metų J. E. Kardinolo vykjmo į yra ..Darbinin_
O’Connell kardinolystės ir kad ko„ skaitytojai ir LDS nariai 
arkivyskupija rengs solemmzan- Atsilankym0 proga pp Daukan. 
tui maldų bukietą - knygą. aukojo intertypo fondui 
Kunigai prašė parapijiečių mal- Dėkojame pp. Daukan-
dų, ir kad apie jas praneštų raš- .tams paramą 
tu sekmadienį, lapkr. 16 d.

_________ Beje, malonu dar vienas daly-
Lapkr. 9 d., Blaivininkų kuo- kas prisiminti, tai pp. Daukan- 

pa, vadovaujant panelei M. Kil- 
moniūtei, įvykdė gražų paren
gimą su programa ir užkan
džiais. Programą išpildė p. Ivaš- 
kienės vaikučių grupė. Kalbėjo 
dr. kun. K. Urbonavičius ir kun. 
A. Abračinskas. Kun. P. Vir- 
mauskis prašė susirinkusius at
silankyti į koncertą Lietuvai 
šelpti susirinkimą, trečiadienį, 
lapkr. 12 d., 8 vai. vak., ir į pa- 

j rapijos parengimus sekamais 
dviem sekmadieniais.

į Lapkr. 9 d., atlankė Šv. Petro 
i par. lietuvių bažnyčią ir klebo- 
į niją kareivis Kastantas Kra- 
kauskas iš Cleveland, Ohio. Jis 
dabar tarnauja Nahant, Mass. 
Sakė norįs susipažinti su lietu
viais. Kun. Virmauskis užkvietė 
jį atsilankyti į parapijos paren
gimą lapkr. 16 ir 23 dienomis 
ir atsivesti kįtus lietuvius ka- įvyksta visuotinas katalikiškų 
reivius. Į šiuos parapijos paren- draugijų atstovų ir profesionalų 
gimus kareiviams nebus jokios 
įžangos. Jų gali ateiti kodau- 
giausiai. Jie visi yra pageidau
jami parapijos svečiai.

i

Į

PAIEŠKAU Darbo bučemėje. 
Turiu patyrimą su virš 20 metų. 
Atsišaukite į “Darbininko” ad
ministraciją. (11-14)

PAIEŠKAU darbo valgomų 
daiktų krautuvėje, Bostone. 
Kreipkitės į “Darbininko” ad
ministraciją. (7-11-14-18)

tų didelis pasidarbavimas pas
kutiniame “Darbininko” baliaus 
parengime, kuris įvyko spalių 
25, š. m., Eikš Ballroom svetai
nėje, Cambridge. Ponas Antanas 
buvo to baliaus šeimininkas, gi 
ponia daug darbo pridėjo prie 
rengimo skanumynų tam baliui. 
“Darbininko” vadovybė labai

• •

įvyks
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 16, 1941

S valandą vakare
NAUJOJE STRAND SVETAINĖJE

376 W. Broadwav, So. Boston. Mass.
Svetainės atidarymas bus paminėtas karališka 

VAKARIENE. Bus skanių ir įvairių valgių ir gėri
mų. Programa susidės iš dainų, trumpų kalbelių, 
ir muzikos. Visiems bus gera proga linksmai laiką 
praleisti.

Naujos svetainės savininkas VINCAS TAUT- 
VAIŠA nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti. Vaka
rienės tikietas tik $1.36; pridėjus valdžios taksus 
14c., sudaro $1.50. Tikietų galima gauti Strand 
Cafe, 374 Broadway, So. Boston ir “Darbininke”.

Nusipirkite tikietą iš anksto, nes vėliau gali 
pritrūkti.

Dalyvaukime naujos STRAND SVETAINES 
atidarymo iškilmėse!

VAKARINĖS 
MOKYKLOS

Pirmadienį, lapkričio 10 d.,
nuoširdi pp. Daukantų paramai, prasidėjo visoje Bostono apylin-

P-nai Daukantai augina sūnų 
ir dukterį. Čia reikia pasakyti 
jiems komplimentas, nes sūnus 
Fredi- Jonas jau pasižadėjo pa
dainuoti per radio.

Paliaubos Dienoje, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, šv. mišios įvyks 
valandomis: 7, 7:30 ir 8. Pasku
tinės bus giedamos už mirusius 
narius L.R.K. Saldž. Širdies V. 
J. draugijos. Vakare, 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Teresės pa
maldos. Tinkama diena pasimel
sti.

AR PASIRUOŠĘS?

■ 1 .... ■
Prašome kuopų, kad 

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

Bus išduotas seimo ra
portas. Nors Moterų Dir
voje yra tilpęs, bet geres-
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z z z i- z ’ pasikėsinimas

simus kodėl taip nutarta 
padaryti ? Atsakymai bus 
duodami. T. Mažeikienė,

Apskr. Pirm.

PASIKĖSINIMAS SU 
DAUŽYTI TOBINO 

AUTOMOBILIŲ

z

L. Vyčių Centro Valdy
bos Nariai Posėdžiavo

T

mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu išmokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių 
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.

Šiomis dienomis sužino
ta, kad Bostono mayoro ir 
kitų rinkimų išvakarėse 
Bostono mayoras Tobin 
tik per plauką išvengė au-t 
tomobilių katastrofos. Sa- 

! koma, kad tai buvęs tikras 
> sudaužyti 

mayoro Tobin automobilių 
North End, Bostone.

Pagal policijos praneši
mo, kitas automobilius be
veik nustūmęs mayoro au
tomobilių į pakalnę. Paaiš
kėjo, kad to automobilio 
numeris atitinka automo- 

i bilio numeriui, kuriuo va
žiavę vagys, pavogę $46,- 
451 vertės maisto ženklų.

Įtariamieji vagystėje 
penki asmenys areštuoti ir 
policijos apklausinėti.

ĮVAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
8 d. (po pietų) L. Vyčių Centro 
pirmininkas p. Pranas Razva-i 
dauskas savo automobiliu buvo 
išvykęs į Centro Valdybos po
sėdį ir N. Y. ir N. J. L. Vyčių 
apskričio suvažiavimą, kurie į- 
vyko New Yorke. Kartu su 
pirmininku važiavo jo žmona, 
L. Vyčių Centro finansų sekre
torė p. F. Grendelytė. L. Vyčių 
Centro protokolų sekretorė p. T. 
Aukštikalnytė, p. B. Kudirka, 
L. Vyčių N. A. apskričio pirmi
ninkas ir p. O. Razvadauskaitė. 

į L. Vyčių 17 kp. finansų rašti- 
. ninkė.

kėje veikti vakarinės mokyklos, 
kurių kursai apima: mašinų 
mokslą, televiziją, industrinį e- 
lektrizavimą, metalogiją, radio 
ir panašius dalykus. Moterims 
yra paruošti specialūs jų pasau
liui kursai: etiketas, geras sko
nis, apsirengimas, namų prižiū
rėjimas ir panašūs. Be to, bus 

, mokoma architektūra, iškalba.Trečiadienį, lapkričio 12 d.,’ .. . , .x. .„ , . . istorija ir kiti. Viso bus desto-7:30 vai. vakare, bažnytinėje ,. c, „ ma 61 kursai.i svetainėje, 5th St., So. Bostone,; ...... .. , ,1 I Norintieji lavintis cet kurioje
šakoje, kreipkitės į Massachu-

-----  ' . .?* setts Dept. of Education, susirinkimas, kuriame bus is- , ... . j . ... 'Newbury St., Bostcn.rinkta bendra komisija rengti 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui kon
certą. Koncertuoti kviečiama 
panelė artistė Stoškiūtė, daina-1 
vusi 4 metus Berlyno operoje/ 
Vokietijoje.

Į susirinkimą kviečiami daly- a. a. Petrui Čingai, aš nuliūdusi kad per šiuos 
vauti visi katalikiškų draugijų žmona A. Čingienė ir šeima ta- organizaciją padvigubinti 
atstovai, profesionalai ir meno 
mėgėjai.

TE ATRAS — "MEILĖS '
SVIESA"

SVARBUS ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

2001

Grįžo pirmadienio anksti rytą 
’ pilni gražiausių įspūdžių iš L. 
! Vyčių pasaulio. Reikia pažymė- I .
ti, kad p. Pranas Razvadauskas. 
L. Vyčių Centro pirmininkas, 

Mirus mano brangiam vyrui aukoja daug laiko ir išlaidų.
metus L. Vyčių 

na- 
riame širdingiausią padėką, vi- riais. Jam nuoširdžiai gelbsti 
siems savo giminėms ir drau- kiti vaidybos nariai ir jaunimo 
gams už dalyvavimą šermenyse vadai. Vyčiuose dabar yra tik- 
ir laidotuvėse. Taipgi dėkoju už rai graži dvasia. Jaunimas 
gražias gėles ir užprašytas šv. deliais šuoliais eina pirmyn, 

[mišias už a. a. mano vyro Petro;
Cingos vėlę. Dėkoju Cambridge 
------- — 1-1-1----- į fcun. p J.

CAMBRIDGE, MASS

PADĖKA

di-

r

Su Kiek Apsigynimo 
Taupymo Ženklų Pri
pildomas Albumas?

Kas vadovauja tautiniam 
judėjimui parduodant tau
pymo ženklus detalėse 
krautuvėse?

Iždo Detalio Patarimo 
komitetas, kuriam vado
vauja Benjamin Ii. Namm, 
Tautinio Detalės Sausų 
prekių organizacijos pir
mininkas.

Parduodu {vairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Queen Ann Laundry

7-11 Ellery St., 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923—-------------
' Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 
į namus dykai.

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjaa 
Sodeivall 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

K. Kokia yra darbininko 
pareiga pagal Iždo Apsigy
nimo Taupymo programą9

A. Kooperuoti Darbinin
kų Sąjungos A. F., C.I.O., 
geležinkeliečių ir kitos 
darbininkų grupės visoje 
šalyje turi paremti progra
mą.

—Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

i
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 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Lapkričio 16-tą ir 23 dieno
mis įvyks viršminėtas teatras, parapijos klebonui 
bažnytinėje ąalėje, So. Bostone, Juškaičiui už dvasinį patarnavi- 
parapijos naudai. Tą veikalą mą. Dėkoju graboriui p. Pranui

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAIJau visi žinote, kad kitą sek

madienį, lapkričio 23 d. Šv. Pet
ro parapijos choras vaidins gra
žų veikalą, pobažnytinėje sve
tainėje, 5th St., So. Boston, 
Mass. Veikalas labai įdomus ir 
gražus, atėjęs būsi nustebintas 
jo turiniu. Pažymėtina tai, kad 
šiame veikale vaidina pats muz. 
R. Juška ir jo žmofia, kurie savo 

Į artistiniais gabumais jau yra

4

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
‘ BODU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku 
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

būdu —

Ift v’s’ems žinomi.
Jei dar nepasiruošęs, ruoškis 

1 šį veikalą būtinai pamatyti.

Ką tik išėjo iš spaudos 
suvaidinti yra gerai išsilavinę Vaitkui už sąžiningą ir manda- «L K. Tautmylos labai nau

dinga ir įdomi brošiūra — 
įtiems, kurie savo užuojautomis Mūsų Kryžiaus Keliai. Ši 

Veikalas linksmas, juokingas, bei paguodos žodžiais daug pa- knygele yra religiško turi- 
dramatinis ir pamokinantis. Su- dėjo mums mūsų nuliūdimo va-jn^°» bet sykiu yra sujungta 
sidaro iš trijų aktų.

Vaidintojai rinktiniai. Pirmą 
kartą pasirodys So. ~ 
scenoje p-nia 
nė, svarbiausioje rolėje. Taip
gi art. R. Juška, Petras Kuprai-

choro nariai ir jiems į pagalbą gų patarnavimą. ir visiems 
atėję jų bičiuliai.

landoje. h* su Lietuvos kryžiaus ke-
Nuliudusi Činc/ų Šeima. kaina tik 10c.

t Jo Mal. prel. M. L. Kru
šas iš Chicagos rašo: — 

______ : “Mūsų Kryžiaus Keliai” 
Lietuvos Vyčių Centro Puidai parašyta knygutė, 

tis, Pranas Overka, Petras Ver- Valdyba su kuopų ir Vyčių Verta skaityti ne tik ge-

rodys So. Bostono VYČIŲ BALIUS 
ia Marijona Juskie-] ŠOKIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St, Roslindale, 

TeL Parkvvay 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston, Mm 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlen*,

111 H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm omtoknlu raštininke

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINCB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Plrmlnlnkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Man. 

Vlce-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 Winfield SL, So. Boston, Mm 

Prot RaSt Jonas Glineckis,
S Tbomas Pk., So. Boston, Mass, 

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

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

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

večka. Antanas Pažasis, p-lės 
— M. Sykes, H. Taruškaitė, Jo
ana Mickūnaitė.

Raginame visus atvykti pa
klausyti, pasižiūrėti ir pasi
džiaugti šiuo vaidinimu. Tą da
rydami paremsime parapiją iri jos Anglijos Apskri išsiun- 
duosime mūsų jaunimui para- tinėti, bet ir New Yorko ir 
mos, paskatinsime jį suvaidinti Čikagos apylinkes. Tiki- rą‘ 
ir kitus gražius veikalus. mes susilaukti gražaus

Kvieslys.' jaunimo iš viur.

rėmėjų pagelba rengia ba- riae-m]S 
lių - šokius, šeštadienį, lap
kričio - November 29, Mu-

------ ; katalikams, bet ir 
atšalusiems”.

Užsisakykite ją. Įdėkite
nicipal Building salėje, So. 1 konvertą 10c ir prisiųsta-
Boston, Mass. te “Darbininko” adminis-

Kviedmai ne tik į Nau- Nacijai, 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass. ir tuo
jau gausite minėtą brošiū-

mes susilaukti gražaus
PRANEŠIMAS

NEPAPRASTA 
PROGA

Pirkti labai gerą namą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniškais pa
togumais, garu apšildo-

IAR JŪS KENČIAT

VALGOMOJV DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda žvležlus produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bitą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią nedSldienį kiekvieno mėnesio

k

Perims Markei
R. Baltrušlūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
7M TiLtŪŪ 3120

•O. BO8TOH, MAS*.

į

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Moterų Sąjungos Mass., 
Me. ir N. H. apskričio su
važiavimas įvyks lapkričio 
23, 1941, Šv. Juozapo para
pijos svetainėje, Roger St., 
Lowell, Mass.

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 kiyų jsvarhių ap
kalų aptarti.

i

MUSKULU 
SKAUSMĄ, NUO 

STRĖNŲ IR NUGA
ROS SKAUSMU?

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER 

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METį 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

GRABORIAI
-—k -
S. Barasevičius ir Sūnus

Seniausias šios Valstybės 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dūmą Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
. Tel. ŠOU Boston 0815 

Tel. ŠOU Boston 2609
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DARBININKAS

l

mos, ir iš kuopos iždo nuperka
mos dovanos.

Dabar yra kuopoje 70 narių. 
Visos gražiai veikia ir sutinka. 
Šių metų valdybą sudaro: kuo
pos pirm. — M. Šertvitienė, vi- 
ce-pirm. — ir korespondentė — 
S. Subatienė, fin. rašt. — O. Do- 
brovolskienė, nutarimų rašt. — 
E. Vaitekūnienė, iždininkė 
O. Balevičienė.

JUBILIEJINĖ 
VAKARIENĖ

MOTERŲ SĄJUNGOS 29 Kp 
JUBILIEJŲ MININT

BROOKLYN, N. Y. — mirusią narę užprašomos
Prieš 25 metus buvo įsteigta, mišios ir nuperkamos gėlės. Na- 

Mot. Sąjungos kuopa 29-ta. Į- rėš sulaukusios 25-kių metų ve- 
steigėjos buvo jaunos, darbščios dybinio gyvenimo yra pagerbia- 
ir energingos narės. Per 25 me
tus jos daug darbo padėjo, 29-tą 
kuopą ugdė ir mylėjo. Jis daug 
kartų paliko savo reikalus ir 
skubėjo pagelbėti — Bažnyčiai, 
Tautai, Vienuolynui, sesutėms 
mokytojoms, našlaičiams ir vi
siems kitiems. Savo spaudą gau
siai rėmė. Bazaruose, piknikuo
se, susirinkimuose, vakarėliuo
se. koncertuose ir teatruose dir
bo išsijuosę. Vakarienės, pager
bimai, išleistuvės, sutikimai, 
varduvės ir vestuvės, silkių, 
grybų vakarėliai, sidabriniai 
jubiliejai — viskas buvo pami
nėta, aprašyta, apkalbėta.

i 
i

Spalių 19 d. moterų sąjungos 
29-ta kuopa surengė puikią va
karienę su gražia koncertine 
programa, į kurią atsilankei

ALRK Moterų Sąjungos 29-ta daug žmonių. Vakarienė visais!I 
kuopa spalių mėn. minėjo savo atžvilgiais pavyko. Kuopos pir- 
gyvavimo 25-kių metų sukaktu- mininkė M. Šertvitienė atidarė 
ves. Kuopa įsteigta 1916 m., 26 vakarą ir pakvietė kleboną kun. 
d. spalių, Apreiškimo par. salė- N. Pakalnį atkalbėti maldą ir 
je. Pradžioje prisirašė 11 narių, vesti vakarą. Koncertinę prog- 
Pirmąją valdybą sudarė šios na- ramą išpildė dainininkių grupė: 
rėš: a. a. H. Aleksienė, M. Šert- A. Maslauskaitė - Vencevičienė, 
vitienė, A. Vamiūtė, O. Dobro- A. Dragūnaitė - Samalionienė, 
volskienė, Z. šliauterienė, V. S. Ivanauskienė, H. Kadzienė, Z. 
Jankaitytė. Pirmosios steigėjos Juodytė, J. Šertvitytė, B. Do- 
buvo: U. Mikulskienė, M. Šert- brovolskytė, O. Ulevičiūtė, M. 
vitienė ir O. Dobrovolskienė. 'Bujokienė, S. Jankiūtė, E. Krau- 
Kuopa yra žymiai prisidėjusi jaliūtė ir A. Plaktonytė. Vado- 
aukomis svarbiems tikslams, vavo muzikas J. Jankus. Solo' 
daugiausiai parapijos reika- dainavo K. Hopmanas, L. Juo-I 
lams. Per 25 metus suaukavo dytė, A. Samalionienė ir A. Ven- 
$5066.69c. Seselėms ir kitiems'cevičienė. Jos sudainavo ir du- 
reikalams — $541.00. Lietuvos etą. Apie kuopos veiklą padekla- 
šclpimui, Tautos fondui. Raudo- mavo E. Vaitekūnienė. Kalbėjo' 
na jam Kryžiui, moksleiviams, svečiai: D. J. Averka, P. Šalins- 
neturtingoms sąjungietėms, pa- kas, K. Dobrovolskis ir Dauba- 
vargėliams ir “Moterų Dirvai” ras. Viešnios: T. Barziliauskie- 
— $1,778.84c. Pagaminta daug nė, M. Tamošauskienė, O. Šar- 
drabužių ir išsiųsta į Lietuvą kaitė, U. Mikulskienė, O. Dobro- 
Didžiojo karo metu. Katalikiš- volskienė, M. Kivitienė, kuopos 
kos spaudos parėmimui suauko-' pirm. M. Šertvitienė ir kleb. 
ta $153.00. Per 25 metus kuopa kun. N. Pakalnis. Vakarienėsi 
surengė 40 vakarienių, vakarus- paruošimui dirbo šio® šeiminin- tilpo ilgas, 
teatrus 38, Balių 20, išvažiavi- kės virėjos: O. Ragalienė, M. 
mų 30. Nuo pat įsisteigimo kuo
pa neatsisakė nuo viešų darbų 
Tautai ir Bažnyčiai. Kas met 
rengiami įvairūs vakarai ir ki
tokios pramogos, susirinkimai 
būna kas mėnesį, į seimus atsto
vės visuomet yra siunčiamos. 
Kasmet kuopa užprašo 2 kartu 
šv. mišias ir visos narės bendrai 
priima šv. komuniją. Po mišių j 
būna bendri pusryčiai, sergan-! 
čios narės yra lankomos. Miru-I 
šių narių yra 18. Už kiekvieną}

I

8
i

Staff Sergeant August Stackwell, sveriantis 385 svarus, palindęs po 
didžiulio orlaivio sparnu jį sukrutinoir sako, kad geras armijos maistas 
suaugino jame tokią jėgą. Tas įvyko March Field, Calif. Jį stebi kairė
je stovintis sergeant Westley Boyt.

Spaudos Biuletenis
II. Lenkų, ukrainiečių, žydų 

kitų spauda

Klaiding as Kelias

“Nowy Swiat” spalių 12 
d. laidoje džiaugiasi, jog 
“Deutsche Allgemeine Zei- 
tung” vadina Vilnių lenkų 
miestu.

Tam pačiam numeryje 
, bet tuščias 

straipsnis antrašte “Klai- 
šertvitienė, U. Mikulskienė, S. dingas Kelias”. Straipsnis 
Steckienė, O. Dobrovolskienė, J. 
Gražienė, J. Terebeizienė, M. Že
maitienė, Stučienė, Bendzienė, 
Janušonienė. Aukojo — Kati
lienė ir Barakauskienė. Išlaimė- Į estų pabėgėlių 
jimui “Basket” aukojo V. Gai
galienė, o jos aprengimui suau
kojo narės. “Basket” 1 
Mrs. Baranauskienė, 
mui išleista $10.00 
sąjungietės. Prie stalų patarna-i 
vo sąjungiečių dukterys ir jų

I

be parašo. Nežinomas au
torius pasakoja, kad vokie
čiams paskelbus karą so
vietams, lietuvių, latvių ir 

Berlyno

kai, o viršininkus — p. 
Smetonos pastatytas vi
daus reikalų ministeris. 
Prie tokio biurokratizmo 
jau buvo prieita, kad kai
mas neturėdavo teisės išsi
rinkti šaltyšiaus.

O kai jau vėl kelsis Lie
tuva nepriklausomam gy
venimui, tai jai prezidentų 
nereiks ieškoti iš tų “va
dų” tarpo, kurie savo tau
tą, tragingiausiame mo
mente, paliko be jokių di
rektyvų, pabėgdami užsie
nin.

Visų lietuviškai nusitei
kusių grupių yra nusista
tyta, kad busimosios lais
vos Lietuvos santvarkos 
pagrindan bus imama Stei
giamojo Seimo konstituci
ja. Sulig ta konstitucija, 
rinkti tautos atstovai, ką 
ne ką, bet prezidentą tikrai 
sugebės išsirinkti. Ir busi
masis Lietuvos preziden
tas bus vienas iš tų rinkti
nių, geriausių Lietuvos £> * 
nų, kurie šiandien su vis,, 
tauta kenčia Solovkų, ar 
kitų drėgnųjų kalėjimų ur
vuose.

p. A. Smetonos asmuo, 
lietuvių organizuotai vi
suomenei, nežiūrint, ko
kios srovės, ar ideologijos, 
neturėtų būti kliūtimi ben
dram Lietuvos vadavimo 
darbui. Dėl vieno asmens 
reikalų ir garbės būt nedo
vanotinas nusikaltimas, 
skaldyti, ar eikvoti tarpu
savio ginčams, ir taip jau 
negausias materialines ir 
dvasines jėgas.

Kun. P. Ragažinskas,
Liet. R. K. Bendruomenės 

Brazilijos Pirmininkas.
REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS —

Šis Brazilijos Lietuvių 
R. K. Bendruomenės pir
mininko pareiškimas pri
siųstas kovo mėn., 1941 m,, 
bet jo tada netalpinome, 
nes manėme, kad p. Smeto
na nesikiš į Amerikos lie
tuvių veikimą, jųjų organi
zacijas, ir dirbs tik dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo su visais lie
tuviais.

Kadangi p. Smetona sto
jo dirbti tik su maža tau
tininkų grupele, paneigda
mas Amerikos Lietuvių 

i Tarybą ir kitas organiza
cijas, tai mes manome, kad 
dabar ir šis Brazilijos Lie
tuvių Katalikų pareiški
mas yra reikalingas pa
skelbti visai išeivijai.

Organizuotoji Brazilijos 
lietuvių katalikų visuome
nė p. Antano Smetonos 
pirmiau nelaikė ir dabar 
nelaiko teisėtu Lietuvos 
Respublikos prezidentu. 
Tokiam savo nusistatymui 
pagrįsti randa pakanka
mai rimtų motyvų.

Visų pirma, pats seimo 
rinkimas 1936 m. buvo ne
daugiau, kaip tik tautos 
valios suklastojimas. Į tokį 
“seimą” patekti tegalėjo 
tik tautininkų partijos 
žmonės. Visos kitos politi
nės grupės, jau prieš rin
kimus biurokratinės p. 

i Smetonos valdžios buvo 
uždarytos. Todėl ir apie 
bet kokį dalyvavimą rin
kimuose negalėjo būti kal
bos. Seimas išimtinai bu
vo sudarytas iš neskait- 
lingiausios politinės gru
pės, kuri 1926 m. teprave- 
dusi buvo 3 atstovus. O jei 
buvo kuriuo nors atstovu 
abejojimų, tai su tuo “ap
sidirbo” rinkimų išvaka
rėse. Policijai įsakydavo 
areštuoti. O kartą jau a- 
reštuotas kandidatas, nors 
ir be kaltės, negalėjo būt 
renkamu. Aišku, kad kas 
‘renka’ vadinamąjį ‘seimą’, 
tai “seimas” tą renka “pre
zidentu”. Ir toks užburtas 
ratas Lietuvos politiniame 
vidaus gyvenime visą tau
tininkų valdymo laiką ir 
sukosi.

Kai dar tautininkai ne
buvo “sudemokratėję”, ne
buvo “seimo”, tai prezi
dentą rinko “ypatingi tau-, 
tos atstovai”. Atstovus 
skyrė apskričių viršinin-

ir

t

pastarųjų metų buvo klai
dinga”.
— Taip, ji buvo klaidin

ga, — sako autorius, —bet 
ne toje prasmėje kaip ma
no Lohse, bet todėl, kad 
buvo Berlyno įtakoje! Sun
kūs patyrimai, kurie užti
ko mūsų šiaurės kaimy
nus, privalo išgydyti juos 
nuo praeities klaidų. Ten-

tarpe pasireiškė didelis ū- ka tikėti, jog vėl pasiro- 
po pakilimas — jie tikėjosi džius Kauno, Rygos ir Ta- 
Hitlerio pagalba vėl atgau- iįno padangėse laisvės 
ti nepriklausomybę ir tapo, šviesai, Lenkija šį sykį ras 
apvilti. i lietuviuose, latviuose ir es-

Toliau autorius cituoja tuose draugus, su kuriais 
Lohses atsišaukimo vietą, galės pradėti bendrą kul- 
kur jis mini, “Kad Baltijos tūrinį, ekonominį ir politi- 
valstybių politika per 20 nį gyvenimą.

Ukrainiečiai Apie Lietuvius r
Ukrainiečių dienraštis 

“Svoboda” spalių 14 d. pir
mam puslapyje įdėjo žinią 
apie bolševikų terorą ir žu
dymus Lietuvoje ir, kad 
tuo reikalu Lietuvos Pa
siuntinys Washington’e į-

dabar per komplikuoti to
kiems “palengvintiems” 
sprendimams. Istorija pa
rodo, kad kur nėra laisvo 
noro gyventi bendrai, tai 
užėjus karo uraganui to
kia jėga palaikomi ryšiai 
trūksta ir valstybė subyra, 
kaip popierinis kortų na
melis...” <■?

Į tokį V. Černovo *šką 
vėl atsiliepė M. Veinbaum, 
kuris spalių 7 d. rašo:

“Černovo žodžiai gerai 
skamba, bet yra aplinky
bės, kuomet ir geros idė
jos virsta pavojingomis ir 
net kenksmingomis”.

M. Veinbaumo nuomonė 
mums yra tik tiek svarbi, 
kad ją tarė asmuo, pats 
dalyvavęs Vašingtone de
legacijoje, kuri Statė De- 
partament’e pareiškė norą 
propaguoti laisvos federa
cijos idėją, o vėliau grįžda
mas iš sostinės į New Yor- 
ką pakelyje jau “apsigal
vojo”.

Daugiau svarbos tenka 
priduoti balsui VI. Lebede- 
vo, buvusio Kerenskio val
džios nario ir svarbaus ly
derio soc. rev. partijoje. Jo 
ilgas straipsnis “Novoje 
Russkoje Slovo” tilpo spa
lių 5 d. ir užvardintas: — 
“Sprendimas Rusijos liki
mo už pusryčių stalo”.

Tame straipsnyje V. Le- 
bedevas kategoriškai sako, 
kad galimas laisvas susi-1 
tarimas su vengrais, če-Į 
kais, bet ne su tautomis,5, 
kurios dėl vienų ąr kitų’ 
priežašcių atsiskyrė nuo 
buvusios Rusų Imperijos. 
Jis j: 
ris i 
monės. •*

teikė notą, painformuoda
mas Statė Departamentą.

Bendrai, “Svdboda” daž
nai informuoja savo skai
tytojus apie Lietuvos rei
kalus draugiškai prielan
kioje dvasioje.

draugės. Vakarienė praėjo labai 
laimėjo iaukioie nuataikoje. Dalyvių bu- 
• • "‘i. vo Pe*- 200. Sąjungietės širdin- 

> programos 
dalyviams, atsilankiusiems ar 
bet kokiu būdu prisidėjusiems.

Spalių 25 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje 10 vai. ryte atlaiky
tos iškilmingos jubiliejinės šv. 
mišios, kurias atnašavo kleb. 
kun. N. Pakalnis. Jam asistavo 
kunigai: A. Petrauskas ir B. 
Kruzas. Moterų Sąjungos 29 
kuopos narės drauge priėmė šv. 
Komuniją. Po mišių turėjo sa
lėje pusryčius, kuriuos pagami
no: U. Čižauskienė, Janušonie- 
nė, Kubilienė, Žemaitienė, Rai- 
mienė ir Ragelienė. Dalyvavo 
kuopos dvasios vadas kun. A. 
Petrauskas ir muzikas J. Jan
kus. Sąjungiete O. Ragelienė į-

laimėji-
— laimėjo gai dėkoja visiems

i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston
/

Telefonas
Worcester. 5-4335

■
k '* PHONE 

So. Boston
A

X 3
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i įteikė dovanas penkioms kuo- 
. posnarėms: M. šertvitienei. U. 
Mikulskienei. S. Subatienei, O. 
Dobrovolskienei, ir E. Vaitekū- 
nienei. Tos dovanos buvo nuo 
sąjungietės J. Gražienės, kuri 
tuo pagerbė ir parodė įvertini
mą daugiaus pasidarbavusioms 
valdybos narėms. Visos penkios I 
nuoširdžiai dėkoja p. Gražienei5 
už gražias dovanėles. Taip Ju
biliejaus iškilmės jau pasibaigė. 
Sąjungietės ir toliau darbuosis 
dideliu pasiryžimu kaip iki šiol. 
Linkime joms gerų į
Tegyvuoja Moterų Sąjungos 29 
kuopa1 Rašt.

Laisva Tautų Sąjunga
tų, kad jos jiems būtų nau
dingos ir patraukiančios, o 
ne būtų panašios į retežį,

(Novoje Russkoje Slovo, 
spalių 7d.).

Viktor Černov, “Novoje
Russkoje Stovo” spalių 7 “JF
d. rašo:

“Nors M. Veinbaum pa
čią Laisvos Rytų Europos Prisiminkite Angliją, ku- 
Tautų Sąjungos idėją svei- ri savo laiku pamėgino lai
kina, bet reiškia abejonių, kyti amerikiečius “čertmi- 
kad visos tautos padarytų sų” rolėje ir rezultate nu- 
tą laisvu noru ir klausia, stojo tos Amerikos. Ji pa
ką daryti jei kokia nors darė išvadą iš tos karčios 
tauta panorės išstoti iš to- pamokos. Visa eilė jos ko
kios sąjungos. j lonijų jau paskelbtos savy-

Man prisimena sena pa- &tovi mis ‘dominijomis”,, 
tarlė: Dievas davė centelį, oe susitarimo su jomis Im- 
o velnias skylelę ir nusmu- peri joje įvyktų svarbių 
ko centelis į tą skylelę... ; sprendimų nedaroma. Tų 

Mūsų atmintyje Norve-! dominijų atstovai lygiai su 
gija nutraukė ryšius su Londono atstovais dalyva- 
Švedija. Ir Švedija net ne-jvo Versalio Konferencijo- 
mėgino jėgos, bet išsisky
rė geruoju.
Veinbaum šiame klausime 
ne daugiau švedas, nei pa
ltys švedai. Argi tai, dail
inai, ne atsakymas i p. 
įVeinbaumo “ką daryti?’’ O 
pilnas atsakymas bus: su
daryti valstybiniame vie- -
nete tokias sąlygas tarp vieton laisvo susitarimo ir 
atskirų į jį. įeinančių tau- atrodo aiškesni, bet laikai

sukaustydavo vergus - irk
luotojus.

Gyvojo Rožančiaus 

Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Turbūt, p.
1 je ir toliau Tautų Sąjun
goje. Tos pačios teisės, pa- 
Mbaigus karui, pažadėtos 
Indijai.

Reorganizuotis į laisvą 
sąjungą sunkiau nei veikti 
pagal “seną išbandytą” 
priemonę “laikyk ir nepa
leisk”. Gal tokie receptai Cemovąj ,.ku- 

ūti iitkj ^nuo- 
• • I •

Phone 1181

A. P. KABLON AS 
Lietuvis Groborius 
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