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A. A. Kun. Jeronimo Vai
čiūno Paskutinieji žodžiai: 
“Mano Jėzau, pasigailėk 

manęs!”
Kun. Vaičiūno kūno gy- 

vvbė užgeso lapkričio 12 
d.. 7 vai. ryt?. Prie mirties 
lovos buvo brolis Juozas 
Vaičiūnas su žmona ir šei
ma; kun. Walsh, ligoninės 
kapelionas; kun. Grinius,; 
Šv. Antano lietuvių par. 
(Cicero, III.) vikaras; kun.i 
Malakauskas; kun. J. Bar- 
ret, Chicagos diecezijos 
katalikiškų ligoniniu di
rektorius; K. Gudgalis, 
krikštasūnis; p. M. Juškie
nė; ligoninės ir Šv. Antano 
nar. Seserys Kazimierie- 
tės.

A. a. kun. Jeronimas 
Vaičiūnas gimė vasario 26 
d.. 1882 m., Rudžių kaime, 
Šakiu apskričio.

1898 m. birželio pabaigoj 
atvyko Amerikon. Apsis
tojo Montėllo, Mass., kur 
dirbo ir vakarais mokėsi. 
1900 m. atvyko į Bostoną, 
kur taip pat dirbo ir mo
kėsi. 1904 m. įstojo į Val- 
paraiso universitetą, kuri 
užbaigė 1910 m. Tais pa
čiais metais buvo priimtas 
į Niagarą universitetą ir 
Our Lady of Angels semi
narija, kur užbaigė filoso- 
fiios ir teologijos mokslus. 
1915 m. gegužės 29 d. buvo 
įšvęstas kunigu Šv. Vardo 
Jėzaus katedroje, Chicago, 
III.

Šv. Jurgio lietuvių para
pijoj, Chicago, III., darba
vosi du metu. Kovo 8 d., 
1918 m. buvo paskirtas Šv. 
Antano lietuvių par., Cice
ro, III., klebonu, kur iki 
mirties garbingai atliko 
pastoracijos darbą.
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Popiežius Rūpinasi Pagelbėti Daug Žuvo Dėl Žemės Drebėjimo
f

Leono XN ^Enciklikos 
SukaBuvės

i

i Rumunijoje
Bucharestas, Rumunija

Dar neatsi-
Vatikanas, lapkr. 14 — 

Popiežius Pijus XII deda lapkr. 14 — 
visas pastangas, kad pa- peikėję nuo baisaus žemės 
gelbėti karo belaisviams, ' drėbė jimo, kuris taip 
kurie yra kalėjimuose. Jis skaudžiai palietė karo jau 
įsakė savo atstovui Pran
cūzijai, prelatui Valerio 
Valeri, rūpintis, kad Pran
cūzijos kareiviai, kurie 
sugrūsti į nacių kalėjimus, ™»Novarum a- bQtų išlaisvinti, ar jų 

reikalus, gyvenimas palengvintas.
es. Kitais metais

—4--------
Vatikanas, lapkr. 14 — 

Laikrašytje Čivilta Catto- 
į lica, rašoma,t kad Vatika
nas planuoja1 ateinančiais 
metais žymiai minėti po
piežiaus' Leono XIII enci-; 
klikos Re: 
pie darbini 
sukaktuves, 
sueina 50 metų, kaip Leo
nas XIII išleido raštą apie 
darbininkų reikalus. Dau
gelis Popiežiaus nurody
mų šiandien yra valstybių 
įstatymuose įrašyta darbi
ninkų gerovei.

Būsią Paskirti Kardinolais

Vatikanas, lapkr. 14 —

75 Kunigai Amerikos 
Kariuomenėje

Washington, lapkr. 14 — 
Septynios dešimtys penki 

• kunigai jau tarnauja Ame
rikos kariuomenėje ir rū- 
reikalais. Iki balandžio 1 
pinasi kareivių dvasiniais 
dienos, 1941 metų, mano-

nuvargintą kraštą, kaip 
pajuto antrą taip pat dre
bėjimą. Manoma, kad nuo 
1000 iki 2000 žmonių nete
ko gyvybės; tūkstančiai 
liko be namų; beveik visi 
namai Buchareste yra su
griuvę, o kurie dar stovi, 

, tai tik pakrypę ir suskal
dyti. Aliejaus laukai virto 
griuvėsiais: šuliniai su-

i griuvo, aliejus verčiasi iš j
‘žemės aukštyn ir užlieja'auką 
plačius laukus, kas dar nėms.

baisiau, išsiliejęs aliejus 
užsidegė... Geležinkeliai 
suardyti, fabrikai sugriau
ti. Yra manoma, kad šis 
žemės drebėjimas sulaikys 
Hitlerio karines mašinas, 
nes užims nemažai laiko 
atstatyti geležinkelius, o 
dar ilgiau vėl pastatyti a- 
liejaus šulinius. Kaikurie 
žinovai sako, kad tiek 
daug aliejaus išsivertė iš 
žemės ir sudegė, kad gali
mas daiktas, jog žemė jos 
nebeturės tiek daug iš
duoti. Popiežius Pijus XII 
pasiuntė stambią piniginę 

Rumunijos žmo-

Molotovo Pasitarimai Su Hitleriu

tai vis mato bai- 
— “skundikus ir

Lietuviams komunistams 
turi būti sąžinė išmetinėja 
už parsidavimą sveti
miems — Lietuvos užgro- 
bikams. Kur tik jie nepa
sisuka, 
dykles
denunciatorius”.

Pruseika sako, kad jis 
buvęs įskųstas. Jis sako: 
“Ta grupė smalavirių ban
do teršti net gerą vardą 
Lietuvių Literat ū r o s 
Draugijos”. Pruseika sa
ko, kad tarp katalikų to
kių skundikų nėra. Turi
me pareikšti, kad katali
kai su komunistais niekad 
neturėjo bendrą, ir todėl 
jiems nėra jokio reikale 
teptis rankas su išgamo
mis. Lietuvių Literatūros 
draugija yra komunistinė. 
Ji neturėjo ir neturi gero 
vardo. Ji yra komunistų- 
išgamų kontrolėje.

Rusija Mobilizuoja Vaikus
Darbams

So-Maskva, lapkr. 14 
vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas įsakė sumobili
zuoti berniukus nuo 14 iki 
17 metų amžiaus valsty
bės darbams. Jau 862,000 
berniukų priverstinai turi 
dirbti.

70 Vyskupų Dalyvaus 
Labdarybės Kongrese

Chicago, III. lapkr. 14 — 
Septynios dešimtys Kata
likų Bažnyčios Vyskupų, 
daugybė kunigų ir pasau
liečių dalyvaus Katalikų 
Labdarybės kongrese, Chi
cago, III, lapkričio 17 iki 
20 d.

Šv. Antano lietuvių par. (Cicero, III.) klebonas, mirė 
lapkričio 12 d. rytą Loretto ligoninėje, Chicago. III.

’ J

Kun. Jeronimas Vaičiūnas,
Laidotuvės įvyksta šeštadienį, lapkričio 16 d., 10 

vai. rytą. Šv. Antano lietuvių parapijos (Cicero, III.) 
bažnyčioje įvyks iškilmingos pamaldos. Iškilmingas 
gedulo šv. mišias atnašaus kun. Pranciškus Juškaitis, 
velionio pusbrolis, Cambridge lietuvių parapijos klebo
nas. Deakonu bus kun. I. Albavičius; sub-deakonu — 
kun. Statkus. Ceremonijų vedėju — kun. Gasiūnas; a- 
kolitai — kun. Tiškūnas ir kun. Pankevičius. Pamokslą 
pasakys kun. A. Baltutis.

Pamaldose dalyvaus ir J. E. Chicagos Arkivysku
pas Stritch.

Iš Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčios, kurios 
klebonija, a. kun. Jeronimas Vaičiūnas buvo per 22 
metus, velionio kūnas bus lydimas į Šv. Kazimiero ka
pines. Kapinėse celebrantu bus J. M. prelatas M. Kru
šas. Pamokslą pasakys kun. Linkus.

A. a. kun. Jeronimas Vaičiūnas buvo įšventintas 
kunigu gegužės 28 d., 1915 m. ir laikė primicijas Šv. 
Roko lietuvių par. bažnyčioj, Montėllo, Mass. A. a. 
kun. Vaičiūnas gimė Lietuvoje. Jaunas būdamas atvy
ko Amerikon, ir kurį laiką gyveno Bostone; priklausė 
prie parapijos choro. Mokslus ėjo Valparaiso universi
tete. Paskui įstojo ir užbaigė Niagara Falls seminari
ja ir buvo įšvęstas kunigu Chicagos Arkivyskupijai. 
Tris metus buvo vikaru Šv. Jurgio lietuvių par., Chica
go, III. ir 1918 m. paskirtas Cicero lietuvių par. kle
bonu.

Šv. Antano lietuvių par., Cicero, UI., buvo nedide
lė. Kun. Jeronimas Vaičiūnas visas savo jėgas panau
dojo parapijos išauginimui, ir šiandien Cicero lietuvių 
parapija yra viena iš didžiausių ir geriausiai sutvar
kytų parapijų Chicagoj ir apylinkėj. Turi didelę baž
nyčią, ruimingą ir modernišką mokyklą, seserų namą 
ir kleboniją.

A. a. kun. Jeronimas Vaičiūnas buvo visų mylimas 
ir gerbiamas vadas — klebonas. Jis buvo stambus ka
talikiškos spaudos, katalikiškų organizacijų, katalikiš
kos veiklos rėmėjas.

Liūdi ne tik Cicero lietuvių parapijos parapijiečiai, 
bet ir visa išeivi ja, netekus uolaus ir nuoširdaus darbi
ninko —vado. Bet gal labiausia liūdi a. a. kun. Vaičiū
no broliai Juozas Vaičiūnas, gyv. Cicero, III., Kazimie
ras Vaičiūnas, gyv. Brockton, Mass., sesuo Marijona 
Puidokienė, gyv. Brockton, Mass., pusbroliai — kun. 
Pranciškus Juškaitis. Cambridge lietuvių par. klebo
nas. ir Petras Juškaitis, gyv. Brockton. Mass.: Lietu
voje — brolis Antanas, gyv. Rudžių kaime. Plokščių 
par., šakių apskr. ir giminės.

LDS Centro Valdyba. “Darbininko” Redakcija ir 
Administracija reiškia gilią užuojautą, kun. Jeronimui 
Vaičiūnui miras. Cicero lietuvių par. paraaiiiečiams, 
velionio broliams, seserei, pusbroliam ir giminėms.

Iš patikrintų šaltinių suži-! ma> kad 275 kunigai bus 
nota, kad Popiežius Pijus kariuomenėje.
XII paskirsiąs Amerikoje 
tris naujus Kardinolus. 
Būsią Kardinolais paskirti 
arkivyskupas Francis 
Spellman, New Yorke; ar
kivyskupas Samuel A. 
Stritch, Chicago, ir arki
vyskupas Johfc Mitty, San 
Francisco.

Valstybės Gubernatorius 
Parodoje

Baltimore, lapkr. 14 — 
Šios valstybės gubernato
rius, Herbert R. O’Conor, 
dalyvavo švento Vardo 
Draugijos parodoje.

NACIAI BUVO UŽDARĘ 
BAŽNYČIAS

Pakėlė Darbininkams Algas
Binghamton, N. Y. lap

kričio 14 — Endicott John- 
son čeverykų kompanija, 
kuri samdo apie 20,000 
darbininkų, pranešė, kad 
visiems darbininkams bus 
padidintas atlyginimas 
penktu nuošimčiu.

Vichy, Prancūzija, lapkr. 
14 — Vokietijos naciai bu
vo uždarę trims dienoms 
visas katalikų bažnyčias 

< Belgijoje už tai, kad neat
siklausus nacių vyriausy
bės, jose buvo skaitomas 
sekmadienį Belgijos Kar
dinolo Van Roey raštas.

Vatikanas Įspėjo Savo Atstovą

Berlynas, lapkr. 14 —So
vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas atsiuntė komisarą 
Molotovą ir 37 jo palydo
vus į Berlyną tartis su Hit
leriu apie “naują Europos 
tvarką”. Molotovas buvo 
žymiai Berlyne priimtas ir 
turėjo kelių valandų pasi
tarimą su Hitleriu. Šian
die jie grįžta atgal į Mas
kvą. Apie pačių pasitari
mų svarbą ir reikšmę nie
ko viešai iki šiol nepareik
šta; visa yra laikoma slap
tai. Molotovo atvažiavi
mas į Berlyną tvirtina, 
kad Stalinas padeda Hitle
riui vesti Europos karą ir 
bus patenkintas tuo, ką 
Hitleris jam leis užgrobti. 
Aišku, sovietų Rusija ir 
toliau pasiliks “neutrali”, 
bet kieno naudai ir kokiam 
tikslui? Hitlerio naudai ir 
kad Europos karas ilgiau
siai užsitęstų. Rusija yra 
padarius sutartį su Turki-

nes daug katalikų misio
nierių darbuojasi Indijoje.

Nelaimė Palietė Rusiją Ir 
Bulgariją

Maskva, lapkr. 14

Vatikanas, lapkr. 14 — 
Popiežiaus valstybės se
kretorius įspėjo Vatikano 
atstovą Berlyne prelatą 
Cesare Orsenigo, kad ne
dalyvautų Molotovo priė
mime, jei bus pakviestas. 
Vatikanas spėja, kad iš ši
to Hitlerio - Molotovo pa-'
sitarimo išeis tas, kad so- Smarkus žemės drėbėji- 
vietų Rusijai bus duota’mas ištiko pietinėje Rusi- 
laisvė mažojoje Azijoje ir 
Indijoje, kaip pirmiau po 
Vokietijos - Rusijos susi
tarimo buvo leista užgrob
ti Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir Lenkijos dalis. Vatika
nas yra tuo susirūpinęs,

joje. Daug nuostolių pada
ryta miestuose, ypač Rie
ve ir Odesoje. Bulgarijoje 
du sykiu buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėji
mas, padaryta daug nuos
tolių, bet pilnesnių žinių 
apie tai trūksta.

BAISUS SPROGIMAS 
FABRIKUOSE

ja ir pažadėjus jai duoti' laiko, 
militarinę pagalbą. Dabar 
darosi aišku, kaip praneša
ma iš Romos, kad Stalinas 
verčia Turkiją atsiskirti 
nuo Anglijos ir Hitleriui 
nesipriešinti. Italams už
puolus Graikiją, Turkija 
pasilieka viena Balkanuo
se. Ji norėtų eiti Grai
kams į pagalbą prieš Ita
lus, bet jai iš kitos pusės 
grąsina Stalinas. Stalinas 
aklai tarnauja Hitleriui. 
Vien tas, kad Hitleris už
grobė Konstantą ir užval
dė Juodosios jūros uostą, 
ir Stalinas nesipriešino, į- 
rodo, kad Vokietija su Ru
sijos karine galybe nesis
kaito... Iš Romos praneša
ma, kad šitas Molotovo ir 
Hitlerio pasitarimas su
tvirtins pirmiau jau pada-

rytą Rusijos - Vokietijos 
sutartį, Vokietijai bus lei
sta užvaldyti Balkanus, gi 
Rusijai užgrobti Iraną ir 
Mažąją Aziją, šitas Molo
tovo atvažiavimas nema
žai sukrėtė Anglijos vy
riausybę, kuri vis vedė de
rybas ir tikėjosi sovietų 
Rusiją atitraukti nuo Vo
kietijos. Bet dabar pama
tė Anglija ir Amerika, kad 
Rusija, nors ir kalbėjo su 
jomis apie derybas, tačiau 
*veidą buvo nusukus į Ber
lyną. Stalinas nedaro su
tarčių su tautomis, kurios 
kovoja už nepriklausomy
bę ir žmonių laisvę, bet su 
lvg’u sau diktatorių, kuris 
pavergia mažesnių tautų 
nepriklausomybes ir ati
ma žmonėms visą laisvę. 
Komunistai kalba apie tai
ką, bet visą daro, kad Eu
ropos karas dar plačiau 
užliepsnotu. Bet žmogžu
džių vienybė neilgai teišsi-

Mirė Du Prancūzijos 
Vyskupai

Vichy, Prancūzija, lapkr. 
14 
kūpąs Augustinas Simeo
ne ir Vyskupas Jurgis Jan- 
soone.

Šiuo metu mirė Vys-

Anglija Bombardavo Italijos 
Laivynų

Londonas, lapkr. 14 — 
Anglijos vyriausybė pra
neša, * kad jos lakūnai 
smarkiai bombardavo Ita
lijos laivyno bazę Taranto- 
je ir sudaužė septynius 
laivus.

Woodbridge, N. Y. lapkr. fabrikuose Edinburg, Pa. 
14 — Karo ginklų fabrike jp Allentown, Pa. Sprogi- 
ištiko smarkus sprogi- maį buvo baisūs, kad 
mas,. sugriuvo patalu, 14
darbininkų žuvo ir 23 sun- . . _
kiai sužeisti. Taip pat išti- ,r vlsus aPy>,nkes na- 
ko sprogimas karo ginklų

Darbininkų Radio Programa
ištiko smarkus .-------- :
mas, sugriuvo patalpos, 14 
darbininkų žuvo ir 23 sun-

-

šeštadienį, lapkričio 16 d., 2 vai. po pietų ir vėl 
turėsime progą išgirsti gražių lietuviškų dainų, muzi
kos ir kalbų, plaukiančių oro bangomis iš WCOP radio 
stoties, Boston. Programą išpildys Šv. Petro lietuvių 
parapijos Radio choras, vadovaujant muzikui Rapolui 
Juškai..
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
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Anglija Reikalaujanti Vyrų Iš

Penktadienis, Lapkričio 15, ’40

Lisbon, Portugalija, lap- BombdrddVO Ddncfaa
b«Xiz\ 14 T zxw»/jr»r< T Wv.

Dvylika Žmonių Užsinuodijo 
Blynais

9

kričio 14 — Lordas Lo- 
thian, Britų ambasado
rius Jung. Valstybėms, ku
ris pasiruošęs lėkti lėktu
vu iš Lisbono į Ispaniją, ir. 
ten pasitarti svarbiais rei
kalais su Britų ambasado-! 
rium Ispanijai. Jis turėjo i 
grįžti į Jung. Valstybes.! 
Bet kažin kodėl negrįžo.; 
Jis pasakęs penkių minu- 
tų kalbą per radio, kurią 
girdėjo New Yorko CBS 
stotys.

Lordas Lothian dėkojo 
Jung. Valstybėms už para
mą Anglijai. Bet jis tarp 
kitko pareiškė, kad Angli
jai neužtenka karo me
džiagos, jai reikalingi ir 
Jung. Valstybių vyrai, kad 
galėtų sumušti nacių jė
gas, kurie grasina laisvei. 
Anglijai yra reikalingi 
Jung. Valstybių lėktuvai, 
karo laivai ir vyrai.

Visi gerai atsimename,

Londonas, lapkr. 14 
Anglijos lakūnai bombar
duoja ne tik Prancūzijos 
pakraščius ir Vokietijos 
miestus, bet pasiekė Dan
cigą, subombardavo gele
žinkelius, sugriovė namus 
ir suskaldė prieplaukos 
uostus.

;

- Mkibuji "Tetaro 
IšdavauMos"

Pittsburgh, Pa. — Šio
mis dienomis Salvation 
armijos valgykloje užsi
nuodijo blynais keliolika 
asmenų, iš kurių 12 mirė. 
Sakoma, kad miltai buvę 
užnuodinti sodium flouri- 
de, kurie buvo nupirkti 
tarakonams naikinti. Ser
ga apie 40 žmonių. Salva
tion armijos viršininkai, j * i Liuii va viiaiiiiiift.<iikad Anglijos valdžia yra! buįusį vlrėj ku.

pareiškus, kad jai Amen-į .
kos vyrai nereikalingi, o n® klek laiko buvo
tik reikalinga karo me-1 atleistas nuo darbo, ir jis 
džiaga. Šiandien, praėjus ’ išeidamas grasinęs atker- 
rinkimams, anglai prade-!syti. Tas buvęs virėjas a- 
da naują dainą. 1 reštuotas Philadelphijoj.

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston, Mass.) klebonas, 
Lietuvai Gelbėti Koncerto Rengimo Komiteto Garbės 
Urmininkas ir Iždininkas. Kun. Virmauskis, kiirio ini
ciatyva art. Kaskas koncertas yra rengiamas, nuo pat 
pirmos dienos labai nuoširdžiai dirba, aukoja ir ragi
na kitus dirbti, kad tik koncertas pavyktų ir kad Lie
tuvai liktų kuodaugiausia pelno. Jis labai nuoširdžiai 
įvertina kiekvieno asmens, kiiris kokiu nors būdu pri
sideda prie art. Onos Kaskas koncerto surengimo. 
Kun. Virmauskis žodžiu ir raštu kviečia visus lietu
vius iš visos Naujos Anglijos dalyvauti tame didinga
me koncerte, lapkričio 17 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. ' *

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
kad pirmieji bandymai 
versti darbininkus dirbti 
“stachanoviškai” nepavy
ko. Buvo konstatuota, kac 
fabrikuose prasidėjo di
džiausia dezorganizacija, 
nes darbininkai verčiami 

įdirbti katorgininkų darbą,

Vietinės pramonės komi- i 
sąrąs paskelbė pranešimą, 
kuris liudija apie Lietuvos 
pramonės dezorganizavi- 
mą. Pagal šį pranešimą, 
“nauji elektros vartotojų 
prijungimai elektros įmo
nių daromi tik tokie ir 
tiek, kiek įmonė norma-i visai nebeprižiūrėjo fabri- 
liai įrengimų ir medžiagų^ kų mašinų. Pati “Tarybų 
-X IV -----------------------------------„ sako, kad buvę

, “nors ir maši
noms gendant”. Girdi, ne 
visuose fabrikuose kuvusi 
didelė rimtis, susiklausy
mas ir klasinis susiprati
mas. Net kai kuriuose di
džiuosiuose 
darbininkai 
“socialistinėse varžytinė
se”, atsikalbinėdami, jog 
dar nenustatytos darbų 
normos. Be abejojimo, 
“Tarybų Lietuva” mato 
čia blogą valią. Tačiau tai 
tiktai parodo, kad Lietu
vos darbininkai yra susi
pratę ir nesiduoda išnau
dojami sovietų valstybi
niam kapitalizmui, išspau
džiančiam iš darbininku 
syvus “stachanoviškais” 
metodais.

Kaip anksčiau pranešta, 
Lietuvos teismai pastatyti 
komunisto Niunkos prie
žiūrom Matyti, bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje ne
trukus susilauksime gar
siųjų procesų, kurie savo 
laiku vyko Sovietų Rusijo
je. Viešoji opinija tam jau 
rengiama. Mitingams duo
tas šūkis— reikalauti “tei
smo” “išdavikams”. Taip, 
antai, Gražiškių ir kitų, 
valsčių mitinguose priim
tas toks reikšmingas “nu
tarimas”: “Reikalaujame 
atiduoti teismui visus tuos 
kraujagerius, vykdžiusius 
terorą, ir sušelpti nukentė
jusius nuo teroro asmenis, 

į ypač tuos, kurie buvo su
žeisti. Taip pat atiduoti 
teismui visus tuo laiku 
prisidėjusius šnipinėjimo 
pagalba”.

Sovietinėje Lietuvoje 
nieko nedaroma be nuro
dymų iš komunistų parti
jos pusės. Matyti, nelai
mingiems valstiečiams pa
kišamos rezoliucijos, kad 
jie “reikalautų” teismo 
“kfaujageriams”. Tad — 
greit susilauksime bylų...

Kauno burmistras išlei
do įsakymą, kuriuo iš na
mų savininkų reikalauja
ma skubiai pranešti apie 
jų namuose esančias pa
talpas. Be to, išleistas įsa
kymas, kad per keturias 
dienas būtų sunumeruoti 
visi būtai. Už nevykdymą 
bus baudžiama “visu įsta
tymų griežtumu”.

ištekliais reikalavimus ga-1 Lietuva” 
Ii patenkinti”. Toliau nu- į dirbama, 
tarime sakoma, kad jei 
reikalavimai yra didesni, 
nei įmonės galimybės juos 
patenkinti, tai tokie reika
lavimai nevykdomi.

Dari inkai Nesiduoda 
Išnaudoti

v •

I
I fabrikuose 

nedalyvavę

Adv. Antanas Yourtg, 
Lapkričio 17 d. Lietuvai 
Gelbėti Koncerto Rengi
mo Komiteto pirmininkas, 
daug darbo įdėjęs, pasakęs 
keletą agitacijinių kalbų, 
kviečiančių visus į koncer
tą, svetainėse ir per radio.

Adv. Jonas Grigalus, 
Lapkričio 17 d. Lietuvai 
Gelbėti Koncerto Rengimo 
Komiteto Sekretorius, la
bai daug ir nuoširdžiai dir
ba, kad koncertas pavyk
tų.

Komunalinio Ūkio komi
saras išleido įsakymą, ku
riuo miestai skirstomi ra
jonais. Kiekvienam rajo
nui skiriamas komisaras 
“namams prižiūrėti”. Tai, 
neva, daroma todėl, kad 
namų savininkai nesirūpi
ną namų ūkiu ir švara.

Sukaktuvių proga Lietu
voje vėl pagausėjo propa
ganda, siekianti naujais 
metodais kuo’ daugiausia 
iš darbininkų išspausti. 
Paskutinis šūkis, paimtas 
iš Sovietų Rusijos, — tai 
“socialistinės varžybos”. 
Fabrikuose ir įstaigose 
mitinguojama ir tariama
si dėl šių “varžytinių”. 
Šiuo metu apie stachano- 
viečius Lietuvoje jau ne
bekalbama. Lietuvos dar
bininkai pasirodė ne tokie 
nayvūs, kad leistų save ne
gailestingai išnaudoti. To
dėl dabar paleistas šūkis— 
“socialistinės varžytinės”. 
Jau dabar prisipažįstamą,

darbininkai kratosi Mas
kvos “kultūros”.

Dar šia proga pastebėti
na, kad vietinės pramonės 
komisariatas paskelbė o- 
ficialinį pranešimą, kuriuo 
nacionalizuotų įmonių di
rektoriams draudžiama 
skirti lėšų darbininkų kul
tūros reikalams. Tuo klau
simu, esą, būsią duota nu
rodymų.

Bolševikiška "Reforma"

apskritys. Iš bendro ploto 
543,827 ha žemės, paimtos 
į žemės fondą, bežemiams 
ir mažežemiams esą nu
matyta duoti 374,480 ha, 
tuo tarpu visiems kitiems 
reikalams yra numatyta 
beveik 170,000 ha. Vien 
“sovehozams” paskirta 
54,382 ha.

■ Antireliginiai Mitingai 
Lietuvoje

Tas pats laikraštis pri
verstas pripažinti, kad va
dinamose darbininkų ‘kul
tūros’ komisijose darbas 
neinąs sklandžiai. Pasitai
ką didesnių ir mažesnių 
nesusipratimų. Ir čia yra 
įrodymas, kad Lietuvos

Kaune buvo sušauktas 
jau antras antireliginis

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė.,
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

“Žemės pertvarkymas”,
kaip Sovietų Lietuvoje va- mitingas. Šiam mitinge, 
dinama žemės nacionaliza
cija, norėta pradžioje vyk
dyti “bolševikiškais” tem
pais. Jau tris kartus jos į- 
vykdymo terminas buvo 
atidėliojamas. Pagaliau, 
buvo skelbiama, kad “re
forma” būsianti įvykdyta 
iki spalių pirmos dienos, 
bet atėjo ir ši diena, o vis 
dar darbas nebaigtas. Vie
noje šakių apskrityje “re
forma” esanti jau įvykdy
ta 100 ' c. Antroj vietoj sto
vi Utenos apskritis, kuri 
atlikusi 58.1% visų darbų, 
Kėdainių apskritis — 55.
7%, Vilkaviškio — 41.27, 
Marijampolės apskr. —tik 
25.2%, o Šiaulių apskr. — 
vos 7.4%. Dar labiau yra 
“atsilikusios” Kretingos, 
Švenčionėlių ir Rokiškio

kuriame dalyvavo išimti
nai žydai, buvo kalbėta a- 
pie prasidedančią žydų 
naujų metų šventę. Mitin
ge kalbėjo “Tiesos” redak
torius Zimanas, profesinių 
sąjungų centro komiteto 
atstovas Šimanas, “Foks- 
blato” redaktorius Socha- 
tas, Kauno komunistų 
partijos komiteto atstovė 
Komadaitė ir kt. Buvo pa
sisakyta prieš religinių 
švenčių šventimą. Buvo 
priimta rezoliucija, kurio
je darbininkai ir tarnauto
jai “šaukiami dirbti tiky
binių švenčių dienomis”. 
Rezoliucijoje dar, tarp ki
ta ko, sakoma: “Mes pri
pažįstame sąžinės laisvę, 
bet mūsų sąžinė yra prole
tarinė sąžinė”.

Botu Kritė Lietuvoje
— Jau buvome nekartą 

rašę, kad Lietuvon prigrū- 
dus šimtus tūkstančių 
raudonarmiečių ir tūks
tančius GPU valdininkų, 
kurie paima visas geres
niąsias patalpas, Lietuvoje 
pasireiškia didžiausia bu
tų krizė. Raudonarmie
čiai karininkai ir GPU val
dininkai ypač apgyvendi
nami geresniuose butuose, 
iš kurių buvusieji nuomi
ninkai per 24 valandas iš- 
kraustomi, draudžiant 
jiems pasiimti su savimi 
net namų apyvokos daik
tus. Į protestus pareiškia
ma: “It mūsų karininkai 
nori gerai gyventi”.

Tačiau nuo raudonar
miečių okupantų skau
džiai nukenčia ne tik žmo
nės turėję geresnius bu
tus. Taip pat biednuome- 
nė neretai turėjo išsidan
ginti iš savo butų. Butų 
reikalams tvarkyti dabar 
įsteigti vadinami butų 
skyriai. Štai iš pačios “Ta
rybų Lietuvos” paimti 
vaizdai, kaip tie butų sky
riai veikia grynai bolševi
kiškais būdais:

“Kauno butų skyriaus 
(Jėzuitų namuose) kori
doriuose didžiausia spūs
tis. Prie naujai iškirstų 
langų grupuojasi laukimo 
išvarginti žmonės. Prie kai
kurių langelių dešimtys rastis. Taip atrodo tikro- 
žmonių sustoję eilėmis, vėje “laimingas” gyveni- 
prie kitų netvarkingai su- mas, Stalino konstitucijos 
sigrūdę, nervingai žvalgo- saulei šviečiant...

si į kaimynus, į skyriaus 
tarnautojus, pasakoja sa
vo rūpesčius, ginčyjasi, 
barasi su tais, kurie alkū
nėmis ir pečiais mėgina 
nustumti ilgai laukusius 
silpnesniuosius, kad grei
čiau prisigrūstų prie lan-|Port Washington, Wis. 
gelio. Antanavičius, Jonas, prieš ke-
— IŠ proto galima išeiti, lėtą metų gyvenęs Brooklyne. 
Atėjau aštuntą valandą, Klemunskai, Kazys, Alcksan- 
maniau būsiu pirmoji. Bet droš, Antanas ir Stasys, kilę iš 
kur tau. Jau penkta valan- Raudėnų miesto, Šiaulių aps- 
da SU mažu vaiku, be pus- kričio, į Ameriką atvykę prieš 
ryčių, stoviu eilėje. Kojos didįjį karą ir gyvenę Lewiston, 
nutirpo. O ar gausiu orde- Pa.
rį? Ne pirma diena Čia Uždavinys, Petras, prieš kurį 
stoviu. Butų reikalu kia- laiką gyvenęs Utica, N. Y. Jis 
pati juosi nuo pat būtų yra vedęs Antaniną Cenkiūtę. 
skyriaus įsisteigimo, — a- Šių paieškomųjų giminės yra 
Žarą braukdama kalbėjo pabėgę iš Sovietų Rusijos oku- 
Minderien. Ji jau kelis puotos Lietuvos ir skubiai rei- 
kartus radusi butą, bet kol kalingi pagalbos. Ieškomieji ar 
gavusi orderį, tai kiti jį apie juos žinantieji teikitės at- 
paėtnę. siliepti:

Kitas Studentas pasako- Consulate General of Lithuania 
ja, kad jis jau antrą savai- 41 West 82nd street
tę ieškąs kambario, bet ne- New York, N. Y.
galįs laiku gauti nrrinHn
L y. leidimo. Kol komisija Prekybos komisariatas 
jo surastą kambarį patik- išleido pranešimą, kuria- 
rifta, jis vėl liekąs benamis me sakoma: “Remdamasis 
ir vėl stojąs į eilę prie lan- profesinių sąjungų organi- 
gelio butų skyriuje. zacinio centro biuro nuta-

Kostenienė, gyvenanti rimu, pranešama, kad visi 
Radvilėnų 16, išstovėjusi darbo žmonės švenčia tik 
prie bendrosios informaci- darbo žmonių šventes, dėl 
jos langelio 4 valandas, to ir visų prekybos įmonių 
sako: “Kada gi pasibaigs tarnautojai turi dirbti ir 
šis vargas. Prieš dvi sa- laikyti atdaras parduotu- 
vaites padaviau pareiŠki- ves ir žydų religijos nusta- 
mą butui gauti, o atsaky- Lytomis dienomis”, 
mo jokio nesulaukiau. Ne- --------------
pirmą kartą čia stoviu. Į- Artinantis bolševikiškos 
griso ligi gyvo kaulo šiam- spalių revoliucijos sukak- 
pinėjimas iš kiemo į kie-Įtuvėms, Lietuvoje įsakyta 

įvesti propagandą, kad 
Lietuvos žmonės “tinka
mai” jas atšvęstų. “Tary
bų Lieutva” prisimeta nai
via ir mano, jog lietuvių 
tauta užmiršo, kokiomis 
smurto priemonėmis ne
priklausomoji Lietuva bu
vo sovietų okupuota. Todėl 
šis laikraštis džiūgauja, 
kad, girdi, vis daugiau val
stybių “dedasi” į Sovietų 
Sąjungą. Toliau jis rašo: 
“Ir su nepalaužiamu tikė
jimu esame tikri, kad ateis 
valanda, kai didžioji prole- 
tarijato pergalės šventė — 
“Didžiosios Spalių Revo- 

| liucijos sukaktis bus šven-

Lietuvos Generalinio Kon
sulato Hew Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Abračinskis, Klemensas, ne
seniai gyvenęs 513 Dodge St.,

mą butų beieškant ir eilė-1 
se bestovint”.

Nuo orderių išdavimo 
langelio, iš žmonių kupe
tos išsiveržė sulamdytais 
drabužiais, numindžiotais 
batais, suplukusi moteris.) 
Tai Asminavičienė, gyve- 
nanti dviem mažais vai
kais ir vyru prie Vilijam
polės pušyne pasistatyto
je palapinėje. Šiame “vig
vame” Asmenavičių šeima 
įsikūrė prieš pusantro mė
nesio ir visą laiką ieško 
buto. Tris kartus ji sura
dusi butų, bet komisija a- 
tidavusi butų kitiems.

Bematavičienė, gyve
nanti Marvelėje, pasakoja, Į čiama visame pasaulyje, 
kad butų komisija jai bu- kaip ji dabar švenčiama 
vo išdavusi orderį į buvusį Tarybų Sąjungoje”. 
Žaliakalnyje ąlaus barą. _________
Bet ten pasirodė viskas e- Remkite tuos profesio- 
są išgriauta. Tik sienos nalus ir biznierius, kurie 
bepalikę. Bernatavičienė savo skelbimais remia 
sako, kad jų šeimoje esą 8 Į “Darbininką”.__________

•

žmonės. Kiti dirba arba 
maži, o ji, būdama sena ir 
ligota, turinti ieškoti pa
stogės. Marcinkus su žmo
na gyvena Aukštoje Fre
doje, prie sodininkystės 
mokyklos esančiame drau
go sandėliuke. Sandėliu
kas - tvartelis vasarą bu
vęs tuščias, bet žiemą ja
me savininkas norįs su
krauti malkas. Marcinkus 
sako, jau 12 kartų buvo 
suradęs butą, bet nei vie
nas jų nebuvo jam paskir
tas. Jis dirba prie plento. 
Kiekviena sugaišta diena 
butų skyriuje ar beieškant 
buto — alkana diena. Kita 
darbininkė, Bučinskienė, 
kurios mergaitė serga 
džiova, pasakoja, kad ji 
jau antras mėnuo ieško 
buto ir vaikšto į butų sky
rių”.

Taip apie bolševikų oku
puotosios Lietuvos žmonių 
“rojų” pasakoja “Tarybų 
Lietuva”, oficialinis laik-
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6AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered u aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston.

Masa. under the Act of Mareli ?. 1870
Acceptance for mailing at special rate af postage provided for tn Sectlon 110: 

Act of October 8, 1917, authunzed on July 12. 1918 
8UBSCRIPT1ON KATES:

Domestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS K ALNA:
Amerikoje metams ___________ $4.0*.
Vieną kart savaitėje metama $2.0<
Užsieny metams ______________ $5.0.
Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2.54

DARBININKAS
SM West Broadway, South Boston. M

Telephone SOUth Boston 2680.

Ar Gi Mes Būtume Tokie Kieti?

Paslaptingas aliejaus užsidegimas Brownsville, Tex., padarė §25,000 
nuostolių. Priežastis tiriama.
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Kai Taika Pražydo

Rusams bolševikams Lietuvą okupavus, žmones 
naikinant ir jų žemę bei nuosavybę grobiant, daugelis 
lietuvių visokio amžiaus ir luomo mėgino pabėgti į 
užsienį. Kai kuriuos bebėgančius bolševikai nušovė, 
bet keliems tūkstančiams pavyko pasprukti. Jie išbė
go kaip stovi, nesuskubę nė reikalingiausių daiktų pa
siimti. Buvo ir tokių, kurie Baltijos jūroj besimaudy- 
dami, vienmarškiniai perbrido į vokiečių pusę ir taip 
nuo kalėjimo ir mirties išsigelbėjo. Išliko gyvi, bet kas 
toliau? Reikia gi surasti pastogę, maisto ir drabužių. 
Atsidūrę svetimoj šaly ir negalėdami pagalbos iš Lie
tuvos susilaukti, tie vargšai pabėgėliai kenčia alkį, 
šaltį ir didžiausią sielvartą bei susirūpinimą dėl ryto
jaus. Kai kurie šaukiasi į brolius Amerikiečius, atsi
mindami, kaip po ano didžiojo karo Amerikos lietuviai 
taip gausiai šelpė nukamuotus brolius Lietuvoj, siųs
dami jiems pinigų ir drabužių. Kiti neturi nė galimy
bės pranešti mums apie savo skurdą, nes bolševikai 
priverčia juos rašyti tokius laiškus, kuriuose mela
gingai išgiriama sovietų tvarka. Tuo būdu visa mūsų 
tauta yra sukimšta į bolševikišką maišą, kuriame 
tamsu ir trošku gyventi. Dabartinis lietuvių gyveni
mas tai nuolatinis skurdas ir net badas, nes mažutė 
Lietuva turi maitinti milijoninę bolševikų armiją. Jų 
ūkis nusavintas, visi daiktai, t. y. javai, ūkio padargai, 
drabužiai batai ir visokie namų reikmenys atimti ir a- 
tiduoti rusų valstybei. Iš to galite suprasti, kad Lietu
va dabar yra kur kas blogesnėj padėty, kaip po pirmo
jo karo. Tada vargus palengvino nors laisvės pojūtis, 
gi dabar laisvės nebliko nė šešėlio, tik sunki nežmo
niška baudžiava ir vergija.

Tėvynei tokioj padėty atsidūrus, ar gi mes būtu
me tokie kieti ir neatjaučią brolių nelaimės? Ne, šim
tą kartų ne! Vieningai pasiryžkime gelbėt Lietuvą ir 
jos vargstančius gyventojus. Atsiminkime, kad iš po 
bolševikiško jungo pabėgo patys geriausi Lietuvos sū
nūs ir dukterys, kurie uoliai palaikė tautybę ir tikybą 
ir kurie žinojo, kad išdavikų įskųsti, jie turės pūti ka
lėjime, būti ištremti į Sibirą ar net mirties susilaukti. 
Tad jų sušelpimas yra šventa mūsų pareiga.

Mūsų išeivija nepaliko kurčia kankinamų brolių 
šauksmams. Pirmiausiai stojo juos šelpti Katalikų 
Federacija. Jos Centras rūpestingai ugdo Lietuvos 
šelpimo kapitalą ir siunčia pašalpą kur tik sužino pa
bėgėlių bei nukentėjusių adresus. Suskato juos šelpti 
ir Naujosios Anglijos Federacijos Apskritys. Tarp ki
tų pastangų ir pramogų, dabar rengiama milžiniškas 
koncertas pabėgėliams šelpti. Koncertas įvyks sekma
dienį, lapkričio 17 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone. Svarbiausia, kad koncertą duos žavėjanti, 
visiems žinoma menininkė p-lė Ona Katkauskaitė. Ji 
yra Metropolitan Opera žvaigždė. Jos asmenybė ir kil
nus koncerto tikslas turėtų patraukti kiekvieną lietu
vį koncerte dalyvauti. K.

bus labiau sutinkąs su 
Kristaus įstatymais. Da
barties reikalai ir gręsian- 
tieji rytojaus pavojai tai 
reikalauja. Dieviškasis 
Teisingumas ir Dieviška- 

kurį 
tai

sulaikius tą baisų karą. Su 
baime, tačiau su pilnu pa
sitikėjimu, Mes kreipia- 

I mės prie Gailestingumo 
j Tėvo ir visos paguodos 
Dievo ir prašome žmonijai 
suteikti taikos metą, Mes 
prašome To Dievo, kuris 
palenkia žmonių valią ir 
Savo Dieviškąja Valia 
tvarko gyvenimo įvykius”.

Jo Šventenybė priminęs, 
kad praeitojo gegužės mė
nesio pradžioje, jis ragino 
visus tikinčiuosius, ypač 
vaikučius, prašyti dangiš
kos pagalbos nelaimin
giems karo paliestiems

Popiežius Pijus XII, su
sirūpinęs žmonių gerove ir 
tėviška širdimi atjausda- 
mas jų visas nelaimes ir 
vargus, pakartotinai šau
kia visus melstis, kad Vi
sagalis Dievas pakreiptų 
žmonių ir valstybių vadų 
protus ir širdies prie suda
rymo teisingos taikos pa
saulyje.

Šių metų Kristaus Kara
liaus šventėje Jo Švente
nybė išleido raštą “Motu 
Proprio”, kuriuo jis pas
kyrė lapkričio 24 dieną, 
sekmadienį, maldai už pa
saulio taiką. Tame rašte _ 
Popiežius Pijus XII sako:' žmonėms, vėl iš naujo šau- 
“Visi žino, kad nuo tos die- kia visą pasaulį prie mai
nos, kai naujas ir nuožmus dos ir atgailos. Jis rašo: — 
karas sukrėtė Europą, Mes; “Mes tikimės taip pat, ir 
nieko neapleidome nedarę,’ šitas dalykas yra didžios 
ką Apaštališkoji Dievo su-. svarbos, kad su tikinčiųjų 
teikta pareiga iš Mūsų rei- (malda bus sujungta tikra 
kala 
mfc

I

I
.uja, ar Mūsų tėviška' atgaila, taip, kad kiekvie- 
lė žmonėms vertė, kad; no žmogaus gyvenimas

sis Gailestingumas, 
mes turime sutaikinti, 
reikalauja.

Galinga Priemonė
“Bet kadangi nėra ge

resnės priemonės atlyginti 
ir permaldauti Dievą, kai 
Šventųjų Mišių Auka, ku
rioje žmonijos Atpirkėjas 
aukojasi už visus Savo 
Dangiškajam Tėvui, Mes 
trokštame, kad toje dieno
je visi kunigai atnašauda
mi Šventų Mišių Auką, 
dvasiniai susijungtų su 
Mumis, Kurie Vatikano 
Bazilikoje, prie Apaštalų 
karsto, atnašausime Die
viškąją Auką.

“Taigi, Savo Apaštališ
ka valdžia, Mes įsteigiame, 
kad lapkričio 24 dieną, vi
si, kurie privalo atnašauti 
Mišias už savo parapijie
čius, skirtų Dieviškąją 
Auką Mūsų intencijai. Mes 
norime, taip pat, kad visi 
kunigai tą dieną, kada jie 
pakels Dieviškąją Auką, 
padarytų tai Mūsų intenci
jai. Tuo jie suteiks Mums 
didį džiaugsmą.

“O Mūsų intencija yra 
štai kokia: kad begalinė 
Šventųjų Mišių vertė būtų 
skirta toje dienoje Amži
najam Tėvui, kiekviename 
laike ir visose pasaulio da
lyse, už visus tuos, kurie 
mirė dėl karo priežasties, 
kad jie apturėtų amžiną a- 
tilsį; kad tremtiniai, pabė
gėliai ir kaliniai, ir, galu
tiniai, visi, kurie kenčia ir 
verkia dėl šio karo nelai
mių, apturėtų dangiškos 
paguodos malonę; kad tei
singa tvarka būtų sudary
ta pasaulyje, ir kad žmo
nės persiėmę Krikščioniš
kąja meile įsteigtų tikrą 
taiką, kuri visus pasaulio 
žmones sujungtų į vieną 
šeimą, sugrąžintų jiems 
tvarką ir gerovę”.

Kiekvienas geros valios 
žmogus paklausys Popie
žiaus balso, nes kiekvie
nas žino karo baisybes ir 
trokšta taikos pasauliui. 
Viso pasaulio katalikai, 
lapkričio 24 dieną aukos 
savo nuoširdžias maldas 
už taiką. Jie neužmirš Jo

v •

v •

Šventenybės žodžių, kad laujančios ir sutrintos šir- 
su malda reikia sujungti 
atgailą. Mūsų maldos ne
pasieks Dievo, jei mūsų 
gyvenimas visų pirma ne
bus sutvarkytas pagal 
Kristaus įstatymus. Atgai-

dies maldos Dievas neat
mes. Bet žmogaus širdis 
turi būti gailesščiu su
trinta už visas nuodėmes, 
jei jis nori, kad Dievas jį 
išgirstų ir išklausytų.

Mūsiį Pareiga
Katalikai visose parapi

jose turėtų prieš tą Popie- 
įžiaus Taikos Sekmadienį 
'atlikti išpažintį, o pačioje 
l šventėje priimti šventą 
Komuniją ir nuoširdžiai 
melstis drauge su Šven
tuoju Tėvu ir viso pasau
lio katalikais įjž taiką.

Būtų lhbai pagirtina ir 
pradžiugintų Popiežiaus 
širdį, kad visos katalikiš
kos draugijos “in corpore” 
dalyvautų bažnyčiose. Y- 
patingai katalikai darbi
ninkai, kuriais Popiežius 
taip rūpinasi ir kurių tei
ses jis taip drąsiai gina, 
parodytų šventajam Tė
vui paklusnumą ir tą die
ną, visos LDS kuopos, vi-

sose parapijose dalyvautų 
šv. Mišių Aukoje ir priim
tų šv. Komuniją Popie
žiaus intencijai.

Taip pat būtų didžiai į- 
spūdinga, kad šeimos ben
drai priimtų šv. Komuniją. 
Šiurpulingas žinias mes 
skaitome ir girdime iš tų 
kraštų, kuriuos šitas ka
ras, vienokiu ar kitokiu 
būdu palietė. Kasdieną 
mes bijome, kad Amerika 
nebūtų įtraukta į karą, 
kad ir mūsų nepaliestų ka
ro nelaimės. Mes geriau
siai apsaugosime save ir 
kitus nuo baisių nelaimių, 
jei lapkričio 24 dieną 
skirsime nuoširdžiai 
dai ir tikrai atgailai.

Dievo Galybė

, pa- 
mal-

savorykime atgailą už 
tautos nusikaltimus, mels
kimės, o Gailestingas Die
vas išklausys mūsų mal
das. Mes turime Jo Paties 
užtikrinimo žodžius: “Sa
vo nelaimių ir sielvartų 
dienose šaukitės prie Ma
nęs ir Aš išklausysiu jus”.

Taigi, sekmadienį, lap
kričio 24 dieną, padaryki
me tikrai atgailos ir mal
dos dieną už pasaulio tai
ką, už Lietuvos nepriklau- 

į somybės ir laisvės atgavi- 
j mą. T.

I

Galybių Dievas yra su 
mumis, tik žiūrėkime, kad 
mes būtumėm su Juo. Ką 
reiškia pasaulio valdovų 
galybė prieš Dievą? Žiūrė
kime, kad Europos valsty
bės kovoja už reikalingą 
karui medžiagą - aliejų, 
gazoliną! Hitleris pavergė 
Balkanų valstybes, kad 
gautų gazoliną savo karo 
mašinoms, lėktuvams. Už
grobęs Rumuniją, jos a- 
liejaus šulinius jis didžia
vosi savo galybe, bet štai, 
Dievas užleido žemės dre
bėjimą, sugriuvo aliejaus 
šuliniai, kaip vaikų žais
las ir gazolinas dūmais iš
kilo į padanges. Didžiosios 
pasaulio galybės visą darą, 
kad Hitleriui pritruktų a- 
liejaus - gazolino, ir nieko 
nepadarę, jis užgrobė di
džiausius aliejaus šulinius 
Rumunijoje. Bet Dievas 
“numeta galiūnus nuo sos
tų ir išaukština nuolan
kius”. Ir mūsų tėvynę tu
ri pavergęs žiaurus galiū
nus nuo sostų ir išaukština 
nuolankius”. Ir mūsų tė
vynę turi pavergęs žiaurus 
galiūnas. Rodos, nesimato 
vilties Lietuvai atgauti ne
priklausomybę ir laisvę,
bet pasitikėkime Galybių1 mas, paėmė. Gelažio na- 
Dievui. “Kas žmogui nega- * mas taip pat paimtas. 
Įima, Dievui galima”. Da-'*Daug tokių namų paimta.

Lapkričio mėn. 11 dieną,' 
i visas pasaulis ir mūsų A- 
merika vadina Taikos Die
na. Tai yra prisiminimas' 
anos, visų išsiilgtos, lauk-j 
tos valandos, kuri taip i 
džiaugsmingai buvo sulik
ta prieš 22-jus metus.

Pirmasis didysis pasau
linis karas siautė kai vė- 

i sulas, smarkusis uraga
nas, baisus it maras... Jis 
negailestingai skynė jau
nų ir paaugėlių, vaikų ir 
moterų milijonus gyvy- 

' bių. Keturius metus, kai 
juodas šešėlis aptemdė 

i politikų mintis, užmigdė 
meilūs ir žmoniškumo jau- 
smus. Skausmas, ašaros, 
badas, kraujas, ugnis, 
šiurpulingi vaizdai buvo 
žmonijos maistas ištisus 
keturius metus... Nuskin
tos visos taikos ir ramy
bės gėlės, pranyko alyvos- 
taikos šakelė iš pasaulio 
gyvenimo. Augo daugybė 
naujų kapų. Tūkstančiai 
jaunų kūnų gulė ten, kur 
buvo paskinti. Gulė am
žiams, lig paskutinio prisi
kėlimo. Niekas nelaidojo 
jų su gražiomis apeigomis, 
nelydėjo artimieji ir pažįs
tami. Tūkstančius priglau
dė jūra ir audringas van
denynas, kur tik baltos 
putos sujudėjo, ir žymės 
nepaliko, nors žmonių gy
vybes sau pasiėmė.

Kiti, kaip išversti miško 
medžiai, krito tolimų kraš
tų laukuose, ir ten pasili
ko, svetima žemė priglau
dė, krūvomis, be karstų, 
be gėlių ir be graudžių ir 
šventų giesmių. Gal nori
te žinoti, kiek taip žuvo? 
Skaičius didelis, 37 milijo
nai, tai yra daugiau kaip 
ketvirt-dalis visų Ameri
kos gyventojų. Tiek žuvo 
frontuose, bet kiek žuvo 
motinų, tėvų, seserų, bro
lių, nekaltų vaikučių, nete
kusių pagelbos, duonos, 
išguiti iš savo giminės liz
do... Kas tai suskaitys, ko
kia plunksna aprašys, ko
kia širdis atjaus ir supras. 
Puošniausi miestai, gra
žiosios sodybos, tėviškės 
pastogės, Tėvynės kaimai 
ir miesteliai paliko pelenų 
krūvomis, degėsiais. Tiek 
įdėta darbo, prakaito, pa
siaukojimo, rūpestingumo 
ir širdies... ir viskas dides
niam sielos nuliūdimui...

Beviltyje ir kraujuje 
maudėsi žmonija. Išvargę, 
prislėgti, iškankintos gy
vybės, bailiai žvelgė į Va
karus ir į Rytus ar neat
skris taikos karvelis, ar 
neatneš alyvos šakelę, tai
kos ženklą... Ar neaplan- 

|kys nors nukankintą, bet

Laiškai Iš Pavergtos Lietuvos
Iš Biržų laiškas rašytas Mano vyras iškeltas 

rugpiūčio 20 d. š. m.
Tarp kitko rašo: “Pas 

mus daug kas nauja. Raš- 
čių nėra Biržuos. Paliuo- 
suoti iš tarnybos vadai, iri

Biržų į Zarasus... Kas 
turėjo automobilių, 
visus paėmė.

Toliau rašo:
“Laniauskui nekaip

dar gyvą ir gyventi norin
čią sielą? Ar neateis lau
kiamoji taika, kuri ir ne- 
begrąžins, kas jau pražu
vę, mirę, nebegyva...

Ta valanda išmušė, kai 
krauju ir ašaromis sumir- 

į kusios rankos ant balto 
: popieriaus lapo pasirašė 
; nebekariausim, juk visi 
žmonės, broliai ir seserys 
esame, taiką galime pasi
kviesti. Tie daug reiškią 
žodžiai buvo pasirašyti 
Prancūzijos miškuose, ne- 

į dideliame vagone, bet taip 
didelės reikšmės turėję.

> I
Žmonija giliai atsiduso ir 

vėl galėjo kartoti — Taika 
pražydo, ramybė atėjo, 
nors daug kraujo ir gyvy
bių pareikalavo, o kaip 
brangi ta lauktoji taika, 
kiek ilgai ji bus atminta. 
Visų mintys krypo į tai, 
“kad dabar taip 
kaina įgyta taika 
gyvuotų, kad tik 
gailestinga karo 
jos nepagriebtų, 
šakelės nenuskintų.

Ir šiandien su verkiančia 
širdimi turime pasakyti, 
kad vėl taikos nėra, ramy
bė pranyko, vėl milijonai 
gyvybių gyvena, kad žiau
riai mirtų, miršta, kad su
gedusi širdis pamiršo savo 
teises, kad ji pamiršo Die
vą, kurs vienas gali atim
ti gyvybę, nes Jis vienas 
davė ją, kad žmogus žmo
gui žvėrių tapo, šiandien 
dar gyviau pasaulis laukia 
pražįstant taikos; laukia ir 
šaukiasi ir tie, kurie atro
do, kovoti nori, laukiam 
taikos ir mes Amerikos 
gyventojai, laukia mūsų 
mylimoji Tėvynė Lietuva. 
Gal pražydusi taika vėl leis 
ir Lietuvoj laisvės varpui 
suskambėti... O kad kitą 
metą vėl taika žydėtų, Lie
tuvoj vėl laisvė sugrįžtų... 

St.

I
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iš 
tik 
tai

se-
jų taip pat nėra Biržuose.; kasi; kur gyveno sesutės, 
Liemberį paliuosavo; jisai 
gyvena savo namuose Bir
žuos. Gelažį suėmė ir pa
sodino kalėjiman. Vaišno
ra ir vienas mokytojas dar 
neišleisti. Pakšto namus, 

i kurie buvo netoli gimnazi- 
| jos, 2 aukštų baltas na-

tai tą namą paėmė, kuris 
buvo netoli ligoninės prie 

j kelio. Terų padarys ligoni- 
jnę. Sesutės nežinau kur 
liko... Man liūdna, kad ma
no vyro nėra. Namus sta
tėm, pinigų neturim, o da
bar nusipirkti labai bran
gu. Batukai kainuoja 40 
litų; kojinės taip pat bran
gios; suknelės brangios. O

žiauria 
ilgiau 

vėl ne- 
šmėkla 
alyvos

žmonės labai prisipirkę, ir 
batų, suknių, palitų, balti
nių pas mus dabar sunku 
ir gaut”.

!

Vienas studentas iš Bir
žų rašo, kad “ši vasara pas 
mus negraži, saulė retai 
pasirodo, o vis apsiniaukę 
ir kartais lietus lija”. Pa
rašęs, kad Lietuva 14 res
publika, prideda šiuos dai
nos žodžius: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
norime ir mirt. Tą garbę 
gavome užgimę”. Toliau 
paduoda poeto Maironio 
eiles. Štai jos:
Antai pažvelki! Tai Vilnius rū

mais
Dunkso tarp kalnų plačiai! 
Naktis jį rūbais tamsiais, kaip 

dūmais.
Dengia, Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skam

bėjai?
Kame galybė ir pranokėjai ? 
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai 
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Užbaigdamas laišką ra
šo: “Pas mus dabar tai mi
tingai ir mitingai. Visur 
sako prakalbas. Visur ka
ba raudonos vėliavos. Ir 
mes turime vėliavą raudo
ną. Jau lietuviškos vėlia
vos nebėra, nebegalima 
kelti. Lietuvos himno ne
begieda”.

šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.



SĖKMINGA PUOTA

jau vienuolikti metai kaip 
Švč. Vardo vyrų draugija kas 
antrą lapkričio mėn. sekmadie
nį surengia gražią šeimynišką 
oisterių puotą. Tačiau šįmet 
svečių skaičius buvo dvigubas. 
Net 600 mėgėjų garsiųjų Balti- 
morės oisterių susirinko į puo
tą. Diena buvo tikrai parinkta 
— saulėta, graži, šalta, taip, 
kad 2 vai. po pietų parapijinės 
mokyklos kiemas buvo pilnas 
svečių. Žmonės, kurie buvo ne
simatę per kelis metus susitiko 
prie oisterių stalo. Visi sako bu
vo visko užtektinai, ir patarna
vimas buvo kuopuikiausias. Va
lerijonas ir Antanas Straaiaus- 
kai buvo gyvi visur, jie viską 
numatė, viską aprūpino. Prie 
“štymavimo” oisterių, tur būt, 
nerasi gabesnio asmens Balti- 
morėje kaip Felikso Rėkaus. 
Virtuvėje visas štabas moterų, 
vadovaujant Stefanijai Silans- 
kienei, virė ir kepė, kad tik visi 
būtų patenkinti. Atsilankiusių
jų tarpe buvo matyti daugel 
svetimtaučių. Ir tie negalėjo at- 
sigėrėti visu kuo. Ne vienas gir
dėjau išsireiškė, kad jis nesu
pranta kaip buvo galima tokią 
puotą surengti už $1.50. Prie 
laimėjimų ištikimai darbavosi 
Feliksas Petkus, Jonas Paznei- 
ka ir Jonas Remeikis. Vladas 
Stuikis ir Povilas Kriaučiūnas 
su jaunesniais nariais, iš Jau
namečių Švč. Vardo dr-jos sky
riaus, tarnavo prie stalą, o išti
kimieji Jonas Letkauskas, Vin
cas Čeplinskas, Vincas Vaške
vičius, Stasys Jankūnas ir kiti 
stengėsi pagirdyti ištroškusius. 
Tėvas Lekavičius su savo ga
biuoju sūnumi ir jaunuoliu Bis- 
trickučiu visus linksmino savą
ja muzika. Tarp svečių teko 
pastebėti visą pp. Draginų šei
mą, Satsį Janusą, Dr. Milinaus- 
ką, laidotuvių vedėją Juozą Ka- 
šinską, pp. Makarauskus. Mike- 
laičius. pp. Urlakius su savo 
sūnumi Dr. Urlakiu, adv. Tomą 
Grajauską ir jo žmoną, pp. Bla- 
džiūnus. mūsų varg. p. Gerar

dą Kaprišiūną, kunigų Mende- 
lių tėvelius, Joną Jončą, Joną 
Karalių, pp. Jasaičius, (ar šis 
nebus tik pirmas parengimas į 
kurį mūsų senasis veikėjas Jo
nas Jasaitis po savo sunkios li
gos tea trilaukė) ir kitus ištiki
mus parapijos narius. Kiek teko 
nugirsti, visi atsilankiusieji bu
vo begalo patenkinti dėl man
dagaus pasitikimo ir priėmimo 
prie durių Kazimiero Pugevi- 
čiaus ir Kazimiero Vilčinskio. 
Kun. A. Dubinskas, Švč. Vardo 
dr-jos dvasios vadas, po kurio 
priežiūra įvyko ši oisterių puo
ta, dėkoja visimes, kurie bent 
kokiu būdu prisidėjo prie šios 
sėkmingos pramogos ar tai dar
bu arba atsilankymu. Visiems 
vienu kartu jis taria nuoširdų 
AČIŪ.

10-TIES METŲ JUBILIEJUS

Jaunesniosios kartos žymiam 
veikėjui p. Feliksui Rekui ir jo 
žmonai šeštadienį, lapkričio 16 
d. sukanka kaip tiktai 10 metų 
vedybinio gyvenimo. Tai buvo 
1930 metais, kai jie vienas ki
tam pasižadėjo iki mirčiai prie 
Dievo altoriaus, ir štai šešta
dienį kad Dievui padėkojus už 
visas Jo geradarybes suteiktas 
jiems per 10-ties metų laikotar
pį jie užprašė šv. mišias ir su
kvietė savo gimines, kad džiaug
tųsi drauge su jais. Šių sukak
tuvių proga sveikiname pp. Rė
kus ir linkime jiems gyventi 
dar ilgiausius metus ir darbuo
tis savo parapijoj Dievo garbei 
ir Tautos labui.

ĮVAIRENYBfiS
Kun. dr. Mozeris, kuris studi

juoja kanoniškas teises Katali
kų Universitete lankėsi pas mū
sų kleboną kun. Juozą Lietuv- 
niką šeštadienį, lapkričio 9 d. 
Jis buvo tuo pačiu laiku atvy
kęs pamatyti garsųjį Notre - 
Dame “tymą”, žaidžiant prieš 
J. V. Laivyno Akademijos iš 
Annapolio žaidikus.

Dr. Krizostomo Mendelio sū
neliui Jonui pirmadienį, lapkri
čio 11 d. garsusis gydytojas dr.

Šv. Alfonso lietuvių par. bažnyčios, Baltimore, Md., didysis altorius su išstatytu Švenčiausiu 
Sakramentu laike 40 Valandų Atlaidų spalių mėn. 1940 m.

Zinn Mercy ligoninėje išėmė 
“tonsilius” ir “adenoids”. Jonu
kas ant rytojaus grįžo namo.

Mokyklos vaikučiai visu 
smarkumu rengiasi prie savo 
metinio teatro, kurs įvyks sek
madienį, lapkričio 17 d. Bilie
tas 50 centų. Tikimės, kad sve
tainė bus pilna žmonių, kurie 
mėgsta nekaltų vaikelių juokus, 
dainas ir šokius.

Sodalietės užbaigs prieš-ad- 
ventinį veikimo sezoną savo 
vakariene lapkričio 24 d. Girdė
jau, kad jos neatsiliks nuo Švč. 
Vardo vyrų, bet stengsis turėti 

nemažiau svečių negu jie turėjo 
savo oisterių puotoje.

Pereitą ketvirtadienį klubo 
kambariuose po repeticijų para
pijos choras turėjo draugišką 
“šurum - burum” dėl savo na
rių. Prie užkandžių visi šneku
čiavosi iki vidurnakčiui. Choro 
pirmininkui Jurgiui Galkaus- 
kui, kurs prėffiė moterystės sa
kramentą rugsėjo mėn., Gerar
das Kaprišiūnas visų giesminin
kų vardu įteikė gražią dovaną 
su visų narių geriausiais linkė
jimais.

dieną, 1900 metais. Organiza-i 
torės ir įkūrėjos buvo tik at-i 
vykę iš Lietuvos. Lietuvaitės I

PHILADELPHIA, PA. |
Garbingai Minėjo Šv. Cecilijos 
Draugijos 40 Metų Gyvavimą

Sekmadienį, spalių 20 d., 1940 
m. Šv. Kazimiero parapijos sa- 
lėej, 331 Earp St., įvyko iškil
mingas minėjimas Šv. Cecili
jos Draugijos 40 metų gyvavi
mo. Minėjimas buvo labai iškil
mingas. Jame dalyvavo apie 
400 žmonių. Šv. Cecilijos Drau
gija susiorganizavo birželio 17 

ce - pirmininkė — Bronislava 
Grainiūtė, protokolų rašt. — Ci
ną Montvilaitė, finansų rašt. — 
Zofija Kazakauskaitė, kasus 
globėja — Petronėlė Jocaitė. 
Pirmutiniam susirinkime lietu
vaičių įstojo 17 narių.

Iš tų 17 pirmutinių Draugijos 
narių liko ligi šiam laikui tik 
viena, Paulina Rimeižienė.

Dabartinę draugijos valdybą 
sudaro: pirm. — Bronislava 
Braumonienė, vice - pirm. — 
Monika Norvaišienė, protokolų 
rašt. — Ona Fitzgerald (Rim- 
deikiūtė), finans. rašt. — Lu- 
cija Juozaitienė, iždin. — Mari
jona Mickūnienė. Knygų revizo- 
rmės yra panelė Rozalija Var- 
ževičiūtė ir Stanislova Riniūtė. 
Draugija turi 210 narių, kapita
las viršija 11 tūkstančių dole
rių. Iškilmingo bankieto rengė
jos sekančios: A. Varževičienė, 
B. Braumonienė, O. Jurgaitienė, 
O. Rimdeika, V. Pukienė, E. Lu
koševičienė, p. R. Varževičiūtė. 
S. Riniūtė, A. Kundrotienė, A. 
Fitzgerald, ir T. Šalnarienė. Iš
kilmių vakarą trumpa prakalba 
atidarė, pirm. B. Braumonienė; 
vakaro vedėja buvo ponia Ka
valiauskienė. Bankiete pasaky
ta daug kalbų ir sveikinimų.

Šv. Cecilijos draugija buvo ir 
yra duosni kaip parapijai, baž
nyčios reikalams, taip ir Lietu
vos nepriklausomybės kūrimosi 
laikais. Ne tik dolerines, bet ir 
šimtines aukavo dėl Lietuvos 
labo. Lai gyvuoja Šv. Cecilijos 
Draugija per ilgus metus.

K. Dryža.

Paskutinis Šį Metą Parapijos 
Grybų Balius

Lapkričio 17 d. Šv. Kazimiero 
parapija ruošia grybų balių. 
Kazimieriečių parapijietės labai 
moka pagamyti ir paruošti ska
nius grybus, todėl jau kelintas 
iš eilės daromas susirinkimas, 
kad puikiausiai būtų šis balius 
surengtas. Patyrusios vietinės 
gaspadinės tikrai deda pastan
gas, kad visi atsilankiusieji bū
tų pavalgę lig sočiai grybų, ir 
atsigertų skanaus gėrimėlio. 
Pasistiprinę skaniais grybais, 
visi linksminsimės prie puikiau- 
sos muzikos, todėl visų atsilan
kymas dus labai vertingas, nes 
žinote, kad parapijos reikalai 
dideli, todėl visas grybų ba
liaus pelnas skiriamas parapi
jos reikalams. Tad visi į grybj 
balių, parapijiečiai jūsų lauks, 
ypatingai Užprašo parapijos va
dai. K. Dryža.

pilnai jau tuomet suprato rei-į 
kalą organizuotai vesti gyveni
mą šioje laisvės šalyje, ir suor
ganizavę moterų draugiją vardu 
Šv. Cecilijos, kuri jau laimingai 
gyvuoja 40 metų. Pirmutinės 
organizatorės išrinktos į valdy
bą buvo sekančios: pirmininke 
— Petronėlė Kazlauskaitė; vi
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DIEVO TINKAMUMAS *
(Kalba pasakyta Sausio 1. 1939)

r • - ‘

Pasaulis, kuris prieš 20 fnetų sutiko, kad 
religija neturėjo santykių su ekonomija bei 
politika, Šiandien yra pasaulis, kuris religi
ją persekioja. Dalykas ne tame, kad žiauru
mas, ateizmas, ir rasizmas seka religijos nu* 

smukimą, kaip plakimas seka nusikaltimą, 
bet tartie, kad jie yra neatskiriami, kai blo
gas kvapas nuo pūvančios lėlės, arba kaip 
sėjimas ir derlius. Jeigu ūkininkas nesės 
kviečių, rudenį jis neturės plikos dirvos, bet 
turės piktžolių. Tegul tik žmogus nesirūpi
na, ar jo siela priklauso Dievui ar Ciesoriui 
ir tuojaus Ciesorius užvaldys sielą ir kūną. 
Čia yra totalitarianizmas, arba valstybės te
orija, kad žmogus visas priklauso valstybei. 
Toks rėžimas būtinai turi persekioti religiją, 
nes, valdyti žmogų, jis turi prašalinti religi
ją, kuri sako, kad žmogus turi teises nepri
klausomas valstybei. Teorijoje, totalitarinė 
filosofija, kuri neigia žmogaus vertingumą, 
išskiriant jo priklausomumą rasei ar klasei, 
yra būtinai anti-religinė filosofija. Ji turi to
kia būti, jei nori gyvuoti, nes ji niekuomet 
negalės valdyti visą žmogų, iki kol ji nepra
šalins Bažnyčios, kuri sako, kad žmogus vi
siškai nepriklauso valstybei. Bažnyčia užsto
ja kelią tokiam žmogaus išsiliejimui į visu
mą, ir ta priežastimi ji yra persekiojama. 
Žodis “politinė’* totalitariniame rėžime reiš
kia įskaityti religiją, nes viskas priklauso 
valstybei pagal tokią teoriją. Kada valstybė 
įskaito religiją į politiką, tada kiekvienas 
religingas darbas iš Bažnyčios pusės yra lai
komas kaipo politinis sutrukdymas. Totali
tarianizmas yra klaidingas ne dėlto, kad tu
ri diktatorių, bet dėlto, kad tas diktatorius 
diktuoja žmogaus sielai, panaudodamas as
menį kaipo priemonę tikslo atsiekimui, ir 
žmogų kaipo ekonominę valstybės išvaizdą. 
Kuo daugiau Bažnyčia paremia savo teisę 
žmogaus sielai, to daugiau ji bus persekio

jama; Meksikoje šis vadinas “reakcijinga”; 
Rusijoje “anti-revoliucijos”; Vokietijoje “po
litinė”; Barcelone “prieš-revoliucijos”. Cieso
rius visuomet nukryžiuos Kristų, kai Cieso
rius jausis esąs Dievas.

Kas vyksta šių dienų pasaulyje yra tik re
peticija to, kas įvyko krikščionybės pradžio
je, kurią Bažnyčios Liturgija šiomis dieno
mis atšaukia mūsų mintyse (t. y. šv. Mi
šioms). Pirmiausia Dievo Sūnus buvo neigia
mas ir laikomas nereikalingas pasauliui, o po 
to Jis buvo persekiotas.

Pirmiausia, Jis buvo laikomas nereikalin-. 
gas tam pasauliui, kurį Jis atėjo atpirkti. 
“Jis atėjo pas savuosius, ir jie nepriėmė*’. Jis 
netik viešai buvo atstumtas; Jis buvo paneig
tas. Neatsirado aktyvaus žiaurumo prieš Jį, 
kai Jo motina ėjo nuo durų į duris Betliejaus 
miestelyje. Jam nebuvo tik “vietos”. Prie to, 
kokią reikšmę turėjo religija ekonomijai, ar
ba Dievas pasauliui? Tuo laiku, žmonės buvo 
per daug užsiėmę savo mažais piniginiais, 
savo kreditinėmis bei debitinėmis knygutė
mis, ir savo mokesčiais, kad rūpintųsi Su
tvėrėju, taip kaip šiandien jie yra per daug 
užsiėmę savo bizniu ir politika. Jis gali atei
ti į pasaulį, jei taip nori, bet tegu pats sau 
vietą pasirūpina. Čia jam vietos nėra. Kad 
geriau išreikštų žmogaus atsikratymą nuo 
jo Sutvėrėjo, Jis yra varomas iš miesto į kal
nus;, iš viešbučių, iš arklidžių; nuo žmonių į 
gyvulių tarpą. Pažvelgiant į tą kūdikį/ kuris 
buvo prašalintas nuo žemės, kurią Jis sutvė
rė, ir prašalintas iš tėvų miesto, gulint ant 
šiaudų lovos tarpe asilo ir jaučio, kai kas tu
rėtų pastebėti tuose gyvuliuose žmonių ats

tūmimo simbolį. Viešbutis yra vieša vieta — 
centras pasaulio politikos ir ekonomikos. Už
tai yra tiek daug reikšmės paprastam Evan
gelijos sakiniui: “Jiems nebuvo vietos” — 
reiškia, religijai nebuvo vietos “viešbutyje”.

Religija, pirmiau sakėm, pirmiausia yra 
neigiama, paskui persekiojama. Nesirūpini
mas religija yra religijos neapykantos pra
džia. Taip buvo ir su Kristumi, kai Jis gimė. 
Vos nepraėjo du metai ir jie Jį sekė kaipo 
kriminalistą. Iš pradžių jiems buvo nesvarbu, 
kur jis gimė; bet dabar jie visai nenori Jo 
šiame pasaulyje. Iš pradžių Jis buvo nereika
lingas jų gyvenimui, ir jie paliko Jį kaipo ne
reikalingą savo gyvuliams; dabar Jis yra lai
komas priešingas jų gyvenimui ir daugiau 
pavojingas negu gyvulys. Dabar jie nei nelai
ko Jį savo arklidėse, — kaip Rusija nelaiko 
Jį savo bažnyčiose. Erodas davė įsakymą, 
kad kiekvienas kūdikis neturintis dviejų me
tų būtų nužudytas. Nei vienas karalius nega
lėjo būti aukščiausias, jei šis naujas Kara
lius Kūdikis irgi sakėsi esąs karalius. Erodas 
negalėjo visiškai valdyti žmogų, jei šis Vai
kas vadinosi žmogaus Karaliumi. Tokiu bū
du, tas, kuris pirmiau niekino Kūdikį, dabar 
bijosi Kūdikio. Fiemenio urvas dabar pavir
to ištremtųjų urvu, kada Erodas išsiuntinė
jo savo kareivius, kurie kaip vanagai laksty
dami, sekė kūdikį, vos pradėjusį vaikščioti. 
Anti-reiigija užėmė vietą religijos apleistą; 
persekiojimas sekė nesirūpinimą; Nekaltųjų 
Skerdynės pradėjo nuo Nekaltojo Gimimo 
dienos. Nesirūpinimas Kristumi nesibaigia ir 
negali baigtis Kristaus nepripažinimu; jis 
baigiasi anti-Kristumi. (Bus daūgfau)
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' DARBININKAS

AMERIKOS VYSKUPAMS

2. Katalikų Veikimas
Ką Mūsų garbingas pirmtakūnas Leonas XIII ra

šė apie Bažnyčios stovį Jungtinėse Amerikos valsty
bėse yra verta tai pakartoti. Per pastaruosius penkios 
dešimties metus Bažnyčia jūsų šalyje nenusilpnėjo, 
bet padidino savo įtaką, įsikūrė naujose vietose ir sa
vo narių skaičiumi žymiai padidėjo. Nes jūsų šalyje 
gyvai pasireiškia tvirtas tikėjimas ir uolus katalikiš
kas veikimas. Tikintieji skaitlingai renkasi į jūsų baž
nyčias, tankiai eina prie Šventojo Stalo priimti Ange
lų Duoną ir Stipriųjų Maistą: Šventojo Ignaco Dvasi
nės Pratybos maldingai atliekamos uždarose rekolek
cijose; daugelis išgirdę Dieviškąjį Balsą, kuris juos 
šaukia į aukštesnį ir tobulesnį gyvenimą, priėmė ku
nigystės Sakramentą ar vienuolišką luomą.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstybėse yra 
19 bažnytinių provincijų, 115 diecezijų, apie 200 dva
sinių seminarijų, nesuskaitoma daugybė bažnyčių, 
pradinių ir aukštesniųjų mokyklų, kolegijų, ligoninių, 
prieglaudos namų ir vienuolynų.

Taigi nestebėtina, kad žmonės atsilankė į jūsų 
šalį gerėjasi jūsų organizacija ir tvarka mokyklų, ku
riose įvairūs skyriai vedami; Katalikų duosnumu, nuo 
kurių priklauso mokyklų išlaikymas ir direktorių pa
sišventimo, kurie prižiūri mokyklų tvarką. Iš tų 
mokyklų išeina daugybė tvirtos valios piliečių, kurie 
išmokę gerbti Dieviškus ir valdiškus įstatymus, teisin
gai yra laikomi Bažnyčios ir tėvynės stiprybe, žiedu ir 
garbe.

Daugiau Klausimu Ir Atsa
kymų Apie Ateivių 

Registravimų

r. uuozas Antanėlis, 
Šv. Petro lietuvių par. cho
ro narys ir įžymus solis
tas, lapkričio 17 d. art. 0- 
nos Kaskas koncerte dai
nuos chore ir solo.

yz<-.:x. z

ARTISTĖ ONA KASKAS,
Metropolitan Operos ir Mūsų Išeivijos Žvaigždė, 

sekmadienį, lapkričio 17 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone, pasirodys visoje pilnumoje. Ji yra pir- 
maeilinė artistė - dainininkė. Įžymūs kritikai ją labai 
aukštai iškelia meno srityje. Chicago Herald and Exa- 
miner štai ką sako:

“Ji turi fenomenalinį (nepaprastai gerą, nesiduo- 
n 11 •• dantį žodžiais apibūdinti) balsą. Žemeshiose oktavosePagalbcl Misijoms tai beveik baritonas, aukštesniose — stebėtinas dei-

Misijų draugijos, ypač Tikėjimo Platinimo drau- “ančiukas”. Chicago Daily News: “Jos balsas puikus 
gija, jūsų šalyje yra gerai sutvarkytos ir uoliai dar- kokybe, pajėgumu ir plačiai matuojamu turiningu- 
buojasi; tos draugijos, misionieriams, kurie eina į pa- “u- Saldus kaiP Smetona tyras ir stebėtinai aiškus 
gonių kraštus skelbti Kristaus Evangeliją, teikia pa- ištarme . Montreal Daily Star: Puikus balsas, gryna 
galbą savo maldomis, aukomis ir kitokiais būdais. tarsena, kas ypatingai pabrėžtina, nes artiste dainuo- 

Šiame reikale Mes negalime apleisti neišreiškę Ja keturiose kalbose . New York Journal and Ameri- 
viešos pagarbos toms draugijoms jūsų šalyje, kurios can: “Ona baskas turi žavingą asmenybę ir žavėtinai 
su didžiausiu uolumu ir pasišventimu, darbuojasi Ka- virpantį balsą. Ji dainavo jausmingai ir pilnu suprati- 
talikų Tikėjimo išplatinimui. Pavyzdžiui, Katalikų mu atjautimu tą saldžią ir kilnią melodiją, kuri 
Bažnyčios Platinimui Draugija, kuri užsipelnė di- skiriama Orfėjui . v _
džios pagarbos už duosnų misijų rėmimą; Katalikų Siame trumpame aprašyme nėra galimybes pa- 
Artimųjų Rytų Gerovės Draugija, kuri teikia pagalbą; duoti V1S5 kritikų p. art. Onos Kaskas įvertinimą. Bet 
misionieriams Rytuose; Indi jonų ir Negrų misijų Jau ^jk iš to, kas paduota galima suprasti, kad tai dei- 
draugija, kuri yra užtvirtinta Trečiojo Baltimorės Su- manpiukas, kurį mes lietuviai turime branginti. Sek- 
sirinkimo, ir kurią Mes užtvirtiname ir patariame iš-į ma(tienį, lapkričio 17 d. mes Naujos Anglijos lietuviai 
laikyti, nes tai yra artimo meilės pareiškimas jūsų pi- įvertinsime lietuvaitę - art. Oną Kaskas gausiu atsi- 
liečiams. lankymu į jos koncertą._________________________ Į

Negrų Atjautimas Art* Onos Kaskas Koncerto Reikalu
Mes prisipažįstame, kad jaučiame savo širdyje y- 

patingą tėvišką meilę, kuri tikrai yra. Dangaus įkvėp
ta, Negrams, gyvenantiems jūsų tarpe: Mes žinome, 
kad religijos ir auklėjimo srityse jie yra reikalingi y- 
patingo susirūpinimo ir globos ir jie tikrai yra tai ver
ti. Taigi Mes prašome jiems gausių Dangiškų palaimų i 
ir meldžiamės už tuos, kurie su didžiu pasišventimu 
darbuojasi jų gerovei, kad jų darbas atneštų didžius Gerbiamieji Radio 
vaisius. Klausytojai:—

Toliau, kad tinkamai padėkoti Dievui už neįkai- T_ , _ . , _
nUojamą tikrojo Tikėjimo dovaną, jūsų šalies gyven- . Pasel^es pasiete
tojai, trokštą nuveikti didžius darbus, pripildo misio- ir Lie^UV1ą\ De! susldariu- 
nierių eiles naujais pagalbininkais, kurių pasišventi- faplinkybių daugelis he
mas darbui, nesuvaldomas kantrumas ir jėga Kris- uv*^ turėjo pabėgti iš sa- 
taus Karalystės išplatinimui, užsipelnė nuopelnų, ku-|X° 1 svetimas sa
rtais žemė gėrėjasi ir Dangus apvainikuos tinkamu 1®’. e^1”ia® J1! ^°^.s
atlvzinimu f staigus, kad negalėjo pasi-

v* •• Kt i • imti net reikalingiausiųKitų Draugijų Nuopelnai daiktų, kaip tai, maisto, 
Jūsų Šalyje taip pat pagirtinai ir uoliai yra dar-| drabužių, pinigų. Dabar 

jie atsidūrę toli nuo tėvy
nės ir neturėdami pasto
gės nė gyvenimo reikme
nų, kenčia alkį, šaltį ir di
delį susigraužimą bei rū
pesnį dėl rytojaus. Šian
dien visos tautos daro pa
stangas pabėgėliams ir 
nukentėjusiems dėl karo 
šelpti. Ir mes lietuviai ne-

Kalba,
Pasakyta Adv. Antano Young, Darbininkiį Radio 

Programoje, Lapkričio 9,1940

buojamąsi, kad suteikti pagalbą Bažnyčios betur
čiams: Diecezijų Labdarybės Įstaigos, savo išmintin
ga it praktiška organizacija, parapijos kunigų ir vie
nuolių susirūpinimu, teikia beturčiams ir ligoniams 
Krikščioniškojo gailestingumo dovanas ir palengvina 
nelaimingųjų gyvenimo naštą.

Atlikdami šį svarbų gailestingumo darbą, tikėji
mo akimis, jie mato tuose nelaimių prispaustuose, ku
rie yra maloniausiojo Atpirkėjo kenčiantieji broliai, 
patį Jėzų Kristų.

I

Tarp pasauliečių draugijų — jų yra tiek daug, būkime atsilikę. Stengki- 
kad negalima visų išvardinti — yra tos, kurios užsi- mes palaikyti šelpimo ka- 
pelnė nenykstančios garbės vainiką, kaip tai, Katali- pitalą, kuri įkūrė Katalikų 
kų Akcijos Draugija, Švenčiausios Panelės Marijos Federaciją. Jos Centras 
Sodalicija ir Krikščioniškojo Mokslo Draugija. Jų kiek įmanydamas rūpinasi 
darbo vaisiai yra tikrai džiuginanti ir žadą ateityje pabėgėlius šelpti. Renka a- 
teikti dar didesnio džiaugsmo vaisius. Taip pat reikia dresus ir siunčia pašalpos 
pasidžiaugti Šventojo Vardo Draugija, kuri platina • tiems, apie kuriuos sužino, 
Krikščioniškąją meilę ir pamaldumą. i ^ur j*e ~ra- Tokių pabėgė-

_____________ lių yra tūkstančiai. Jie at- 

Klausimai Apsvarstymui Amerikos lietuviai labai
1. Kokios yra bažnytinės įstaigos Jungtinėse Ameri- gausiai šelpė savo nuken-

kos valstybėse?
2. Kokiu katalikų veikimu Popiežius džiaugiasi?
3* Ar lietuviai daug prisidėjo prie Bažnyčios išplatini- maisto ir drabužių. Jie pa- 

mo ir palaikymo šioje šalyje? sitiki, kad ir dabar sunkio-

kad negalima visų išvardinti — yra tos, kurios užsi-| mes palaikyti šelpimo ka-

tėjusius brolius Lietuvoj, 
siųsdami jiems pinigų,

sitiki, kad ir dabar sunkio-

• (Tąsa)

Klausimas — Kaip žmo
gus gali įrodyti tėvų natu- 
ralizavimą ?

Atsakymas — Sužinoda-^ 
mas kada ir kokiame teis
me natūralizacijos popie- 
ros buvo išduotos ir gauti 
iš to teismo leidimą per-, 
žiūrėti tuos rekordus. Ga
limas daiktas, kad kaiku- * 
riuose atsitikimuose ne- ■ I bus galima surasti tų in
formacijų iki gruodžio 26 

. d., 1940 m. Tokiuose atsi- 
i tikimuose, jeigu asmuo a- 
bejoja apie jo pilietybę, 
privalo registruotis dėl 
savo apsaugos.

Klausimas — Ar nepilie- 
; čiai įgija pilietybę, kai 
juos Amerikos piliečiai 
pasavina?

Atsakymas — Ne. Pilie- 
; tybė pasavinimu neįgyta. 
Ateiviai, piliečių pasavin
ti, turi registruotis, jeigu 
patys netapo piliečiais.

Klausimas
Jung. Valstybėse gimę as
menys yra Amerikos pilie
čiai?

Atsakymas — Taip. Visi 
Jung. Valstybėse gimę as
menys yra piliečiai, nepai
sant rasės, jeigu pilietybę 
nepametė, prisiekdami iš
tikimumą kitai šaliai, per 

’ apsivedimą, ar kitu būdu. 
Asmenys, kurie netampa 
Amerikos piliečiais gimi
mu yra tie, kurių tėvai bu
vo svetimų šalių diploma
tai ar svetimi valdininkai 

Į gimimo laike. (Tolesnėms 
informacijoms apie pilie
tybę žiūrėkite į oficialius 
patvarkymus savo pašte).

Klausimas — Ar Ameri
kos pilietis, kuris, 
nors būdu pametė 
Valstybių pilietybę 
lo registruotis?

Atsakymas — Taip. Visi 
nepiliečiai privalo regis
truotis.

Klausimas — Jeigu atei
viai, po klaidingu suprati
mu, balsavo vietiniuose, 
valstiškuose ar tautiškuo
se rinkimuose, ar jie laiko
mi ateiviais ir ar jie priva
lo registruotis?

Atsakymas — Taip. Jie

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
lapkričio 17 d. koncerto programos tvarkytojas ir ve
dėjas. Jis per kelias savaites sunkiai dirbo ir tebedir
ba, kad priruošti tinkamai Šv. Petro lietuvių parapijos 
chorą ir solistus. Muzikas Juška ne tik turėjo rūpin
tis ir dirbti, kad išlavinti chorą, bet taip pat ant jo pe
čių buvo sukrauta ir daug kitų koncerto rengimo dar
bų. Choras išlavintas ir kaikurie kiti darbai padaryti, 
bet p. Juškos darbas nepasibaigė. Svarbiausias dar
bas tebėra neatliktas, būtent, koncerto programos iš
pildymas. Jis yra energingas, stiprių nervų ir milži
niškų jėgų žmogus, bet šiandien ir ant jo veido jau ga
lima pastebėti nuovargio ženklų. Muzikas Juška nuo
vargiui nepasiduoda. Jis su tokiu pat uolumu tęsia 
darbą, kaip jis jį yra pradėjęs.

Muzikui Rapolui Juškai ir jo vadovaujamam cho
rui bus didžiausias malonumas ir atlyginimas už tą 

i sunkų darbą, tai perpildymas Jordan Hali, lapkričio 17 
I d. š. m.j________________________________
I
I nepiliečiai ir privalo regis
truotis.

Klausimas
pilietybės stovis moterų- 
piliečių, kurios ištekėjo už

(

i

Ar visi

Kokis yra

se tėvynės valandose ame
rikiečiai turės tiek atjau
timo ir širdies ir atsiųs 
jiems pagalbos.

Sekdamas Federacijos 
Centro pavyzdį, ir Naujo
sios Anglijos Federacijos 
Apskritys suskubo nuken- 
tėjusiems dėl karo šelpti. 
Ne skaitant kitų pramogų, 
Apskritys dabar rengia 
milžinišką koncertą, kurs 
įvyks lapkričio 17 d. 3:30 
vai. po pietų Jordan Hali 
svetainėje, prie Hunting- 
ton avė., Bostone. Tą kon
certą duos garsi visoj A- 
merikoj artistė dainininkė 
p-lė Ona Katkauskaitė ir 
Šv. Petro Parapijos cho
ras, artistui Rapolui Juš
kai vadovaujant. P-lė Kat
kauskaitė yra Metropoli
tan Operos narė, užsitar
navusi daug pagyrimų A- 
merikos spaudoje. Jos ža- 
vėjantis balsas skambėjo 
visuose dideliuose Ameri
kos miestuose, Italijoj, 
Kanadoj ir Lietuvoj. Ji y- 
ra mūsų tautietė, nesidro
vinti prisipažinti, kad yra 
lietuvaitė. Tad kiekvienas 
lietuvis jausis šventai įpa
reigotas tame koncerte 
dalyvauti, kad galėtų iš
girsti p-lės Katkauskaitės 
dainavimą ir drauge pa
remtų labdaringą tikslą

jeigu jungtuvės vis egzis
tavo toj dienoj ir jeigu jos 
vyras netapo piliečiu prieš 
tai dienai. Atsitikime Čion 
gimusių amerikiečių mo
terų Kongresas sugrąžino 
pilietybę moterims kiek
viename atsitikime (a) 
kur jungtuvės jau per
trauktos ar užbaigtos, ar 
(b) jeigu

i
I 

ateivio per pasaulinį karą?
Atsakymas — Sulig ne

seniai priimtu Generaliniu 
Prokuroro nusprendimu, 
ji pametė jos pilietybės 
stovį kaip nuo liepos 2 d., 
1921 m., oficialis užbaigi
mas Jung. Valstybių daly
vavimo pasauliniame kare,

i

kokiu 
Jung. 
priva-

»

sušelpti mūsų nukentėju
sius brolius ir seseris. Tad 
brangieji lietuviai ir lietu
vaitės nepatingėkite ko 
skaitlingiausiai į tą lab
daringą pramogą atsilan
kyti. -ii.;.' Praeitą savaitę turėjo nelaimę

moteris neper
traukiamai gyveno Jung. 
Valstybėse nuo apsivedi-
ftlo dienos.

(Bus daugiau)

Šv. Petro parapijos bazaras 
geriausiai pasisakė. Nors mažai 
iš kitų kolonijų atsilankė, bet 
kas vakaras būdavo būrelis 
žmonių, kurie vis praleisdavo po 
keletą dolerių parapijos gero
vei. Žmonės parapijai suteikė 
gausias dovanas, kai kurie pini
gais, kiti rankdarbiais. Parapi
jos vadovybė dėkoja visiems, 
kurie parėmė bazarą.

Lapkr. 17 d. prasidės padėkos 
dienos — “paukštinė", ir truk- 
sis tris vakarus. Bus laimėjimui 
visokių paukščių. Į šiuos vaka
rus kas met prisigrūda pilna 
svetainė, nes dovanos yra labai 
geros. Pribūna žmonių iš viso 
Detroito. Nepraleiskite šios pro
gos gauti sau puikų 
Laikas — lapkr. 17. 
dienos.

Leonardas Zimnickas. Važiuo
jant j darbą savo automobiliu, 
skerskelyje kitas jam trenkė į 
šoną. Visiškai sudaužė jo auto
mobilį, bet jis buvo mažai su
žeistas.

paukštį.
18 ir 19

Praeitą savaitę buvo nuvesta 
į Receiving ligoninę Josephitla 
Katarauskiūtė. kuri nusilaužė 
koją. Linkime greitai pasveikti.

Mažai kas girdėti laikraščiuo

se apie lietuvių mirtis Detroite. 
Paprastai kai miršta lietuvis, 
kuris mylėjo lietuvybę ir tikėji
mą, tai būna pažymėta laikraš
čiuose. Atrodytų, kad tik kata
likai lietuviai Detroite miršta. 
Nepraeina nei viena savaitė, 
kad Detroite nebūtų palaidota 
viens arba daugiau lietuviško 
kraujo asmenų, bet kai atsime
ta nuo savųjų, tai maža būna 
kas apie juos girdėti. Kodėl ne
grįsta mūsų lietuviai pas savuo
sius. Dabar jie gali matyti ir 
suprasti, kokį rojų priešas jiems 
duoda. Kada susipras mūsų 
žmonės, kad jų tikėjimas lig 
šiol užlaikė mūsų tautą ir jis 
toliau ją užlaikys. Grįžkim prie 
tikros mūsų tautos, mūsų tėvį 
tikėjimo ir mūsų laimės. rn
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šeštadienį, lapkr. 9 d., per Šv. 
Mišias, 9 vai., susituokė Stepo
nas Dainys su parapijos gerai 
žinomo veikėjo Antano ir Suza-

I
I

Vaidino sekan-
— E. Nanartavi-
— D. Januškevi-
— K. Čiurlionie-

L. VYČIŲ KUOPOS 
JUBILIEJUS

ŠV. JONO EV. SL. PA8ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

sius”. Atsilankė skaitlingas bū
rys rėmėjų. Buvo daug gražių 
bei naudingų dalykų laimėji
mui. Kuopai liks gražaus pelno.

šei-
Jes-
p.p.

Ketvirtadienį, lapkr. 7 d., pa
rapijos svetainėj, įvyko Mot. 
S-gos 69 kps. “Centinis Kermo-

link. Edvardas Krutulis iš Ply- gimjnįų bei pažįstamų. Vedybi-I 
atostogaudamas ng pUOta įvyko

o ypa- 
kata- 
kata- 
tūks- 
tūks-

ATHOL, MASS.

Worcester, Mass.

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

i
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Penktadienis. Lapkričio lo. ’40

'.*.t**

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS

Lapkričio 15-16-17 dd., Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje įvyksta keturiadešimtės 
valandų atlaidai. Choras, vado-! 
vaujant muz. P. Sakui, rengiasi! 
darniai sugiedoti mišparus, o Į 
tėvelis J. Skalandis ruošia vai
kučius prie adoracijos ir proce
sijos. Mūsų klebonas kun. P. M. 
Juras pranešė, kad penktadienio 
vakarą sakys pamokslą kun. J. 
Bakanas, šeštadienio — kun. J.. 
Švagždys ir sekmadienio vaka
rą — kun. J. Vasys.

Pastaruoju laiku dirbtuvės 
Lawrence visos gyvai veikia. 
Bedarbių kaip ir nėra. Labai 
daug lietuvių dirba “naktiniais 
šiftais”.

Lapkričio 10 d., parapijos 
choro susirinkime, nutarė ruoš
ti pradžioje 1941 metų, šokius. 
Dieną ir vietą pranešime vėliau. 
Į komisiją laisvanoriai apsiėmė: 
Rita Miliauskaitė. E. Tamašau
skaitė, K. Jankauskas, J. Pe- 
karskis ir choro pirmininkas, J. 
Savičius.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

Sekmadienį, lapkričio 
mūsų parapijoje prasidės 40 va
landų atlaidai, baigsis lapkričio 
19 dieną. Prašomi visi katali
kai šiais atlaidais geriausiai 
pasinaudoti ir pasimelsti.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

WilRMnJ.Chi$holffl
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

11

331 Smith St,
PROVTDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

PAYMUrrt^

Adolfas Švenčionis, veiklus 
parapijos jaunuolis, choristas, 
išvyko į Bridgeportą. kuriame 
jau pirmiau nuvažiavę dirba 
Jonas Pinas ir A. Jodka.

Lena Pekarskaitė ir V. Čer
niauskienė, po sunkių operaci
jų, sveiksta Clover Hill ligoni
nėje.

DARBININKAS
Norwoodiečiai planuoja vykti 

į art. Onos Kaskas koncertą, 
sekmadienį, lapkričio 17 d. spe
cialiu autobusu, jeigu tik susi
darys pripildyti autobusą. Dau
guma vyks automobiliais. Kon
certo tikietus pardavinėja p. 
Vincas J. Kudirka, p. Antanas 
Mickūnas, Balch Pharmacy sa
vininkas, p. A. F. Kneižys, p. O- 
na Pazniokaitė, muzikas A. Šla
pelis. Patartina visiems iš ank
sto įsigyti, nes visus tikietus 
reikia grąžinti sekmadienį prieš 
12 vai. vidudienį. Tikietų kai
nos: 75c., $1.00; $1.50; $2.00.

ELEGANTISKL
KAILINIAI

Už Žemą Kainą

i

Adv. Leonardas Velička, 
naujai išrinktas pirmasis lietu
vis atstovas į legislatūrą New 
Hampshire valstybėje.

Leonardas Velička gimė ir 
augo Nashua’je. Jis yra veiklus 
lietuvis, gabus politikierius, ir 
gerai žinomas kaip patyręs ad
vokatas. Jis priklauso prie lie
tuvių parapijos ir veikia su vie
tos lietuvių draugijomis. Išrink
tas demokratų reprezentantu iš 
to vvard’o, kuriame daugiausia 
gyvena prancūzų; reiškia lietu
viai profesionalai turi pasitikė
jimą kitataučių tarpe..

p. A. Jasionytės Vestuvės 
Pirmadienį, lapkričio 11 (Pa

liaubų dienoje) p. Alena Jasio
nytė, gyv. 35 Sturtevant Avė., 
ir p. Stasys Perekšlis 10 vai. 
rytą Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą. Tą Sakramentą 
suteikė kleb. kun. S. P. Kneižis 
ir jaunavedžių intencijai atna
šavo iškilmingas šv. mišias. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Liudininkais buvo šie: vy
riausioji — p. Pranciška Jasio
nytė. jaunosios sesuo, pp. Ona 
Gaidulytė ir Marijona Avižiny- 
tė: pabroliu buvo p. Juozas J. 
Gagiardi iš Athol, Mass.; pri
žiūrėtojai tvarkos — pp. Al- 
phonsas Kabišaitis ir Fred J. 
Moshure, abu iš Athol, Mass.

Bažnyčioje laike šv. mišių 
giedojo dalis choro ir solo p.

MORE GROSSMAN HEATING

HEADLIMERS
FAMOUS MAKE

OIL BURNER

ONLY

* 1

J

ReguKarė Retail Kaina $89
Čia yra gerai žinomas ir iš

tirtas Oil Bumer Minneapo- 
lis - Honeywell Controls 
(vardo neskelbiame). Jei no
ri atsikratyti šildymo visų 
neparankumų. įsigyk šį ne
brangų ir praktišką burnerį. 
Jis apšildys 8 kambarius. 
(750 radiation).
Carloads ©f Bofldinf Materials 

Cominff in Baily:

GROJIMAM'!

Europoje siaučiant 
karui, viskas brang
sta — brangsta ir 
kailiniai, bet I. J. 
Fox kompanijai pa
sisekė nupirkti dide
lį kailinių kiekį žemomis kainomis, už tai iki šiol 
ši kompanija kainų nepakėlė.

res zemaitaitienė ir Džiaugiame 
visus palinksmnio savo šposais,, 
mat abi buvo apsirėdžiusios 
juokingai, veidai kaukėmis už
dengti, kad negalima buvo įspė-. 
ti, kas šposus krečia, žodžiu, 
buvo linksmas parengimas.

■ ♦

Valerija Rakauskienė. Vargo
nais grojo muzikas Anicetas 
Šlapelis.

Po jungtuvių bažnyčioje ves
tuvių bankietas įvyko Eikš klu
be, Walnut Avė. Dalyvavo apie 
300 žmonių iš įvairių kolonijų.

p. Alena Jasionytė (Perekš- 
lienė) yra duktė p. Stasio ir 
Marijonos Jasionių. Ji yra bai
gusi Norwood High School ir 
dirbo Plimpton Press, kaipo ko
rektorė. Jaunasis p. Stasys Pe
rekšlis iš Athol yra baigęs 
High School ir yra biznyje kar
tu su savo tėveliu Athol’yje.

pp. Alena ir Stasys Perekšliai 
yra pasižymėję veiklumu Lietu
vos Vyčių organizacijoje, p. A- 
lena Parekšlienė (Jasionytė) 
buvo veikli parapijoje, ypač 
Sodalicijoje, Chore ir Vyčių 
kuopoje ir apskrityje. Ji yra 
buvusi L. Vyčių Centro valdy
boje, yra apskričio valdyboje ir 
buvo ilgametė kuopos protoko
lų raštininkė. Visa pp. Jasionių 
šeima priklauso prie katalikiš
kų organizacijų ir jose veikia.

Jaunavedžiai išvyko atosto
goms į Washington, D. C., Ver- 
mont ir kitas valstybes. Grįš į 
namus apie pabaigą šio mėnesio 
ir apsigyvens 1251 Main St., A- 
thol, Mass.

pp. Alenai ir Stasiui Perekš- 
liam linkime laimingo ir malo
naus vedybinio gyvenimo.

Penktadienį, lapkričio - 
vember 22 d. š. m. Lietuvos Vy
čių 27 kuopa minės savo 25 me
tų gyvavimo sukaktį šokiais 
gražiausioje svetainėje —King 
Phillip Ballroome, Lake Pearl, 
Route 1-A, Wrentham, Mass. 
Toje svetainėje, kiek laiko at
gal įvyko Nauojs Anglijos para
pijų chorų apskričio šokiai. Vi
si buvo patenkinti ir pageidavo, 
kad kas nors vėl surengtų šo
kius toje pačioje vietoje.

Šios kolonijos Vyčiai pasi
rinko King Phillip Ballroom 
šokiams savo Sidabrinį Jubilie
jų paminėti. Rengėjai tikisi, kad 
iš visos Naujos Anglijos suva
žiuos jaunimas ir senesnieji 
kartu su Norwoodiečiais pra
leisti linksmai laiką. Šokių ren
gimo komisija rūpinasi, kad 
šeimininkės iškeptų didžiulį 
tortą (cake), kurį kiekvienas 
turės progą paragauti.

Šokiams gros šaunus orkes
tras. Įžanga tik 75 centai.

I. J. Fox krautuvėje dabar yra vienas iš di
li džiausiu moteriškų kailinių pasirinkimų. Čia gali- 
d te gauti nuo mažiausio iki didžiauso saizo. Pasi-
* rinkimas ne vien platus, bet ir įvairus. Šioje krau- 
J tuvėje galite nusipirkti kailinius nebrangiai ir pri-
* einamai. Su mažu įmokėjimu galite įsigyti elegan
tė tiškus kailinius ir paskui mokėti pagal išgalės kas 
J mėnuo. Kam laukti iki kainos pakils? Ateik į krau- 
| tuvę šiandien ir įsigyk vėliausios mados kailinius, 
| kuriais džiaugsitės per ilgus metus.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eksper
tas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 nuošim
čių nuolaidos.

Jei turite senus kailinius, mes išmainysime į 
naujus, duodami didelę nuolaidą. Pasinaudokite 
siūloma proga.

i
y

Sekmadienį, lapkričio 10 d. į- 
vyko Šv. Jurgio parapijos para
pijiečių susirinkimas metinės 
vakarienės rengimo reikalu. 
Nutarta vakarienę rengti sek
madienį gruodžio 15 d. š. m. Iš
rinko rengimo komisiją, kuri 
jau pradėjo darbą. Tą dieną pa
rapija minės 25 metų sukaktį 
nuo pirmųjų šv. mišių, atnašau
tų naujoje tos parapijos bažny
čioje. CSN.

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
10 d. Moterų Sąjungos 27 kuopą 
atstovavo Moterų Sąjungos aps
kričio suvažiavime Šv. Kazimie
ro par., Nashua, N. H. pp. I. 
Tvaskienė, A. Novikienė, J. Vil- 
kišiūtė. Jas nuvežė p. O. Wara- 
bow, laidotuvių direktorė, kar
tu su Brocktono M. S. atstovė
mis. p. O. Warabow yra buvusi 
Norwoodo kuopos narė, o dabar 
ji yra Brocktono kuopos valdy
bos narė ir buvo atstovė apskri
čio suvažiavime.

Po suvažiavimo posėdžių įvy
ko Sąjungiečių vakarienė, o po 
vakarienės parapijos svetainėje, 
Nashua, N. H. įvyko vakarėlis. 
Programoje dalyvavo ir Nor- 
woodo Sąjungietės — p. Alena 
Novikienė sudainavo porą dai
nelių. Jai akompanavo p. Julė 
Vilkišiūtė. p. A. F. Kneižys pa
sakė prakalbėlę, o jo sūnus An
tanas parodė judamus paveiks
lus.

Pereitą savaitę pp. Kudirkai ir 
p. A. Kurienė buvo nuvykę j lai
dotuves savo giminaičio, Wa- 
terbury, Conn. Grįžo į namus 
laimingai.

M. Čižauskienės sesutė Alena 
Paleckaitė 7 metus dirbusi Lie
tuvos atstovybėj, VVashington, 
D. C., ir kelis metus konsulate, 
New Yorke, sekretoravus adv. 
B. Mastausko ofise, Chicagoj, 
Worcesteriečiams gerai žinoma, 
nes čia kelis metus dirbo didžia
jam Norton Co. 
dienomis 
pasidavė 
Du metu 
požeminį

ofise, šiomis 
gydytojų patarimu 

ligoninėn, operacijai, 
atgal skubindama į 

traukinį, New Yorke,
Alena puolė ir gan skaudžiai 
susižeidė. Nuo to laiko jos 
sveikata pradėjo silpnėti: gydy
tojų nuožiūrai liko viena išeitis, 
operacija. Tat šiomis dienomis 
gauta žinių, kad operacija pa
sisekė. Worcesteriečiai laukia 
Alenos pasveikimo. Jos visi pa
žįstami linki greičiausiai susti
prėti ir atvažiuoti aplankyti 
savo senus draugus.

41J WASHINGTON STREET. 
Boston, Mass

Worcesteriečiai taipgi džiau
giasi Adv. Antano Milerio pa
sveikimu. Mat advokatas su 
žmona atvyko į Aušros Vartų 
parap. kleboniją prieš parengi
mą svetainėj ir staigiai apsirgo. 
Buvo nuvežtas ligoninėn ir pa
daryta operacija. Tarp dauge
lio lankytojų, ligoninėj advoka
tą aplankė Senatorius Walsh ir 
buvęs kandidatas į gubernato
rius P. Devers. Pasveikęs p. Mi
leris daug dirba Onos Kaskas 
koncerto pasisekimui, Mariana- 
polio kolegijos naudai. Koncer
tas įvyks sekmadienį, gruodžio 
1 d., Mechanic Hali.

Lapkričio 5 dieną LRKSA 81- 
mos kuopos įvyko Beano party 
ponų Navickų name, 24 Weld 
Avė. Į Beano party atsilankė 
apie šimtas asmenų. Komisiją 
sudarė: A. Smilgienė, P. Nau- 
jokaitienė, I. Tvaskienė, H. J. 
Balutis ir V. J. Kudirka. Beano 
pasekmės buvo geros. Kuopai 
paliko pelno. Beano surengimui 
daugiausia pasidarbavo: A. 
Smilgienė, P. Naujokaitienė, ir 
I. Tvaskienė. Taip pat daug pa
dėjo darbo ponai Navickai, su
taisė stalus ir maloniai priėmė. 
Kuopa visiems darbuotojams ir 
atsilankiusiems tarė nuoširdų 
ačiū. LRKSA naujų narių va
jus mūsų kolonijoje eina neblo
gai. Jau keli nariai prisirašė 
prie Susivienijimo. Dabar yra 
gera proga prisirašyti,
tingai jaunimui. Lietuviai 
likai rašykimės į lietuvių 
likų Susivienijimą, kuris 
tančius sušelpė ligoje ir
tančiams išmokėjo pomirtinių, 
tad nesigailėsite prisirašę prie 
Susivienijimo. Žvalgas.

Norim išreikšti nuoširdžią pa
dėką So. Bostono vaidintojoms, 
kurios atvažiavę į Norwoodą 
spalių 27 d. suvaidino Lietuviš
kas vestuves, 
čios: 
čienė; 
čienė: 
nė;

Motina 
tėvas

Svotas
Svočia — M. Čaplikienė;

ženykas — Juškienė; jaunoji — 
Plevokienė; druškos — Balčiū
nienė ir Smiglienė; pabroliai —

Parapijos choro mėnesinis 
susirinkimas neįvyko pereitą 
sekmadienį dėl Vyčių parengi
mo, jis įvyks šį sekmadienį tuoj 
po sumos. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti, yra svarbių reikalų.

Chicagietė p. Lucija (Tem- nos žemaitaičių dukrele Ona- 
pinskaitė) Dubickienė, kuri a- 
pie mėnesį laiko viešėjo pas vy
ro tėvus, gerai žinomus Aušros 
Vartų parapijiečius p. p. Du- 
bickus, šiomis dienomis apleido 
Worcestery ir iškeliavo

i Marija. Altoriai buvo gražiai 
papuošti gėlėmis ir daugybe 
žvakučių. Kleb. kun. K. Vasys 
surišo Moterystės ryšiu, o muz. 
J. ir M. Čižauskai labai gražiai 
giedojo. Bažnyčioj buvo daug

Šį šeštadienį, lapkr. 16 d., 9 
vai. per Šv. mišias įvyks iškil
mingas šliūbaš? Gerai žinomų 
biznierių Igno ir Jievos Pigagų 
dukrelė, Joana, susituoks su 
taipgi gerai žinomu parapijos 
jaunikaičiu, Juozu Bielianiu. 
Vedybinė puota įvyks Bancroft 
viešbuty. Beje, jaunavedžius 
pagerbti buvo surengta prieš 
vedybinė puota parapijos sve
tainėj, kur atsilankė virš 600 
svečių. Sakoma, kad dar pirmą 
kaitą Worcestery į panašų pa
rengimą buvo atsilankę toks 
skaitlingas būrys giminių bei 
draugų. Jaunavedžiams įteikta 
nepaprastai daug dovanų.

mouth, Pa., acosrogauaamas ng pUOta įvyko “Town Line 
Worcestery gavo darbą ir apsi- klūbe» jaunavedžiai išvažiavo 
gyveno pas gimines p-nus Du- j New Yorką praleisti medaus 
bickus. mėnesį.

Parapijos Mot. Socialio klubo , 
valdyba turėjo susirinkimą.' 
Fin. rašt. Elzbietos Kraunelie- 
nės namuose. Po pasitarimo vi
sos buvo puikiai pavaišintos. 
Beje. Vincas Kraunelis yra pa
rapijos kolektorius. Vienas di
džiųjų bažnyčios langų yra pa
aukuota Vinco ir Elzbietos 
Kraunelių. Abudu pagal išgalės 
dirba ir remia parapijos reika
lus.

Po trumpo mėnesinio Mot. 
Socialio klubo susirinkimo, lap
kričio 4 d., įvyko jaukus pasi- 

i linksminimas “Halloween Par-! 
ty”. Stalai buvo papuošti tinka
momis spalvomis. Po užkandžių 
buvo žaista “Beano”. Narės lai-j 

' mėjo daug gražių dovanų. Na-

BEANO P ARTY
Labdarybės draugija rengia 

trečią metinį “Kalakutų beano 
party”. Bus išleista net 15 kala
kutų laimėjimui. Tuo pačiu ti- 
kietu bus galima įeiti ir laimėti 
dovanas. Virš minėta party į- 
vyks pirmadienio vakare, lap
kričio - Nov. 18 d., 8 valandą, 
Šv. Kazimiero parap. bažnyti
nėj salėj, Worcester, Mass. Ti- 
kietų kaina 50c. visiems.

Tad gi kas norit laimėti ne
mažiau kaip dešimt svarų kala
kutą už 50c., kviečiame visus 
tuos atsilankyti. Rengėjai.

Aukštikalnienė, Guzevičienė ir 
Kaunelienė; ožys — Kaunelis; 
maršalka — Budreckienė; 
mininkės — Marksienė ir 
kelevičienė. Grojo vietiniai 
J. Dalalis ir K. Mačys.

Visos roles savo atliko gra
žiai ir publikai labai patiko. Dar 
kartą tariame širdingą ačiū.

Rengėjos.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletsklenė,

664 E. Broadway, So. Eoston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

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

Iždininkė — Ona StaninliOtė,
105 West 6th SL, So. Boston. Mass. 

rvarkdarė — Ona Mizgtrdlenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston 

Kasos OI.—Marijona AukštikalnienA
111 H St., So. Boston. Mass. 

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

/įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininku.

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviena,
16 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVlnfield St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldien] kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St.. So. Boston.
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[VIETINĖS ŽINIOS

Pirmaeiliniai Koncerto Proga 
Lietuvos Gelbėtojai

Maldos Apaštalystės Draugija ..............................$10.00
Jieva Jankauskienė...................................................$5.00

Svarbus Susirinkimas

Pirmadienį, lapkričio 18, 
7:30 vai. vakare, “Darbi-, 
ninko” salėje įvyks kun.' 
dr. Urbonavičiaus pagerbi
mo reikalu susirinkimas, į 
kurį nuoširdžiai kviečiame 
visus veikėjus, ir komisi
jos narius dalyvauti.

A. F. Kneižys, pirm., 
Ona Ivaškienė, rašt., 

V. T. Savickas, ižd.

GAILA
I

Nustojau gero draugo ir dar
bininko kun. Jeronimo Vaičiūno 
asmeny. Meldžiuos už jį ir lai
kau šv. mišias. Kviečiu visus 
melstis už kunigą Jeronimą ir 
išklausyti kas gali šv. mišių už 
jį laikomų, 8 vai. rytais ketvir
tadienio, penktadienio ir šešta
dienio. Lai jis pas Dievą būda-' 
mas, padės mums šioje ašarų 
pakalnėje, kaip padėjo iki šiol. 
Nuolat melskimės vieni už ki
tus. Meldžiuos stiprybės, ypač 
šio liūdesio valandoje, mirusio1 
Tėvo Jeronimo broliams, sese-! 
rei, giminėms, kurių tarpe ran- 
dasi ir kun. Pr. Juškaitis.

Kun. Pr. Virmauskis.

S

vakare, Princess Ball- 
room, kur kviečiami daly
vauti visi, kas tik jaučia 
nuoširdumą artistei ir turi 
laisvo laiko nuo pareigų. 
Kviečiami ir prašomi re
zervuoti vietas adresu: — 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Galima ir tele
fonu: S0U 2680. Bilietas—! 
$1.25. Manoma turėti gra-- 
žų ir svetingą būrelį sve
čių ir viešnių. Tad ir Tam
stos laukiame. Kvieslys.

Lieka Pasidžiaugti

Koncerto Reikalai

■ ’ •[

gias organizacijas”. Vadi
nasi, metodistų pryčeris 
stojo vadovauti komunis
tams, kurie paskelbė karą 

i “tautininkams, klerika
lams ir socialistams” už 
tai, kad jie nepripažįsta 
sovietų Rusijos grobio ■ 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- tikslui yra išrinkti asmenys, į 
jos užgrobimo, UŽ tai, kad kurie aplankys jus visus, rink-į 
jie stoja į kovą dėl Lietu- darni paskolas ir aukas, ir jūs; 
vos nepriklausomybės ir esate prašomi 
laisvės. tikslui duosniai.

i

So. Bostone I
kad “didysis komunistų 
vadas”, “ištrėmęs” polici-

Sekmadienį, lapkričio 17 
d., 1940, tuo jaus po kon
certo, kuris įvyks 3:30 vai. 
Jordan Hali, Bostone, į- 
vyks susipažinimo vaka
rienė su artiste panele Ona 
Katkauskaitė, Somerset 
viešbutyj, 400 Common- 
wealth Avenue, Bostone. 
Vakarienė prasidės 6 vai.

I

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2860
Ofiso valandos nuo 9 ild 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai dieną 

(pagal sutarti)

N. A. Federacijos Apskričio 
koncertas Lietuvai šelpti per 
arti, kad dar jį reikėtų garsinti. 
Jis įvyks, lapkričio 17 d., 3:30 
vai. po pietų, puikioje Jordan 
salėje, Huntington Avė., ir 
Gainsborough St. Savanoriai 
darbuotojai dirbo kiek galėjo. 
Dar vis tebedirba. Daugumoje 
darbuotojai yra, kaip sakoma, 
“Amerikonukai”. Suaugę dar
buotojai yra jiems dėkingi už 
taip sėkmingą rengimą taip fe- 
nomenalinio koncerto.

Lieka mums suvažiuoti į kon
certą ir pasigerėti bei pasi
džiaugti lietuviškomis pajėgo
mis ir menu. Tie kurie negalėsi
me nuvažiuoti koncertan, pasi
džiaugti, galime paaukoti aukų 
ir koncerto proga sušelpti nors 
kelis Lietuvos pabėgėlius—kan
kinius.

Koncerto pelnu pargabenkime 
bent 10 pabėgėlių?

GRAŽIAI PASITIKO

Dr.1 C Landžius 
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

Tel. TROwbrldge 6330.

JohnRepshh,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
27S HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 8q., 
vamoriag*, mass.

Ofito Valandos: 2 — 4 Ir 8 — &

wwww

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L P
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

t uis

Tel. Kirkland 7119

Trr.Ti r dPauline
(Lietuvė gydytoja)

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

€«» ** Nuo 6 iki 8.
•<Kmlawnilil pagal luTiriį.

1. Tuojau pirk tikietų kiek rei
kės. Geriau pirk juos dieną ank
sčiau nei valandą vėliau.

2. Tikietas tave nuves į Jor
dan Hali, Huntington Avė., 
Gainsborough St., ir į pačią 
salę. Neturėsi vargo. Ameriką 
suradai, surasi ir koncertą, jei 
nori.

3. Jei oras būtų ir blogiausias, 
gatvekariais ir subway lengvai 
bus pasiekti tą taip gražią kon
certinę salę. Ji yra arti Sym- 
phony Hali.

4. Aukok ir auką tuojau pri- parduodami, 
duok, nes programas tuojau 
reikia spausdinti.

Užpereitą šeštadienį su nau
jai gimusia dukrele iš ligoninės 

i grįžo Juozafina Savickienė, L. 
! D. S. 1-mos kp. vice - pirminin
ko žmona. Josios draugės jai 
surengė “surprizo” sutiktuves. 
Dalyvavo apie 40 p. Savickie
nės draugių, kurios naujagimei 
sunešė daug gražių dovanų.

i 
!

»

PRIEŠ ADVENTINIAI 
ŠOKIAI

raštu bent 10 žmonių saviškių komunistu. Rap.) pažan. 
ir užinteresuok juos koncertu.

7. Koncertu sudarykime lėšų 
partraukti bent 10 pabėgėlių. 
Jei visi dirbsime, tas įvyks.

8. Vistiek gelbėsi Lietuvą. 
Gelbėk ją Koncerto proga. Ne
lauk ir neieškok kitos progos. 
Dabar reikia.

9. Visuomene džiaugiasi dide
liais jaunimo darbais, matyda
mi, kaip jie uoliai dirba dėl Lie-, 
tuvos koncerto proga. Štai ko-! 
misijos pirmininkas advokatas 
Jankauskas, raštininkas advo
katas Grigalius, tikietų komisija 
— Petras Vervečka, panelės_____ , _______
O. Sinkevičiūtė, E. Macaitė ir ninkus iŠ So. Bostono, jau 
M. Sinkevičiūte ir choras, jo va- pradėjęs manievrus. Ko
das R. Juška, Oksaitė, Mašid- j munistų gvardijos centras

Cambridge, Mass
klebonas perskaito iš kitų die
cezijų gautus laiškus, kuriuose 

Klubo darbas varomas visu ;asmens P*«i«da, kad per šių 
_ įtempimu, ir jau skubotai ke- Noveni* maldas’ >u *ra aPturė’ 

— liamas kapitalas statybai. Šiam * sau Pražo«U malonių. Klebo-

PRANEŠIMAS 
CAMBRIDŽIEČIAMS

I

Į
1
1   ------------------T---------------------------, --------------------- I gVaiULJVO WUVAOQ

lauskaitė, Jakavonytė ir k. Visi' dabar esąs kur ten Atlan-
! Amerikoje augę žmonės. Pa-. tie gatvėj. Pirmas UŽpuoli- 
gerbkime tuos jaunuolius proga mas įvyksiąs ant Broad- 

| jų uoliai rengiamo koncerto, way ir E St. Kalbama, kad 
lapkričio 17 d., 3:30 vai. p. p. neužilgo susirinksiąs ‘liau- 
Kokia tai auksinė proga buvo dies teismas’ numeriu 376 
Federacijos skyriaus išvystyti! teisti “tautininkus, 
savo veiklą! kalus ir socialistus”

10. Šv. Petro par. bažnytinė- ties bausme.
je salėje, sekmadienį, po kiek
vienų šv. mišių bus dar tikietai

nas pareiškia, kad jau ir Cam- 
j bridgeiuje esame keletas asme- 
• nų, kurie per šių Novenų mal- 

atsiliepti šiamdas’ >u susilaukė sau prašo-
----—i—;.. A. pmų malonių.Asmenys, ku- 

kalbama r*e l^kys jus, turi asmens Rū
dijimus. Nesuteikite jokių pas
kolų ar aukų asmenims, kurie 
neturi virš minėtų liūdijimų. Iš
rinkti ir įgalioti yra šie asmens: 
Antanas Zaveckas, gyv. 154 
Web6ter Avė., Francis R. Vait
kus, gyv., 123 Webster Avė.; 
Pranas Janiūnas, gyv. 304 Wa- 
shington St., ir Antanas Dau
kantas, gyv. 304 Washington 
St. Šiems asmenims, vaikščio- 

kleri- Jant P61* namus ir renkant pas- 
mir- kolas bei aukas, susidaro daug 

keblumų, kai kurių negalima 
rasti namie, kitų nežinomi ant
rašai. Norėdami paremti šį gra
sų darbą, galite matyti virš mi
nėtus asmenis, ir įteikti jiems 
savo paskolą ar auką, 
sąžiningai sunaudota 
svetainės statybai.

ĮVAIRŪS SKHBIMAI

Bronis Kontrim 
constAble 

Reti Estate A Insurance 
JU8TICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Re*. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Vyriausias komunistų 
tarybos vadas dabar mo
siąs savo pavaldiniams 
minifestą, kuriame būsią 
smulkmeniškai išdėstyta 
kaip kovoti su “parazi
tais”, kurie taip skaudžiai 

j sužaloję komunistinį “kū
ną”. Rap.—

l

11. Tikietų pardavimas sustos ( 
; tą dieną su suma. Tuomet rei-

5. Kas ir suvėlins auką, bus kia ir pardavinėtojams juos su- 
vėliau viešai pagarsintas ir gražinti-
gaus Lietuvos Šelpėjo diplomą. ■ Sustabdykime visus kitus

6. Pasiek telefonu, žodžiu ar veikimus iki po koncerto.

kuri bus 
klubo ir 
Valdyba.

(VAIRŪS SKELBIMAI LDS 1-moš KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Svečiuose Hartforde

PARSIDUODA pilnas miegamo
jo kambario setas su dviem lo
vomis. matresais ir spyruoklė
mis. Setas kainuoja tiktai — 
$20.00. Pašaukite telefonu: — 
COLumbia 6332.

Įvyks antradienį, lapkričio 26, 
š. m., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330- E St., So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti susirinkime.

Valdyba.
FARMA N. Y. VALSTIJOJ

Tarpe Richfields Springs ir 
Cooperstovvn, randasi vakarinėj 
pusėj gražiausio Canadarago 
ežero.

225 AKERAI derlingiausios 
žemės, daug vaisinių medžių, 
didelės ganyklos, daug miško, 
beveik nauja bamė dėl 42 kar
vių, svirnas grūdams.

9 KAMBARIŲ stuba ir kiti 
budinkai. Tinkamiausia vieta 
išvystimui turėstinio biznio ša
lę ūkininkystės. Savininkas pri
verstas tuojaus parduoti, arba 
mainyti ant namo netoliau 15 
mylių nuo Bostono. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway 

South Moston, Mass.
(12-3)

pas:

SVEIKINIMAS

Barbora ir Kastantas 
liauskai ir šeima iš So. Bostono 
širdingai sveikina Antaną ir 
Magdaleną Petraičius, gyv. So. 
Bostone, ir švenčiančius 25 me
tų vedybinio gyvenimo juoilie- 
jų-

Kava-

listiį "Krikštas"

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Per visą metą, pirmadienių 
vakarais yra laikoma Šv. Pane
lės Marijos Stebuklingo Meda
lio Novena. Į pamaldas žmonės 
renkasi skaitlingai, išklausyti 
gražių pamaldų, ir išprašyti per 
Panelės Švenčiausios Stebuklin
gojo Medalio užtarymą sau rei
kalingų malonių. Klebonas kun. 
Pr. Juškaitis pasako gražius 
šiam tikslui pritaikintus ir pa- 

. i mokinančius pamokslus. Taipgi

LRK Susivienijimo Ameriko
je, nauja 94 jaunimo kuopa So. 
Bostone, rengia šokius lapkri
čio 29 d., penktadienio vakare, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St. 
Šokiams gros Rhythm King’s 
orkestras, kuris jau gerai atsi
žymėjęs groti lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius. Bus įvai
rių margumynų, kontestų, val
gių ir gėrimų. Jaunime! Susi
tarkite tą dieną susitikti Susi- i 
vienijimo jaunimo kuopos šo
kiuose, o esu tikras, kad būsite 
visi patenkinti. Lauksime! Pr.

-- I
SVARBUS PRANEŠIMAS 

VYČIAMS

1 L. Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio visų veikiančių komi
sijų svarbus posėdis įvyks sek
madienį, lapkričio 24 d.. 3 vai. 
po pietų lietuvių parapijos sa
lėje Providence St., Worcester, 
Mass.

Visos Apskričio išrinktos ko
misijos praeitame suvažiavime 

I ir. Apskričio valdyba būtinai 
turi dalyvauti. Atvykite laiku, 
kad galėtume pradėti posėdį 
punktualiai!

i

BayYiewMotorServke
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BO8TON, MASS.

Joe. Kapočiūna* Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Intured and 

Bonded
Local A Long 

Dlstance 
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

WOODSTOCK
T Y P E W R IT E R S

Pr. Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St.. Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

Lapkričio 3 d., So. Bos
tone įvyko lietuvių komu
nistų kongreso konferen
cija. Toje konferencijoje 
komunistai pasireiškė no
rį persiorganizuoti. Daly
vavo ir metodistų pryčeris, 
vadinamas prof. B. F. Ku
bilius. Jis ne tik dalyvavo, 
bet ir vadovavo. Skaitė 
komunistams paskaitą, 
kurią komunistų vadovybė 
pasi liko “išstudijuoti”. 
“Priims ar atmes, tai bus 
pranešta per spaudą”, ra
šo komunistai.

Komunistai kreipėsi į p. 
Kubilių, kad jis jiems pa
rinktų naują vardą. Ko
munistų partija arba Kon-' 
gresas, tai šiais laikais ne- 
populiarūs vardai, p. Ku-į 
bilius tuojau pasiūlė ko
munistams persikrikštyti 
į “Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybą”. Visi vienbalsiai 
sutiko, “krikšto” ceremo
nijos tapo atliktos, ir p. B. 
F. Kubilius tapo naujos 
komunistinės organizaci- ■ 
jos “tėvu ir vadu”. Jis ga
vęs daugiausia balsų.

Naujos organizacijos va
dovybę sudaro šie: Prof. 
B. F. Kubilius, J. Yuške- 
vich, Ig. Kubiliūnas, S. Za- 
vis, J. Grybas, M. J. Lu
kas.

Tūlas F. J. R. komunistų 
laikraštyj rašo, kad nau
jos organizacijos tikslas 
esąs nedaleisti “tautinin
kų, klerikalų ir socialistų 
parazitiškiems vadams ( 
trempti mūsų (suprask

• v

Sekmadienį, lapkr. 10 d., sus- 
' tojau prie p. Mončiūnų namo ir 
j sutikau sūnų. Praną. Sako: “Ei
kit vidun”. Čia ir patys Mončiū- 

I nai. “Na, kaip čia dabar, ar 
i vienas?” — “Ne, turiu pilną au
tomobilį”. Tuojau visi kamba- 

i rin... Gerokai pavalgius ir pasi
kalbėjus, sako ponai Mončiūnai: 
“Žinai ką, Jonai, šiandien 6-tos 
LDS kuopos Sidabrinis Jubilie-. 
jus. Turime eiti”. Na, ir sėdim 
jau už stalo... Vadinasi, gėrė
jausi visą vakarą. Ten taip gra- 
žiai viskas sutvarkyta. Vakaro najus“i? biznierius'“kurie 
vedėja buvo ponia Tamošiūnie- savo skelbimais remia 
nė, kuri tinkamai perstatinėjo “Darbininką”.
kitų draugijų reprezentantus ir 
svečius kalbėti. Po vakarienės 
buvo šokiai, kurių metu su dau
gumu susipažinome ir pajuoka
vome. Pirmadienio ryte sukilus, 
ponia Mončiūnienė pagamino 
stiprius pusryčius, po kurių ap
lankėme ponus Tamošiūnus, po
nus Špelius ir pas abejis buvom 
pavaišinti ir maloniai priimti. 
Tad. ačiū Jumis ir prašau, jei

kuris nors būtumėte Bostone, 
i būtinai užsukite pas mus.

J. Glineckis

Remkite tuos profesio-
« • ę •  • • . . _ t

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržove* Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktu* ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

South Boston Gange
BROLIAI 8TRAKAU8KAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay 8o. Boston, Mass.

Juoias M. Dilis
Laikrodininkas

L

Peter P. Plevack
(PLEVOKA8)

Septyniais badais stogų dengėjai.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis M 
3 6 B—12 mėnesių UsimoMjtaMi

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geru barbu —• Kainos Šėmos

324 E St., So. Boston. 
TfcL. ŠOU 1452 

Apckattlavimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
dorchester. mass.

Peridns Markei
P. BaltruSiūnas ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

80. BOSTON. MASS.

Hair Dressers

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS
Tel. Dedham 1636

BEAUTY CULTURE BY TRAINED EXPERTS
r ! 111

CASPER
funeral home
187 Dorchtsttr Street 

Seuth Boston, Mass. 

J«eph Y.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamutoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8OU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mrrs.

D. A. Ztlstsv^ F. E. Zaletskas
Grabo r* ai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną Ir nokti 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819 
Tol. ŠOU Boston 2808

t
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Anglijos Federacijos Apskrities

ANNA KASKAS, (KATKAUSKAITE)

Glamorous American Contralto 
Metropolitan Opera Association 

“Stately, stunning, statuesųue”.

HARTFORD, CONN.

Parapijos jaunimas sunkiai 
dirba, kad pastatytų operetę 
“Princess Ida”, vadovaujant 
Wilder Goddale. Bus vaidinama 
žiemos laiku.

Lietuviai pradeda politiškai 
krustelėti ir bruzdėti. Hartfor- 
diečiai nemano snausti politiko
je, bet lenktyniuotis su kitais, 
kaip italais, graikais, lenkais ir 
tt. Lietuviams reikia vieningai 
darbuotis ir šviestis politiškai, 
ir vis daugiau domautis šios 
mūsų pasisavintos šalies politi
ka ir gerove.

Gyvojo Rožančiaus Draugija 
bazarui paaukojo dešimts do
lerių. Kuri iš draugijų paseks 
jų gražų pavyzdį?

Pirmojo Selective
traukimo numerio 158 buvo kėli 
lietuviai, pirmas buvo Stankevi
čius iš Wilson ir Stasys Colney 
(Aukštikalnis) iš South Wind-

sor. Be to buvo ir kitų lietuvių, 
kaip tai atsimenu, Aleksandras 
Minkus, Alfonsas Smitkus, Des- 
kus, ir kiti.

Poąuonockiečiai, Šv. Kazimie
ro draugijos nariai, šauniai ati
darė vakarienę, šokiais bei pra
kalbomis savo naują lietuvišką 
salę. Buvo atsilankę lietuvių iš 
artford, New Britain ir Water- 
bury. Kalbėjo be kitų kunigas 
Kripas ir kunigas Roche vietinis 
klebonas.

Taipgi hartfordiečiai atidarė 
prakalbomis, dainomis ir šo
kiais savo salę ant Lawrence St. 
Dalyvavo parapijos choras ir 

I prelatas Ambotas.

Sveikinam lietuvius su naujo
mis savo salėmis ir linkime 
jiems gražiai užsilaikyti, kad 
tos salės atneštų lietuviams 
garbės ir gražaus naudingo 
linksmumo bei draugiškumo.

Gerb. Kripų namuose Sey
mour St., buvo “surprise party” 
p-lei Elenai Danyliūtei. Susirin
ko gražus būrelis prietelių ir į- 
teikė gražią dovanėlę.

Aną sekmadienio vakarą J.
Januškevičius rodė gražius iš
Lietuvos ir iš kitur krutamuo- įun Paulionis, kun. Lekešis, J. 
sius paveikslus. Gražūs paveik- gpundza ir sesuo pranciškietė, 
šiai, bet liūdni, nes Lietuva gy- jęUrj neseniai grįžo iš Lietuvos, 
vena surakintai. Visgi lietuvių jį turėtų pervažiuoti nors per 
dvasia graži, aiški ir gyvena didesnes lietuvių kolonijas ir 
viltingai vėl atgauti laisvę. Iš pasidalinti savo įspūdžiais. Kal- 
dalies Rusijos užgrobimas Lie- į,a tikrai gyvai ir sumaniai, 
tuvos mus kiek nors pamokys, j*fors ji Lietuvą nebuvo mačius, 
nes lietuvių jaunimas ir senes- per porą metų ji taip ją pa- 
nieji pradeda kiek atbusti. Kry-I 
žiai atidaro ne vienam akis.
Per skausmą į garbę! Lai Die- tais mūsų broliais, bet ji turėjo 
vo Apvaizda per šį mūsų kryže- apleisti Lietuvą, kaipo Ameri- 
lį atnaujina ir stiprina lietuvių pilietė.
’ , , . ...... vįgarn jaunimas linksmai

pasilinksminęs pakilusiu ūpu 
i

lainis dabar pastoviai dirba Šv. 
Pranciškaus vietinėje ligoninėje 
anestetikos srytyje, kurioje ji
sai specializuojasi.

Dantistui Edvardui Krikščiū
nui sekasi. Teko girdėti, kad pa
cientai džiaugiasi jo geru ir tei
singu modernišku patarnavimu.

Broliai Balčiūnai (Balch) iš 
Warehouse Point pasistatė ant 
Conn. Boulevard, Hartforde, 
kur visos didelės firmos turi sa
vo automobilių showrooms, sa
vo naują didelę gražią show 
room. Lietuviai nepasiduoda 
svetimtaučiams ir automobilių 
srityje. Be to broliai Balčiūnai 
turi didelę vietą Warehouse 
Point prie vieškelio.

Gerb. vargonininkas Justas 
Balsis su choru ir jaunimu žada 

progre- statytį Minstrel Show parapijos 
naudai artimoj ateityje.

Buvęs Hartford parapijos vi
karas kunigas Edvardas Gra- 
deckas, dabartinis lietuvių New 
Haveno Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, skelbia bažnyčio
je keturdešimtės atlaidus gruo
džio 1 d., sekmadienį. Teko gir
dėti ir skaityti, kad kunigas 
Gradeckas smarkiai darbuojasi. 

Mirė waterburietis Antanas 
! Į Laurinaitis. Laidotuvės buvo iš 
• Į i Šv. Juozapo parapijos bažny- 
| i i čios, trečiadienį, lapkričio 6 d. 
J • Mišias laikė kunigai Jonas Vai- 
i Į tekūnas. Dambrauskas (Marijo- 
Į ' nas), Čebatorius, Bogušas, o 
j ' per laidotuves prie didžiojo al- 
! ’ toriaus klebonas kunigas Valan-
■ | tiejus, asistuojant kunigams
■ i Gauronskiui ir Kripui. Kunigas 
i i J. Tyler stovėjo prie altoriaus, 
i 1! Lai Viešpats dabar jo neužmir- 
i! | šta, kuris Jo ir Jo Bažnyčios

neužmiršo per visą gyvenimą. 
Palieka nuliūdime žmoną ir 
dukterį p. Du bausk ienę.

Vyčiai turėjo gražų linksmą.
Halloween balių savo kamba-Į siminkime, bet energingai visur 

i nuošė.
Gerb. Jankauskai nuo Tre- 

deau St. turėjo “surprise”. Pa
rengė vaikai ir prieteliai jų ve- 

I dybinio gyvenimo sukaktuvėms 
paminėti. Gerb. Jankauskai tu
rėjo “surprise” savo namuose. 
Juozas Jankauskas yra namų 
statytojas, kontraktorius. Buvo 
atsilankę trumpai ir vietiniai 
kunigai. ......

tems Antanas Manikas.
Jonas Malinauskas garsus 

basketbalininkas ir referee šį
met vadovaus garsiajam Savitt 
Gems basketball rateliui. Tas 
ratelis susidės iš gerųjų Hart
fordo miesto ir apylinkės spor
tininkų.

IATERBURY, CONN Dvi jaunos lietuviškos katali
kiškos poros, lapkričio 9 d., Šv. 
Andriejaus bažnyčioje priėmė 
moterystės sakramentą dvi lie
tuviškos porelės, būtent: pane
lė Adelė Varnaitaitė su Albertu 
Paulausku ir p-lė Doris Pinke- 
vičiūtė su Jonu Daniu iš 
Stoughton, Mass. Abiejų porų 
intencijai buvo atnašaujama šv. 
mišios. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta gėlėmis. Vestuvių puo
tose dalyvavo daug giminių, 
draugų ir pažįstamų. Linkime 
abiems jauniesiems geriausios 
laimės ateityje.

SUNKIAI SERGA
Šią savaitę padaryta operaci

ja poniai Elzbietai Rudnickie- 
nei, kuri sunkiai serga ir yra 
Hartfordo ligoninėje. Pasimels- 
kime, kad Dievas pastiprintų ją 
sunkioje ligoje. T.M.

BRĮD6EP0RT, CONN.
Lietuvos Dainininkės Jonės 

Žukauskaitės Koncertas
Visiems turėtų būti įdomu, 

kad po Kalėdų sausio 5 d., 1941 
m., parapijos salėje įvyksta Lie
tuvos dainininkės artistės Jonės 
Žukauskaitės didelis koncertas, 
kur kiekvienas lietuvis gaus 
progą išgirsti gražių dainų. 
Taip gi vietinių vaidintojų gru
pė suvaidins juokingą komedi
ją: “Aš Numiriau”. Tą dieną 
visi atminkite, ir niekas nieko 
nerengkite, o visi dalyvaukite 
koncerte ir vaidinime. Daininin
kė netik lietuviškai padainuos, 
bet itališkai ir angliškai, kur ir 
jaunimui bus malonu išgirsti 
gražų lyrinį sopraną. Toliaus 
bus pranešta daugiaus.

Parapijos choro vaidinimas ir 
koncertas jau visai arti lapkri
čio 24, parapijos salėj. Visi at- 
silankykiet: suaugusieji, jauni
mas ir mažučiai. O.

Lapkričio 9 d. Motiejus ii 
Uršulė Liutkevičiai minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo sidabri
nį jubiliejų. Jų intencijai buvo 
atnašaujamos šv. mišios 8 vai. 
ryte. Po to buvo pokylis jų na
muose. Jubiliejatai gavo įvairių 
sveikinimų ir linkėjimų laiš
kais ir telegramomis. Pokylyje 
dalyvavo ir keletą kunigų.

Ta proga jie nuoširdžiai dėko
ja visiems dvasiškiams, gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už suruošimą šio gražaus 
minėjimo, už sveikinimus, 
kėjimus ir dovanas.

STUDENTŲ ŠOKIAI
Lapkričio 30 d., šeštadienio 

vakare, Waterburio Studentų 
ir Profesionalų kuopa Elton 
viešbutyje rengia milžinišką 
balių. Įžanga $1.75. Studentai 
kvieiča visus vietinius ir apy
linkės studentus bei profesiona
lus atsilankyti. Rengėjai.

NEW BRITAIN, CONN.

Hartforde bus įsteigta Ame-į 
rikos valdžios orlaivių bazė. Y- 
ra šioj apylinkėj garsių lietuvių 
aviacijoje, kaip tai Vytautas 
Matusevičius, kuris turi savo a- 
viacijos mokyklą ir lavina mo
kinius orlaiviu skrajoti, taipgi 
trys broliai Mašiotai. Šiomis 
dienomis iš lietuvių besimoki
nančių orlaiviu lėkti yra man 
žinoma tik viena slaugė iš Ce-' 
darcrest Senatorijos, Pranciška; 
Vyšniauskaitė. Lietuviai dabar; 
randasi visose srityse, ] 
suoja. Neseniai girdėjau, kad 
vienas lietuvis, rodos, waterbu- 

j rietis skrenda kasdien per jūra 
Yankee Clipper’iu.

Vytautas Matusevičius be to 
kasdien per radio duoda oro 
spėjimus, tai Ted Matuswick.

Dr. Mindaugas Vincas Miko-

Service

C. BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PASIRODĖ

Lapkričio 3 d., Šv. Jurgio par. 
choras, vad. J. Brundzai, išpil
dė koncertą, teatrą ir tautiškus 
šokius. Visa programa maspe- 
tiečiams labai patiko, nes buvo 
įvairi ir nenuobodi. Naujai su
organizuoti tautiški šokiai, pa
sipuošus šokėjoms lietuviškais 
rūbais, visus sužavėjo, nes rei
kėjo net kartoti. Daug juoko 
pridarė lošėjos ir juokingo mo
nologo pasakymas. Dainos, kaip 
bendro, taip vyrų ir merginų 
choro gražiai išėjo. Sumaniai 
programą vedė B. Brundzienė. 
Kalbas pasakė: A. Visminas,

lin-

I

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

mylėjo, kad gatava buvo ten 
pasilikti, kentėti kartu su ki-

60 Ell9wortn St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

dvasią, kad kur tik nebūtų lie
tuvis lietuvaitė, jie visuomet 
jaustųsi lietuviais ir niekad ne
išsižadėtų savo lietuvybės. 
Kaip prezidentas Rooseveltas ir 
mūsų Vyskupas McAuliffe yra 
pasireiškę, kad Lietuvos laisvė 
neatimta, bet tik laikinai už
gniaužta. Taigi, lietuviai, nenu-

pasilinksminęs pakilusiu 
išsiskirstė.

KAUKIŲ BALIUS

SEKMINGAI PAVYKO
Pereitą sekmadienį, lapkričio 

10 d., Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, įvyko sėkmingas va
karėlis, kuriame buvo žaidžia
ma bingo. Kadangi šio vakaro 
pelnas buvo skiriamas Seselėms 
Pranciškietėms, tai daugumoje 
Šv. Rožančiaus draugija ir tre
tininkės gausiai aukavo laimė
jimo dovanas ir skaitlingai at
silankė. Pelno buvo arti šimto 
dolerių. Vakarėlio eigą pradėjo 
kun. P. P. Kartonas, pareikšda
mas padėką Seselių vardu už 
gausų atsilankymą bei dovanas,

Lapkričio 30 d. parapijos cho- ir Paaiškino apie seselių uolią 
kau_ darbuotę ir pasišventimą dėl 

Dievo garbės ir žmonijos gero
vės. Šį vakarėlį surengė seselių 
rėmėjų vietinis skyrius, ku
riam vadovauja mums gerai ži
nomos uolios darbuotojos, bū
tent: pirm. — P. Kochanskienė, 
rašt. — O. Valinčienė. Užbai
giant šį vakarėlį, V. Vazni3 pa
dėkojo visiems už atsilankymą 
ir kvietė ir vyrus stoti į rėmėjų 
eiles. Skyriaus valdyba reiškia 

visiems atsilan- 
aukuotojams bei 
- ėms už pasidar-

ras rengia maskaradų — 
kių balių. Šis parengimas bus į- 
domus, nes bus įvairiais rūbais 
pasipuošusių. Žadama turėti 
trumputė programa. Įdomu tas, 
kad ją rengia vien chorisčių su
darytas komitetas, ir reikia ti
kėtis, kad šis parengimas pra
lenks visus kitus šios rūšies pa
rengimus. Pamatysim, kaip to
ji komedija; ką gali moterys be 
vyrų padaryti. Ateikit visi apsi- 
resgią įvaikiais rūbais. Bąfius 
įvyks parapijos svetainėje, • 207 
York St. Lauksime visų skait- 

Kvtėefys.-

ir visuomet dėl letuvybės dar
buokimės. Darbuokimės lietu
vių ir Lietuvos gerovei. Lietu
viai visuomet daug kenčia bet 
galutinai laimi, ir dabar laimė
sime, tiktai būkime pasiryžę ir 
vieningi.

Šįmet mūsų vaikinai ir mergai
tės vėl turės smarkius basket
ball ratelius. Vaikinams vado
vauja Pranas Klimas, o mergai- Jijfcai atsHankant.

viešą plieką 
k i usiem» if 
darbininkams 
bavimąt* •

Lietuvis Gydytojas
Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius, Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir 
mo kraujo spaudimo, vidurių Ir 
šiydies ligų, reumatizmo, tonsilų 4r 

į !». odos ligų.
* * - -- _

St, t 
Waterbury, Conn.
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