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Per 22 metu Maskva ti
kėjimą skelbė esant “svai
galu”. Virš Maskvos vartų 
didelėmis raidėmis kabojo 
parašas: “Tikyba tai opiu
mas liaudžiai”.

Apsisuko istorijos ratas 
ir “blaivūs” aukščiau mi
nėtų šūkių skelbėjai pra
dėjo beržinės košės gauti. 
Ta košė jiems įkrėtė košės 
ir į smegenis. Tikyba jau 
ne svaigalas bet tautos su- 
vikrintojas, sutvirtintojas. 
Dvasiškiams leidžiama per 
radiją kalbėti, jie ragina
mi leisti atsišaukimus į vi
są tautą — ginti “Šventą 
Rusiją”.

Vargas šoka, vargas mo
ka.

"Išrišo"
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Pasirašė Karo Pagalbos 
Sutartj Su Sovietais

Maskva, spalių 2 — Va
kar Jung. Valstybių ir Bri
tanijos atstovai, po dviejų 
dienų pasitarimo su Sovie
tų Rusijos komisarais apie 
teikimą pagalbos Rusijai, 
pasirašė sutartį.

Jung. Valstybių ir Brita
nijos atstovai pažadėjo vi-j 
sokiariopą karinę pagalbą 
Rusijai, o Rusijos komisa
rai už tai pažadėjo duoti 
žalią medžiagą Amerikai 
ir Anglijai.

Naciai, Britai Pirmose 
Paliaubose

Verkia Lietuva Didvyrių

Britų Uostas, spalių 2 
Pranešama, kad šios 
vaitės pabaigoje Britanija 
ir Vokietija pasikeis su
žeistais kareiviais, išviso 
3,000, kurių pusė yra bri
tai, o kita pusė vokiečiai.

Sužeistieji vokiečiai ka
reiviai bus atvežti į Pran
cūzijos uostą ir perduoti 
vokiečiams ,o iš Prancūzi-

Civilizuotai ir kultūrin
gai, krikščioniškai žmoni
jai po šio karo teks nema
ža sielvartos pakelti iki 
pasaulį vėl tikros pažan
gos kelian įstatys. Vieną 
klausimą, reikia pasakyti, 
nevidonas Hitleris jau pa
dėjo išrišti — tai Europos 
daugeriopų tautų sugyve
nimo klausimą. Jis klausi- jos uosto bus paimti britų 

žiauriu sužeisti kareiviai ir per
vežti į Angliją.

Tai pirmas toks sužeis
tųjų kareivių pasikeitimas 
nuo pradžios karo.

mą išrišo, tiesa, 
būdu: šiandien Europoje 
viena tautelė jau nemėto 
akmenų kitai. Jos visos, 
stebėtinai sutartinai, tik 
vieną neapykantą teturi — 
pavergėjui.

Lenkai jau draugai su 
rusais ir jų žemėje armi
jas organizuoja. Serbas ir 
kroatas jau bendrą kalbą 
randa. Lenkas jau Lietu
vai Vilniaus nepavydi.

Naciai Sušaudė Čekų 
Premierą

Reikalauja Deportuoti 
Bridges

Washington, D. C., spa
lių 2 — Šiomis dienomis 
Jung. Valstybių prokuro
ras gavo rekomendaciją, 
kad Harry Bridges, pasi
žymėjęs unijiniame ir ko
munistiniame veikime, bū
tų deportuotas jo gimto- 
jon Australijon. Pasiūly
me nurodoma, kad Bridges 
priklausęs komunistų par
tijai, kuri siekia pakeisti 
santvarką šioje šalyje.

Pagal įstatymus visi šios 
šalies santvarkos priešai 
turėtų būti deportuojami.

Kaikuriose įstaigose jau 
atleidžiami komunistai ar
ba komunistuojanti darbi
ninkai, ypač iš tų įstaigų, 
kur dirbama apsigynimo 
darbai.

Lietuviai, 
turėtų apsižiūrėti ir taip 
susitvarkyti, kad valdžia 
neįžiūrėtų, jog esi komu
nistas ar komunistų sim- 
patizatorius. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie nacius 
ar fašistus.

Nesupraskite, kad 
duodamas patarimas 
munistams. Ne. Šiais 
liais žodžiais įspėjami 
tuviai darbininkai, 
būdami nesąmoningi duo
dasi komunistams pagauti 
į jų bučių.

Nesusidėkite su komu
nistais ir kitais šios šalies 
priešais. Būkite ištikimi 
šios šalies konstitucijai ir 
vyriausybei > .,

Galimas dalykas, kad ko
munistai, kaip pereito pa-

v •

darbininkai

čia 
ko- 
ke- 
lie-

kurie

....
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Berlynas, spalių 2 — Vo
kietijos naciai sušaudė če
kų premierą — gen. Alois 
Elias, du atsarginius gene
rolus ir nepaminėtą skai
čių kitų, kurie buvo apkal
tinti už neištikimybę Vo
kietijos valdžiai.v •

Šaudymai Jugoslavijoj

Britų jūreiviai ir kitos vandens “sirenos” išbando 
primityviškiausį plaukimo būdą, su irklais ir į jūreles. 
Tai vis praktika, kuri gali būt reikalinga sunkiose ap
sigynimo valandose.

PREZIDENTAS SUSILAUKĖ 
KRITIKOS

Washington, D. C., spa
lių 2 — Vakar prezidentas' 
Rooseveltas turėjo konfe
renciją su spaudos atsto
vais. Bekalbant apie lenkų 
valdžios Londone ambasa
doriaus, Jono Ciechanows- 
kio laišką Jung. Valstybės 
departmentui, kuriame ra
šo, kad Sovietų valdžia 
leido lenkams atidaryti 
Romos Katalikų bažnyčią 
ir lenkų žydams sinagogą 
Maskvoje, laikraštininkai 
užklausė prez. Roosevelto 
išaiškinti “religijos laisvę 
Sovietų Rusijoje.

Prez. Rooseveltas pareiš- Kas apverks jų dalį? 
; kė, kad Sovietų Rusijos Už Uralo žemės galo, 
i Konstitucijos 124 skyrius Ne po savo šalį! 
: šiaip sako:

“Kad užtikrinti pilie
čiams sąžinės laisvę, tai Lietuvos Raudonojo Kry- 
bažnyčia USSR (Sovietų žiaus žiniomis, bolševikai 
Rusijoj. Red.) yra atskir- per vienerius siautėjimo 
ta nuo valstybės ,ir moky- metus iš Lietuvos išgabe- 
kla nuo bažnyčios. Laisvė no Rusijos gilumon 60,000 
praktikuoti religiją ir lais
vė prieš - religiniai propa
gandai yra pripažįstama 
visiems piliečiams”.

Prezidentas Rooseveltas, 
pažymėjęs konstitucijos 
skyrių, pasakė, kad esen- 11 
cialiai tas pats, kaip irc 
Jung. Valstybėse. Skirtu
mas tik toks, sako prezi- tas, su šeima išvežtas, 
dentas, kad mes kitaip tai 3. Juozas Levickas, žumalis- 
tvarkomės. Nei vienas čia tas, su žmona išvežtas .

kuris 4 Valentinas Bružas, su žmo- 
prie Pennsylvania na įr 2 dukrelėm išvežtas.

,------ --- I------------------ -----p 5. Albinas Grebliauskas,
box”, jis sako, kalbėtų UŽ žmona ir 2 dukrelėm išvežtas, 
ar prieš religiją. į 6. Adolfas Baltokas, agrono-

-------------------- mas, Žeimiai, Kėdainių aps., iš-
Turkija-Anglija Pasirašė j vežtas.

Prckvbos Sutdrti 1 7‘ Kazys Butavič*us, agrono- 
*_______ 1 mas, išvežtas.

. . _ . .. .. 8. Česenkaitė, agronome, žuvoAnkara, Turkija, spalių ...
.2 — Turkijos valdžia pasi- ^tuTje‘ . ...

kad rase nauja prekybos su- , , ,‘ J J Trakų apsk., žuvo partizanu.
| 10. Juozas Duobiys, agrono
mas, išvežtas kalinys.

11. Grigonis, agronomas, Ro-

Vienus Nužudė, Kitus Nuveže 
Į Tolimą Sibirą

Per vienuoliką mėnesių lietuvių. Daugeliui žydų, 
Sovietų bolševikų šeimi- rusų ir kt. tautybių gyven- 
ninkavimo Lietuvoje daug tojų išbėgus iš Lietuvos, 
mūsų tautos geriausiu sū
nų ir dukterų paguldė gal
vas už savo tėvynę, už ti
kėjimą. Tūkstančiai lietu
vių išvežta arba nužudyta. 
Daugel žūna, daugel pūna,

(Iš Pavasario Balsai— 
Maironis)

jos gyventojų skaičius su
mažėjo 200,000.

Gerb. Skaitytojams bu
vo pažadėta paduoti išvež
tų Rusijon arba nužudytų 
lietuvių sąrašas, šiomis 
dienomis Lietuvos Piliečių 
Sąjunga, kurios pirminin
ku yra Rapolas Skipitis ir 
iždininku Dr. Pranas An- 
cevičius, prisiuntė Chica- 
gos lietuvių laikraščiam 
“D.” ir “N.” Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus sudarytą 
sąrašą, kurį čia perspaus
diname:

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

I 1. Pranas Gaižauskas, Dvare- 22. Stasys Jakubauskas, buv. 
lių Vienk., Tauragės Apsk., su žemės ūkio rūmų direktorius iš- 
šeima išvežtas.

2. Antanas Dedelė, žurnalis-

VVashington, D. C., spa- S. J., Georgetown Univer- 
lių 2 — Prezidentas Roo- siteto vice - prezidentas, nesulaikys asmens, 
sevelt dėl savo kalbos apie kuris 1922 ir 1923 m. buvo nuėjęs 1 ' ~ 
“religijos laisvę Sovietų Maskvoje kaipo Vatikano Avė. ir pasilipęs ant “soap 
Rusijoje” susilaukė smar- atstovas ir vedė derybas 
kios kritikos. i su Sovietų komisarais dėl į

Pirmininkas Dies iš Te-religijos laisvės, kad So-j 
xas, kuris yra labai gerai vietų Rusijos kalbamas 
susipažinęs su Sovietų Ru-( konstitucijos skyrius apie 
sijos komunistiniu rėžimu, religijos laisvę yra niekas

- ' * " " ’ J---- kaip tik tuščias

Budapeštas, Vengrija, — 
Spalių 2 — Vengrų oku
puotame Banat, Jugoslavi
jos mieste sušaudyta 42 pareiškė, kad Rusijoj ne- daugiau, 
asmenys už pasikėsinimą buvo ir dabar nėra religi- kevalas, 
nužudyti viršininkus ir ki- jos laisvės, 
tus valdžios pareigūnus. F

■ ~ : Senatorius Shavez iš
Kun. Edmund A. Walsh, New Mexico sako, L—.-----------,, r-—,— —

; klausimas yra ne ką sako tartį su Anglija. Turkija 
Sovietų konstitucija, be* viea Vro-
kaip yra tikrenybėje —gy- 
venime. Ten ne tik religi-’ 
jos laisvės, bet ir asmens: 
laisvės.

Pirmininkas Dies pareiš-
Maskva, spalių 2 — Sovietų laivyne lėktuvai gė griežtą protestą Prezi-

vietų raudonarmiečiai bu- Juodosiose jūrose nušovė dentui dėl tokio klaidinan-' 
vo priversti pasitraukti iš 10 vokiečių lėktuvų ir tris čio pareiškimo 
Poltavos, tarp Dniepro u- sklandytuvus, 
pės ir Charkovos, Ukrai
noje.

Sovietų karo vadovybė; 
praneša, kad per 10 dienų • 
mūšių Leningrade vokie-' Helsinki, Suomija, spalių' 
čiai prarado 100,000 karei- 2 — Suomijos kariuomenė’ 
vių. I užėmė Petrozavodską, Ka-

Vokietijos žiniomis, vo- relijos miestą. Per tą mie- 
kiečiai jau visai arti Char- stą eina svarbus geležin- 
kovos. kelis iš Murmansko į Le-

Maskvoje jau pasirodęs ningradą. Tokiu būdu suo- 
pirmas sniegas. . miai nukirto Sovietams

Raudonieji pralaužę vo- žaliavos pristatymą iš 
kiečių frontą Leningrade Murmansko į Leningradą, 
keturiose vietose. I Vokiečiai labai patenkin-
■' 1 ■ 1 1 ti tokiu suomių laimėjimu,
saulinio karo metįų apsi-: 
kabinėjo rožančiais, r’ ' 
leriais ir kitais ženklais,1 
taip pat gal paaar^s ir da-■ 
bar. Ištikimų piliečių pa-

Sovietų Raudonieji Prarado

Sovietų laivyne lėktuvai

vežtas, kalinys.
23. Vincas Labalaukis, agron., 

išvežtas iš Krosnos , Marijam-
' polės aps.

24. Stepas Kirdeikis, agron., 
išvežtas iš Marijampolės cuk- 
raus fabriko.

25. Kazys Matuikaitis, agron., 
su išvežtas iš Plinkšių žemės ūkio

mokyklos.
i 26. Bronė Matukaitienė. agro
nome, išvežta iš Plinkšių žem. 
ūkio mokyklos.

27. Jonas Masiulis, agron., iš
vežtas iš Panevėžio kalėjimo.

I 28. Albertas Lekas, agron., 
‘ žuvo partizanų.

29. Vincas Orentas, agron., iš
vežtas iš Tauragės.

30. Liudas Petruškevičius, a- 
gronomas, išvežtas iš Šiaulių.

31. Eduardas Počvaitis, agro
nomas, išvežtas iš Vilkaviškio.

32. Skipitytė - Gerbačiauskie- 
nė, agronome, išvežta iš Pa- 
kruojaus.

33. Kazys Statulevičius, agro
nomas, išvežtas iš kalėjimo.

34. Antanas Stankūnas, agro
nomas, išvežtas iš Vilkaviškio.

35. Kazys Steikūnas, agron., 
išvežtas iš Biržų žem., ūkio mo-

'* kyklos.
36. Pranas Strazdas, su žmo

na agronome, išvežtas iš Vep
rių žem. ūkio mokyklos.

37. Jonas Sirutis, agron., iš
vežtas iš Lazdijų.

bet sutiko parduoti visą kro- 
mijumą Anglijai.

Vokietija taip pat norėjo kiškio apsk., išvežtas, 
gauti iŠ Turkijos kromiju- 12. Feliksas Grumbinas, Ute- 
mą, bet ji atsisakiusi par- nos apskr., išvežtas, 
duoti.

Dalis Turkijos kromiju- mas, su žmona išvežti, 
mo tenka ir Amerikai.

i

|
Į

13. Leonas Jasenas, agrono-

i spaudos 
konferencijoje. Jis rašo 
savo laiške: “Vardu de
šimčių tūkstančių bebal
sių krikščionių kankinių, 
kurie buvo Sovietų nužu
dyti, aš keliu protesto bal- 

’są prieš bile pastangas ap- 
! rengti Sovietų vilką avies 
drabužiais ‘keturiose lais
vėse’.”

Komunistų spauda jau 
naudojasi Prezidento pa
reiškimu, kad uždengti 

; teisybę apie žiaurų komu
nistinį rėžimą Sovietų Ru
sijoje, apie komunizmo 
baisumą, kuomet toji tei
sybė turi būti kuoplačiau- 
siai paskleista.

Prezidentas Rooseveltas 
savo pareiškimu pasitar- 

----- ( ------- ---------------------- • navo komunistams.
reiga komunistus ir kitus joje ir kituose Vokietijos! Pirmininkas Dies kreipia 
šios šalies priešus nymas-riaęių okupuotuose krašn Prezidento Roosevelto dė- 
kuoti. 10 uidse prasidėjo sukilimas. Imesį į :prieš - religinius

Suomiai Užėmė Petroza- 
vodską

škap-: Graikai Prisideda Prie 
Sukilimo Prieš Nacius

Graikijoje, Cekoslovaki-

- religinius

14. Zigmas Jasienskis, agro
nomas, išvežtas.

i 15. Aleksas Jurčys, agrono- 
propa- mas, išvežtas.

Stalino pareiškimus.
Prieš - religinė

ganda tai turi pilniausiąj jg Jonas Juška, agronomas, 
laisvę. Tąja propagandą piinkšitl žemės ūkio mokykloj, 
Sovietų valdžia remia ir f i- išvežtas su žmona, 
nansuoja.

Sovietų Rusijoje komisą- mas- išvežtas, 
rai ruošia prieš - religines 18. Vincas Kundrotas, agrono- 
paradas ir parodas, viešai mas- išvežtas, 
išniekina Dievą ir Jo baž- 19- Mikas Klongevičius. agro-. Antanas agron.
nyčią. bažnytines apeigas "omas, išvertas. I išrėžtas iš Rokiškio.
ir tt. Taigi ar galima šaky- 20. Aleksas Laimus, agron.. 39. Juo^ ^linskas. agron., 
ti, kad “esencialiai tas išvežtas. j išvežtas iš Telšių.
pats”, kaip ir Jung. Vals- 21- Kostas Leinartas, agron., 
tybėse? Nieko panašaus, išvežtas.

Toks prezidento Roose-j 
velto pareiškimas apie re-i 
ligi jos “laisvę” Sovietų 
Rusijoje yra įžeidimas ne! 
tik tikinčiųjų krikščionių,! šeštadienį, spalių 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi- 
bet ir kitų gyventojų. Ar ninku Radio programa.
galima lyginti Jung. Vals-! Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
tybh|, tvarką su Sovietų locycles ir klausytis lietuviškos programos iš VVCOP 
Rusijos tvarka? , į J joties, Boston, Mass. * '• z‘!>

išvežtas su žmona.
17. Mečys Kaulakis, agrono-

(Bus Daugiau)

Darbininkų Radio Programa
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Sovietą Maršalas Sušaudy-! Anglai Vėl Bombardavo 
tas. Sako Naciai Prancūziją

Vokiečiai Prašalino Vilniaus 
Burmistrų

Londonas, spalių 2—Bri-Berlynas, spalių 2 —
Dniepro apylinkėje paimti tų bomberiai vėl bombar- 
sovietų karininkai į nelai- davo Vokietijos okupuotą 
svę tvirtina, kad maršalas Prancūziją.
Budiony sušaudytas. Pie
tinio karo fronto vadovybė šydami britams, 
pavesta maršalui Timo- 
šenko.

Sakoma, kad maršalas 
Budiony orlaiviu buvo nu
gabentas į Stalingradą, 
kur S. N. Krugolov prave
dė tardymą ,o kitos dienos 
rytą GPU požemiuose Bu
diony tapo sušaudytas už lių 2 — Jonas Ciechanows- 
nesugebėjimą i 
vokiečių pietiniame karo Londone, 
fronte.

Vokiečiai lakūnai, atker- 
bombar- 

davo Anglijos. Didelių 
nuostolių nei vieni, nei ki
ti nepadarė.

— Iš Vilniaus gauta ži-ilys buvo “Kultūros” draū-' 
nių, kad naujuoju Vii- ~~ :
niaus miesto burmistru

JBrooklyno komunistėlių' 
redaktorius karštai ragina 
lietuvius pūsti į vieną dū
dą su komunistais. Jis sta- __ , ...
to štai kokį klausimą: “Ką „Svf M,sl“’ a;a- ku“: **• 3O
apie tai mano katalikai, NavIcką' “IC f.yto spal,y 2: 8 
nesutinką su Hitleriu ir jo Ta. 30 tonos m.rt.es
agentais lietuvių tarpe?”

Lietuviai katalikai ne tik u' Elks Ballroo,n sale’
mano, bet žino, kad komu-* įvyks metini£ ba'
nistai yra veidmainiai, ir lius-Bus daug |va‘rum,J’ lmks'

- • - • mumų, susipažinimų bei atnau- liau, k. t. Barry, Mass.,
jinimo senų pažinčių.
me visus

tis. Liudijo sekančiai: p. A. Pet- 
vylas ir B. Mažutaitytė, V. 
Santackas ir A.' Pasausytė. Šau
nus vestuvių bankietas įvyko P. 
A. Civic League salėje. Dalyva
vo vietiniai kunigai ir daug pu
blikos. Svečių matėsi ir iš to- 

____ Wor-—- ----------- --------------
Kviečia- cester, Norwood, ir iš artimes- 

iš visur į Cambridge nės apylinkės. Ponai B. M. Šim- 
Kvieslys.

Į
: paskirtas Karolis Dabule- viršaičiai rugpiūčio pabai- J*® . sy komunistais neis į ™ 
vičius. Ligšiolinis burmis- goję buvo susirinkę pasi-į 

tarimo. Jame buvo tartasi j 
kuris buvo paskirtas tuo- dėl derliaus nuėmimo, ru-į 
jau po bolševikų išvijimo dens sėjos paruošimo ir 

žemės mokesčių mokė ji-i 
mo. Be to, esą nutarta tų 
maskolių turtą, kurie buvo 
atgrūsti Lietuvon bolševi
kų okupacijos metu, per
duoti deportuotųjų Mas- 
kolijon giminėms.

* . *

gijos pirmininkas.
— Vilniaus srities valsčių

j

tras Antanas Krutulys,

iš'Lietuvos, iš savo parei
gų gavo pasitraukti. Kal
bama, jog tai įvykę todėl, 
kad jis “neišlaikęs linijos 
žydų atžvilgiu”. Lenkų o- 
kupacijos metu A. Krutu- 

Bolševikai Paliko Daug 
Bezprizornikų”

— Gaunama liūdnų žinių, kų namai. Vilniaus apskri- 
kad visoje Lietuvoje, pasi- tyje įsteigta 18 tokių vai-Į 
baigus bolševikų okupaci- kų namų, o vien Vilniaus 
jai, pasiliko labai daug na- mieste — 14. Čia globoja- 
šlaičių. Tai įvyko todėl, ma 1,500 našlaičių, 
kad GPU išvežė tūkstan- — Vilniuje ir Kaune ati- 
čius tėvų. Daugeliu atvejų daryti visi kinai. Juose ro- 
mažamečiai vaikai palikti domos vokiečių filmos. 
Lietuvoje, nes bolševikai — Gaunama žinių, kad 
buvo nusistatę našlaičius atgaivinta Lietuvos ug- 
auklėti staliniškais komu- niagesių sąjunga. Daroma 
nistais arba palikti “bez- žygių skubiai suorgani- 
prizornikais”, kaip tai bu- zuoti ugniagesių būrius vi- 
vo pačioje Maskolijoje. soje Lietuvoje ir aprūpinti 
Dabar šiems vargšams juos reikalingiausiomis 
našlaičiams steigiami vai- gesinimo priemonėmis.

Partizanų Narsa Mažeikiuose
P — Gauta papildomų žinių'“Lietūkio”
apie nepaprastą lietuvių Į sandėlį, bet sukilėliai jį 
sukilėlių narsumą kovoje apgynė. Sandėlyje raudo- 

rų — daugiau kaip $4,000- je jįe savo kailį maino. su bolševikų okupantais nosios armijos reikalams

Sovietai Duodą Tikybos 
Laisvę Lenkams

VVashington, D. C., spa- 

sulaikyti kis, lenkų ambasadorius 
rašo Amerikos 

valstybės sekretoriui Hull, u 
kad Sovietų komisarai len
kų jėgom duodą pilną lais
vę, kaipo nepriklausomai 

_ tautinei lenkų armijai, ir 
Rudolph Hess, buvęs arti- taip&i duodą jai teisė atsi- 
mas Hitlerio šalininkas, 
kuris lėktuvu nuskrido iš 
Vokietijos į Angliją, pa
skelbė bado streiką. Hess 
nepatenkintas, kad jį bri
tai laiko paprastu karo be
laisviu, o jis norėtų, kad 
britai jį laikytų specialiu 
vokiečių pasiuntiniu.

Hess Badaująs
Londonas, spalių 2

Karas Britanijai Kasdien 
Kainuoja 44 Milijonai
Londonas, spalių 2—Bri

tanijos parliamentas vėl 
nubalsavo skirti karo rei
kalams 1,006,000,000 sva-

daryti savas mokyklas, su. 
tikę leisti statyti lenkų ka 
talikų bažnyčią 
lenkų žydams 
Maskvoje.

Štai ko reikia. 
Vokietijos naciai gerai pa
spaudė Sovietų Rusiją, tai 
jos komisarai išsižada vis
ko, ką jie yra vykdę per 23 

i metus, ir dabar jau ne tiki 
: užgiria maldas, bet duodą 
i ir kitiems laisvai melstis 
Rusijoje.

Tačiau tuo džiaugtis dar 
per anksti. Komunistai 
bedieviai pasiliks komu
nistais bedieviais. Tik bė-

ir gal net 
sinagogą

w •

1

jokį bendrą frontą.
Komunistai gyrė Hitlerį/

o šiandien jį šmeižia. Kas metinj baIlų- 
gali užtiki i nti, kad ryt ko
munistų “saulė” nepasibu-' 
čiuos su Hitleriu?

VESTUVĖS
šeštadienį, rugsėjo

I

kai apsigyvena Cambridžiuje, 
linkime jiems ilgiausių ir lai
mingiausių vedybinio gyvenimo 
metų.27 d.

Taigi visai bereikalingai Cambridge lietuvių N. P. parap.j parapijos rautis 
tos komunistėlis taip iste- bažnyčioje apsivedėj-U Marytė Spalių n d t y dieną prieš 

“Coiumous Day”, Elks Ball- 
room salėje, 8 Magazine St., į- 
vyksta Cambridge N. P. parapi- 

jos būsimąjam vyrui. Jaunave- jQS jr

Prie šių šokių ir baliaus jau- 
suteikė kleb. kun. P. J. Juškai-; __ , ■ . ™ ._ Į rengiamasi smarkiu tempu. Tai 

g reiškia, kad šis balius bus vie- 
| nas šauniausių iš buvusių. Šei- 
| mininkės ir šeimininkai nesnau- 
Į džia, jie dirba, kad pamylėjus 
1 svečius kopuikiausiai. Vvaily 

Jason orkestras linksmins se
nus ir jaunus. Padarykime 
tą’ pasimatyti šeštadienį, s 
11 d., Elks BaUroom salėje 
kiai ir balius prasidės 7:3( 
vakare.

riškai šaukia: “Pasisaky- Tebėraitė su p. B. Šimkum, 
kitę broliai! Pasisakykite Jaunosios brolis p. J. Tebėra at- 
greit, nedvejodami! Reik a- vedė prie altoriaus savo sesutę 
las skubus ir svarbus”.

Katalikai yra pasisakę džiams moterystės sakramentą 
jau seniai.

iVIETINES ŽINIOS 
i 
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Marianapolis Pasiruošęs 
Dėl šeštadienio Rungtynių

Marianapolio Football ratelis 
jau sugrįžęs iš Newark pradeda 
rimtas praktikos sesijas dėl šeš
tadienio, spalių 4 d., žaidimo su 
Boston College Freshman.

Nors Marianapolio komanda I 
pralaimėjo pirmam žaidime su 
St. Benedict’s Prep. 8-0, bet ga
lima sakyti, kad gerai pasirodė. 
Numatęs ofensyvių ir defensy- 
vių silpnybes, Jonas Janušas,

kooperatinį
ratelio vedėjas ,per ištisą savai- i 
tę stengiasi išnaikinti tas silp-| 
nybes, kad būtų visai pasiruošę.!

Būtų labai gera, kad daugelis’ Veronika Sakevičiene,

nes kiek-

laikomos didelės 
, kurios 

Anglija, tai jos turėtų iš- buvo nedaug, nes stigo’apgintos. Vokiečių kariuo- 
!_ __ i_____ _____ r»________ Kai- -iizi ichionc 10 mono i Nfo *701 Vinc o f 030 filr

000,000, kad padengti ka- šiandien, kada Sovietams Mažeikiuose ir apylinkėje, buvo
ro išlaidas, kurios kasdien teikia pagalbą Amerika ir Nors ginkluotų sukilėlių maisto atsargos, 
didėja. *__-_________ j________-i... -X knim noriminr noo aficrrv «jr»crir»fnc Vrklriočni

Britų karo išlaidos dabar i reikalauti visiems Rusijos; ginklų, bet jie ištisas 10 menė į Mažeikius atėjo tik 
siekia po 11,000,000 svarų 
(§44,000,000) į dieną, sako 
kancleris.

> D******'?! —-----—----~ c----- -----

religijos, j dienų karžygiškai kovo jo. liepos 3 d .
......................... 1 Lietuvių

gyventojams
spaudos ir žodžio laisvę, su GPU žvalgybininkais ir 
kaip kad yra Amerikoje, vietiniais okupantų pase- tūžimas prieš
—----------—---------------------kėjais, kurių daugumą su- darosi suprantamas jau

darė nelietuviai.NACIAI NUŽUDĖ DAR
58 ČEKUS

_________ ---------------
Berlynas, spalių 2 —Bo-j Amerikos 

hemijoj - Mūra vi jo j lieja
si čekų kraujas. Per pasta
rąsias tris dienas Vokieti-Į Reykjavik, Iceland, spa- 
jos naciai nužudė 88 če-'iįų 2 — šiomis dienomis 
kus- ... . „ šią salą pasiekė Jung. Vai-Į

Čekai kelia nerimą prieš stybių gerai apginkluota 
vokiečius, kurie, užgrobę kariuomenė — pėstininkų, 
Čekoslovakiją, varžo jos artilerijos, f.................._
gyventojų laisvę.

Čekai nenori vergauti. Kartu su kariuomene
Jie siekia Savo kraštui ne- vežta daug karo reikmenų, 
priklausomybės ir laisvės. | Tai aiškus pasiruošimas

John Masaryk. Tarno! ^aru^_________
Masaryk, Čekoslovakijos1; Kad “leidus jiems skris- 
atgaivintojo sūnus, sako,;ti”, jūs turite reguliariai 
kad visoje Čekoslovakijoje pirkti Apsigynimo Taupy-

“DARBININKO” ŠOKIAI
Spalių 25 d., Eikš Ballroom 

svetainėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass., įvyksta 
“Darbininko” metiniai šokiai. 
Aiškinti smulkmenų apie šiuos 
šokius nereikalinga,
vienas gerai žinome, kokie šau
nūs jie yra. Bet šiais metais jie 
bus daug margesni ir įdomesni, 

: o kas įdomiausia, tai karališkų 
titulų rinkimai. Šie rinkimai 

, bet ir 
malonumo. Laimėtojai bus ap
dovanoti karališkomis dovano
mis. Netruks gardžių užkan
džių ir šaltų gėrimų. Gros gar
susis Wally Jasson’s orkestras. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. Pasi- 

i matysime šokiuose.

1CLMCL1 jįClCL, 7

lietuvių iš Boston ir apylinkės įžymaus biznieriaus—Bos- 
daiyvautų šeštadienio žaidime ton Beer pardavėjo Ju- suteiks netik įdomumo, 
ir, duotų balsu Marianapolio ko- liaus Sakevičiaus žmona, malonumo. Laimėtojai
mandai drąsos.

• • •
Šv. Petro parapijos Tėvų Ma- 

visuomenės i” Iri jonų Rėmėjų skyrius, So. Bos- 
bolševikus ton, Mass.

buvusi Lietuvos Vyčių 17 
kp. narė ir scenos mylėto
ja, gyvenanti Cambridge, 

i Mass., “Darbininko” meti-J 1' I
nio baliaus populiarišku-' 

;mo konteste yra pastaty-' 
ta kandidate į karalienes! 
su 300 balsų.

Josios vyras Julius Sake- 
į vičius yra labai gerai pažį- 
į stamas So. Bostoniečiams, 
i Jis su savo žmona atsilan
ko beveik į visus lietuviš- 

įkus parengimus ir nuošir
džiai juos paremia.

i 
Sekmadienį, rugsėjo 28 d. su-1

Bolševi-jvien todėl, kad trumpai! sirinkę bažnytinėje svetainėje, 
kai norėjo išsprogdinti prieš karą, birželio 14-17 5th St., So. Bostone, vadovybė- 

d., GPU budeliai surengė je klebono kun. P .Virmauskio 
Mažeikiuose ir apylinkėje. ir vietinės rėmėjų kuopos, reiš-! 
baisiausią žmonių me-|kėm gilią užuojautą Tėvams5 
džioklę. Griebta kiekvie- Marijonams dėl mirties a. aJ 
nas labiau ar mažiau žino- kunigo dr. Jono Navicko. Nors 
mas lietuvis. Tokiu būdu jo mūsų tarpe nėra, bet jo dar-; 
iŠ šios vietos išvežta Mas- bai paliko, ir gyvenimo pavyz-Į 
kolijon net 15 prekinių va- dys ir dvasia gyvens mūsų šir- kutinės stoties, 
gonų, prigrūstų nelaimin-Įdyse. ’................
gų mūsų tautiečių. Kai 
birželio 17 d. _ _ |_________ o_____
buvo vežami, buvo girdėti, ir pasižadam jam padėti vesti; žiuoti Commonwealth avė. 
kaip deportuojamieji gie- Amerikos lietuvišką jaunimą KAS VAKARE? Vakare, 
dojo “Marija, Marija”... r_:----—1-------- „
— Patiriama, kad Dr. An- sesnės ateities, tarnaujant Die- nin-kams pagerbti 

tanas Maceina, gyvenąs vui ir Tėvynei, 
kaipo politinis emigrantas ”
Berlyne, gavo iš Kauno -------------

inžinierių, sig- 
nalistų, medikaliai būriai, 

at-

Pasiekė Icelandą

Sveikinam naujai išrinktą rūmus
Šie vagonai j provincijolą kun. dr. K. Rėklaitį

MIRF
Rugsėjo 27 d. mirė Jonas Juo- 

deikis. Antradienį, iš N. P. pa
rapijos bažnyčios palaidotas Šv. 
Mykolo kapuose.

Trečiadienį, spalių 1 d., sugrį
žo iš ligoninės p-lė B .Overkai- 
tė, sveikiname.

kur išlipę aiš- Ateinančiame sekmadienį, t.
kiai matysite Boston College y spalių 5 d N p parap.

Automobiliais geriausia va-

6 v. 
prie aukštesnio mokslo ir švie- rengiama Marianapolio Sporti- 

i vakarienė, 
(Buffet Supper and Dance). Vi-

nyčioje įvyks speciali kolekta 
diecezijos labdarybių palaiky
mui.

dirbtuvėse produkcija su
mažėjo 50 nuošimčiu. Če- 
koslovakai sabotažuoja, 
nes jie esą patriotai.

Galimas dalykas, kad 
Vokietijos vyriausybė pa
naikins protektoriatą ir 
Bohemiją - Muravija bus rik^- 
inkorporuota į Vokietiją. į Pirk Apsigynimo Bonus ir ženklus

mo bonus ir ženklus.
Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

Apsigynimo Taupymo 
Bonai yra parduodami 
daugiau nei 16,000 paštų ir 
9,000 bankų per visą Ame-

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
; Grafton Avė., IsTmgton, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
i PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham <430441 5 , j * » r f ■

Praeitą savaitę sodalietės at
liko rekolekcijas. Šią savaitę 

'.rekolekcijas atlieka tretininkai.
M. Karčiauskienė. sa taį įvyks National Hali, 1'Ateinantį sekmadienį praside-

National St. and Dorchester St. de giedotos sumos, ir 2 vai. pp. 
Vakarienė bus puiki, nes rie- mišparai.

Ponas Vincentas J. Tautvai- bįausi kalakutai jau užsakyti. | karo, per visą mėnesį bus kal- 
Pa-lšis, Southbostonietis, rugpiūčio Įžanga mažutė, tik 50c. Jauni- bamas rožančius, trečiadienių

Antanas B. Kučas, .
gyv. Traimont St., South'Pakvle“m4 užimti docento
Boston, Mass., pasižymė-IY1®^ tKaun° , universitete
jęs jaunuolis, buvęs LRK! *-i°s fakultete. P5-. .. «----------
Federaciios vietinio skv- kvietimą pasirase aukstes- 10 d. laimėjo dovaną. Jo nume- me taį jūsų vakarienė, visi ten ir penktadienių vakarais, ir ry-

J ’ v I _ _____I-ric 15 ICorio Vrvvniciio nronočo a_____ n.. ______ _________________a. j-i-. _ e ..„1

DOVANOS Nuo trečiadienio va-

ir da-'ni°j° m°kslo departamen- ris 13- Kada komisija pranešė turite dalyvauti. Taip pat daly- tais po 8 vai. mišių.
’ A I — c, m ’----------- ~ Parapijos kleb. kuri. P. J. Juš-

IŠ to daroma išvada, dovana “Bed sėt”. Ir jis tą sa- vakaras! Rengia Mariana- kaitis kviečia ir ragina visus

riaus raštininkas, L T • 1 *............................. •bartinis LRK Susivienymo direktorius Dr. A. Jus-pam tai su sypsojanciu veidu užaukime ir senesnieji. Bus pui-
jaunuolių 94 kp. finansų ka- J ... . . ; ..................... .
raštininkas L Vyčių 17 kad universitetas, grei- vo dovaną padovanojo Manana- ^lio alumnai ir Tėvų Marijonų skaitlingai lankytis 1 sias pa- 

Algirdo kuopos veiklus na- 
rys, ir LDS 1-mos kuopos .
narys, prieš kurį laiką at- \ v
vykęs iš Lietuvos, kur bu- ?avo lnz- BaIys Sidzikaus-
vo veiklus Pavasarininkas ^as- ^uv- pasiuntinio Ber- °<a-

Į

x.yx x x x> x_x_x_x x x x x x x’x\

I polio mokinių gerovei. Didžiau- rėmėjų skyrius, 
pakvietimą!sia padėka jam. nes jis supran- ------

dirbti geležinkelių srityje ta mūs4 lietuviško jaunimo rei
kalus ir jų gerovei gausiai au-

čiausia veiks, 
pat

ir WS narys. Atvykęs į Londone brolis.
So. Bostoną pasiryžo iš-! ^r* Maceina,
mokti anglų kalbą ir pra- tiek jnž. B. Sidzikauskas į- 
eitais mokslo metais bai- teikė atitinkamoms vokie- 
gė vakarais South Boston čių įstaigoms prašymus 
Commercial High School leisti grįžti į Lietuvą, bet 
Šiomis dienomis liko pa- atsakymo dar negavo, 
siūlytas į karalaičius, ku-

teikė atitinkamoms vokie-

JAUNIMUI IR SENIMUI

— ’ / "j“' r . —Į Leipcigo mugę atvy-
rių rinkimai įvyks “Darbi- ko lietuvių verslininkų de- 
ninko” metiniuose šokiuo- legacija Cezario Petraus- 
se, spalių 25 d., Eikš -Bali- ko vadovaujama. Ji aiš- 
room salėje, 8 Magazine kins galimumui parūpinti 
St, Cambridge, Mass.. su Lietuvai reikalingas pre- 
150 balsų, u kes. "

šeštadienį, spalių 4 d., 2:30 
vai. p. p. Marianapolio kolegi
jos football ratelis žais su Bos
ton College Freshmen. Visi ne- 
praleiskime progos, visi daly
vaukime ir savo balsais parem
kime Marianapolio sportinin
kus. i d L. r
• KAIP NUVAŽIUOTI? Geriau
sia gatvekaris; keisti Boyiston 
jStl; paimant-Lake Street gatve-

• kairi ir juo važiuoti iki pat pas-

SAVINGS 
GYVYBĖS

Taupyk per paktą, 
tegu laitkanekys 
būna pasiuntinys į 

Banką.
Indėlių Nuošimčiai 

Prasideda 10-to 
kiekvieno mėnesio 
.a

Jūs tikrai sutaupysite pinigų per
BANK

A .D.maldas.

APDRAUDĄ

’ V R •
t3$5-lT75 'W«ib>nQt»n

r

m.rt.es
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Moralinė Jėga Galingesnė
Taylorio atsilankymas Vatikane ir Roosevelto 

laiškas Popiežiui sukėlė spaudoje daug spėliojimų. 
New York Times nedvejojančiai paskelbė, kad sužino
ta iš patikimų šaltinių, jog Prezidentas būk tai prašęs 
Popiežiaus pripažinti karą prieš nacizmą teisingu ir 
tesėtu. Popiežius mandagiai, bet tvirtai atsisakęs tai 
padaryti, duodamas suprasti, kad ir antroji pusė, t. y. 
bolševizmas nėkiek negeresnis. Tada Prezidentas būk 
tai pasižadėjęs dėti visas galimas pastangas įtikinti 
sovietų vyriausybę, kad būtina duoti katalikams pilną 
tikėjimo laisvę. Ar tos pastangos bus sėkmingos, Pre
zidentas negalįs garantuoti. Ir taip toliau, tam pana
šia kryptimi. Dabar Vatikanas tai užginčyjo, pareikš
damas, kad laiško turinys buvo kitoniškas.

Tą užginčyjimą turime priimti — kitos išeities 
nėra. Tačiau natūralūs žingeidumas verčia padaryti 
visai nekaltą spėliojimą, kad laiškas vis dėlto turėjo 
būti svarbus ir tai tokio turinio, kurio šiuo momentu 
skelbti negalima. Kiek metų praslinkus, istorija be a- 
bejo tą paslaptį atskleis, bet tik tada, kai dabartiniai 
įvykiai jau nebeturės aktualios ir opios reikšmės.

Jei Prezidento laiškas buvo tiek svarbus, kad jį 
reikia laikyti paslapty ,tai savaime susidaro išvada, 
kad jis buvo politinio pobūdžio, nes religiniams klau
simams nagrinėti būtų pasiųstas dvasininkas, kad ir 
protestantas. Gi dabar buvo siunčiamas pasaulietis, 
neturįs tam jokios kompetencijos. Jei buvo kalbama a- 
pie katalikų tikėjimo padėtį sovietijoj, tai tik ryšiumi 
su politika. Vadinasi, dėl kariškų nepasisekimų bolše
vikai tiek suminkštėjo (žinoma, tik laikinai), kad net 
gali leistis į derybas dėl tikėjimo laisvės. Be to, nerei
kia pamiršti, kad prieš bolševikus dabar kariauja dau
gelis katalikų: italai, vengrai, slavokai. Bolševikai gi 
žino, kad šv. Tėvas visa širdimi trokšta taikos. Tad ar 
gi negalima kaip nors juos sudrausti, kad liautųsi lie- 
ję kraują ir tuč-tuojau nutrauktų karo žygius? Taip, 
rodos, ir siūlosi išvada, kad toks motyvas kaip tik ir 
buvo panaudotas, žodžiu, savaime susidaro įspūdis, 
kad visas reikalas sukasi apie bolševikų kailį.

Tiek to su spėliojimais. Galų gale jie nei svarbos, 
nei reikšmės neturi. Nebent tiek, kad tiksliai atspėju- 
sieji galės kada pasigirti buvę gudriais psichologais ir 
jusliais pranašais. Tai tik jiems vieniems tesvarbu. Bet 
štai kas neabejotinai reikšminga: kad karo metu, kuo
met brutalė jėga viena tevyrau ja. kreipiamasi į begin
klį Popiežių, kad išspręstų kažkokį labai svarbų klau
simą. Ar čia ne įrodymas, kad moralinė jėga už vis ga
lingesnė? K.

v •

DARBININKAS

Jung. Valstybių karys Harold Gausline 147 pėsti
ninkų pulko, ir prie vairo rato randa minutę laiko pa
rašyti laiškutį saviškiams į namus. Panašių atsitikimų 
galima pamatyti dažnai.

R. Skipičio Raštas Apie Sovietu 
Rusijon Išvežtus Lietuvius

Berlynas, 1941 m. 
rugpiūčio 25 d.

Lietuvių Sąjunga e. V. 
Berlin-Charlottenburg 2 
Kantstr. 141,1,r,
Gerbiamasis:

tas birž. 15 d. 6 vai. 45 min. 
Važtarašty buvo pažymė
tas jo toks maršrutas: — 
Kaunas - Vilnius - Minskas 
— toliau, atskiru nurody
mu.

b) iš Kauno antrasis eša
lonas 54 vagonų išvežtas

PRANEŠIMAS
Sekmadienį, spalių 5 d. 2 vai. po pietų, Mariana

polio Kolegijos konferencijos salėje, kun. Juozas Vaš
kas, kolegijos rektorius, skaitys paskaitą iš savo atsi
minimų apie šviesios ir šventos atminties a. a. kun. Dr. 
Joną Navicką. Tuoj po paskaitos, 3 v. po piet, už velio
nio intenciją bus einami kryžiaus keliai, po kurių, ko
legijos koplyčioje bus teikiamas palaiminimas šven
čiausiu Sakramentu.

Nors šis kuklus mėnesinis a. a. Tėvo Navicko mir
ties paminėjimas yra ruošiamas saviesiems, žinodami, 
kad plačioji lietuviškoji katalikiškoji visuomenė ve
lioniui visada buvo sava ir brangi, visi jo pažįstami ir 
prieteliai, kurie norėtų atvažiuoti į velionio mirties pa
minėjimą, bus nuoširdžiai ir maloniai priimti.

Kun. dr. Juozas Vaškas, M. I. C
Kolegjos Rektorius.
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įsakyti 
kasmet 
kelių ir 
grūdų,

Čia siunčiame sąrašą as
menų, apie kurių likimą y- 1941.VI.16 13 valandą.

Sv. Pranciškus - Gamtos Draugas 
Ir Visų Gyvių Bičiulis

Vienas iš simpatingiau-jbet ir pasaulyje. Visa že- 
sių šventųjų yra šv. Pran-Jmė, dangus, gamta — vi- 
ciškus Asyžietis. Pranciš-J sas žmogaus gyvenimas, 
kus žavi visus savo papra-ĮŠv. Pranciškaui buvo nuo- 
stumu, draugiškumu, nuo-stabiai gražus Dievo vei- 
širdumu, savo didele Dievo kalas. Visi pasaulio sutvė- 
ir žemės meile.

Asyžietis buvo visas Die
vo begalybėje paskendęs, nors žaislas, bet “clarissi- 
bet Serafiškoji Dievo mei-mum speculum bonitatis 
lė nekliudė jam nuošir- Dei” — gražiausias Dievo 
džiai mylėti ir žemę, kuri gerumo atspindys, laiptai 
jį nešiojo ir maitino, gra-'į Aukščiausiąjį Gėrį. Iš čia 
žiąją gamtą, kuri jį džiu-'ir plaukia Pranciškaus 
ginu, ir savo draugus gy-nuoširdi gamtos, to abso- 
vulius, paukščius ir vabz-1 liūtinio grožio atspindžio, 
džius.

Gražiąją gamtą Pran
ciškus mylėjo antgamti
niu būdu. Jo nusistatymą 
gamtinės tvarkos atžvil
giu ir savotišką visatos dies dainas dainuodamas, 
pergyvenimą galima nusa-! traukdavo žydinčiomis
kyti giesmės žodžiais:—, Umbrijos prievomis. Štai 
Pleni sunt coeli et terra1 staiga jis pasilenkia prie 
gloria Tua! Pilnas yra gėlių, jas glamonėja, su 
dangus ir žemė Jo garbės’.

Savo gilia intuicija Pran
ciškus nujautė Dievą gy
venant ne tik už pasaulio,
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rimai nebuvo jam pavojus, 
nei dievaičiai, ar koks

meilė.
Mes galime įsivaizduoti, 

kaip Pranciškus tas, di
džiojo Karaliaus šauklys, 
giesmes giedodamas, liau-

suskaitys tas naktis, ku
rias Pranciškus praleido 
besimelsdamas Subasio 
kalnuose ir ten nakties 
glūdumoje bežiūrėdamas į 
milijonais žvaigždžių nu
sėtą padangę...

Arba štai, šv. Pranciš
kus, gulėdamas S. Damia- 
no vienuolyno sodelio pa
lapinėje, ligos iškankintas, 
pelių varginamas, baisiai 
kentėdamas, jau beveik a- 
pakęs, sukuria nuostabiai 
gražią “Saulės giesmę” — 
himną, ir visas džiaugsmu 
nušvitęs, kartu su savo 
broliais, gitarai pritariant, 
ją gieda!

Juo labiau šv. Pranciš
kus tobulėjo Dievo meilė
je, juo labiau ir tobuliau 
Jis mylėjo gamtą ir visus 
pasaulio sutvėrimus.
— Jeigu aš galėčiau, — 

kalbėdavo šv. Pranciškus, 
— pakalbėti su ciesorių, 
puolęs ant kelių, aš jį pra
šyčiau, kad jis išleistų y- 
patingą įstatymą, drau
džiantį gaudyti mano bro
lius vieversėlius, juos žu
dyti arba kitaip jiems ken
kti. Taip pat miesto gal
vos, miestelių ir kaimo 
viršininkai turėtų 
savo valdiniams 
per Kalėdas ant 
laukų pribarstyti
kad broliai vieversėliai ir 
kiti paukšteliai tą didžią 
dieną turėtų maisto. Dėl 
pagarbos Dievo Sūnui, ku
ris buvo paguldytas ėdžio
se, tą naktį broliui jaučiui 
ir asilui kiekvienas turėtų 
duoti pakankamai pašaro.

Kas žinojo šv. Pranciš
kaus meilę gyviams. Tas 
nesistebėjo, kai jis kartą, 
atsivedė į koplyčią aviną, 
kuris jam priminė Išgany
tojo pasižeminimą ir pasi
aukojimą iki mirties.

Šv. Pranciškaus santy
kiuose su visais gyviais 
atsinaujino prarastojo Ro
jaus santykiai.

Kartą netoli Beraguos 
Pranciškus pamatė daug 
paukščių. Palikęs brolius, 
jis prisiartino prie jų ir 
juos sveikindamas, kalbė
jo:
— Jūs, mano mažieji bro

liai sparnuočiai, daug už 
ką jūs esate Dievui, savo 
Kūrėjui, skolingi, todėl 
privalote Jį visuomet ir vi
sur garbinti ir Jį iš visos 
širdies mylėti! Jis jus pa
puošė gražiomis plunksno
mis, davė jums sparnelius 
skraidyti... Jūs nesėjate ir 
neplaunate, o tačiau mai
tinatės iš Dievo rankos. 
Dievas padarė upes ir šal
tinius, iš kurių jūs geria
te; padarė kalnus ir slė
nius, kur jūs ilsitės; pada
rė medžius, kur jūs galite 
savo lizdelius sukti. Nors 
jūs neverpiate ir nep'i- 
džiate, bet Dievas apren
gia jus ir jūsų vaikučius... 
Taigi nenusikalskife nedė
kingumu ir visur skelbkite 
Dievo gerumą

Paukšteliai 
klausėsi 
mokslo 
linksmai 
skrido.

O kaip 
kus su
lenktynių: kuris judviejų 
gražiau giedąs. Ir dažniau
siai šv. Pranciškus turėda
vo lakštutę pripažinti savo 
nugalėtoja...

Visus gyvius Pranciškus 
mylėjo broliška meile. 
Jam brolis buvo ir žvirblis, 
ir bitės, kurias jis žiemą 
penėdavo, ir avinėliai, ku-

atydžiai 
Pranciškaus pa- 

ir tik jam leidus, 
čirendami, nu-
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dažnai Pranciš- 
lakštute eidavo

gėlių, jas glamonėja, 
jomis kalbasi. Ar atsisėdęs 
ant upelio kranto, klausosi 
jo čiurlenimo, ar paslap
tingo miško ošimo... Kas

nią, kur išlaikė iki 20 d. 
nakties. Per tą laiką neda
vė nei vandens ,nei valgyt. 
Žmonės troško, šaukė dau
žės.
“Viena moteris už tai, kad 

šaukė vandens, buvo iš
vilkta iš vagono ir prigra
sinta būsianti tuoj nušau
ta, jei dar šauks. Vagonų 
langai visą laiką užkalti. 
Savo gamtinius reikalus 
tremtinia atliko pro vago
no grindų skylę. Birž. 20 d. 
naktį ešalonas vyko toliau. 
Po kiek laiko neprivažia
vus Bobruisko kilo panika, 
traukinį matyt užpuolė vo
kiečių lėktuvai. Sargybi
niai išlakstė. Jų vagonas 
buvo atidarytas ir apie 50 
tremtinių išbėgiojo. Kas 
atsitiko su kitais vagonais 
—nežinau. Ji su kita trem
tine ėjo apie 100 kilometrų 
pėkščios, paskum jas paė
mė vokiečių kariai.

Nuo savęs Liet. R. Kry- nus metus.
žius, kuriam vadovauja dr. Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus 
Garmus, dėl trėmimo sąly- ■
gų rašo: rikos lietuviai, gal jie krei-

“Nepadarę jokio nusikal- ptųsi į Amerikos Raudoną- 
timo, neteisti ir nieku ne- jį Kryžių ir per jį paspaus- 
kaltinti asmens, lietuviai tų rusus, kad mūsų iš- 
vyrai, moters, vaikai, išti- tremtieji nebūtų žudomi.

«E
BUY
VN1TED 
STATĖS 
SAVINCS 

fBONDS 
f STAMPS

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS
Amerikos atsakymas dik

tatoriams yra paskelbi
mas tautinio apsigynimo. 
Pirk Apsigynimo taupymo 
bonus ir ženklus dėl mūsų 
apsigynimo.

Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

Apsigynimo Taupymi bo- 
nai, serijos E, yra $25.00 
vertės, tačiau dabar juos 
perki tik už $18.75. šios 
E serijos bonų gali pirkti 
tik už $5,000 priaugusios 
(maturity value) per vie-

ra pavykę gauti žinių. Pil- c) iš Alytaus pro Kalva- 
ną išvežtųjų sąrašą ant Marijampolę, Kauną 
greitųjų sudaryti neįma-°irž- 17 d. 14 vai. praėjo 63 
noma. Tuo tarpu žinoma vagonų tremtinių ešalo- 
tik tiek: nas-

a) iš Kauno pirmasis d) iš Vilkaviškio atėjo į 
tremtinių ešalonas 59 va- Kauną birž. 17 d. 18 vai. 14 
gonų (vagonai visur su- min. 81 vagono ešalonas, 
prantami prekiniai) išvež- Kaune prikabinus dar 8 
—————— tremtinių vagonus iš Kau- 
riuos jis dažnai iš mirties no išvyko 20 v. 15 min. 
išgelbėdavo, ir balandžiai,! Lietuvos Raudonajam 
kuriems darydavo lizdus. Kryžiui Naujosios Vilnios 
Jam buvo brolis ir kirmi-stoty pavyko nustatyti, 
nas, kurį Pranciškus nu- kad pro ten praėjo 19 
imdavo nuo kelio, kad jo tremtinių ešalonų, viso 871 
kas nors nesumindžiotų. ‘ vagonas ,būtent:

Šv. Pranciškų mylėjo ir 1) Lokot 15—VI 35 vago- 
visi gyviai. Jįe jo nesibijo- nai, 2) Kulundą 17— VI 75 
jo, nes žinojo, kad Pran- vagonai, 3) Bijsk 18 ir 19 somis šeimomis buvo su- O gal Amerikos Raudo- 
ciškus — jų draugas, ne —VI 277 vagonai, 4) Bar- ‘ ....................... — - -
priešas. Kaip dažnai lau- naul 17—VI 59 vagonai, 5) 
kų ir miškų giesmininkai, Začainovo 15 — VI 5 vago- 
pamatę šv. Pranciškų, jį nai, 6) Novosibirsk 20 ir 
apsupdavo, nutūpdavo 21 — VI 159 vagonai, 7) 
jam ant rankų, galvos ir Medvežja Gora 17 ir 21 — 
su Pranciškum, tartum su VI 67 vagonai, 8) Staro- 
geriausiu savo prieteliumi; belsk 15, 19 ir 21 — VI 145 
kalbėdavosi...

Pranciškui gyvenant Al- burg 21 — VI 29 vagonai, 
verno kalne, vanagai jį kas 10) Babynino 16 — VI 13 
rytą pažadindavo maldai, vagonų, 11) Minks (Zap) 
Snieginės dažnai atskris-118 — VI5 vagonai, 12) Or- 
davo paimti nuo neturtin- ša 22 — VI12 vagonų, 
go Pranciškaus stalo tru- Liet. R. Kryžiaus 25 — 
pinių. Fazanas, kurį Pran- VII buvo pasiųsta tremti- 
ciškus išgelbėjo iš mirties, niams ieškoti ekspedicija 
niekuomet nuo jo nesiskir- iš dr. čeičio, dr. Avižonio, 
davo. Pranciškaus užkal- ir stud. Šaulio. Ji grįžo be

giedok, pos 31 d. ir be kita ko pa- 
ir džiaugs- reiškė, kad buvo pasiekta 

mingai garbink savo Tvė- Drysa (netoli Polocko), 
rėją”, tuoj užšokdavo ant kur stoties tarnautojai pa- 
jo rankos ir pradėdavo sa- šakojo, kad savaite prieš 
vo giesmę. karą pro Drysą praėję 13

Mylėti gražiąją gamtą ir ešalonų tremtinių, 
visus gyvius šv. Pranciš
kus mokė ir savo brolius. 
Štai ką rašo vienas iš išti
kimiausių šv. Pranciškaus 
brolių, Kardinolas šv. Bo
naventūra:
— Atverk akis, kad vi

suose sutvėrimuose galė
tumei matyti, jaustis, gar
binti ir mylėti Viešpatį ir 
kad visi sutvėrimai nesusi
telktų prieš tave.
— Paregėti Dievą visato

je, mylint Dievą, sykiu 
mylėti ir žemę su gražiąja 
gamta ir visa gyvūnija, 
kaip Dievo didybės ir gar
bės apsireiškimą — tai šv. 
Pranciškaus dvasios pir
mutinis bruožas ir sykiu 
mūsų amžiaus pasiilgi
mas. (Dr. A. Maceina, T. 
K., 1935, N. 9., p. 433). 
T. Justinas Vaškys, O.F.M.

vagonai, 9) Makat Gren-
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bintas žiogelis: “j 
broleli, giedok

v v

Daugpilio stoty patirta, 
kad 15—VI pro ten praėjo 
2 ešalonai lietuvių tremti
nių.

Apie trėmimo sąlygas 
tremtinė Juzė Sodauskaitė 
iš Raseinių Liet. R. Kry
žiui be kita ko pareiškė:

“Suimta buvau birž. 15. 
Nors sirgau ir gulėjau lo
voj, bet be jokių ceremoni
jų buvau suimta ir tremia
ma. Už ką trėmė, nežinau. 
Esu paprasta darbininkė. 
Raseinių kalėjime išlaikė 
parą, kol surinko daugiau 
tremtinių.

“Viduklės stoty talpino į 
traukinį, kuris stovėjo Vi
duklėj iki birž. 17 d. Čia 
nedavė nei gert, nei val
gyt. Birž. 18 d. leido atsi
gert vandens. Birž. 18 d. 
vakare atvežė į Naują Vil-
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imti 13—17 birželio ir iš- na jam Kryžiui pavyks 
gabenti iš savo gimtinės juos paimti savo globon 
priverstinai į tolimus Ru- per savo atstovus, jei tokie 
sijos kraštus. Rusijon būtų siunčiami.

Jiems buvo leista paimti Nes išvežtiesiems gresia ir 
tik truputį maisto ir rei- nužudymo ir bado, šalčio,, 
kalingiausių daiktų. Susi- ir visokių kankinimų pa
ruošti į kelionę jiems buvo vojus.
duota tiktai apie 1 vai. lai-j Be to, Lietuva daug nu- 
ko. Nebuvo leista nė atsi- kentėjo nuo rusų valdymo 
sveikinti su giminėmis, nė įr nuo karo. Yra išdegę vi
su tvarkyti reikalų. Buvo sai ar dalinai Jonava, Alv- 
vežami į sunkią tolimą ke- tus, Marijampolė. Vilka- 
lionę ir žili seneliai: vyrai viškis, Raseiniai, Tauragė, 
ir moterys, ir maži vaikai, Kretinga, Gargždai. Rieta- 
ir ligoniai net gulintieji Vas, Kražiai, Varniai, Kel- 
patale.

Jie buvo 
kybinius vagonus, kurių kitų miestelių, kaimų, ir 
durys buvo aklai uždaro- vienkiemių, 
mos, langeliai buvo užka-j Atstatymo darbui ir šel- 
lami lentelėmis, paliekami pjmui visų nukentėjusių 
juose tik plyšiai pro ku- savų lėšų ilgam neužteks 
riuos nebuvo galima ma-įr fous reikalinga pagalba 
tyt ir pro kuriuos į vago- šalies. Pirmoje eilė je tos 
nus pateko tik truputis pagalbos lietuviai tikisi iš 
šviesos . . ! savo brolių Amerikoje”.

R. Skipitis
Sąjungos Pirmininkas. 

(“Naujienos”)

j mė, Andrijavas, Skuodas, 
suimami į pre- Tryškiai, Zarasai, ir daug

Į vagonus buvo talpina-! 
ma apie 40—70 žmonių,! 
buvo tvanku, trūko oro. Iš 
tokių vagonų, kol jie sto
vėjo Lietuvos surinkimo 
stotyse, suimtieji nebuvo^ 
išleidžiami, jiems ištisas 
paras nebuvo duodama nė 
lašo vandens.

Aplinkiniai gyventojai, 
mėginusieji atnešti gerti, 
rusų kareivių sargybų bu
vo žiauriai nuvaromi, ne- 
prileidžiami. Buvo atsiti
kimų, kad dar Lietuvos te
ritorijoje vagonuose mirė 
seni žmonės ir maži vai
kai, nuo vandens ir oro 
stokos”.

Liet. R. Kryžius be kita 
ko rašo:

“Mes norėtume, kad apie| 
ištremtuosius žinotų Ame-iNew Yorke.

Mickey O’Donnell, 5 m., 
artistas, kuris rodomas su 
Bronx Zoo, pagamintais
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Sodaliečių Suvažiavimas

MOSLl SODALIETĖS«>;

Visos Naujos Anglijos lietuvių parapijų mergai
tės Sodalietės renkitės j metinį suvažiavimu, kuris į- 
vyks spalių (Oct.) 19 d., 1941, Šv. Roko parapijos pa
talpose, Ames St., Montello, Mass.

Paskaitas skaitys anglų kalboje Miss Dorothy 
Day iš New York City, tema — “Catholic Action and 
Sodalism”. Antrą paskaitą skaitys kun. P. V. Strakau- 
skas temoje — “Mūsų išeivijos Sodaliečių prisirišimas 
prie Dięvo |p Tėvynes”.

Po paskaitų bus klausimai, kurie bus kilę prele
gentų paskaitose.

Visų kolonijų sodalietės vykite į šį suvąžiayįmą, 
parodykime savo kilnų lietuvišką susipratimą.

Į suvažiavimą vįetą kviečiame ir tėvus. Atvykę ga
lėsite pasidžiaugti mūsų veiklia lietuviška dvasia.

Lauksime!
KONGRESO RENGĖJAI.

Moterų Sąjungos 22 kuopa, Cambridge ,Mass. Iš kairės dešinėn: sėdi — M. Grybaitė, dr. P. Luzeckaitė, J. Dainienė,
M. Sundukienė, kun. A. Baltrušiūnas, kleb. kun. P. Juškaitis, A. Ambrozaitienė, E. Sirvilienė, P. Brazdžiūnienė, A. Mali- 
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nauskienė. Stovi K. Glebienė. Kuopa neseniai minėjo savo gyvenimo sidabrinį jubiliejų.

tiems dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės ir 
pažadėjo moralę ir mate
rialinę pagalbą. L. Vyčių 
organizacija yra ALRK 
Federacijos narys. Taigi 
visą savo veikimą Lietu
vos reikalu bendrina su 
Federacija.

Suvažiavimas tikrai bu
vo turiningas.

Pradėtas ir užbaigtas 
malda, Lietuvos Vyčių, 
Lietuvos ir Amerikos him
nais.

Jeigu visos mūsų jauni
mo organizacijos būtų 
tiek lietuviškos, kiek yra 
lietuviškas L. Vyčių N. A. 
apskritis ,tąi drąsiai galė
tume pasakyti, kad lietu
vių kalba niekad nesusilp- 
nės mūsų išeivijoje.

Lai gyvuoja L. Vyčiai!
Vytis.

HQIW000, MASS.

Norwoodo Sodalietės, kurios 
pirmos turėjo garbės, keturi 
mętai atgal surengti pirmą So
daliečių Kongresą, yra visos pa
sirengę suvažiuoti į Brocktoną, 
spalių 19 dieną.

dėti Studijų ratęlių susirinki
mus.

Per spalių mėnesį Sodalietės 
pasižadėjo kalbėti Rožančių y- 
patingoms intencijoms. Pirmą 
savaitę — už Sodalicijos gero
vę; antrą — už Sodaliečių Kon
greso pasisekimą Brocktone; — 
trečią — už pasaulio taiką; ket
virtą — už savo parapijos gero
vę- ypač už netikinčiųjų atsi
vertimą.

Sodaliečių šv. Panelės Mari
jos skyrius rūpinasi, kaip gra
žiau papuošti altorius kętunos- 
dešimties valandų atlaidams. 
Tai bus ne pirmas jų bandy
mas; jos gražiai buvo papuošę 
altorius Kalėdoms ir Velykoms; 
žmonės tikrai grožėjosi jų dar
bu.

Kitą mėnesį Sodalietės pradės 
leisti savo mėnesinį laikraštu
ką: “Sodaliečių Apžvalga”.

Po savo mėnesinių susirinki
mų Sodalietės nutarė turėti pa
skaitas {vairiais klausimais.

Naujos Anglijos L. Vyčiai
Pereitą sekmadienį, Šv. galėtumėm įgyvendyti sa- 

Jurgio lietuvių parapijoj, i vo organizacijos aukštą i- 
Mass. įvyko L. deąlą —• Dievas ir Tėvynė. 

Vyčių Naujos Anglijos ąp- ' J‘Ęi, Vyčiai! Gyvenam
Norwood,

Tautai ir Bažnyčiai! Taip

Sodaliečių misijų skyrius ren
ka drabužius, juos pertaiso ir 
siunčia j įvairius našlaitynus.

Sodaliečių apaštališkas sky
rius tariasi trumpu laiku pra-

Brocktono Sodaliečių prašo
mos Norwoodo Sodalietės suti
ko atspausdinti Sodaliečių kon
gresui paveiksluotą knygą. Tą 
darbą jau jos pradėjo. Tai bus 
visoms Sodaliečių Kongreso 
atmintis.

skričio suvažiavimas. '
L. Vyčių 27 kp. (Nor- męs giedame sąvo himne. 

wood, Mass.) pirmininkas Tai labai garbingas ir prą- 
Prąnas Cvilikas atidarei 
suvažiavimą gražia, turi
ninga kalba. Jis Ameriko
je gimęs ir augęs. Tačiau 
savo kalba pasirodė tikras 
lietuvis.

Štai ką pasakė Pranas
Cvilikas:

“Vardu Norwoodo Vyčių, 
aš sveikinu atvažiavusius 
Vyčius ir Vytės. Mes laiko
me sau už didelę garbę, 
kad galime jus čia priimti, tauta šaukia mus į darbą, 
bendrai pasitarti savo or
ganizacijos reikalais ir 
pasikalbėti, kaip geriau

kilnųs idealas. Gyvenam 
tautai ir Bažnyčiai! Bet 
neužtenka tokį idealą tik 
žodžiais išreikšti. Gyventi, 
reiškia krutėti, veikti, 
dirbti. Jei Vyčiai gyvena
me tautai ir Bažnyčiai, tai 
Bažnyčia ir tauta turėtų 
džiaugtis ir didžiuotis mū
sų darbais.

“Šiais, pasaulinio sukrė
timo metais, Bažnyčia ir

tikisi ir laukia mūsų pa
galbos. Ar mes apsileisi
me?

“Bažnyčios prįešai, tvir
tai organizuoti, visokiais 
būdais nori ją sunaikinti. 
Vyčiai, kurie gyvena Baž
nyčiai, privalo atremti 
priešų užpuolimus, apgin
ti Bažnyčios teises ir mok
slą ir, savo pavyzdingu 
gyvenimu, rodyti pasau
liui Kristaus Bažnyčios 
mokslo gražumą ir prakil
numą.

“Tauta daug tikisi iš mū
sų. Dievas mums skyrė bū
ti lietuviais. Lietuvių tau
ta yra garbinga. Tą garbę 
mes gavome užgimę. Ne
verti mes būti Vyčiais, ne
verti to idealo — Dievas ir 
Tėvynė, jei nebrangintu- 
mėm, ar užmirštumėm sa
vo tėyų krąštą, jei nebran- 
gintumėm lietuvių kalbos, 
jei nenorėtumėm pasisa
kyti, kad esame lietuviai. 
Vyčiai! Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turi-

-A..

me ir būti! Mūsų pareiga 
yra remti lietuviškas įstai- < 
gas, darbuotis lietuviškų 
parapijų išlaikymui, ku
riąs mūsų tėveliai mums i 
išstatė ir palieka. ;

“Mūsų taip pat pareiga; 
yra būti gerais Amerikos , 
piliečiais, stoti už jos de- : 
mokratines teises, ginti ‘ 
jos nepriklausomybę. Dau- . 
gelis Vyčių jau tarnauja 1 
Amerikos kariuomenėje ir , 
yra pasiryžę net savo gy
vybę aukoti už jos demo
kratiją, už žmonių laisvę.

“Jei mes, Vyčiai, gyven
sime pagal savo organiza
cijos idealą, mes tikrai už
sipelnysime Bažnyčios ir 
tautos pagarbos.

“Taigi, lai tas mūsų gar
bingas idealas — Dievas ir 
Tėvynė — nepasilieka žo
džiais, bet būna mūsų gy
venimu.”

Be to, visas suvažiavi
mas ėjo lietuviu kalba. Tai 
gražiausias įrodymas, kad 
Naujos Anglijos Lietuvos 
Vyčių organizacijos nariai 
yra tikri lietuviai, mylį sa
vo tėvų kalbą.

Jeigu Lietuvos Vyčių or
ganas “Vytis” būtų tiek 
lietuviškas, tai ir apie visą 
organizaciją būtų galima 
pasakyti, kad ji tikrai lie
tuviška. Deja, “Vytis”, 
kuris turėtų būti visos or
ganizacijos vadas yra paš
lijęs labai toli nuo lietuvy
bės. Tiesa, jame yra gra
žių straipsnių, korespon
dencijų, bet ne lietuvių 
kalba rašytų.

Vienas įžymus mūsų iš
eivijos vadas pareiškė, kad 
“Vytis” turi pakeisti savo 
vardą. Esą absurdas ne
šioti Vyčio vardą ir puoš
tis svetimomis plunksno- 
mis.

L. Vyčių N. A. apskričio 
suvažiavimą vedė lietuvių 
kalba p. Bronius Kudirka, 
apskričio pirmininkas. 
Raštininkės pp. Tamošiū
naitė ir Aukštikalnytė pro
tokolus rašė ir skaitė lie
tuvių kalba. Suvažiavusie
ji atstovai taip pat kalbė
jo lietuvių kalba. Tik, ro
dos, vienas iš visų ir tai 
viename klausime išsitarė 
anglų kalba. Bet už tai ne
galimą smerkti, nes jam 
buvo lengviau tuo klausi
mu išsireikšti tąja kalba.

Suvažiavimas priėmė vi
są eilę rezoliucijų, tarp 
kurių dr-Lietuvos klausi
mu. Vyčiai pareiškė užuo
jautą Lietuvos jaunimui, 
ypač Pavasarininkams, 
kovojusiems ir kovojan

• *

Statement of The Ownership, 
Management, Circulation, etc. 

Reųuired by The Act rf 
Congress of August 24, 

1912,
Darbininkas published Semi-weekly 

at Boston, Mass. for October 1, 1941 
Statė of Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in an<i 
for the Statė and county aforesaid, 
personally appeared Anthony Pel- 
džius, who, having been dūly sworn 
according to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the 
ownership, inanagement etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, reąuired 
by the Act of August 24, 1912, embo- 
died in section 537, Postai Laws and 
Kegulations, printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, and business 
managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. Ii. C. Ass'n of Labor, 366Broad- 
way, , So. Boston, Mass.; Editor A. 
F. Kneižys, 50 Cottage St. Nonvood, 
Mass.; Business Manager, Anthony 
Peldžius, 366 5V. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

2. That the owners are: Saint .Tos- 
eph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor, 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Rev. J. švagždys, President, 20 
IVebster St, Montello, Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot
tage St., Norvvood, Mass.

Auna Siauris. Treasurer, 443 E. 
7th St, So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hol- 
ders ovvaing or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages or ther securities are: Tautos 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Chica- 
go, T1L

4. That the two paragraphs above, 
giving the 
stockholders, and security holders, i f 
any, contain not 
stockholders and securty holders as 
thėv appear upon the books of the 
company būt also, in cases where the 
stockholder or security liolder appears 
upon the l>ooks of the company as 
trustee or in any other fiduc’arv 
relation. the name of the person or 
corporation for vvhom sttch trustee is 
acting, is given; also that said two 
paragraphs contain statments etnbra- 
cing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances ar.d 
conditions under vvhich stockholders 
and security holders who do not

, apjtear upon the books of the ccm- 
pihy as trustees, hold stock and se- 
curities in a capicity other than that 
of a bona fide otvner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association. or cor
poration nas any anterest direct or

■ ihdlrect in the said Stock. bonds. or 
other securities than as so stated by

■ him.
, Anthony Peldžius, Business Manager. 

svvorn to and subscribed before me
• this lst day of October, 1911

John J. Grigalus, Notary Public.
(My commission expires May 8,

• 1942).

of

narnės of the owner:

only the lįst of

Generolas Maxime Wey- 
gan, neokupuotos Prancū
zijos Afrikoje kariuome
nės vadas, kuris laiko ka
riuomenę paklusnią sau ir 
tuomet išlaiko lygsvarą 
savo vyriausybės Vichy 
derybose su naciais.
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2. Susirūpinimas Katalikais
Mūsų parodytas, nepaisant viso to, nuolaidumas 

buvo nekurios žemiškos naudos sumetimais ar net gi 
nepritinkančio silpnumo Mums įkvėptas, bet kilo tik
tai iš noro neišrauti kartu su piktžolėmis ir vertingų 
augalų, iš minties viešai nespręsti tol, kol protai nebus 
paruošti tokiam neišvengiamam sprendimui suprasti, 
iš nusistatymo kitų ištikimybės susitarimams neneig
ti tol, kol geležinė tikrovė nebus susprogdinusi tuos 
kiautus, kuriuose planingai maskuojant buvo moka
ma ir tebemokama slėpti puolimus prieš Bažnyčią. Dar 
ir šiandieną, kai atvira kova prieš konkordatu užtik
rintas konfesines mokyklas, kai panaikinimas katali-j Seimas įvyks spalių 5 
kų auklėtojų balsavimo laisvės tokioje ypatingai svar- A’ m., Šv. Juozapo 
bioje Bažnyčios gyvenimo srityje sudaro nepaprastai Para pi jos svetainėje, 36 
jaudinančią būklę ir neapsakomą sąžinės kančią tikin-; Congress avė., Waterbury, 
tiesiems krikščionims, — tėviškas sielų išganymu su
sirūpinimas vis dar pataria Mums nepaniekinti gal dar 
likusių kad ir menkų galimumų grįžti ištikimybės su
tarčiai ir atsakingam susitarimui. Išklausę garbingo
jo Episkopato prašymus Mes ir ateityje nesiliausime 
buvę pas Jūsų tautos valdytojus sulaužytosios teisės 
gynėjais ir nepaisydami šios dienos pasisekimo ar ne- lantiejus, Sv. Juozapo pa- 
pasisekimo, bet vien tik Mūsų sąžinės bei Mūsų gany- rapijos klebonas; pamoks- 
tojiško pašaukimo tesiklausydami Mes priešinsimės pasakys Centro pirmi- 
tai dvasios krypčiai, kuri smurtu — atviru ar nuslėp- ninkas kun. J. Padvaiskas. 
tu — stengiasi paneigti dokumentu paremtąją teisę. 3. Parapijos svetainėje !

Bet šio rašto tikslas, Garbingieji Broliai, yra ki- valandą po pietų prasidės 
tokis. Kaip kad Jūs meiliai aplankėte Mus ligoje esan- seimas, 
čius, taip šiandien ir Mes kreipiamės į jus, o per jus ir 
į Vokietijos katalikus, kurie kaip ir visi kenčiantieji 
bei prispaustieji yra ypatingai artimi visų Tėvo šir- 
džiai. Šitoje valandoje ,kada sielvarto bei atviro ar pa
slėpto persekiojimo ūgyje jūsų tikėjimas kaip tikras 
auksas yra bandomas, kada jus apsupa įvairiausiais Į 
pavidalais organizuojama tikybinė nelaisvė, kada tei
singo informavimo bei normalaus gynimosi galimu
mų stoka jus sunkiai slegia, jūs turite dvigubą teisę 
išgirsti tiesos žodį ir gauti dvasinės paramos iš to, ku- Į 
rio pirmajam pirmtakūnui buvo pasakyti šie svarūs 
Išganytojo žodžiai: “Aš prašau už tave, kad tu nenu
stotume! tikėjimo; todėl tu kada nors apsigręžęs stip
rink savo brolius” (Luk. 22.

Tikrasis Dievo Tikėjimas
Rūpinkitės, Garbingieji Broliai, kad už vis Dievo: 

tikėjimas, tas pirmasis ir nepakeičiamas kiekvienos 
religijos pagrindas, išliktų grynas ir nesuklastotas 
vokiškuose kraštuose. Tikintis nėra tas, kuris žodį — 
Dievas — deklamatoriškai vartoja, bet tiktai tas, ku
ris su tuo kilniu šventu žodžiu jungia ir tikrojo didin-j 
go Dievo sąvoką.

Kam panteistiškai neaiškiai galvojant Dievas yra j 
lygus visatai ir kas dėl to Dievą supasaulina, o pašau-’ 
lį sudievina, tas nėra tikįs į Dievą.

Kas tariamai pagal seną gerumą prieškrikščioniš
ką supratimą stato liūdną beasmenį likimą vieton as
meninio Dievo, tas neigia Dievo Išmintį ir Apvaizdą, 
kuri “galingai ir maloniai nuo vieno iki kito pasaulio 
galo valdo” ir visą į gerą veda. Toks žmogus negali rei
kalauti būti laikomas tikinčiu į Dievą.

Kas rasę, ar tautą, ar valstybę, ar valstybės val
dymo formą, valdžios laikytojus ar žmonių visuomeni
nio sugyvenimo vertybes, kurios šioje žemiškoje san
tvarkoje turi pirmaeilės ir gerbtinos reikšmės, iškelia 
iš jų žemiškojo vertingumo eilės, jas paverčia visų, 
net ir religinių vertybių mastu ir stabmeldišku kultu 
jas garbindamas dievina, tas darko ir klastoja Dievo 
sukurtąją ir Jo leistąją daiktų santvarką. Toksai žmo
gus toli gražu neturi tikrojo Dievo tikėjimo ir atitin
kančios gyvenimo pažiūros.

Dievo Vardo Išniekinimas
Kreipkite dėmesį, Garbingieji Broliai, į tai, kad 

kaip kalbose, taip raštuose didėja piktanaudojimas 
Švenčiausiojo Dievo vardo, vartojamo kaip beprasmin
ga etiketą ženklinti daugiau ar mažiau vaizduotės su
kurtiems kūriniams, žmogiškus siekimus bei troški
mus reiškiantiems. Stengkitės, kad jūsų tikintieji bū
tų pasiruošę sąmoningai tokį klaidinimą atremti, kaip 
jis to yra vertas. Mūsų Dievas yra Asmuo, viršžmo- 
giškas, visagalis, be galo tobulas Dievas, vienas trijuo
se asmenyse; triasmenis dieviškosios esmės vienybėje, 
visų daiktų Kūrėjas, Viešpats ir Karalius ir pasaulio 
istorijos Vykdytojas, kuris jokių dievų greta Savęs ne
pakenčia ir pakęsti negali.

Šitas Dievas, kaip Visagalis, davė savo įsakymus. 
Jie galioja visur ir visada ir nepareina nei nuo krašto 
nei nuo rasės. Kaip kad saulė apšviečia visus žmones, 
taip ir Jo įstatymas nepripažįsta jokių privilegijų, jo
kių išimčių. Valdantieji ir valdomieji, vainikuoti ir ne
vainikuoti, aukštieji ir mažieji, turtingieji ir vargin
gieji — visi yra vienodai palenkti Jo žodžiui. Iš Jo vi
sišku Kūrėjo teisių neišvengiamai seka Jo visiška tei
sė reikalauti Sau paklusnumo iš paskirų žmonių ir jų 
visų rūšių susibūrimų.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Vokietijos vyriausybė pildė Konkordato punk

tus? 1
2. Ko tikrasis Tikėjimas reikalauja iš žmogaus?
3. Ar Dievo įsakymai visus žmones liečia?

Conn.

I

I

SEIMO TVARKA

2. Ryte 9:45 vai. iškilmin
gas šv. mišios, kurias at
našaus kleb. kun. J. Va-

t

neleistų svetimtaučiams vie-^vąs Pijus XI, birželio 29 d. 1930 
niėipš naudotis tQ$įs malonė- metais įrašė-į-skaitlių šventųjų, 
mis, kurios yra-gaunamos per Kiekvienas amžius randa did- 
Marijos užtarymą. Kaip giedo- vyrius, kurie ne tik noriai ken- 
jimas, f 
maldų kalbėjimas buvo gražus, 
sutartinas.

taip bendras novenos čia viską dėl Kristaus meilės, 
bet kurie su džiaugsmu aukoja 
savo gyvybę, kad tik žmonių 
sielas laimėti Kristui.

PIRMAS PENKTADIENIS —, 
ŠV. TERESĖLĖS DIENA 

Pradedant su šiuo mėn. pir
mais penktadieniais šv. mišios 

' bus atnašaujamos 7 v. ir 8 y. 
ryte. Be to bus aukojamos mi
šios 12 vai. vidurdienį. Paskuti- 

' nios mišios bus atnašaujamos 
] už pasaulinę taiką, atsiteisimui 
ir suraminimui Jėzaus Širdies, 
kuri taip baisiai kenčia šio ka
ro metu. Švč. Sakramentas bus 
išstatytas per visą dieną. Vaka
re 7:30 v. šv. Valanda. Po pa
maldų vakare įvyks šventini
mas šv. Teresėlės rožių. Kun. 
dr. Mendelis žadėjo išaiškinti to 

• naujo sakramentalo reikšmę.

AČIŪ MŪSŲ MAMYTĖMS l 
j Pirmas rudeninis Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų dr-jos susi
rinkimas įvyko sekmadienį po 
pamaldų. Svarstymų nebuvo 
daug. Nutarta paaukoti gėlėms 
Marijos altoriaus papuošimui 
spalių mėn. $15.00, o 40 valandų 
atlaidams didžiojo altoriaus pa
gražinimui $20.00. Taipgi šv. 
mišias nutarta užprašyti per at
laidus.

Kun. Mendelis pap makojo a- 
pie Jėzuitus kankinius, kurie 
buvo indijonų nužudyti New 
Yorko valstybėj ir Kanadoj 300 
metų atgal.

Kun. dr. Mendeliui teko laimė' 1 
, atlikti 8 dienų rekolekcijas rug- 
. piūčio mėn. tėvų 
muose Auriesville, 
gavo progą ne tik susipažinti 
bet ir įsigilinti į istorijas tų' 
drąsių vyrų, kurie panešė žiau
rias kančias nuo beširdžių lau
kinių Amerikos gyventojų. Net 
visus šiurpuliai pakratė kuomet 
išgirdo, kad šv. Jono Brebeuf ir 
šv. Gabrieliaus Lalemant kant
rybė ir drąsa kentėjimuose ant 
tiek sužavėjo jų kraujagerius, 
kad indi jonai išlupo jų širdis ir 
jas suvalgė; taipgi gėrė jų šil
tą kraują tikėdamiesi, kad tai 
darydami jie paveldės tą pačią 
drąsą ir kantrybę. Šv. Izaokui 
Jogues plaukai buvo išpešioti, 
pirštų nagai nutraukti, pirštai 
nukramtyti, galų gale galva su 
kirviu sutaškyta, nupjauta ir 
ant kuolo užmauta, kad kiti mi
sijonieriai bijotų prie to kaimo kaip jie aiškiai 
prisiartinti. Net 8 Jėzuitai buvo trantūrą. Tai yra nuopelnas Se- 
taip nukankinti nuo 1642 metų sutės, L

kytusi į novenos-pamaldas, kad iki 1649 metų, kuriuos šv. Tė-j prievolė.

a) Seimo atidarymas,
b) Sveikinimai ir laiškų 

skaitymas,
c) Vardošaukis atstovų 

su kuopų įgaliojimais,
d) Rinkimas seimo ko

misijų,
e) Skaitymas pereito 

meto seimo protokolo,
f) Skaitymas referato, 

kurį paruoš S. Bugnaitis.
g) Valdybos, kuopų iri 

komisijų raportai.
i) Nauji sumanymai.
k) Rinkimas valdybos.
Kun. J. Padvaiskas, pirm. 

V. Blavackas, rašt.

PRIE ŽIEMINĖS TV ARKOS
Jau ir ruduo. Oras žymiai vė

sesnis. Pereitą sekmadienį grįž
ta prie popietinių pamaldų. 4 v. 
įvyko rožančius ir Stebuklingo 
Medalikėlio novena lietuviškai.
Kun. dr. Mendelis paaiškino sa-

j vaitės įvairias dienas ir jų reik
šmę. Gražus būrys moterų daly-, 
vavo pamaldose. Vyrų tik keli i 
matėsi bažnyčioje. Kun. Mende
lis ragino visus judinti Baltimo- 
rės lietuvius, kad gausiau lan-

SUSITELKIMO DIENA

Jėzuitų na-1 
N. Y„ kur'

Pereitą sekmadienį, mūsų pa 
rapijos sodalietės draug su Švč. 
Sakramento ir šv. Bernardinos 
parapijos moterims ir mergai
tėmis turėjo savo metinę susi
telkimo dieną. Maskevičiūtė Zo
fija, Budelytė Magdalena, Ma- 
žeikiūtė Marijona, Makaraųs-
kaitė Valerija ir kitos stropiai* 
darbavosi, kad mūsų parapija 
būtų atstovaujama net 40 mer
gaičių. Kun. Antanas Dubins- 
kas, dvasios vadas, labai džiau
giasi mūsų sodaliečių pasišven
timu ir dėkoja toms mergai
tėms, kurios dėjo pastangas, 
kad mūsų parapija būtų taip 
gražiai atstovaujama.

ANGELŲ SARGŲ IŠKILMĖ

Mūsų altoriaus tarnai gražiai 
minėjo savo globėjų dieną pe
reitą ketvirtadienį. 8 vai. ryte 
kun. dr. Mendelis atnašavo šv. 
mišias už intencijas vaikučių, 
jų tėvų ir sesučių mokytojų, 
kurios rūpinasi altoriaus tar
nais. Visi berniukai, pasipuošę 
tarnų rūbais ,ne tik išklausė šv. 
Mišias, bet priėmė šv. Komuni
ją. Girdėjau, kad visi kunigai 
rengiasi iškelti altoriaus |fir- 
nams puotą pirmą tinkamą die
ną. Svetimtaučiai, kurie ateina 
mūsų bažnyčion negali atsige
rėti mūsų altoriaus tarnais, 
kaip jie yra gražiai aprengti ir 

atsako minis-

KAS NEPAPRASTO
Sekmadienį. 8 vai. vakare pra

sidės 6 vakarų Aiškinimas Ka- 
i talikų Tikybos. Penki kunigai 
' misijonieriai šv. Pauliaus Apaš
talo dr-jos atvyks iš New Yor- 
ko ir kas vakarą dėstys Katali- 

1 kų Bažnyčios mokslą. Nepapra- 
' stas dalykas bus. kad vienas 
i kunigas darys užmetinėjimus, 
| kurie paprastai yra girdimi ant 
I gatvės prieš Bažnyčią ir tikėji
mą, o kitas misijonierius saky
kloje duos tinkamus atsakymus 
įtuos priekaištus. Tikslas tų 

pamokinimų yra.
mūsų jaunimui ir nekatalikams 
atsilankantiems į mūsų 
nos pamaldas tinkamą trumpą 
išaiškinimą svarbiausių mūsų

r 

tikybos tiesų. Nuo pirmadienio 
iki šeštadieniui bus atnašauja
mos šv. mišios 12 vai. vidurdie
nį už atsivertimą nusidėjėlių ir 
sugrįžimą prie tikro tikėjimo 
atsiskyrėlių.

kad suteikus

nove-

kuriai yra pavesta ta

1942 Metams -- Puikus Naujas

*

automobilis yra pastovus iki pas- 
Apsigynimo reikalams parėdymai 
mažiausio sumažinimo pagrindinio

. DABAR. JSSTATYTĮ..AP2JURLUMU1

SIAIS NEPAPRASTAIS LAIKAIS mes kviečia
me jus apžiūrėti nepaprastą, naują automobili 
— naują jo puikumu, jo patogumais, jame įdėtais 

dviem puikiais 90 arklių jėgos inžinais. 6 cilinde- 
rių ar S.

Pamatykit jį ir jūs tuojaus suprasite, kad jis 
yra naujos mados, kuri pasilaikys per kelis metus. 
Ant žemesnių ir platesnių rėmų, mes išdirbome 
naujas ilgas, žemas, plačias ir moderniškas linijas.

Vidujinis įrengimas visiškai naujas, savistoviai 
ypatingas, priimnus. Puikumas šio Fordo išlaikys 
pirminybę kiekvienoj kompanijoj.

Viduje, šis automobilis yra didelis — platus 
skersai sėdynėmis, ruimingas keliams vieta, kojoms 
vieta, alkūnėms vieta.

Kelionėje šiais metais jūs atrasite “nauju For
dų važiavimą" .žemiai toliau pažengus; jo švelnu-

jo tykumu. ’;p» 
, įlinkis.,. • J :

.žemiai toliau pažengus; jo švelnu- 
tpMtovumu įr įviijiais kitais pato- ‘ į

J V ■ • I * .• i

Vairiavime jū3 patirsite važiavimą lengvesniu, 
negu bent kuomet pirmiau. Vairavimas, greitumo 
pakeitimas, didelių ir patikimų hydrališkų stabdžių 
veikimas, tas viskas padaryta švelniau ir lengviau 
valdomais.

Gerumu šis 
kutinio detalio. 
visi išpildyti be 
ir besitęsiančio Fordo gerumo mechanišku žvilgs
niu. Tūlomis naujomis medžiagomis pakeistos se
nosios medžiagos, paprastai didesnėmis išlaidomis 
mums, bet užtad kiekviena nauja medžiaga /ra ly
giai gera ir net geresnė už senąją.

Jei jūsų šeimai reikalingas naujas automobilis, 
pamatykite ir pavažiuokite šiuo Fordu. Kokiu jis 
yra šiandien ir kokiu jis bus per ištisą eilę metų 
ateityje, mes tikime, kad jus uf savo pinigų? atra
site jį jūsų, (^Italais susisiekimui pastovesnį ir 

1 geresniu, negi -bent kuomet pirmiau.

c
t ■'

LINKSMA ŽINIA
Tik aną dieną teko sužinoti, 

kad Sesutės Kazimierietės ruo
šia Chicagoje šv. mišioms kny
gelę lietuviškai, kurią vaikučiai 
ir žmonės naudos per vaikučių 
mišias ir aktyviai dalyvaus šv. 
mišių aukoje, atsakydami kuni
gui ir sekdami kitas mišių mal
das. Lauksim su dideliu įdomu
mu to bandymo pasekmių. Be 
abejo toksai dalyvavimas šv. 
mišiose turėtų žymiai pagelbė
ti šv. mišių įvertinimą.

Pereitą sekmadienį ne tik gra
žiai vaikučiai giedojo per savo 
mišias, bet pamokslo metu vi
sus bažnyčioje įdomino išvar
dydami įvairias bažnyčioje e- 
sančias stovylas kurių yra virš 
50. Negalima atsidžiaugti rū
pesniu ir darbštumu mūsų ge
rųjų sesučių. Kazimieriečių.

VIEŠNIOS VILOJE
Pereitą sekmadienį. Alekas 

Terasavičius nuvežė į Juozapo 
Marijos Vilą. Newtown, Penna. 
ponią Ivoškienę ir dvi Sesutes. 
Labai džiaugiasi įspūdžiais. Nu
sistebėjo radusios net 27 lietu
vaites kuklioje Vilos mokyklo
je. Sesutės pasirodė labai vai
šingos. Ne tik ką gražiai priė
mė, bet dar davė “lauktuvių” 
parvežti į Baltimorę. Baltimo- 
rietė Alicija Adomaitytė labai 

i nudžiugo pamačiusi ką nors iš 
savo miesto. Labai patenkinta 
ir prašė ponios Ivoškienės pa
dėkoti poniai Adomaitienei, jos 
mamytei, už jos gerumą, kad 
jai leidžia siekti aukštesnio 
mokslo tokiose maloniose ap
linkybėse.

i

, Remkite tuos profesio- 
'nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

602 Washington Blvd.
...

■

BALTIMORE, Md.
Telephone Plaza 8595 
Lhnotinai dėl W reikalų.



v •

I

ku-

$v. Kazimiero Parapija
Tėvelis J. Skalandis, kuris va

dovauja vaikučių katekizacijai, 
ketvirtadieniais, 4:00 vai., duo
da pamokas vidurinių mokyklų 
mokiniams.

Pamokslą pasakys kun. J. Ba- 
kanas iš Worcester, Mass. Tuo 
ir užsibaigs 40 valandų atlai
dai.

I
)

nedaugiausia. Tikimasi, kad ki
tu du vakaru susirinks skaitlin- 
giau. Aušrelė.

LAWREHCE, MASS.

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Parapijos rekolekcijos, 
rioms vadovauja pranciškonas 
tėvas Justinas Vaškys, lanko
mos labai skaitlingai. Baigsis 
šv. Pranciškaus Asižiečio para
pijos globėjo dieną, spalių 4.

Rugsėjo 30 d. atlankė mūsų 
Tretininkus tėvas Thomas 
Grossmanas, provincijos Vizi
tatorius ir jis suteikė daug gra
žių patarimų. Džiaugėsi, kad 
penktame penktmetiniame 
Pranciškonų kongrese, kuris į- 
vyks spalių 11, 12, 13 dd. Pitts- 
burgh, Pa., iš mūsų kolonijos 
dalyvaus penki atstovai.

r

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., Ti
kėjimo Platinimo Centro, buvo 
rodoma krutamieji paveikslai iš 
misijų kraštų. Taip pat dar at
vykus su paveikslais spalių 19 
ir 26 dd. Žmonėms paveikslai 
patiko. Vietoj įžangos turėta 
rinkliavėlė. Tik žmonių buvo

; William J. Chlsholm
| . GRABORIUS ![

i "Asmeniškas Patarnavimas" ji

: 331 Smith St, J;
PROVIDENCE, R. L ! Į

Telephone: J1
Į Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 '

/

-

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main SL, Webster, Mass.

WARD —6 J
Councillor '[
“EDDIE” ;!

COUSENS

Kur tu būsi, iur tu gyven
si, visuomet žinok, kad tu 
esi lietuvis ir katalikas.” 
Vladas tuos motinėlės žo
džius ir po šiai dienai tebe
laiko giliai širdyje. Jis yra 
katalikas ir lietuvis. Savo 
šeimynėlę taip pat išauk
lėjo katalikiškai ir lietu
viškai. Visi kalba gražiai 
lietuviškai, dalyvauja įvai-j 
riuose parengimuose, pri
klauso prie lietuviškų ka-j 
talikiškų organizacijų.

p. Vladas Paulauskas y-j 
ra blaivus ir rimtas veikė
jas. Parapijose ir organi-i 

j zacijose daug darbavosi ir 
i tebesidarbuoja. Yra ilga- 
I mėtis LDS narys. LDS Sei-Į 
mas už nuopelnus organi-j 
zacijai pakėlė jį Garbės' 
Nariu.

Nuo 1925 m. gyvena Lo-j 
;well, Mass., kur turi sal
džių gėrimų (tonikoj ir 
valgomųjų produktų biz
nius.

p. Vladas Paulauskas bu
vo šių metų LDS Seimo

NORWOOD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Penktadienį, spalių 3 d., Šv.

Pamokslą sakys 
? š Lavvrence, 

i» klausymas

p. Vladas Paulauskas, 
LDS Garbės Narys ir buvęs' 
Centro Pirmininkas, šių vedėju, 
metų seime išrinktas į 
LDS Propagandos Komisi
ją

Vladas Paulauskas gimė; 
birželio 27 d., 1896 m. iš
tėvų Izidorio ir Teodoros Jurgio lietuvių parapijos prasi- 
(Raubaitytės) Paulauskų, dės 40 Valandų atlaidai. Prasi- 
Tarbučių dvare, Nemakš- dės 8 vai. rytą giedotomis šv. 
čių par. Būdamas dvaro mišiomis. Per visą dieną bus 
darbininko sūnus, jis ture- įstatytas švč. Sakramentas vie- 
jo progą pažinti tuo laiku šam pagarbinimui.
aukštųjų Lietuvos dvari- 7:30 vai. vakare bus mišparai, 
ninku ir darbinink ; gyve- pamokslas ir palaiminim is švč. 
nimą. Sakramentu.

Liepos 4 d., 1913 m. p. kun. J. Skalandis 
Vladas Paulauskas atvyko Mass. Po pamaldi 
į Ameriką. Pirmiausia ap- išpažinčių, 
sigyveno Cambridge, Mas- šeštadienį, spalių 4 d., 7:15 
sachusetts. Gavęs darbą, vai. rytą Švč. Sakramento iš- 
jis pradėjo svajoti apie statymas. 8 vai. giedotos šv. mi- 
gyvenimo draugę.
18 d., 1914 m. apsivedė su 
p. Barbora Antanavičiūte bus. 
iŠ So. Bostono, Šv. Petro 7:30 vai. vakare mišparai, 
lietuvių parapijoj. Mote- mokslas, palaiminimas Švč. 
rystės Sakramentą šutei- kramentu. 
kė tuo laikinis So.
no lietuvių par.
a. a. kun. Tarnas Žilinskas, išpažinčių.

pp. VI. Paulauskai išau- Sekmadienį, spalių 5 d. užsi- 
gino du sūnų ir dvi duktė- baigs 40 valandų atlaidai. 7:15 
vis.

p. VI. Paulauskui išva- kramentas.
žiuojant iš Lietuvos, jo šv. mišios įvyks 8 vai. ir 10:- 
motinėlė pakartotinai pa- 30 vai. rytą.
sakė: “Sūneli Vladai, jau- 7:30 vai. vakare iškilmingi 
nas išvažiuoji į Ameriką, mišparai, pamokslas, procesija.

Spalių šios.
Tą dieną vaikams pamokų ne-

v •

Pereitą mėnesį I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, skel
bė didelį August Sale. Šiuo dideliu išpardavimu daugelis Naujosios Anglijos mo
terų ir merginų pasinaudojo — įsigijo nebrangiai ir geromis sąlygomis naujausios 
mados kailinius, bet taip-gi dėlei susidėjusių tam tikrų aplinkybių, daugelis moterų 
ir merginų negalėjo atvykti į mūsų krautuvę ir pasinaudoti nupigintomis kaino-* 
mis. Kad patenkinus visas klijantes, I. J. Fox kompanija nutarė leisti savo atsto
vą Bernardą Koraitį aplankyti lietuvių kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu, 
100 mylių Bostono apylinkėje, kad patenkinus tas ponias ir paneles, kurios negali 
atvykti į Bostoną. Taigi, kurios norite įsigyti kailinius ateinančiai žiemai, rašyki
te p. Bernardui Koraičiui laišką ar atvirutę, užsikviečiant jį į savo namus su dide
liu kailinių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis yra pasirengės maloniai jums patar
nauti. Nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius ar ne, p. Koraitis už atvažiavimą nie
ko neskaitys. Taigi, pasi
naudokite šia proga, nes p. 
Koraitis važinės į koloni
jas tik dvi savaites.

Kailinius galėsite įsigy
ti su mažu įmokėjimu, o li
kusį balansą mokėti leng
vomis mėnesinėmis mokes- 
timis.

411 WASHINGTON STREET
Boston, Mass

Ketvirto skyriaus (Word 4)
Bancroft viešbutis dabar yra vienas «eraa lietuvis’ Sv- Kaz" 
remontuojamas, tad vieta bus:miero parapijietis,
puikiai papuošta ir kaip tik tiks MotieJus Vaitekaitis,, yra nomi- 
šokiams kokius Vyčiai dabar nuotas > miesto Tarybą- Jis yra 
rengia. Worcester lietuviams labai ge-

, rai žinomas: jaunas, vedęs, au- Isrmktas komitetas, vadovau- . , .... , .į. . . gina du vaikučiu, priklauso prie ijant Pranui Reiniui, stropiai ® , . .. ’Vyčių kuopos, baigęs parapijos dirba ir deda visas pastangas. ,. ...
kad šokiai pavyktų. Sudaryti _. . . . , , , ' Likęs našlaitis buvo įsaukle-planai aiškiai nurodo, kad sis .................. ~ . .. , . ■ tas ir įsmokslintas ponų Gngai-parengimas bus dar gražesnis.,.
ir didesnis už buvusį. Bilietai C1^' . _ ....

.< . Visi turėtume paremti si jau-greitai yra parduodami ir dau- , .. . ._ . . _ , . , ną, gabų vyrą lietuvi ir atiduo-gumas Lietuvių profesionalų,! . , , ... _, . . . i. , .. kime savo balsus uz jj spalių 7.biznierių ir kitų žada būti Vyčių _.......................... .....! Lietuviai, visi uz vieną, vie- patronais šiame parengime. , .
rr, . . ... x nas uz VISUS.Tarpe patronų yra ir Worceste- „ , „ .

. I Vaclovas Borisas.no Mayoras.
Ko visi Vyčiai-Vytės trokšta,

tai matyti visus Vyčių tėvus šo- 
Vyčiai nenori vieni 

su tėvais, 
x. - ----o------  -------- kad, kur

Programą pradėjo p. Adomai- Petras Trunca ir > Kavalieriai tik tėvai rems ir dalyvaus jau- 
tienė. Programos vedėju buvo p.1 kurių muzika 5™ taip mylima nimo parengimuose, f - ; ’

< A——----------— ----- --------- “ - ““
A. F. Kneižy^. įtarpe ‘

Baigiant programą, kalbėjo 
to vakaro kaltininkė, p. Kasau- 
skienė. .
kalbėjo ir dėkojo visiems ir vi- . .. ,, . ....J J Avė. Valdyba kviečia visas na-
soms už sveikinimus, linkėji- . ,J res dalyvauti, 
mus ir dovanas. Dėkojo visos ________
šeimos vardu. Kun. A. Baltru-! Sekmadienį, rūgs. 28 d. pas p. įa artistė M. Čižauskienė. 
šiūnui sukalbėjus maldą, užsi- Versiacką, 
baigė programa.

Aušros Vartų Parapija
Sekmadienį, rugsėjo 28 d. Šv. 

Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje įvyko šauni pramogėlė 
su užkandžiais pp. Kasauskus 
pagerbti, jų 15 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. Da
lyvavo nemažai žmonių. Pra
mogą suruošė ALRK Federaci
jos 10 skyrius. Gražias sveiki
nimų ir linkėjimų kalbas pasa
kė šie: pp. K. Žukienė ir K. 
Morkūnienė iš Worcester; p. B. 
Jakutis iš Cambridge; p. Rusie
nė, p. Trečiokas, p. Pažasis iš 
Dorchester; * p. Zaikis iš So.
Bostono pp. J. Versiackas, p. Visi tuojaus turės progos iš- 
Šargalis, p. Misevičienė, 
A. Šlapelis, V .J. Kudirka, p.

■A
Dalalienė, p.-.f

pa- 
Sa- 

Pamokslą pasakys 
Bosto- kun. K. Jenkus iš So. Boston,

klebonas Mass. Po pamaldų klausymas

vai. rytą bus išstatytas Švč. Sa-

KUR PIRKTI?

- Žiūrėk, Joneli! Tas General Electric radio tai 
mano silpnybe... Užeikime šiandien į Darbinin
kas Electrical Supply krautuvę ir jį užsisakyki- 

Iš tikrųjų, Maryte, bus dar romantiškiau... 
Užsisakykime.
me.

4 .

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay

I * T> v • 1 » . • J v- • ■; » * < "

M -■

South Boston,Mass. ?,
■» ,, , ■ •Vir.T rž=

■ -- -r. f *
/___________

p p

Pora metų atgal Aušros Var
tų parapijos Vyčiai 116-ta kuo
pa surengė didelius šokius di
džiausiame Worcesterio viešbu
tyje. Visi, netik iš Worcesterio, 
bet iš kitų apylinkių Vyčiai- 
Vytės ir suaugusieji, praleido 
linksmai laiką. Džiaugėsi daly
vavę tame parengime ir sveiki
no komitetą už tokį gražų pa
rengimą. Tada visi atsilan
kiusieji žadėjo ir ateityje daly
vauti panašiuose Vyčių 116-tos 
kuopos parengimuose.

i

l

pildyti tuos pažadėjimus, nes 
spalių 24-tą dieną, Bancroft 

Adomaitienė, viešbutyje Vyčiai vėl rengia to-
Norwoodiečiai; kun. A. Baltru- šokius. Šokiai tęsis nuo de- kiuose. 
šiūnas iš Cambridge, ir vietinis vintos ligi pirmos valandos, džiaugtis, bet sykiu 
klebonas kun. S. P. Kneižis. Į Gros gerai žinomas Lietuvos, nes gerai supranta, 

Trn

muz.

ten jauni-
svetimtaučių grupių... mui toji parama ir dalyvavimas

suteiks neapsakomo džiaugsmo
nesinis susirinkimas įvyks pir- ir naujos energijos dirbti to. 

Ji ^Tatai ^susijaudinus SpaUų 6 * pa‘ Haus “Dievui ir Tėvynei”.
_ ...- raPJJOS svetainėje, St. James Auksas ir Sidabras.Auksas ir Sidabras.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Rugsėjo 27 d. pp. Jozavytai 
minėjo savo 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Teko sužino
ti, kad pp. Jozavytų giminės ir 
prieteliai suruošė vakarienę jų
jų pagerbimui lietuvių svetai
nėje.

gyv. St. Joseph' 
Avė., lankėsi iš Nashua, N. H. 
pp. Stasiuliai ir Mitchell. Taip
gi lankėsi ir pas pp. Kneižius.

“SHOWER”

Šiomis dienomis pp. Perekš
lių namuose giminės ir draugės 
suruošė “shower” p. Julią Ka- 
ziulytę pagerbti. Dalyvavo ne
mažai moterų ir merginų. Svei
kino p. Kaziulytę ir linkėjo su
kurti gražų vedybinį gyvenimą, 
p. J. Kaziulytė ištekės už p. Jo
no Perekšlio spalių 12 d. Jung
tuvės įvyks Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

pp. adv. B. ir E. Sykes na
muose, 125 Bond St., kaip tik- 

I ra ligoninė. Sveiksta iš ligoni
nės sugrįžus po sunkios opera
cijos p. Raudeliūnienė, ponios 
Sykes mamytė, ir taip pat ser
ga vyriausias sūnus. Linkime 
ligoniams sveikatos, o pp. Sy-, 

I kės ir pp. Raudeliūnam reiškia
me užuojautą.

Rugsėjo 23 d., gimtadienio 
proga, buvo iškilmingai pagerb- 

, Jos 
garbei sudainuota keletą dai
nelių ir Ilgiausių Metų. Buvo 
apdovanota gražiausiomis rožė-į 
mis ir dovanėlėmis. Rengėjos 
buvo jos draugės. Arbatėlėje 
dalyvavo apie 200 moterų.

Ponia M. Čižauskienė yra vi-Į 
siems gerai pažįstama ir nuo-: 
širdi lietuvių visuomenės veikė
ja, garsi dainininkė.

| Sveikindami ponią M. Čižaus- 
kienę ,linkime jai sulaukti dar 
daug gimtadienių.

Adv. Povilas Sykes, gyv. 
Sharon, Mass., penktadienį iš
vyksta Nova Scotia praleisti a- 
tostogas, kur tikisi pagauti di
delę žuvį. Adv. Sykes turi būti 
nori “subytyti” Dr. Juozą An
tanėlį.

Rugsėjo 25 d. pp. Glebų (p. 
A. Versiackaitės giminaičių, 
gyv. Pleasant St.) namuose gi
minės ir draugės suruošė “sho- 
wer” į 

Dalyvavo daug žmonių. Sveiki
no p. Verseckaitę, linkėjo jai 
daug laimės ištekėjus ir ją ap
dovanojo brangiomis dovano
mis.

p. A .Versiackaitė ištekės už 
p. S. Simanavičiaus (Simms), 
gyv. Providence, R. I., spalių 
19 d. Jungtuvės įvyks Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje.

.r
Moterų Sąjungos 27 kp. mė-

i

p. Emilija Ceikiūtė, Lietuvių 
Katalikų Susivienymo 81 kuo
pos raštininkė ir M. S. kuopos 
narė praleidžia keletą dienų 
New Yorke. Linkime pailsėti irir arauges suruose sno- New Yorke. Linkime pail 

p. Versiackaitę pagerbti.; laimingai grįžti į namus.

Pereitą šešetadienį ir sekma
dienį L. Vyčių N. A. apskričio 
atstovai ir nariai tikrai links
mai ir naudingai praleido laiką 
Norwoode. šeštadienį turėjo 
“good time” šokiuose ,o sekma
dienį posėdžiavo. Po posėdžių 
turėjo užkandžius ir pasilinks- 
mifaimą. Norvoodiečiai Vyčiai 
ti^ysi nuoširdžiai,, visus prėinč 
ir pavaišino. CSN.ir pavaišino.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevtera, 
16 Winfield SL. So. Boston. Maas.

Prot. Rast. Jonas Glineckla, 
S Thomas Pk., So. Boston. Mm

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

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

Maršalka. Jonas Zalkis.
7 Wlnfleld SL, So. Boston. Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 4W

Reiki
Providence, R. I. lietuvių 

bažnyčiai tuojaus reika
lingas vargonininkas, ge
rai suprantąs bažnytinę ir 
lietuvių klasinę muziką, 
bei sugebąs tinkamai mo
kyti ir vesti chorą.

Dėl sąlygų kreiptis pas 
Kun. J. Vaitekūną.

350 Smith St. 
Providence, R. I.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

62b E. 8th St.. So. Boston. Masa 
TeL So Boston 1298 

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa. 

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

Tel. Parkway 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė.

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

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

Fiaaia draugijos reikalais kreipkitės 
M* raSNnhtire

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtaą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuri, 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
Wiial. patarnauja. Nuftją | bllą kurtą krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
viatMe “Dartstnlnke”
—x------

Portfas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
TeJąRhppe COLumbia 6702

39 SAfVIN HTLL AVENUE,
DORCHESTER. MASS.

■iG T:-1* PerMns Market
P. BsitrušlOnas Ir p. Kilnos, Sav. 
7S3 Broa«Jway, Tą!. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I
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[vietinės žinios I------ —--------
ŽINUTES

• Rūgs. 27 d., Jurgis Giedrai
tis apsivedė su Virginija Kne- 
zauskyte.

• Spalių 1 d., 7:30 v. v., po 
sodalicijos ir Rožančiaus pamal
dų kun. Pijus Ragažinskas, iš 
Brazilijos pradėjo vesti Treti
ninkams metines rekolekcijas. 
Prieš tai jis buvo pasakęs pa
mokslą, Cambridge.

• Misijos, Šv. Petro par. baž
nyčioje, prasidės spalių 6 d., ir 
tęsis iki spalių 26 d. Moterims 
ir merginoms misijos spalių 6 
d.—12 d., vyrams ir vaikinams, 
13 d.—19 d., nemokantiems lie
tuviškai, 20 d. — 26 d., bernai
čiams ir mergaitėms: 21 —25 d.

• Rūgs. 29 d. mirė, miesto li
goninėje, Antanas Leikus, 43 
metų, gyv. 105 W. 6th St. Gimęs 
ir augęs Bostone. Paliko motiną 
Marcijoną ir seserį. Palaidotas,? 
spalių 1 d., 9 v. r., iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, šv. Mykolo ka
puose.

Praleiskime Pusdienį 
Kolegijos

Dėl

V

gos atlankyti ir pamatyti tą pa
garsėjusią mokslo įstaigą. Ten VALDYBA__
^usiUksi SU lietuviais jėzU1‘ Dr. J. Antanėlis, pirm.,

I A. Zaveckas, vice-pirm 
P. Kupraitis, sekr. 
R. Glineckaitė, sekr., 
F. Tuleikis, ižd., 
A. Daukantas, vyr. šeimininkas.

PUBLIKACIJOS —
A. F. Kneižys, 
A. Daukantas, 
Dr. A. L .Kapochy, 
Pr. Razvadauskas, 
Al. Ivaška, 
J. Kumpa.

PRIĖMIMO — 
lietuviai, Dr. E. Valeckas, 

p. p., turi Dr. P. Luzeckaitė,

Darius Court Dedikavimas nas Minkus aukuoja laiką savo 
radio programoje. Komitetas 
jiems labai dėkingas.

Dabar lieka laukti tiktai gra
žaus oro sekmadienį ir visiems 
lietuviams nepatingėti šiose iš
kilmėse dalyvauti. Komitetas.

Sekmadienį, spalių 5 d. įvyks 
visų lietuvių organizacijų iškil
mingas paradas ir dedikavimas 

i Darius Court. Paradas prasidės 
lygiai 1:30 vai. po pietų nuo 
Stepono Dariaus Posto namų, 
C Street, arti West Broadvvay, 
maršuos West Broaduay iki 
Dorchester Street, iki Chd Colo- 
ny Boulevard, Jki Darius Court, 
kur įvyks dedikavimo cerem >ni- 

? jos.
Vyriausiu parado vadu, — 

Chief Marshall išrinktas Dakta
ras Antanas L. Kapočius. Se
kančios organizacijos yra pa- 
reiškusios Komitetui, kad jos 
parade dalyvaus in corpore, — 
Amerikos Legijono Stepono Da
riaus Postas, Moterų Auxiliary 
ir Benas; Lietuvos Vyčių kuo
pa, Piliečių klubas; D. L. K. 
Kęstučio Draugija; Šv. Kaži- 
miero Draugija; Balso Draugi
ja; Sandaros Moterų Klubas; 
Ponios Ivaškienės vaikučių gru
pė; SLA 359 kuopa; ir daug ki
tų organizacijų, kurios nesus
pėjo Komitetui pranešti.

Kadangi iš apie 25 organiza
cijų, kurios yra nutarusios pa
rade dalyvauti visos nesuspėjo 
pranešti visiems savo nariams, 
todėl Komitetas prašo, kad visi 
lietuviai, kurie priklauso prie 
bet kurios organizacijos, kad 

. atvyktų sekmadienį, nevėliau 
pirmos valandos po pietų prie 

1

S. L. ŠV. KAZIRIERO 
D-JOS NARIŲ ŽINIAI

Draugijos įvykusiame susirin
kime, rugsėjo 28 d., š. m., vien- 
bailsiai nutarta dalyvauti Ema
lių 5 d., 1 vai. p. p. “Darius 
Court” dedikacijos iškilmėse.

Pildydamas draugijos nutari
mą, prašau visus narius susi
rinkti sekmadienį, 1 vai. p. p., į 
A. L. Dariaus posto salę, 265 C 
St., So. Boston, Mass. Ten susi
tvarkę “in corpore” maršuosi- 
me į iškilmių vietą, prašau atsi
nešti ir draugijos 
kardą”.

Iki pasimatymo 
spalių 5 d. 1 vai. 
posto salėj 265 C Št., So. Bos
ton, Mass. A. P. Neviera,

D-jos sekretorius.

tais klierikais.
Jos apylinkės taip pat yra 

puikios. B. C. yra stebėtinai 
gražioje vietoje, kalnelio paki
lumoje, prie vandens. Tai vienas 
iš gražiausių Bostono ir Newto- 
no priemiesčių. Vien nar-ų ar- 
kitektūros yra ko pamatyti.

Žaidimų vieta — Stadium y- 
ra erdva, graži ir įspūdinga, 
primena Romos ir Atėnos spor
tininkų rungtynes, 
netoli Jack Sharkey 

įjos.
Naujos Anglijos 

spalių 4 d., 2:30 v. 
gražią progą turėti tikrą susi- O. Pečiulienė, 
važiavimą bei pikniką — pada- H. Taruškaitė, 
ryti lietuvišką pramogą. I Dr. J. Landžius,

Dideliu atsilankymu jie gar-'O. Ivaškienė. 
sintų lietuvius, lietuvių kolegi-!

i ją ir ją tinkamai paremtų fi
nansiškai.

Dar dėl lietuvių kolegijos. — 
Norėdami praktiškai lietuvybę Dr. Al. Kiburis, 
remti, būrys kolegijos prieteliy, P- Grendelytė, 
rengia Marianapolio kolegijos 
Foatball rateliui pagerbtųves. 
Tuoj po žaidimo su B. C., mū
siškiai su draugais automobusu 
atvyks į National Hali, 1 Natio
nal St., prie Dorchester St., So. 
Boston, Mass. Ten mūsų kole
gijos sportininkams ir jų drau
gams yra rengiama vakarienė 
su programa. Vakarienė prasi
dės 6 valandą, šokiai 8 valandą.

Į šį parengimą yra laukiama 
apie 100 svečių. Jiems kainuos 
50c. Tikietus reikia įsigyti iš 
anksto. Galima pirkti “Darbi
ninke”, pas M. Kilmonytę, A. 
Majauskaitę, pas ponias Vasy- 
lienę, Šmigelskienę, Matejaškie- 
nę, Brazauskienę, Jakimavičie
nę, Jeskevičienę, Marksienę ir 
TT. Marijonų Rėmėjus.

Ponai Jonas ir Veronika Ke- 
reišiai, W. Bridgewater, Mass. 
aukavo šiam studentų baliui ka
lakutą ir daržovių. Aukavo ka
lakutą N. N., ir kiti aukuoja į- 
vairių produktų.

Ji randasi 
residenci-

2:30 
kole-

Karaliaus- Karalienės 
Karalaičio - Karalaitės 
Rinkimų —

Adv. A. Jankauskas, 
A. Peldžius,

M. Juškienę, 
O. Siaurienė, 
M. Kilmonytė, 
St. Griganavičius.

KVIETIMŲ —
M. Karbauskas. 
Adv. J. Grigalus, 
A. Barauskas, 
A. Grabijoiaūtė, 
Dr. Plekavičius.

TIKIETŲ PLATINIMO —
Vincas Valatka, 
Antanas Zaveckas, 
Jonas Kumpa, 
Antanas Daukantas, 
Antanas F.Kneižys, 
Pranas Tuieiki*, 
Ona Siaurienė, 
Barbora Gailiūnienė, 
Julius Siauris, 
Augustas Sanda, 
Kva Kuderauskienė, 
Marijona Kilmonytė, 
Stasys Griganavičius, 
Julija Puodelienė, 
Petras Kupraitis, 
Regina Glineckytė, 
Adomas Barauskas, 
Vladas Paulauskas.

Arnąidas Piiavokas, 
sūnus įžymių So. Bostono 

i biznierių Kazimiero ir Mo
nikos Pliavokų, turinčių 
duonkepyklą, 131 C St., 
So. Bostone. Jaunasis Ar- 
naldas priklauso p-nios O- 
nos Ivaškienčs jaunųjų 
grupei ir yra gabus sceno
je vaidintojas. Jo kandida
tūra su 100 balsų yra pa
statyta į karalaičius. “Rin
kimai” įvyks ‘Darbininko’ 
metiniame baliuje, šio mė
nesio 25 d., Eikš Ballroom, 

! 8 Magazine St., Cambrid
ge, Mass.

I

•9

Mum Auksini Jubiliejų

ženklą “kų-

sekmadienį 
p. p. Dariaus

Šeštadienį, spalių 4 d., 
v. p.p., Amerikos lietuvių 
gija, iš Thompson, Conn., žais 
futbolę su garsia Tėvų Jėzuitų 
Boston College, Ghestnut Hill, 
Mass., prie Lake St., Brighton, 
Mass.

Toji Bostono mokykla yra la
bai graži ir didelė, šeštadienį, 
kiekvienas lietuvis, turės pro-

• So. Bostono lietuviai jau 
stipriai pradėjo ruoštis prie 
miesto valdininkų rinkimų. Rin
kimais susidomėjimas yra gana 
didelis.

Populiarištasno Kontestu 
Didelis Susidomėjimas
Kaip jau visiems yra ži

noma, šeštadienį, spalių 25 
i d., Eikš Ballroom, 8 Maga-

DAKTARAI
•v .O

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
r

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

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6-r8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist -Chiropodist 

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL Kirkland 7119

Pauline Luiackas, MD. 
(Lietuvė gydytoj a), 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

—

Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakomis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 
Seredomis:— a

Nu* 9 ryte JH 12 vaL diena.

• Senų “Darbininko” skaity
tojų ir rėmėjų — pp. Skudrių, zįne Cambridge, Mass. 
spalių 6 d., 7:30 vai. vakare, jyykg “Darbininko” meti- 
“Darbininko” salėje įvyks Auk- nįg . šokiai. Šiame
sinio Jubiliejaus — 50 metų ve- baliuje bus populiarišku- 
dybinio gyvenimo 
bankietas.

• Ateinančią savaitę iš spau
dos išeis labai įdomi brošiūra— 
“Mūsų Kryžiaus Keliai”, kurios 
autorium yrą didelis patrijotas 
J. K. Tautmyla. Brošiūrą galite 
gauti “Darbininke”.

LANKĖSI

—
pp. Jonas ir Veronika Skud-( 

riai, gyv. So. Bostone, šeštadie 
nį, spalių 4 d. minės 
metų vedybinio 6 
kaktį.

Tą dieną pp. Skudriai užpra-l 
šė šv. mišias savo intencijai Šv.Į I 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, 8 vai. rytą.

Giminės ir prieteliai. pp. Sku- 
, drius pagerbti, ruošia šaunų 

bankietą “Darbininko” svetai
nėje, 6 vai. vakare.

pp. Skudriai išaugino vieną 
dukterį ir du sūnų. Priklauso 
prie Šv. Petro lietuvių parapi
jos ir jos draugijų ir yra daug 
pasidarbavę.

Linkime pp. Skudriam su
laukti deimontinio jubiliejaus.

Rap.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4thSt.,
SO. BOSTON, MASS-

• Advokatas Jonas Grigalus 
ir jo žmona Cecilija vakar mi
nėjo savo dviejų metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

• Iš Lawrence žada atvykti į 
“Darbininko” metinius šokius 
daug jaunimo. Ruošiasi choras, 
sodalietės ir Vyčiai.

• Teko nugirsti, kad neužilgo 
užvirsime kankliuojant lietuviš
komis kanklėmis p-nią O. Ivąš- 
kienę.

• Antradienį, “Darbininke” 
lankėsi kun. J. Švagždys, LDS 
Centro pirm., kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro vice-pirmininkas ir 
pranciškonas Tėvas Justinas 
Vaškys.

i

Trečiadienį, spalių 3 d. lankė
si kun. P. Ragažinskas, Brazili
jos lietuvių par. klebonas. Kun. 
P. Ragažinskas yra nuoširdus 
“Darbininko” bendradarbis.

CHORAS VEIKIĄ

savo 50
gyvenimo su- Stepono Dariaus Posto namų 

ant kampo S ir Athens Streets, 
į kur paradas išsirikiuos.

Dedikacijos programa bus se
kanti: įžanginę kalbą pasakys 
Stepono Dariaus Posto Koman- 
deris, Jonas J. Romanas, kuris 

i perstatys ceremonijų vedėju, 
advokatą Joną Grigalių. Kun. 
K. Jenkus. kuris atstovaus kle- 

j boną kun. P. Virmauskį, 
į dėl nesveikatos negalės 
'jvauti, atkalbės maldą. 

John A. Breeną Housing 
nistracijos 
liam Foley, 
prokuroras: 
Konsulas, 
Šalna; Kongresmonas John W. 
McCormack; 
Saltanstall; 
kun. dr. K. Urbonavičius; 
chard F. Cunningham, 
chusetts 
Legijono Komanderis. 
cijos kalba Bostono miesto Ma
yoras. Maurice J. Tobin.

Uždėjimas vainikų, vienas nuo 
Stepono Dariaus Posto, kurį 
uždės vienas iš Posto organiza
torių, James Smigias ir vieną 
nuo Moterų Auxiliary, būtent. 
Moterų Auxiliary pirmininkė 
p-nia Mary Winchus. Pagarbos 

: šūviai. Amerikos ir Lietuvos 
himnai, kuriuos sugros Stepono 

j Dariaus Posto Benas. Kalbų 
j protarpiais benas sugros keletą 
i muzikos kūrinių.

Po dedikacijos ceremonijų vi
si dalyviai yra kviečiami grįžti 
į Stepono Dariaus Posto namus, 
kur įvyks bankietas ir vaišės. 

Į Bankieto bilietas bus vienas do- 
i leris. Vaišės bus nemokamos, 
i Po bankieto ir vaišių bus šo- 
I kiai iki 10 vai. vakaro.

Padengimui išlaidų šių iškil- 
i mių mūsų biznieriai ir profesio- 
i naiai aukavo sekančiai: — Lie
tuvių Piliečių Klubas $25.00, 
Pranas Gerulskis $10.00, p-nas 
Strigūnas $10.00, klebonas kun. 
P. Virmauskis, Jonas Grigalus, 
Pranas Razvadauskas, Dakta
ras Antanas Kapočius ir p. 

j Blinstrubas po $5.00, S. Nau- 
' džiūnas ir Jurgis Stukas, Dak
taras Pašakamis po $2.00, Po
nas Sharkun $1.00. Aukuoto- 
jams Komitetas nuoširdžiai dė-' 
kuoja. Apart virš minėtų, p. 
Antanas Kneižys, Darbininko 
Radio pusvalandžio vedėjas au
koja laiką savo programoje dėl 
šių iškilmių. Lygiai ir p. Stepo-

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

minėjimo mo kontestas — bus rinki- 
jmai karaliaus, karalienės, 
karalaičio ir karaitės.

Eva Paulauskaitė iš Lo
veli, Mass. rašo rinkimų 
kompanijos pirmininkui 
Dr. Alb. Kiburiui: “Paste
bėjau ‘Darbininke’, kad 
metiniame ‘Darbininko’ 
baliuje bus renkama kara
liška šeima, aš norėčiau 
išrinktai karalaitei suteik
ti dovaną — duoti perma- 
nent wave vertės $10.00”.
IŠ tikrųjų, tai graži dova- PARSIDUODA 3-jų šeimynų 
na. ; namas po keturis kambarius su

visais inprumentais. Namas 
randasi 233 W. 5th St. So. Bos
tone. Atsišaukite: J. Mikėnas, 
80 Harborview St., Dorchester, 
Mass. (26-3)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
J

Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras, praėjus vasaros 
numams, vėl pradėjo 
žiemos parengimams, 
taip pat nutarė turėti 

j kuriame nors Bostono viešbuty- ■ 
je. Manoma, kad šokiai įvyks a-J 
pie lapkričio 1 d. Gros geriau
sias orkestras. Seni ir jauni tu
rės tikriausią “good time” laike 
šių šokių.

Taip pat kviečiama visi būti
nai dalyvauti Dariaus Court 
dedikacijos iškilmėse, naujame 
namų projekte. A.P.

Turime pastebėti, kad 
p-lė Eva Paulauskaitė yra 
Vlado ir Barboros Paulau
skų, įžymių biznierių ir 
veikėjų duktė. P-nas V. 
Paulauskas turi tonikinę 
ir valgomų daiktų krautu- 

Tąipgi jis yra LDS

KancMat^ Sąrašas Ir Balsai (Karališkos Šeimos Nartas—
Štai pirmieji pasiūlyti kandidatai:

Vardas, Pavardė, Miestas, Valstybė
Į KARALIUS

Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. ...
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass..........
Stasys Barusevičius, So. Boston, Mass. .

Į KARALIENES
Julija Puodelienė, So. Boston, Mass......
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass. ...

Į KARALAIČIUS
Algimantas Ivaška, So. Boston, Mass.......
Antanas B. Kučas, So. Ęoston, Mass............

q KARALAITES
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass..........
Adelė Masiulytė, So. Boston, Mass......... .
Agnietė MashūĮlauskaitė, Brockton, Mass.
Marytė Kilmonių.tė, South Boston, Mass. .

Kitų balsų Raičius tilps sekančiuo
se nūtteriuose.

malo- 
ruoštis 
Choras 
J°kius.įvę. .

j Centro valdybos narys. Gi i 
p-lė Eva yra baigusi plau
kų garbeniavimo kursus ir 
turi užsidėjusi nuosavą 
biznį vardu — Eva Paul’s; 
Beąuticians, 143 E. Merri-j 
mack St., Lowell, Mass. 
Tel. 2-0022.

Labai dėkojame p-lei 
Paulauskaitei už nuošir
dumą.
KARALIŠKAI ŠEIMAI 
PIETUS

Strand Cafe, 374 W. 
Broadvvay, savininkai K. 
Bųdreckis ir p. Tautvaiša 
pasižadėjo iškelti laimėju
siems “rinkimus” karališ
kus pietus. Lauksime lai
mėjimų. Rap. i

' ■— — i

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

8ayViewMotor Serme
8TU0EBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
80UTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Balsai

200
125
150 1

100
150

.. 150 
... 100 
... 100
... 200 I

LDS 1-MOS KUOPOS 
NARIŲ DĖMESIUI

1 
vai. po pietų įvyks dedikacija 
DARIUS COURT, naujame pro
jekte, South Bostone, kreipiame 
LDS narių dėmesį į šį patrioti
nį įvykį šioje kolonijoje ir kvie
čiame dalyvauti paradoje. Pa
radas prasidės 1 vai. nuo Da
riaus posto salės 265 C St. So. 
Bostone. Valdyba.

Sekmadienį, Spalių 5, 1941,

kuris 
daly- 

Kalbą 
Admi- 

Wil-pirmininkas;
Suffolk apskričio
Lietuvos Garbės 

advokatas Antanas

Gubernatorius 
lietuviškai kalbės 

Ri-
Massa- 

valstybės Amerikos 
Dedika-

I

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumihire Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded
, Local A Long 
. Dlstano*

Movlng

326 - 328 Vest Broadway
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Soutti Boston Sarage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasolinų pas mus.
Nuvalom purvinus karu* ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mas*.

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR " 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Jfotaro Teise*

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 938 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Ma**. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
•al**muotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakty 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tėl. 80U Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadyvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Oratoriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų ir nakty 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Toi. ŠOU Boston 2609
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Rytinių Valstybių Žinios »5

_________DARBININKAS
ELIZABETH, N. j?

h'

PRANEŠIMAS BRID6EP0RT, CONN
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskrities Kuopoms
Pereitą sekmadienį, buvo mū- 

Įsų bažnyčioje 40 vai. atlaidai, 
I kurie labai iškilmingai praėjo. 
Vietinis klebonas kun. J. V. 

kaip kitais metais
Pranešu visų kuopų žiniai, 

kad Moterų Sąjungos Conn. Ap- Kazlauskas 
skrities metinis suvažiavimas į- taip ir šį metą turėjo misijonie- 
vyks sekmadienį, 
1941, Vyčių Name, 
St., VVaterbury, Conn. Prasidės prelatas J. Ambotas, 
punktualiai 1:30 valandą po Valantiejus, 
pietų. •

Kadangi šis suvažiavimas bus 
labai svarbus, nes bus svarsto
ma atskaita iš įvykusios trijų 
apskričių gegužinės, taipgi sei
mo atstovės padarys pranešimą 
iš seimo nutarimų bei nuveiktų 
darbų. Reikia tinkamai prisi
ruošti prie Moterų Sąjungos 
Naujų Narių Vajaus, kuris pra
sidės Sausio mėnesį, yra dar ir 
kitų svarbių reikalų aptarti ir 
svarstyti.

spalių 19 d., rių pamokslininką kun. Meslį,
85 Greene jėzuitą, ir daug svečių kunigų: 

kun. J.
kun. Karkauskas, 

Gradeckis, kun. Kripas, 
Vilčiauskas, kun. Bogušas, 
Gauronskis, kun. Čebato-; 
kun. Ribokas, kun. Abra-

I

, kun. 
kun. 
kun. 
rius, 
maitis, vietinis vikaras kun. V. į 
Ražaitis, kun. Karlonas, ir du 
vienuoliai pranciškonai iš Lie
tuvos Tėvas Vaškys ir Tėvas I 
Liauba. Procesija buvo labai iš
kilminga, daug mergaičių ir pa
rapijos vaikučių ėjo procesijoje. 
Choras gražiai pasirodė, vad. A. 
Stanišauskui.

LP
I AJ •- * 1
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fiiiinifa ■■■■ . ..lilj y 
sušaukti visų tėvų pasitarimą 
negeresnei veiklos pažinčiai yra 
nusistatęs sutverti Tėvų Tary
bą. Tas beabejo turės didelės į- 
takos į mokyklos ištobulinimą. I
Sveikintinas tas gražus žygis ir 
tenka tik palinkėti geriausio 
pasisekimo.

oę

: Sv. Pranciškaus Vienuolyno Re
VATERBURY, CONN

mėjiĮ Tikslas Ir Privilegijos
Vienuolijų bendras tiks- rožančius geradarių inten- 

las yra siekti asmeninio ei ja.
šventumo, skleisti Kris- 3. Metų ketvirtyje laiko- 
taus karalystę žemėje, gai- mos šv. Mišios ir priima- 
vinti ir palaikyti tikėjimą ma Šv. Komunija už gyvus 
katalikiškose tautose, ir mirusius rėmėjus.

Nariai atsilankė įvairiausias moky- 4. Per metus sykį allai-
ir svarstė daivkus klas ir j°se jaunimą auklė- komos pamaldos į Šv. An- 

ti Kristaus dvasioje, vesti taną per tryliką autradie- 
įvairias gailestingumo į- nių.

_____metu "kadangi staigas. O Šv. Pranciškaus 5. Skirtomis dienomis 
nariai-rės išdirbę savaitę troško Seserys siekia tuos tikslus priimama šv. Komunija, 
išvažiuoti pakvėpuoti tyru oru, lietuvių tautos naudai. Ka-, 
į laukus, prie vandens, nors vie- 

Į nai dienai. Bet dabar jau, pra
bėgus maloniam vasaros sezo
nui, 
ko ir

I

IŠ DARBININKŲ VEIKLOS J
Rugsėjo 28 d. pirmą vai. po 1 

pietų, Šv. Juozapo parapijos 
mokyklos kambaryje įvyko
LDS 5 kuopos mėnesinis susi- ‘ 
rinkimas. Nariai atsilankė Steigti įvairiausias moky-
skaitlingai 
gražioje nuotaikoje.

Mūsų kuopos susirinkimai ne
įvyko vasaros i

Antanas Pranskietis
Šv. Petro ir Povilo parapijos je labai mažai lietuvių choruose

Buvo ir svečių i choras turį ^uo pa-idžiaugti.; tesiranda. Pas svetimtaučius — 
vargonininkų is Brooklyno irjšiųmetų vidurvasarį sukako 40 paprastas dalykas. Juo kuris 

Taigi kviečiu visas kuopas Connecticut valstybės. Žmonių me*ų kai Antanas Pranskietis choras turi daugiau ilgamečių 
skaitlingai atstovių prisiųsti į buvo daug, bet galėjo būti dar j gįe(ja mūSų parapijos chore .To -choristų, tuo jis stipresnis ir 
šį suvažiavimą ir paruošti nau- daugiau, 
dingų įnešimų dėl apskrities 
naudos ir visos organizacijos 
labo. ,

Šv .Mišios intencija apskrities dėjo vaikščioti, ji buvo susižei-j 
gyvų ir mirusių narių bus atna- j *^us kojas ir buvo ligoninėnėj 
šaujamos sekmadienį spalių 19 net Por4 mėnesių. Ponia Tata- 
d.. 8:00 valandą ryte Šv. Juo-'riūnienė yra kelių draugijų pir-, 
zapo bažnyčioj, taigi būtų malo-' mininkė ir gera teatrų vaidinto-

, _ , ■ -Jo T inlzntino io i nacTrziiVti iv!nu, kurioms atstovėms bus pa
togu, kad išklausytų šv. mišių.

Kviečiu kuopų raštininkes pa-1 
gaminti sąrašą iš metų kuopos 
darbuotės, taipgi atstovės vyk- didžiulio koncerto trijų parapi- 
damos į suvažiavimą neužmirš
kit atsivesti su savim ženkle- do ir Waterburio. Koncertas; valstybės gubernatoriaus 
liūs. i bus mūsų kolonijoje lapkričio rūmuose, dideliame bankiete.

Joks didesnis bažnytinis kon
certas neapseina be jos, daly
vauja įvairiose programose ne
tik vietoje, bet ir kitose koloni- 

I jose. Kita duktė Salomėja jau 
14 metų chore dalyvauja. Sū
nus aplinkybių verčiamas turė
jo apsigyventi toliau. Jis pats, 
jubiliatas, turi gražų balsą-ba- 
są. Tikrai reta šeima tokiais 
gražiais balsais širdingai re
mianti parapijos chorą.

Jubiliatas, dalyvaudamas cho
re, susilaukė antro klebono,

I

I

kių chore giedančių visoje šaly- geresnis.

Ponia Tatariūnienė jau pra-

ja. Linkėtina jai pasveikti ir 
vėl imtis savo darbo.

M. Jokubaitė,
Mot. S-gos Conn. Apskr. Rašt. šių asmenų:

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI Už JCSŲ
PINIGUS

lietuvių tautos naudai. Ka- Amžiniems nariams prie 
_ dangi šitokie milžiniški minėtų maldų dar aukoja- 

darbai reikalauja daug ma: Šv. Mišios vėlinių die- 
darbininkų, tai vienuoliai noje ir per seselių metines 

jų atlikti negali;i, žmonės turės daugiau lai-
_ __ galės pasiaukoti daugiau jiems reikalingi pagelbi- 
organizacijos ir dvasinio auklė- cinkai, ir tie pagelbininkai 
jimo reikalams. Y™ rėmėjai, kurie pasiima

Tačiau buvo narių, kurie ir ant savęs pareigą remti
> darbus mora

liškai bei materiališkai. 
Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjai taip pat yra 
suorganizuoti labai šven
tais ir kiniais tikslais, bū
tent:

vasaros metu pasiaukavo ir dar- vienuolijos

rekolekcijas Šv. Mišios ir 
Šv. Komunija.

PtnSBURGH, PA.
Dešimtasis Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Seimas 

Dievui laiminant štai Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
jai š. m., spalių 5 d., dešimtą 
kartą susirenka bendrai aptarti, 
kaip geriau gali padėti seselėm 
jų darbuotės finansišką naštą 
nešti. Ar gali būti prakilnesnė 
ir gražesnė idėja kaip ši? Juk 
Kristus yra pasakęs: “Ir kas 
bus davęs vienam šitų mažiau
sių atsigerti tik taurę šalto van
dens mokytinio vardu, ištikrų
jų, sakau Jums, nepraras savo 
užmokesnio”. (Mat. 10, 42). O

bavosi nuoširdžiai LDS naudai 
ir jos gerovei. Čia negaliu pra
leisti nepaminėjęs vardo ponios 
Digimienės, nes ji nors nelabai 
seniai prisirašė prie mūsų kuo
pos, bet labai daug darbuojasi 
dėl jos.

Iš LDS 5 kp. ir Moterų Sąjun
gos 43 kp. įvykusio išvažiavimo 
rengimo komisija išdavė ra- ’ dais Šelpti, 
portą, iš kurio pasirodė, kad 
piknikas pavyko.

Pereito LDS Conn. apskr. su- mergaitėms, 
važiavimo nutarimuose, kurie 
tilpo “Darbininke” įvyko klai
da kas dėl mūsų kuopos įneši
mų. LDS 5 kp. davė tik vieną 
sumanymą ,tai yra, kad “Dar
bininke” būtų įvesta sveikatos 
skyrius. Kitus sumanymus, pri
skirtus prie mūsų kuopos, susi
rinkimas neprisiima.

Atstovės į LDS seimą buvo 
ponios S. Sapranienė ir M. Digi- 
mienė. Paskutinioji išdavė ra
portą, kuris buvo priimtas ran
kų plojimu.

p. Liutkevičienė ir B. Šilkaus- 
kas prirašė prie kuopos po vie
ną narį, K. Verseckienę ir K. 
Rice.

Kitas kuopos susirinkimas į- 
vyks spalių mėnesio 26 d. pa
prastu laiku ir vietoje.

J. Totilas.

1. Palaikyti ryšius su šv. 
Pranciškaus Seserų vie
nuolija ir ją įvairiais bū-

2. Surasti stipendijų ne
turtingoms, bet gabioms

kurios nori 
siekti mokslo seselių veda
moje akedemijoje.

3. Pagelbėti i 
goms, bet pašaukimą tu
rinčioms mergaitėms į vie
nuolyną įstoti suieškant 
joms dalį.

Remiant tokį darbą visi 
bendradarbiai gauna dva
sinių nuopelnų, būtent:

1. Kasdien seserys kalba 
maldą už geradarius.

2. Kas savaitę kalbamas

LIETUVAI GELBĖTI 
KOMITETO DARBUOTĖ 

Elizabeth lietuviai pasižymi 
savo veiklumu ir patriotingu- 
mu. Jie turi sutverę Lietuvai 
Gelbėti Komitetą, kuris savo 
kasoje turi 501.71 surinkę aukų. 
Be to jau seniau tas Komitetas 

'Lietuvai Gelbėti yra pasiuntęs 
Federacijos Centran $200.00 
Lietuvai Gelbėti. Nors padaręs 
tokius didelius žygius savo tik
slui atsiekti, Komitetas rengia
si ir prie tolimesnių tam tikslui 
parengimų. Komiteto pirminin
ku yra Džiovelis, iždininku vie
linis klebonas kun. J. Simonai
tis ir sekretorius D. Petručio- 
nis. Be to Komitetan įeina nuo 

praleido ’kelioliką vikarų ir bene drau*™ atatovaL Ltakime 
9 choro vedėjus. Turi įdomių at- P^mingos darbuotės Šiam 
siminimų apie juos visus iš ben- ^driiam tikslui, 
dro veikimo. Uolus skaitytojas: 
lietuviškos spaudos ir nuošir
dus lietuvybės rėmėjas, neten-i 
ka prašyti, užtenka tik primin-' 
ti reikalą. Jo brolis kunigas bu
vo su J. E. vyskupu Matulioniu 
ištrėmime ir visuomet buvo 
vyskupo mylimas ir 
draugas.

Linksma šia proga 
širdingiausiai gerb. 
Antaną ir palinkėti 
auksinio jubiliejaus chore! Var
giai besirastų konkurentas!

Taip pat tenka tarti širdingą 
ačiū mūsų choro rėmėjui gerb. 
Ed. Petrikui, laidotujui, kuris 
visada remia mūsų darbus ir 
šios klišės pagaminimo išlaidas 
padengė. Choras labai tą verti
na. Choro Korespondentas.

Antanas gimė 1867 m. birželio čiūtė — iždininkė, Pranė Balan- 
13 d., Šaduvos parapijoje, Šiau- dis — parengimų pirmininkė, 
lių apskr. Į šią šalį atvyko 1896 Ona Paul, Matilda Krasauckas, I
m. Turi tris dukteris ir vieną Albina Kirvelevičiūtė, Lucija 
sūnų. Buvo laikas, kad sūnus, Janašauskas, Ona Mitchel, Bet- 
dvi dukterys ir jis pats daly va- ty Zemeckivand, Viktorija Bar- 
vo chore. Paskutiniu laiku ša- kauskas — Parengimų Komite- 
lia jo tik dvi dukterys dar gie- to narės. Geriausio pasisekimo 
da. Vera jau 25 metai, kai cho- naujai valdybai.
re solistė. Ji dėl jos balso gra-1

Choras pradėjo rengtis prie žumo’ labai mėgiama. Dainuoja’ 
11................ ■ • dažnai ir pas svetimtaučius. Po-1
š-‘ jųlhorų, Bridgeporto', Hartfor- met^ at?al dainavo New Jer-!

sev 1
bus mūsų kolonijoje lapkričio rūmuose,
23 d. Komisija jau išrinkta iš 

_____ ,: A. Stanišauskas,
Mikinis, p. Buzevičiūtė ir p. 

<! Dainius. Jiems pagelbėti pasi- 
]! žadėjo visas energingas choras. 
!' šis koncertas visiems žinotinas 
<[ ir remtinas, nes pelno bus para- 
'! pijai ir choro išlaidomis. Visi į- 
]• sigykime iš anksto tikletus, kad 
'Į nereikėtų lauke stovėti, nes at- 
'! minkite, kad vienų choristų bus 
j! pusantro šimto dainininkų. 
!' Lauksime visi.

Parapijos bazaras prasidės; 
spalių mėnesį ir bus tik keturis 
vakarus, 17, 18, 24 ir 25 dd. 
Taipgi bus šokiai ir kitoki pa- 
marginimai. Šį metą manoma 
padaryti bazaro laiku daugiau 
kaip pereitą metą, nes laikai 
Bridgeporte tikrai geri.

Onutė. I

CASPERS BEAUK SALON
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4645

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

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

artimas
I

sveikinti 
jubiliatą 
sulaukti

!
I

!

i neturtin- ką besakyti apie vienuolynų re-
įmėjus, kurie tokiu pasišventi
mu aukoja savo laiką ir jėgas 
vienuolynui remti? Jie tikrai y- 
ra tikėjimo apaštalai, apšvietos 
skleidėjai, krikščioniškos kultū
ros palaikytojai ir tėvynės mei
lės ugdytojai.

Seimo posėdžiai bus laikomi 
naujos akademijos patalpose. 
Ši modemiška ir graži akademi
ja tai tikras įrodymas, ką gali 
padaryti gražiai idėjai pasi
šventę žmonės. Rėmėjai tikrai 
gali jaustis laimingi, nes savo 
pastangomis prisideda prie dau
gel sielų išganymo, ir gali jaus
tis, kad gyvena ne sau, bet Kri- 

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO * stui, kuris visiems Jam gera 
~ ,. . . _ įdarantiems užmoka amžinuojuDarbininkų gyvenimas musų J

I gyvenimu.

yra proga laiką smagiai praleis
ti ir dar savo laimę pabandyti, 
nes už kiekvieną paeiliui užden
giant numarą teikiama piniginė 
dovana. Tad pabandykim savo 
laimę.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
VEIKLA

Elizabeth pašalpinė Šv. Onos 
draugija turi 140 narių ir turi 
veiklią valdybą, kurios pirmi
ninkė yra Stella Juozapavičie
nė, iždininkė Marė Petrušonie- 
nė ir sekretorė — Viktorija Ka- 
ralevičienė. Jos netik savo tie
sioginiais reikalais1 užsiiminėja, 
bet daug prisideda ir prie para
pijos darbuotės. Taip rugsėjo 
28 d. jos turėjo gražų kortų ir 
pasilinksminimo vakarą vieti
nės parapijinės mokyklos nau
dai. Susirinko gražus būrelis 
žmonių, deja, tik ne visi tinka
mai įvertina savosios lietuviš
kos ir katalikiškos mokyklos 
reikšmę. Tikimės toliau susi
pras ir labiau parems savo rei
kalus. Parengimo Komiteto pir
mininkė buvo Stella Juozapavi
čienė, iždininkė B. Jaulekienė ir 
sekretorės Karvojienė ir Petru- 
šonienė. Gražus jų darbas ir 
vertas pasėkimo ir kitoms orga
nizacijoms .

NEW BRITAIH, CONN.
Rudenio laikotarpiui artėjant, 

prasideda įvairūs parengimai 
salėse. Štai ir šį sekmadienį 
spalių 5 d., lietuvių salėje, 354 
Park St., šv. Onos pašelpinė 
draugija, kuri rūpinasi savo na
rių gerove ligoje ir nelaimėje 
rengia kortų vakarą, ir kviečia 
savo nares ir pašaliečius atsi
lankyti ir paremti jų kilnius 
darbus. Žaidimas prasidės po 
pietų apie 4 valandą ir trauksis 
iki vėlaus vakaro. Taigi kam 
aplinkybės leidžia atsilankykim.

kolonijoj yra pakenčiamas, nes 
darbų netrūksta; dirbtuvės dir
ba visos, pilną laiką, kitos ir 
viršlaikius. Tik atvažiavusiems 
dažnai tenka pergulėti karuose, 
nes butų nėra.

Spalių pirmą d. atidarys gy
venimo butus, kurie yra pasta
tyti valdžios. Daugybė tokių 
butų yra dar tik pradėta staty
ti, bet sulig miesto pranešimo, 
aplikacijos yra paduotos į tuos 
namus. T.M.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

Lietuvių kalbos ir rašybos 
mokykla prasidės šią savaitę 
miesto vidurinės mokyklos 
kambaryje, kampas Main ir 
Chestnuth St. Tėveliai nepagai- 
lėkit savo vaikams suteikti pa
tarimą, kad lankytų šią mokyk
lą vakarais. Temokosi savo tė
vų bei protėvių kalbos. Ne tik 
mokyklų vaikai gali lankytis, 
bet ir suaugusieji. Kurie dirba 
dienoms, vakarą lai panaudoja 
mokslui, ir dar tokiam svar
biam. Lietuviais mes gimėm, 
lietuviais turime ir mirti.

SODALIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Sodalietės Elizabeth labai 

gražiai veikia, ir yra pasidali
nusios į suaugusių ir jaunesnių
jų Sodaliečių kuopas. Peereitą 
savaitę suaugusios Sodalietės 
turėjo savo susirinkimą, į kurį 
atsilankė naujas dvasios vadas 
kun. S. Stonis. Jis pasakė pa
sveikinimo kalbą ir ragino dar
buotis Marijos garbei ir para
pijos labui. Tą pačią dieną iš
rinkta nauja valdyba, kurion į- 
ėjo: Leokadija Mackelis —pir
mininkė, Ona Mitchel —.vice
pirmininkė. Florance Palaikis

i! 
i! 
i!

PARAPIJINĖS MOKYKLOS 
SUSIDOMĖJIMO REIKALU
Vietinė parapijos mokykla 

nėra tinkamai lietuvių įvertina
ma. Klebonas kun. J. Simonai
tis deda visas pastangas dau
giau Supažindinti su mokyklos 
veikla vaikų tėvus ir aplamai 
visus lietuvius. Tuo tikslu kleb. ... _ ______ r K
kun. J. Simonaitis yrą'sumanęs l'pfJBg^pobažnyttirėJr salėje.

Parapijos reikalų parėmimui 
vakarai įvyksta kiekvieną ket
virtadienį, 8 vai. vakare, para-

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

’V ,
Čekius ar money orderius siųskite:
.g “DARBININKAS”

366 frėst Broad way, South Boaton,' Mass.




