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Toji diena, 1939 m., yra 
įrašyta Lietuvos istorijoj, 
kaipo klastos ir apgaulės 
diena.

Tą dieną Sovietų komi
sarai pasirašė su Lietuva 
bendrą sutartį, pasižadė
dami nesikišti į Lietuvos 
vidaus reikalus, grąžinti 
Lietuvai Vilniaus miestą 
ir kraštą, o Lietuva buvbfJung. Valstybių armijos 
priversta įsileisti raudo
nosios armiios būrius.

Birželio 15 d., 1940 m. 
Sovietų komisarai visus 
pasižadėjimus sugriovė o- 
kupuodami Lietuvą ir ją 
visiškai pavergdami.

Lietuva per vienus bol
ševikų vergijos metus ne
teko labai daug savo ge
riausių sūnų. Bolševikai 
vienus nužudė, o kitus iš
vežė į tolimąjį Sibirą. Su
griovė kultūrines, religi
nes ir švietimo įstaigas; 
pavogė ir išvežė veik visą 
Lietuvos turtą. Paliko tik 
tą ko negalėjo arba nesu
spėjo išvežti.

Lietuviai niekad neuž
mirš spalių 10 d., 1939 m.
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Streikas Gali Sutrukdyti 
Tanky Produkciją

Detroit, Mieli., spalių 13, 
Streikas dėl kilusių nesu
sipratimų tarp ADF ir CIO 
unijų gali sutrukdyti

tankų produkciją.
Federalės valdžios ats

tovas tikisi, kad bus gali
ma sutaikyti darbininkus 
ir streiką likviduoti.

Blogiausia yra kada dar
bininkai vieni prieš kitus 
kovoja. Tuo gali labai pa
kenkti patys sau.

Darbininkus galima pa
teisinti, kada jie streikuo
ja dėl pakėlimo algų arba 
pagerinimo darbo sąlygų, 
nes kvlant pragyvenimui 
turi kilti ir darbininkų al
gos. Bet nepateisinama, 
kada darbininkai dėl maž
možių pešasi tarp savęs.

Tik vienybėje — galybė.

Amnestuoja Botševftus 
Lietuvoje
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DŽIAUGIASI NAUJA 
EUROPA"

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad civilinė 
vokiečių administracija 
Lietuvoje vykdo buvu
siems komunistams iškil
mingą amnestavimą.

Suimtieji atvedami į Lie
tuvos miestelių aikštes, 
kur jiems pranešama, kad 
vokiečių fiureris jų, kaipo 
bolševikų suklaidintųjų, 
pasigaili ir grąžina laisvę. 
Tuo būdu jau esą amnes
tuota apie 500 žmonių.

Karaliaučius, Rytinė 
Prūsija, spalių 13 — Vo
kietijos ekonomijos minis- 
teris ir Reichsbanko pre
zidentas, Walther Funk 
pareiškė, kad Rusija eko
nominiu atžvilgiu jau yra 
prijungta prie “Naujos 
Europos”.

Funk kol kas nepasakė
kokią tvarką Vokietija į-' 
ves okupuotoje Rusijoje,' 
bet pareiškė, kad dabar
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Jungtinių Valstybių didžiausias skrajojantis laivas arti užbaigos 
Baltimore, Md. Jis svers 70 tonų ir turės 2,000 arklių jėgą.

Kauno Arkivyskupas Pas Vokie 
čių Komisarą Rentelną
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Iš Berlyno praneša, kad kultūros naikinimą, * kurio 
Lietuvoje aktyvistų veik- viršūne buvo jau pradėtas 
la sustabdyta. Paliktas tik mūsų tautos išvežimas į 
štabas. Visos kitos parti- Sibiro taigas”, rašo Dr. 
jos ankščiau uždarytos. Ancevičius.
Lietuvoje sudaryta nacio- Dabar lietuviški Stalino 
nalistų partija, kuriai va- pakalikai, kaip Vaitkus ir 
dovauja buvęs prof. Volde- Šimkus, buvęs “Tarybų 
maro adjutantas Virbic- Lietuvos” redaktorius, per 
kas. Maskvos radio Stalinui

------------- talkon šaukia Lietuvos 
Kauno Arkivyskupas jaunimą Gedimino, Vytau- 

I Skvireckas su palydovais to, Kęstučio ir kitų di- 
lankėsi pas generalį vokie- džiųjų lietuvių vardu, 
čių komisarą Renteln. Pri
siminta įvairūs Bažnyčios 
reikalai ir paliesta žydu 
klausimas.

Dėl Lietuvos Universite
to memorandumą įteikė ir 
Vilniaus universiteto rek
torius Mykolas Biržiška 
bendrai su Kauno univer
siteto prof. Zupkum.

Jie visai nekreipia dėme
sio, kad tiktai prieš tris 
mėnesius tų vyrų atvaiz
dai visose Lietuvos moky
klose ir įstaigose buvo pa
keisti Stalino, Molotovo ir 
panašių Lietuvos budelių 
atvaizdais. »

"Relioi jos Laisvė" 
Sovietijoj

Komunistų parsidavėlių 
laikraščiai teigia, kad So
vietijoj (Rusijoj) yra tik
rai “religijos laisvė”. Ta
čiau pats sovietų komisa
ras Lozovskis taip griežtai 
tvirtinti nesiima, o tik sa
ko, kad Rusijos žmonės 
gali melstis, jeigu jie nori. 
Tikrai taip ir yra. Žmonės 
pasislėpę meldžiasi. Bet 
bažnyčios ir cerkvės yra 
paverstos muziejais, teat
rais, sandėliais ir tt.

Tik Amerikos Paulistų 
misijonierių vadovaujama 
bažnyčia turi laisvę Mas
kvoje ,nes bolševikai neiš
drįso tos bažnyčios užda
ryti. Yra apie 14 cerkvių 
Maskvoje, kuriose bolševi
kų komisarų nustatyta 
tvarka laikomos neva pa
maldos. Tai taip vadina
mos bolševikų pravoslavų 
bažnyčios.

Komunistai parsidavėliai 
puola visus tuos ir vadina 
fašistais, kurie tvirtina, 
kad sovietų Rusijoje nėra 
religijos laisvės. Tokių ‘fa
šistų’ yra šimtai milijonų 
pasaulyj.

I NACIAI DVIEM FRONTAIS 
VERŽIASI MASKVON
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SOVIETAI PRISIPA
ŽĮSTA PRARADĘ 

BRYANSKĄ
♦

Berlynas, spalių 13 — mė 200,000 rusų į nelaisvę.
maisto klausimas išspręs- Vokietijos karo jėgos iš, Sovietų žiniomis, i ' __ _______ ___________t
tas. Todėl esą jokia bloką- dviejų pusių — Viazmos ir nieji po smarkių kautynių raudonoji armija buvo pri- 
da nebeturi reikšmės. ' “

Maskva, spalių 13 — So- 
raudo- vietų Rusijos žiniomis,

Stalinas Karo Fronte
Londonas, spalių 13 

Iš Stockholmo [ 
jog sovietų Rusijos dikta
torius Stalinas slapta lan
kėsi maršalo Timošenko 
štabe centraliniame fron
te.

Šiomis dienomis buvo ži
nių. kad sovietų komisarų 
valdžia iš Maskvos išsikė
lė į Stalingradą. Tačiau 
komisarai tas žinias užgin- 
v • • cija.

Bryansk triuškina sovietų 
raudonųjų jėgas ir eina 
artyn Maskvos. Nuo Viaz
mos beliko tik 100 mylių,' dabar yra Rževo, Kaluga ir p apsigvnimo 

_ o nuo Bryansko apie 110 Orei apylinkėse.
Sovietai prarado

Belgradas — Vyriausy
bė išleido įstatymą, pagal 
kurį visiems “gemblia- 
riams” bus skutamos gal
vos, kad visuomenė juos 
pažintų. '

atsiėmė vieną miestelį versta pasitraukti iš 
Viazmos apylinkėje. Brvansko miesto į naują

Kruviniausios kautynės poziciją. Nors svarbiausio- 
jėga tano 

! sutriuškinta, tačiau ,sako 
“AU" raudonieji, naciai atmušti 

Leningrado ir Azovo jū- gilusia kariuomenės Viaz- atgaj Viazmos apylinkėje.
i • • a • 11* L^T*XTO T> O lz-OnCIIHl-

praneša, mylių i Maskvą.
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ros frontuose naciai taip 
pat darą pažangą.

Vokiečiai ir rusai patvir
tina žinias, kad dabar ei
na kruviniausi mūšiai vi
suose frontuose. Vokiečiai 
paleido 14,000 naujų tankų 
darban.

Vokiečiai, apsupdami 
Viazmą ir Bryanską, paė-

— v •

L. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Remdamasis ALRK Fe- Jei kuriems laiko ir darbo 
deracijos konstitucija, L. aplinkybės neleistų atvyk- 
K. Federacijos Tarybą ti, prašau suteikti savo į- 
kviečiu posėdžio 1941 m. galiojimus Chicagoje ar a- 
spalių 25 d. 10 vai. ryte, pylinkėje gyvenantiems 
Morrison viešbutyje, Chi- organizacijų veikėjams, 
cagoje, šiems klausimams 
svarstyti:

1. Lietuvos tremtinių ir, 
pabėgėlių šelpimas;

2. Šelpimo darbo derini-’
mas;

3. Centralinių organiza
cijų stiprinimas;

4. Mokyklų ir jaunimo. Pataria, 
organizacijų rėmimas;

5. Lietuvių Kultūrinio In
stituto veiklos plėtimas;

6. Lietuvių uždaviniai 
kovoj dėl Lietuvos nepri
klausomybės;

7. Įvairūs siūlymai ir su
manymai.

i Visi Tarybos nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Juozas Laučka,
ALRK Fed. pirmininkas.

BRITAI TURI UŽIMTI 
JAPONŲ FRONTĄ

mos ir Bryansko apsupi
muose.
VOKIEČIAI NUSKAN 

DINO 8 PRIEŠO 
LAIVUS

Berlynas, spalių 13 
Vokiečių submarinai nus
kandino 8 priešo laivus, vi
so 35-tonų, Atlantiko van
denyne ,per pastarąsias 24 
valandas.

SUOMIA1 NUKIRTO 
MURMANSKO 
GELEŽINKELI

Helsinki, spalių 13 — 
Suomijos žiniomis, suo
miai bombomis suardė 
Murmansko geležinkelį į 
pietus ir šiaurę nuo Kar- 
humaki, pereitą šeštadie
nį.

v •
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Londonas, spalių 13 — 
kad Britanijos 

karo jėgos užimtų karo 
frontą Sibirijoje prieš ja
ponus. Jeigu Britanija tą 
padarytų, tai sovietai ga
lėtų ištraukti 450,000 savo 
kareivių ir juos pastatyti 
prieš nacius. Taip pat ga
lėtų ištraukti 9000 tankų 
kurie dabar stovi Rusijos. 
Japonijos parubežyje. • t-

TT. Marijonai Grįžta į Vie* 
nuolynus Lietuvoje

Marijampolės miestas, 
Lietuvoje labai nukentėjo. 
Veik ketvirtoji dalis sude
ginta. Bet abi bažnyčios 
išliko nepaliestos. Taip pat 
gaisro nepaliesti TT. Mari
jonų vienuolynas ir gim
nazijos rūmai.

Karui praėjus Lietuvoje 
ir išbėgus bolševikams, 
TT. Marijonai, kurie buvo 
bolševikų išmesti iš savo 
namų, jau pradėjo grįžti į 
savo vietas. Grįžo jau į 
Kauno, Marijampolės ir 
Ukmergės namus.

Dr. Pranas Ancevičius iš-------------
Berlyno praneša Chicagos VOKIEČIAI TANKAIS 
lietuvių laikraščiui “N.” a- VĖL PUOLĖ TOBRUKĄ 
pie bolševikų begėdišku
mą. Jie kalbą per Maskvos 
radio apie tautinės lietu- — Praneša, 
vių kultūros klestėjimą tankais I 
bolševikų okupacijos me- puolė britus, Tobruko gy- 
tu.

“Kiekvienas žino, 
faktinai bolševikai vykdė j gas, nes nesigiria laimėji- 
brutališkiausią lietuvių mais.

l

Memorandume prašoma 
panaikinti bolševikų siste
mos įstatymus, prieš ku
riuos visa tauta griežčiau
siai kovoja. Taip pat pra
šoma praplėsti lietuvių tei
sės visose gyvenamose sri
tyse.

---------------- IŠiauliuose iškilmingai . 
paminėta Lietuvos teatro 
20 metų sukaktis.

Bolševikai Atsišaukia Ge
dimino, Vytauto Vardu

Cairo, Egiptas, spalių 13, 
, kad vokiečiai 

keliais atvejais

I

Bryanske yra 30,000 gy
ventojų. Per Bryanską ei
na svarbus geležinkelis į 
Maskvą.

Sovietų spauda sako, kad
_ i pavojus Maskvai kasdien 

' didėja. Jeigu jau patys so
vietai sako, kad pavojus 
didėja, tai galima suprasti, 
kad tas pavojus Maskvai 
yra didelis. Vargiai sovie
tų karo jėga išlaikys Mas
kvą nuo apsupimo.

Sekant vokiečių karo 
taktiką, matome, kad vo
kiečiai nedaužo ir nedegi
na Rusijos miestų, bet jie 
deda visas pastangas ap
supti sovietų kariuomenę. 
Jie žino, kad Rusija, nete
kus kariuomenės, turės 
pasiduoti.

Gaisras Padarė SI 3,000,000

Sudegė 120,000
___________

Fall River, Mass., spalių 
13 — Vakar vakare sudegė 
Latex Products ir Fire-

Tonų Gumos

Mirė Kardinolas

j nėjus. Bet turi būti tas 
kad'puolimas nebuvo sekmin-

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

(Tęsinys)
402. Vladas Šarka 1916 gy

dytojas Kaune.
403. Pantaleras šikšnis 1895j 

darbininkas Tauragėj.
404. Antanas Šorka 1902 mo-' I

kytojas Rokišky.
405. Bronius Šikeris 1897 tar

nautojas Kaune.
406. Petras Šimkevičius 

kareivis Vilniuje.
407. Feliksas Švelnikas 

tarnautojas Balninkų v.
408. Mečys Šcepanas 1921 ka

reivis Vilniuje.
409. Kazys Šakalys 1914 dar

bininkas Kaune.
410. Mikalojus šeštokas 1906 

šaitakalvis Vilniuje.
411. Fridas Šimkaitis 1884 il

ki’ ir kas Tauragėj.
4j2. Stasys Špokas 1917 kai-' 

vis Smalvuose.
I 413. Antanas Šlapkonis 1892 
: notaras Vilniuje.
, 4'4. Vytas Šulinskas
į tarnautojas Vilniuje.

415. Antanas Švilpa 1897 ka-

Vatikano Miestas —Po 
stone Rubber kompanijos'sunkios operacijos mirė 
dirbtuvės — viso šeši na-j Kardinolas Lorenzo Lauri, 
mai. Gaisras padarė $13,- buvęs Popiežiaus legatu 
000,000 nuostolių. Sudegė Tarptautiniame- Eucharis- 
120,000 tonų gumos ir ki- tiniame Kongrese, 1932 m., rininkąs Vilniuje, 
■tokių produktų. {Dubline, Airijoj. n H*

1918

1899

1916
I
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416. Ona Šimkorienė 1913

tarnautoja Vilniuje.
417. Antanas Šukaitis 1902 

{tarnautojas Vilniuje.
418. Jonas Širvys 1919 moki

nys Kybartuose.
419. Jurgis Šauliauskas 1905 

tarnautojas Vilniuje.
i 420. Vladas Širvys 1891 dar
bininkas Kybartuose.

421. Pranas Šileikas 1899 ver
tėjas Vilniuje.

422. Antanas Šimaitis 1902 
darbininkas.

423. Bronius Šimkūnas 1919 
tarnautojas Vilniuje.

424. Juozas šniokas 1917 ka
reivis Vilniuje.

425. Vladas šikšnius 1921 ka
reivis Varniuose.

426. Povilas Šakinis 1916 
monteris.

427. Marijonas Taišerskis 
1913 mašininkas Vilniuje.

128. Vincas Tilvikas 1909 kal
vis Tūbausiuose.

429. Petras Tripimailis 
stalius Kretingoje;-;

430. -Bronius Tamulis 
kareivis Vilniuje/ ■ '> .

i.'H t. ?sinys u-tame pusi.

1897

1918 .iU •
.njsn
,80 v

.i'Š£U



Antradienis, -Spalių 14, 1941
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Lietuva Vokiečių Okupacijoje
Lietuvos Pagalbinė Policija

Lietuvoje dar esančios ve
damos derybos.

Veik6 šios aukštosios 
mokyklos: Universitetai
Vilniuje ir Kaune, Žemės 
Ūkio Akademija Dotnuvo
je .Veterinarijos Akademi-

• Ateina žinių, kad Lie
tuvos pagalbinė policija 
jau dabar priskaitanti a- 
pie 20,000 vyrų. Nauji sa
vanoriai vis dar priimami. 
Tvarkai palaikyti šie pa
reigūnai esą naudojami ne
tik Lietuvoje, bet ir Latvi- ja, o taip pat Miškininkys- 
joje bei Baltgudijoje..

Kaip jau buvo pranešta, pradeda
į pagalbinę policiją įlieti spalių 1 d. Dėl Prekybos ir 

Lietuvos ka- Pedagogikos Institutų tie
sioginiai žinių neturime, 
bet galima prileisti, kad ir

tės Mokykla Vilniuje, kuri 
mokslo metus

beveik visi 
riai.

• Oficialiai ] 
kad pradžios ir vidurinės 
mokyklos < 
pradeda veikti rugsėjo 15 
d.

paskelbta, -og specįa]įn§s mokyklos 
’ ” ”77^ galės veikti. Kauno ir Vil-

(gimnazijos) nįaus muzikos konservato- 
- - ’ rijos tikrai veikia.

i Kaipo priežastys, dėl ku- 
Kai dėl Universitetų ir rių neleidžiama veikti že- 

kitų Aukštųjų Mokyklų, mesniems kursams, vokie- 
tai esą leista veikti aukš- čių komisariate esą nuro- 
tesniesiems kursams, be doma lėšų stoka ir ta ap- 
pirmojo ir antrojo kurso, linkybė, kad karo metu u- 
Tuo klausimu su Vokieti- niversitetai beveik niekur 
jos generaliniu komisaru neveikią.

Ambrazevičius Paskirtas Gimnazijos 
Direktorium

• Patiriama, kad paleis- to lektorium. Taip pat kiti 
tosios tautinės vyriausy-lšios vyriausybės nariai 
bės ministerio pirmininko! dirbą savo specialybėse, 
pavaduotojas ir švietimo 
ministeris J. Ambrozevi-Įsigyveno ūkyje. Jis jau
čius paskirtas Kauno gim- čiasi parblokštas jo šeimą 
nazijos direktorium. Lr. J. ištikusios nelaimės, nes 
Pajaujis, buvęs darbo ir bolševikai išvežė visus tris 
socialinės apsaugos minis- jo vaikus ,apie kurių liki- 
teris paskirtas universite- mą, aišku, neturi jokių ži

nių. Gen. Raštikiui buvu
sios siūlomos kelios 
tos, bet jis atsisakęs 
priimti.

• Gaunama žinių, 
bolševikai išvežė Maskoli-

kovą su “atžagareiviais”. jon, jau ankščiau sumi- 
O tais atžagareiviais šian-į nėtų, šiuos aukštesniuo- 
dien pasirodo raudonieji sįus Lietuvos kariuome- 
Sovietijoje. Jie visur laimi ngS karininkus: generolus 
eidami atžagariai. Komu-_ Juodišių> A. Čapą, V. 
nistai taip pat eina atža-( Karvelį ir V. Žilį; pulkinin- 
gariai. Štai kaip čia se- kus — Breomelį, Sidabrą, 
niai komunistai šaukė vi- Rajecką, Jatulaitį, L. Rup- 
sus į kovą prieš imperia- y Kiršiną, Urbšą ir 
listus; smerkė Angliją ir Meškauską. Be to, depor- 

~ tuotas ats. gen. Ladyga.
Išvežta taip pat daug ki

tų karininkų. Tikimasi, 
kad netrukus bus galima 
gauti kiek platesnį sąra
šą.

• Gaunama žinių, kad 
Dr. Kazys Grinius, buvęs 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, rašąs savo atsi
minimus. Darbas esąs jau 
gerokai įpusėtas.

• Kiek ankščiau per 
Kauno radiją programa

Tuo laiku buvo skelbiama vokiečių ir

Chicagos ragožninkų lai
kraštis “V.” šaukia visus į

DARRTNTNRAS

Kapitonas Lord Louis Mountbatte (kairėj), Karaliaus Jurgio giminaitis, atvykęs karo laivu 
Taranto į Portsmouth, Va., sutaisyti Britų karu laivą, orlaivių nešėją, ir su būriu savo jūreivių, 
ir pakeleivių, praleidžia linksmai laiką šioje šalyje.
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Tik gen. St. Raštikis ap-

vie- 
jas

kad

2
nių karo žinovai tvirtina, 
kad rusai toli gražu dar 
nenugalėti. Kas be ko, ne
ginčijama, kad Sovietai 
prarado labai daug savo 
teritorijos ir industrijos 
mazgų, bet Sovietų terito
rija esą tokia didelė, kad ji 
dar ir dabar yra didesnė 
už visą Europą. Rusų - vo
kiečių karas lyginama su 
Japonų - Kinų karu. Esą 
Japonai senai jau pasigy
rė, kad sumušė kinus, o 
vienok kinai dar ir šian
dien kariauja su japonais. 
Tad ir prieinama išvados, 
kad Jungt. Valstybės ir 
Anglija duotų pagelbos 
Sovietams, o Sovietai ga
lėtų ir toliau kariauti su 
vokiečiais plačiose rusų 
žemėse.

Ameriką už tai, kad jos 
priešinasi Hitlerio politi
kai, kariauja prieš jį, kuo
met Hitleris su Stalinu 
taip meiliai “pasibučiavo” 
1939 m. Hitleris su Stali
nu pasidalino Lenkiją, 
Stalinas pasigrobė Besa
rabiją, užpuolė Suomiją, i 
smurtu pagrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Hitleris Stalino grobo- 
niškiems žygiams tuo lai
ku nesipriešino. Todėl ko
munistams Hitleris buvo 
lygus Stalinui, 
komunistai prieš Hitlerį lietuvių kalbomis. Tačiau 
neprasitardavo nei vieno jau kuris laikas, kaip vo- 
žodžio.

Taigi, tikri atžagareiviai(Kauno radijo stoties nebe- 
tie komunistai. girdimas.

Ii

• Patirta, kad yra didelis 
susidomėjimas ‘rinkimais’ 
karališkos šeimos, kurie į- 
vyks “Darbininko” meti
niuose šokiuose, spalių 25, 
š. m., Eikš Ballroom sve
tainėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. Tikrai 
sakant, yra kuo susidomė
ti, nes tai pasveriama----
puliariškumas. Aišk 
tas, kad visi ‘rinkimi 
laimės, nes renkami 
keturi asmens: kar; 
karalienė, karalaitis i_ __
ralaitė. Bet ir tie, kurie ir 
nebus išrinkti, vis tik jau 
yra parinkti kieno nors ir 
apie juos kalbama. Kodėl 

kad vokiečiai, kuo-j neišmėginti ir Tamstai sa
vo “giliuką”?

• Karo veiksmų žinios iš glaudžia ir tvirtina, kad 
Europos gana žingeidžios, Sovietų militarė galybė y- 
nes jos kasdien keičiasi ir ra pašlijus, 
kas svarbiausia, kad jos 
atneša Europos žemėlapio stebi, 
naujus rubežius. Paskuti- met daro ofensyvą - puoli- 
nėmis dienomis gana-stip- mą kuria nors kryptimi į 
riai užakcentavo savo lai- didžiųjų miestų ar indus- 

i mėjimus vokiečiai rusų trijos centrų, vokiečių pir-

V • • J v •

Užsienio karo žinovai pa-

Prof. Jurgutis Pastate Sąlygas 
Vokiečiams

• Patirta, kad prof. V. • Gaunama žinių, kurios
Jurgutis, paskirtas gene- liečia Lietuvos Aktyvistų 
ralinės tarybos tarėju ū- Frontą bei naujai įsteigtą 
kio reikalams, sutikęs pri- Lietuvos nacionalistų par
imti šią vietą tokiomis są- tiją. Pagal šias žinias išei- 
lygomis: na, kad Aktyvistų Frontas

1) jis laisvai skirs parei- vis dSlt° "ėra s“sii‘e*s su
gūnus ūkio valdybai nacionalistų partija.

2) Lietuvos valiutos Vokietijos gemalinis
klausimas turi būti su- Įtomįsaras Lietuvoje pave-
tvarkytas, dęg Aktyvistų Fronto va-

3) Lietuva sudarys ats- suorganizuoti pa-
kirą ekonomini vienetą su sienio apsaugos batalio. 
nustatytomis teritorijom nus Tas pavedimas esąs 
sienomis. iššauktas tos aplinkvbės,

Prof. V. Jurgucio pava- kad č iš kaimvninės 
duotoju tarėjo pareigoms Baltgudijos į Lietuvą ver- 
paskirtas docentas Dr. Pa- -i^gį tūkstančiai gudų, 
dalskis. į Mat, Lietuvoje pragyveni-

♦ Tauragėje, kuri per ka-mo sąlygos esančios žy-
ro veiksmus smarkiai nu- i ‘ _
kentėjo, dirba keli mati- dijoje. 
ninkai, kurie ruošia pla
nus miestui atstatyti.

miai geresnės nekaip Gu-Į 
Be to, Lietuvoje’ 

mažiau sunaikintų miestų 
bei sodybų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ANGLIJOS KARIUO

MENE ARCHAN
GELSKE

dėjo šventę. Paradoje da
lyvavo apie 12,000 žmonių.

kiškasis pranešėjas iš

Stockholm, Švedija, spa
lių 13 — Iš Helsinki gauta 
žinių, kad Britanijos ka
riuomenė atvyko laivais į 
Archangelsko uostą. Ta
čiau tos žinios nepaduoda, 
kada Britanijos kariuome
nė atvyko į Archangelską, 
o tik sako, kad ji dar neį
ėjo į sovietų karo veiks
mus.

RUSIJOS KOMISARAI 
KRAUSTOSI Iš MAS

KVOS, TVIRTINA 
VOKIEČIAI

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

JAPONIJA PASIRUO
ŠUS KARUI

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

Changsha, Human Pro
vincija, Kinija, spalių 13— 
Japonija pasiruošus karui 
su Rusija. Laukia tik, kad 
Vokietija užduotų sovie
tams dar didesnį smūgį. 
Sakoma, kad Japonija jau 
yra sutraukus 32 divizijas 
į ManchukUo provinciją.

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

12,000 Žmonių Cohm 
Dienos Parodoje

366 West Broady/ay, South Boston, Mass.

E. Boston, Mass. — Spa
lių 12 d. įvyko gražus ir 
gausus paradas paminėti 
Columbus, Amerikos atra-

• Šiuo laiku, kada visas 
pasaulis apsuptas karo 

fronte. Vokiečiai sako, kad mas ir didysis tikslas ap-'siaubo, ir kada šis karas 
Sovietų militarė galybė supti sovietų armiją ir ją’ pasirodė, kad tai yra tech- 
parblokšta. Kaip jie tą su- sunaikinti. Vokiečiams ne- nikos karas, tai visur vi- 
pranta ir aiškina gana įdo- svarbu pastumti sovietų sose valstybėse kreipiama 
mu patirti. Štai jų išve- armiją trauktis, bet ją su- dėmesio į kiekvieną me
džiojimai: Sovietai turi, čiupti. Jie tą daro ir šiuo chanišką įstaigą, tuo la- 
taip vadinamus trijų fron- žygiu, kai pakreipė savo biau į aukštąsias techni- ' 
tų armijas. Vienas fron- karo mašiną Maskvos link, kos mokyklas, kuriose pa
tas, kurio armijai vado- Antroji pusė medalio yra'ruošiami įvairūs ekspertai 
von-ia marčalac Ramvnn lriolr Lritnbia RnviAtai nrij įp tyrinėtojai bei išradėjai. 

Viena iš tokių aukštosios 
technikos mokyklų yra ge
roje reputacijoje, tai M. I.

Į

vau ja maršalas Semyon kiek kitokia. Sovietai pri- 
Timoshenko, vadinamas sipažįsta, kad jų padėtis 
centralinis, ir jis tiesiogi- kritiška, bet nebe vilties ir 
niai gina vokiečių pirmyn- sako, kad visa rusų tauta 
eigą Maskvos link. Šiame yra pašaukta pasipriešinti T., tai yra Massachusetts 
fronte vokiečiai praneša, vokiečių hordoms.
kad jie apsupę tarp Brian-' 
sko ir Orei didelę Sovietų 
armiją, kuri buvo ligšiol 
dar nenukentėjus taip 
skaudžiai nuo vokiečių ka
ro mašinos. Antras karo, 
frontas į pietus, kuriam 
vadovauja maršalas Bu- 
denny, yra taip sukrėstas, 
kad jis tiesiog didelioj šventėje, šaukiamas Dešimtasis iš eilės Marianapolio 
desperacijoj. Vokiečiai už- Kolegijos Rėmėjų Seimas.
imdinėja Donets baseiną, Seimas bus laikomas Marianapolio Kolegijos pa- 
pasiekė Mariupol ir siekia talpose.
Azovo jūros pakraščiais į 10 valandą ryto bus atlaikytos iškilmingosios šv. 
Rostovą. Gi iš čia jau arti Mišios su pritaikintu aplinkybei pamokslu. Po pamal- 
Kaukazas. Šis sovietų dų — 12 vai. — bendri pietūs.
frontas esą dar ir tuomi Po pietų gi 2 valandą Štandard Time prasidės Sei-

Užsie- Institute of Technology.

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
v • v •

v •

Šiuo pranešame plačiajai lietuvių katalikų visuo
menei, kad Spalių 26 dieną 1941 m., Kristaus Karaliaus

New York, spalių 13 —
Vakar Vokietijos ir Romos __ __ x < o____________________ _ -
radio pakartotinai skelbė nukentėjęs, kad yra atkir- mo posėdžiai. •
ka$ sovietų Rusijos vai-sta armijos* dalys Ode- A. a. Kun. Jonui Navickui mirus, Marianapolio Ko-ka< sovietų Rusijos val-^ta armijos, dalys Ode-
džia kraustosi iš Maskvos. soj ir Kryme. Šioji ar- legija reikalinga ypatinga susirūpinimo iš pusės mūsų

KaiD žinoma Maskva tas mija buvo priversta grei- visuomenės. Visiems be abejo žinoma, kad a. a. kun. J. 
žinias užginčijo Bet vokie-i tai trauktis per visą Uk- Navickas buvo Kolegijos ne tik įkūrėjas, ne tik jos il- 

kad visi trauki-' rain4 ir per didelę Dniepro gametis Rektorius, bet ir lyg jos širdis, nes velioniui 
išeinant iš Maskvos ! upę, kur prarado daug ka- labiausiai rėmėsi Kolegijos gyvavimas. Jo netekusi, ši 

'nsko turto. T_________
frontas, tai Leningrado ir 
Suomių, kuriam vadovau
ja maršalas Klementy Vo- 
roshiloff. Šis frontas irgi 
apnaikintas. Didžiulė so-

1 vietų armija apsupta Le- 
Iningrade, kuri be jokios 
įgalės užsidarius sėdi sau-

v •

čiai sako, kad visi trauki-! rain4 ir per didelę Dniepro gametis Rektorius^ bet ir lyg jos širdis^ nes velioniui 
niai, i 
yra paimti komisarų ži
nion. Kaikurių departmen- 
tų komisarai ir jų pagel- 
bininkai jau išsikraustę.

65,000 Lankėsi Devens 
Stovykloje

Fort Devens, Mass., sPa_j godama tik miesto sienas, 
lių 13 — Vakar apie 65,0001 Kita šios armijos dalis prie 
tėvų, motiną, žmonų, bro-Į Suomių irgi negali pasi- 

liuosuoti prieš vokiečius. 
Centraliniame fronte vo
kiečiai tvirtina, kad jie

lių ir seserų lankėsi karei-4 
vių stovykloje. Jie visi bu-* 
vo nuvykę atsisveikinti su 
savo mylimaisiais Dėdės . . .
Šamo tarnyboje, kurie pir- aPsuP° aPle 6°—70 d*™- 
madienį išvežami į pieti
nes valstybes.

CLVAvr --------------------- —  -— ——o  o*/ ------ y

Trečias karo’ vienintelė lietuviškojo jaunimo mokslinimo bei auklė
jimo aukštoji mokykla atsidūrė nepaprastai sunkioje 
padėtyje.

Dešimtasis tad Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Seimas turės vispusiškai apsvarstyti susidariusią a. a. 
kun. J. Navicko mirties padėtį ir surasti tinkamų prie
monių Kolegijai palaikyti, kad a. a. Kolegijos įkūrėjo 
darbas nežūtų, bet kad augtų ir klestėtų.

Todėlei nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Ma
rianapolio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame DEŠIMTAME sa
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų įamži
nimo Seimu.

jų geriausios sovietų armi
jos. Visa tai vokiečiai su-

Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
Amerikos Marijonų Provincijolas, ir 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Valdyba. 
Marianapolis College. Thompson. Conn.
Rugsėjo 26 d., 1941 m.
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Permažai Ir Pervėlai

Mi?.
mena kitų 
sidėjimą prie šios šalies iš-, 
augimo.

Įvairiausių paeičių ame
rikiečiai kasmet mini Co-Į 
lumbus Dieną, spalių 12 d.į 

12 d. yra legalė
34 valstybėse, 

dėl pastangų italų - ameri
kiečių ir jų organizacijų. 
Šįmet šio garsaus italo pir
ma kelione per nežinomą 
Atlantą bus minima susi
rinkimuose prakalboms ir 
ceremonijoms. Visas pa
saulis gerbia jo narsumą 
ir drąsą. Ii 

Columbus buvo pirmas o-s-in
.v.ateivis iš senojo krašto,; -- - - 

bet jį sekė kiti jūreiviai ir pradėjo 
ieškotojai, kirsdami taką į Pasaulį po jo atradimu. 
Naują Pasaulį, buvo John Kaikurie nuvyko į Virgini- 
Cabot, kuris suanglino jo - - - - -
itališką vardą nuo Giovan- 
ni Caboto į Cabot. Jis at-Į 
vyko po Anglijos vėliava

Jo sūnus, 
arba Sebas- i

Kadaise Lloyd George ėmė į nagą Anglijos 
vyriausybę, kad neužtektinai siunčia pagalbos 
savo talkininkams — prancūzams, norvegams, 
juvoslavams, graikams. “Vis ta pati istorija — 
aitriai pastebėjo Lloyd George Anglijos par- 
liamente ._ arba permažai, arba pervėlai, ar
ba — viena ir kita". Dabar anglų spaudoj pasi
rodė karikatūra: du nuliūdę ir nukamuoti ka
riai, generolas Permažai ir generolas Pervėlai, 
viens kito klausia:: "kažin, ar mudu dar kada 
pasiųs į karo frontą"? _ j1497 įr‘ 1498 m.'

KarihęšHtra. labai reikšminga ir pasirodė Sebastiano, 
kaip tik tuo'"pc?čiū7iomentu, kada lesgyviai so- tian, irgi pasiekė Ameri- 
vietai pradėjo rtr 2ybinti geriausius savo ge-.k°s žemę. Buvo Amerigo 
nerolus Sausį ir Vasarį. Girdi, juodu jau nebe Vespucci, kuris tuom laiku, 
generolai tik pulkininkai Perdaug jais negali-; G^anni da^Veį'
ma pasitikėti, tad duokite kogreiciausiai uzteK- razano> keliaudamas pa
tinai pagalbos, kol dar ne pervėlu. Taigi britų sįekė St. Lawrence upę, ir 
visuomenė ir stato klausimą: ar generolai Per-, sakoma, jog buvo pirmas 
vėlai ir Permažai vėl ant scenos pasirodys? Iš baltas žmogus pamatęs tą 
tiesų, dabar kaip tik išmušė pati kritingiausia UP§- 
valanda. Maskva atsidūrė tokiam pavojuj, kad 
britų pasiuntinybė jau sugrįžo namo. Jei taip, atvyko kapitonas Strozzi, 
tai ir sovietų vyriausybė ar tik nebus išsikraus- kuris vėliau 
čiusi (kaip buvo vokiečių jau pranešta) į Stalin- su ispanais 
gradą (buvusį Caricina), kurs stovi ant Volgos k^Marc^da^Nizza“ 
kranto, apie 600 mylių.atstu nuo Maskvos. At- d • • . - .
rodo, kad sovietų sostinė neužilgo bus apsup
ta ir pataps karo lauku. Bet britai neperdau- 1539 m., kuri keliavo tūks-i 
giausiai susijaudinę Maskvos likimu. Jie rami-. tančius mylių vakaruose, 
naši tuomi, kad rusai labai ryžtingai ginasi ir, J3e^eškoc^am.a 
net praradę Maskvą, ilgai, ilgai prieš Hitlerį 
tebekariaus. Jie nusiskundžia, kad neturi per
daug atliekamų karo reikmenų sovietams nu
siųsti ir kad pats prisiuntimas beveik neįmano
mas dėl neprieinamo susisiekimo. Gi kada vi
suomenė primygtinai reikalauja pulti vokie
čius okupuotoj Prancūzijoj, Belgijoj ar Norvegi
joj, tai britų vyriausybė dejuoja, kad Anglijai 
trūksta žmonių net savo namams apginti. Kai 
dėl sovietu, tegu sau sveiki kariauja ir telaimi
na juos... Marksas, bet siųsti jiems pagalbon ar
miją — patys gi žinote: nėra nė kaip nė iš ko J 
Antra gi vertus, Dėdė Šamas dar nevisai išnau-j 
dotas — ko gi jis laukia? žodžiu, Anglija yra 
Anglija. Ji kariaus iki paskutinio bolševiko, o 
jei prireiks ,tai net iki paskutinio... amerikiečio.!

Tačiau vienu dalyku Anglija tikrai yra su-; 
sirūpinusi: tai karo padėtimi Krymo pusiasaly. 
Dalykas toks, kad vokiečiai atkirto Krymą ir 
siekia jį užkariauti. Rusai neva tai smarkiai gi
nasi, bet pro sovietų cenzūrą prasisunkia žinių, 
kad padėtis Krymo fronte eina blogyn. Vokie
čiai taip pat siekia okupuoti Juodąsias marias

•ėjimas šios dienos pri- pirmiausias informacijas 
žymių italų pri- apie Californiją ir pietva- 

karus. Jis buvo Žemesnėj 
Californijoj 1683 m., ir 
daug iš jo geografiškų ty
rinėjimų lig šiai dienai už
siliko.

Visi atiduoda garbę gar
siam La Šalie, Prancūzų 
ieškotojui, už at-adimą 
garsios Mississippi upės, 
bet mažai težino apie jo lo
jalų leitenantą Enrico 

£ Tonti, italą. Jis drauge su 
La Šalie visur 
garbė taip pat 
Šio žmogaus 
brolis, Alfonzo, 
nas iš Detroit miesto įstei-

ėjo ir jam 
priklauso, 
jaunesnis 
buvo vie- . . i

DARBININKAS s

žymūs Oro Laivyno žinovai, is kaires į dešinę transatlantinis lakū
nas Clarence Chamberlain, Col. Roy Jonės ir Major Howard Morris.

Italai, mažais skaičiais 
i pasiekti Naują

i

Su hugenotais į Floridą

i žuvo kovoje 
su ispanais 1565 m. Ke- 

i liais metais ankščiau atvy- 
, zoko- 

ninkas, prieš pat garsiąją 
Coronado ekspediciją,;

Deklaraciją, daug mąstė, 
nes jis Deklaracijoj pa
reiškė tas pačias mintis.

Mazzei rašė ‘‘Demokrati
ja (atstovų demokratija), 
kuri įimtų kiekvieną asme
nį į vieną kūną be jokių 

\ skirtumų, ištikro yra vie
nintelė valdžia po kuria ti
kra ir amžina laisvė gali 
gyvuoti”.

Mazzei su Jeffersonu į- 
steigė kaikuriuos pageri
nimus Virginijoj, knip pa
taisymą legalio kodekso. 
Jis stovėjo už tikėjimo 
laisvę ir išbaigimą vergi
jos per lavinimą vergų ir 
jų vaikų.

Kitas italas Francesco 
Vigo, vaidino svarbią rolę 
išgavimui nepriklausomy
bės nuo Anglijos laike re
voliucijos karo. Vigo, su 
pinigais ir aukomis užlai-

Ką Rašo Užsienių Spauda Apie
ją ir buvo stiklo darbinin
kai ir agrikultūristai, kiti 
dirbo prie šilko, vėlesni i- 
talai buvo pereiviai, ieško
tojai, misijonieriai ir pabė
gėliai. Šitie tikėjimo pabė
gėliai priklausė prie Wal-, 
denses sektos, ir atvykę; 
vėlai, septynioliktam
šimtmety, apgyveno New 
Yorką, Delaware, Virginia, 
Georgia ir Carolina.

1730 m. būrelis italų pra
dėjo eksperimentuoti šil
ką Georgia valstybėj. Jie 
iš Italijos atsivežė reika
lingą kultūrą. Trisdešimts 
metų vėliau kitas projek
tas buvo pradėtas New 
Smyrna, Floridoj, kuris 
nelaimingai užsibaigė. Bet kė mažutėlę George Ro- 

. italai pasiliko ūkininkais gers Clark armiją, kas žy- 
toje apylinkėje. j miai prisidėjo prie išlais-

Italas, kuris žymiai pa- vinimo valstybių Ohio, In- 
dėjo Amerikos demokrati- diana, Illinois, 
jai, buvo Filippo Mazzei. įr Michigan kolonistams. 
Atvykdamas į Virginiją Be jo pagelbos tų valsty- politinių partijų atstovu. 
1774 m. su keliais italais bių istorija gal būtų kito- Tai esanti politinė koalici

ja, kuri susidedanti iš ži-Į 
nomų savo srities spėria-’ 
listų. tuo tarnu kai anks- 
tybesnė vyriausybė, kaip 
praneša korespondentas, 
“susidarė iš kraštutinių 
partijų, kurios už savo nu
garos teturėjo mažumą”. 
Naujoji vyriausybė nau
dosiantis. lietuvių tautos 
pasitikėjimu: ji turėsianti 
atlieti, bendradarbiauda
ma su vokiečiu ištaigomis, 
svarbius uždavinius.

, Tokiu būdu, pasak laik
raščio. būtu nėr ankstyvu 
manyti, kad Vokietiia gal
vojanti sudarvti didžiule 
rvtu provineiia. nesiskai- 
tvdama su Pabaltijo kraš
tu savarankiškumo pagei
davimais.
— Vokiečiu 

“Hamburger 
blatt” įsidėjo

bola septynių miestų, su jų 
milžinišku turtu iš aukso 

į ir turkizo. Da Nizza pasie
kė vietą, kuri šiandien va-j 
dinasi Arizona valstybė, ir 
jis surinko labai brangių 
informacijų apie tą terito
riją.

Lygiai kaip Nizza, taip ir 
garsus kunigas Eusebio 
Chino, arba Kino, pristatė damas Nepriklausomybės

iš savo gimtinės šalies, jis kia šiandien, 
norėjo tik užsiimti žem
dirbyste. Jis buvo geruoju 
draugu Jeffersono ir Fran
klino, ir parašė daug labai 
įdomių straipsnių Ameri
kos žurnalams. Tarpe jo 
straipsnių buvo vienas, a- 
pie kurį Jeffersonas, rašy-

ir Kaukazą, kuriame randasi miestas Baku, 
garsus aliejaus industrija. Bet Baku stovi ant 
Kaspijos jūrų kranto ,tad jį pasiekti reikia pe
reiti Kaukazo kalnus. Britai save ramina, kad 
vokiečiams būsią labai sunku tai padaryti. Ta
čiau prie Baku galima prieiti ir iš šiaurės, nuo 
Rostovo, kurį vokiečiai sakosi jau užėmę. Tuo 
būdu gali įvykti dvi nelaimės: vokiečiai gręsia 
užimti ir Baku aliejų ir pristatyti jau pas var
tus. Jau čia ne tik Maskvos, bet ir Anglijos inte
resai užkliudyti. Tad labai galimas daiktas, 
kad generolai Permažai ir Pervėlu vėl bus pa
šaukti į frontą.

Pennsylvanijos Universiteto footbolistai, pradėję naujos mokslo metus, pradėjo ir sportišką 
mankštą. Jie lyg kariai ruošiasi žaidimų kovai. Vaizde matosi bėgtynių momentas. Panašių pri
sirengimų esti visose kolegijos ir universitetuose, ir net high schoolėse.
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tiks- tautinė vyriausybė su pul
kininku Kaziu Škirpa prie
šakyje ,kuri paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymą, nebuvo Vokie
tijos pripažinta. Vyriausy
bė turėjo pasitraukti, bet 
prieš tai ji įteikė protestą. 
Vokiečiai nė nemaną pri
pažinti valstybės suvere
numo. Iš Pabaltijo valsty
bių esąs sudarytas naujas 
vienetas "Ostland”, kuris 
turėsiąs tokį pat statutą, 
kaip Lenkijos generalinė 
gubernatūra. Girdi, visi 
tie kraštai, vokiečių ma

rokiečių

— Šveicarų laikraštis rastis “La Liberte” nagri- 
“Gazette de Lausanne” įsi-'nė ja padėtį, susidariusią 
dėjo savo korespondento Vokietijos užimtose Rytų 
Berlyne pranešimą apie Europos srityse. Kalbėda- 
padėtį Lietuvoje, šį prane- mas apie Lietuvą, laikraš- 
šimą čia atpasakojame tis nurodo, kad lietuvių 
grynai informacijos 
lu.

Korespondentas pastebi, 
kad prieš kurį laiką vokie
čių generalinis komisaras 
atstatęs nuo pareigų Lie
tuvos laikiną vyriausybę, 
kuri susidarė sukilimo 
prieš bolševikus pasėkoje. 
Šis žygis, bendrai paėmus, 
buvęs įvertintas neigia
mai. Tuo tarpu dabar ge
neralinis komisaras suda
ręs naują vyriausybę iš 9 
narių, kuriems esą paves
ta tvarkyti visas svarbiau
sias vidaus gyvenimo sri
tis. Ši vyriausybė esanti su^ar^
sudaryta iš visų lietuvių kulturinj plotą .

r --------
Su devynioliktu šimtme

čiu, daug demokratiškos 
laisvės vadų atvyko čia. Ir 
amerikiečiams geriausia 

■ žinomas politiškas pabėgė
lis, Garibaldo, per daug 
metų gyveno Staten Is- 
lan, New Yorko uosto. Jo 
namas lig šiai dienai ten 
stovi. Kaip su kitoms tau
toms taip ir su italais, 
daug iš jų grįžo atgal į I- 
taliją, bet geras skaičius 
pasiliko čia ir prisidėjo 
prie Amerikos pastatymo.

Nuo 1829 m. iki 1880 m. 
tik 80,000 italų imigrantų 
atvyko čia. Jeffersonas 
pakvietė Carlo Bellini at
vykti į College of VVilliam 
and Mary kaipo kalbų pro
fesorium. 1850 m. atvyko 
Antonio Meucci, kuris 
daug metų prieš Bell atra
dimą, atrado telefoną. 
Ginčiai apie tai net iki šiai 
dienai egzistuoja.

Iš Romos atvyko daug 
misijonierių dirbti tarp i- 
talų šioje šalyje. Jie veikė 
tarpe indi jonų ir baltų gy
ventojų, įsteigdami labai 
daug parapijų ir jų nuo
pelnas sudaro labai gar
binga puslapį šios 
tikėjimo istorijoj.

Columbus Dienoje 
pulkai italų pagerbs 
išradėja, bet savo 
minės darbus ir tų visų ki
tu, kurie taip žymiai prisi
dėjo prie šios šalies pasta
tymo. FLIS.

I

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas — Gimiau J. 

Valstybėse ir čia visą lai- 
ką gyvenu, bet pamečiau 
pilietybę, ištekėdama už 
ateivio 1920 m. Dabar gir
džiu, kad pilietybė man su
grąžinta su pravedimu į- 
statymo liepos mėn. 1940 
m. Ar tas reiškia, kad ma
no vyras, kuris vis ateivis, 
bet nori tapti piliečiu, gali 
prašyti antrų popierų be 
pirmų popierų?

Atsakymas — Sulig įsta
tymo iš liepos 2 d., 1941 
m., yra teisybė, kad atga- 
vai Amerikos pilietybę, 
bet tamsta neturi pilnų pi
lietybės teisių. Apturėti 
jas turėsi prisiegti ištiki
mumą Jung. Valstybėms 
Natūralizacijos Teisme. 
Ar taip darei? Jeigu darei, 
tai tamstos vyras gali pra
šyti antrų popierių be pir
mų popierių. Ta paleng
vinta procedūra ateiviui 
vyrui yra viena iš piliety
bės teisių. FLIS.

—Pirk Defense Bonds ir 
Stamps —

I 
laikraštis 
Fremden- 
straiDsnį, 

metanti tam tikros šviesos
i Vokieti ios sumanymus 
Baltao di jos atžvilgiu. Lai
kraštis pastebi, kad Balt- 
gudiia esąs atsilikęs kraš
tas. kuriame ištisus šimt
mečius rungėsi rusų ir 
lenku įtakos. Tačiau nei 
vieni, nei kiti nesugebėie 
nusausiniti ten essnčiu 
bei” ir t»->kiu būdu inten- 
svviau išnaudoti žemėje šovinių, 
liūdinčiu turtu. Tiktai da-i maisto. Jūs galite paremti 
bar. kai vokiečių kardas juos, pirkdami apsigvni-
užėm^s ši kraštą, vokiečiu mo taupymo bonus ir žen- 
enevoriia na įeisianti Palt- klus.
rudiios tūnoisnti npiėru-; Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus 
mo neraudoti. Did^in<sioS| 
Vokietiins nloM” Minndn..
mas frudu tautini iudzii-

Didžiausia apgavystė y- ma. autorius rastebi: “Tei-j 
ra pretenduoti į valdovus. p-u iš viso apie jį galima^ 
;.r neturėti tam sugebėji- kalbėti...” 
mo. Ksenofontas | šveicarų katalikų dien-1

■fti «(•>

šalies

dideli 
garsų 

širdyje

Mūsų kareiviams, jūri
ninkams ir lakūnams rei
kia orlaivij, laivų, tankų, 

apsirengimo ir

*



Antradienis, Spalių 14, 1941

MUSU, SODALIETĖS
• I------------------------------ :--------------------------------------------

KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ
Naujos Anglijos Lietuvių Merginų Sodaliečių Metinė 

ferencija įvyksta Spalių (Oct.) 19, 1941, Brockton, Mass.
9:30 A. M. Sodalietės susitvarkys eisenai.
9:45 A. M. Eisena į Šv. Roko Lietuvių Bažnyčią. Eidamos 

giedos “MARIJA, MARIJA SKAISČIAUSIOJI LELIJA”.
10:00 A. M. Šv. Mišios. Laike Mišių Sodalietės giedos “MIS- 

SA DE ANGELIS”. Mišioms pasibaigus giedos “SKAISČIAUSIO
JI, GRAŽIAUSIOJI, PANA MARIJA”.

Per Mišias pamokslą sakys Kun. Steponas P. Kneižis. 
11:15 A. M. Pusryčiai.
12:45 P. M. Pietūs.
2 P. M. Konferencijos Popietinė Sesija.

1) Pirmą paskaitą skaitys p-lė Dorothy Day. Kalbos tema: — 
“CATHOLIC ACTION FOR SODALISTS”.

2) Antrą Paskaitą skaitys Kun. P. V. Strakauskas. Jo paskai
tos tema bus — “Mūsų išeivijos Lietuvaičių Sodaliečių prisiriši
mas prie Dievo ir Tėvynės”.

Po abiejų paskaitų Sodalietės galės duoti klausymų, kurie 
rišisi su prelegentų paskaitomis.

3) Sodaliečių reikalų dienotvarkė (Business) sesija. Kiekviena 
Sodalietės vykdama į Kongresą pasiryžkite surasti klausimus, 
kurie pagerintų mūsų organizaciją. Priduokite Įnešimų Komisijai.

5:00 P. M. Užkandžiai parapijos svetainėje.
6:15 P. M. Šv. Roko Bažnyčioje kalbamas Šv. Rožančius ir 

suteikiamas palaiminimas Šv. Sakramentu.
7:00 vai. parapijos svetainėje linksmas vakarėlis. Programą 

išpildys Lowellio, Nashua, Brocktono kolonijų Sodalietės.
Visos Sodalietės, dalyvaudamos Šv. Mišiose, teiksitės nešioti 

savo medalius.
v PASTABA: Sodaliečių kuopos, kurios renkate Rėmėjų 
vardus Konferencijos knygai, malonėsite kuogreičiausiai prisiųs
ti nevėliau Spalių-Oct. 15, 1941. Kitaip nesuspėsime įdėti vardus 
į tą leidinį.

Kon-

NUOŠIRDUS KVIETIMAS
Brocktono Šv. Roko Parapijos Sodalietės nuoširdžiai kviečia 

iš visų kolonijų Sodalietės dalyvauti šiame Kongrese.
Esame pilni vilties, kad Konferencijos pakviestieji > kalbėto

jai savo kalbomis daugiau negu patenkins Konferencijos daly
vius. Tas kalbas išklausiusiam jaunimui dar aiškinus nušvis, ko 
laukia nuo jų Dievas, Tėvynė ir paties jaunimo likimas.

Šių metų Konferencijos obalsis: “DIEVAS”, ‘TĖVYNĖ”, 
“JAUNIMAS”. Visos Konferencijos paskaitos, visos diskusijos, 
kalbos, mintys ir širdys bus nukreiptos į jaunimo pareigas Die
vui, Tėvynei ir sau.

Marijos Taikos Karalienės globai rengėjos paveda šią Kon
ferenciją .kad vaisius Konferencijos būtų įdėtas į visos žmonijos 
taip pageidaujamą taiką: Taiką mūsų protėvių žemėje, Taiką 
lietuvių širdyse ir Taiką visame plačiame pasaulyje.

Marijos Dievo Motinos prašykime užtarymo ir noriai ir sėk
mingai gvildenkime suvažiavimo klausimus, kaip jaunimas turė
tų gyventi .taip, kad iš jųjų gyvenimo būtų Dievui daugiaus gar
bės, Tėvynei naudos, ir pačiam jaunimui tikra laimė.

Brocktono Šv. Roko Parapijos 
Konferencijos Rengėjas.

REDAKTORIAUS PASTABOS:
Brangios Sodalietės:—

Laikas greitai slenka ir netrukus įvyks mūsų seniai laukia
mas metinis Kongresas. Brocktono Sodalietės su savo energingu 
Dvasios Vadu Kun. F. E. Norbutu širdingai darbuojasi ruošda
mi Kongresą. Mes iš savo pusės bent pasiryškime nuvykti tą die
ną į Brocktono miestą ir savo malonumu parodyti savo seselėms 
Sodalietėms Brocktonietėms, kad jų darbuotę širdingai įkainuo
jame.

Malonu tarti kitą džiaugsmo žodį kaslink mūsų prelegentės 
Panelės Dorothy Day. Ji Amerikos Katalikų tarpe šiandieną vai-

Du Britų vaikučiai apgyvendinti gražioj
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.., nuosavybėj, kur gyveno Charles Lindbergh. Jie toli Kongrese 
* *♦ nuo bombarduojamų vietų. ‘ ♦ •

ir Jėzaus

DyRįBINIKKO

Ordinui, jie

Pirmutines žinias apie 
Japonijos Imperijos egzis
tavimą pasauly, Europai 
patiekė keliautojas Pran
ciškonas misijonierius, — 
Tėvas William Rubriąuis, 
XIII šimtmety, belankyda
mas įvairiose šalyse vei
kiančias katalikų misijas, 
jų centrus, arba kitaip pa
sakius, misijų stotis.

Pirmutiniai Japonijos 
Imperiją atrado Portuga
lai, 1542 m. Su Japonijos 
atradimu, 
Kristaus Evangelijos mok
slo pirmieji spinduliai, ne
paprastai greitai, pasiekė 
naujai atrastosios Japoni
jos Imperijos pagonis gy
ventojus. 1549 m., Šv.
Pranciškus Ksaveras, ir 
kiti jo draugai Jėzuitai, į 
pirmutiniai iš laivų išlipę 
įžengė pagoniškon Japoni
jos žemėn, ir gana palan
kiai ir vaišingai buvo su
tikti ir priimti. Po trumpo 
laiko jie skynė gana aps
čiai užderėjusius dvasinio 
savo darbo vaisius. Daug 
tūkstančių pagonių buvo 
pakrikštyta, kurių tarpe 
buvo ir keliolika Provinci
jų (dabartinių Prafektū- 
rų) valdomų, ir daug puoš
nių bažnyčių misijonierių 
nenuilstamu darbu ir rū
pesčiu, buvo pastatyta.

Tuometinis Japonijos 
valdovas, — Imperatorius 
Taicosama, pradžioje at- 
vykusiems katalikų misi
jonieriams, buvo labai pa
lankus; tačiau pagoniškų 
savo patarėjų patariamas, 
raginamas ir spaudžiamas, 
— pradėjo misijonierius 
neapkęsti ir netrukus išlei
do smarkų ediktą (įstaty
mą), kuriuo buvo visiškai 
misijonieriams uždrausta 
viešai Jėzaus Kristaus E- 
vangelijos mokslą tarpe 
pagonių skelbti.

Naujieji Japonijos kata
likai, netękę dvasinių savo 
mokytojų, — misijonierių, 
taip staigaus ir netikėto 
smūgio palieti, — vis tik 
dėl to, pasiliko ištikimi 
naujajai krikščionių tiky
bai. Jie pasiuntė daugybę 
laiškų su prašymais, Fili
finų Salų, kurios tuomet 
buvo Ispanijos valdžioje, 
misijonieriams, prašydami 
atsiųsti jiems naujų kuni
gų, kurie aprūpintų dvasi
nius jų reikalus. Labiausia paprastą misijonierių pa- 
jie pageidavo Tėvų Pran- sišventimą ir darbuotę pa- 
ciškonų, Filifinų salų Pro- čių Japonijos gyventojų

I

oficijalės

dėlei 
iš-

vincijos, apie kurių di
džiausią apaštališką žmo
nių sielų išganymo darbe 
uolumą, jie jau buvo pla
čiai girdėję. Vienam tiktai 
vienuoliui, broliui Gonsal- 
vo Garcia, kuris buvo Ka- 
tekistų mokytojas ir pri
klausė Serafiškajam Šv. 
Pranciškaus
prisiuntė tris laiškus, rei
kalaudami dvasinės pagal
bos.

Po ilgo laukimo, pasitai
kius tinkamai progai, bro
lis Gonsalvo Garcia, pats 
save pasisiūlė. Japonijos 
Imperatorius, atsižvelg
damas į kas kartas vis la
byn didėjančias savo Im
perijos ribas, — pradėjo 
susirašinėti su Filifinų Sa
lų Ispanijos Gubernatoriu
mi, reikalaudamas, kad jis 
atsiųstų tinkamus atsto
vus, kad galutinai būtų 
galima padaryti tailką tar
pe Japonijos Imperijos ir 
Filifinų Salų, ir kaip rei
kiant sutvarkyti visus tų 
dviejų atskirų šalių rei
kalus.

Bet kas gi ištikrųjų, ge
riau, tą didelį ir taip labai 
atsakomingą darbą, galėjo
atlikti už vienuolius? Fili-» 
finų Salų Gubernatorius 
tai labai gerai suprato. Tos 
svarbios delegacijos vadu 
ir vyriausia galva, — 
didelio jo šventumo,
minties, ir nepaprasto jo 
proto gabumų, — Guber
natorius paskyrė Šv. Pet
rą Krikštytoją. Po ilgo sa
vo tylėjimu priešinimosi, 
— šventasis pagaliau suti
ko, priimti taip didelės at
sakomybės jam pavestą 
darbą pasekmingai atlikti, 
sakydamas: — “Viešpatie 
Dieve mano! Jeigu tokia 
yra Šv. Tavo Valia, — aš 
sutinku ten keliauti, ir 
Tavo malonės stiprina
mas, kiek galint daugiau 
plėsti TaMB karalystė, toje 
naujoje pagonių šaly. Ge
gužės mėn. 26 d., 1593 m., 
jis išplaukė su trimis vie
nuoliais savo draugais ke
lionėn, ir Japoniją pasiekė 
pabaigoje birželio mėne
sio.

Pradžioje Imperatorius 
buvo nelabai patenkintas, 
tokiais “mizernais amba
sadoriais”, kaip jam rodė
si; tačiau, matydamas, ne-

dina begalo svarbią rolę. Visos jos pastangos yra įdėtos j darbi
ninkų žmonių reikalus. Ji yra redaktorė “The Catholic Worker”, 
kuris leidžiamas New Yorko mieste. Per jos pasidarbavimą dides
niuose Amerikos miestuose yra įkurta valgyklos bedarbiams. 
Komunizmas jai yra taip artimai suprantamas, kaip kiekvienam 
žmogui miesto gatvės. Savo laikuose ji buvo artima komunizmui. 
Jos garsiai išplatinta knyga “From Moscow 0 Rome” taip entu- 
ziatiškai už ją kalba, kaip vaivorykštė puošia dangaus mėlynę 
po griausmingo lietaus. Jūsų redaktorius daugelį kartų yra jos 
kalbas girdėjęs ir žinau, kad kiekviena Sodalietė išklausius jos 
paskaitos: “Catholic Action For Sodalists” nesigailės. Labai ap
gailestaujame. kad neturime jos paveikslo įdėti į šį savo skyrių. 
Atvykę į Kongresą turėsite progą ją pamatyti, susipažinti ir pasi
kalbėti.

Keletas Sodalicijos pirmininkių manęs klausė ar jų kuopelės 
artistės galės dalyvauti programoje. Apskričio Valdyba pilniau
siai trokšta, kad visos gabesnės kolonijų Sodalietės tą vakarą 
laike koncerto bandytų parodyti savo talentus.

Kongreso reikalais kreipkitės sekančiu adresu: 
SODALITY CONVENTION 

20 Webšt£r St., Brockton, Mass.
Linkėdamas geriausio pasisekimo ir malonaus pasimatymo

J.
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Jūsj^eČĘiktorius — D. A.«• c*,’
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Panelėms rūpi paskutinis z ^-'s sezono mado 
sirengime. Ir ši panelė spėjo jau pasipuošti šio se 
kukliu apsirengimu.

r

mis, — visus pagoniškų kad jis yra Kristus, 
bonzų jiems padarytus už- aų karalius!?55 (Luko 23, 
metimus, į atomus sudau- 2). Pradžioje Imperato- 
žė! rius tiems bonzų skun

dams, visiškai nebenorėjo 
Matydamas, kad čia jie tikėti nė jų klausyti; bet 

nieko nepeš, — naujoms a- savo patarėjų bauginamas 
takoms prieš Pranciškonų ir raginamas, kurie pasis- 

bonzai: tengė sukelti didelį jame 
kitokią I susi jaudinimą, — Impera

torius pradėjo apie vienuo
lių teisingumą ir gerus 
darbus abejoti. Per pata
rėjus, bonzai, stengėsi iš
rodinėti Imperatoriui, tai, 
kad atsižvelgiant į Ispanų 
ir Portugalų praeity užka
riavimus, kuriuose, kaip 
jie tvirtino, — esą visuo-

naudai, — gana palangiai 
į jų darbus pradėjo žiūrė
ti. Pasiųstoji taikai pada
ryti jų misija, buvo gana 
pasekminga. Jų rūpesčiu/
taikos sutartis buvo pada-; 
ryta tokia, kad ji patenki
no abi pusi, o ypatingai is
paniškąją Filifinų Salų ko
loniją. Tai buvo vienas iš 
didžiausių misijonierių pa
sisekimų! Pranciškonų vie
nuoliams misijonieriams, 
buvo duota visos galimy
bės įsisteigti ir laisvai plė
sti Jėzaus Kristaus Evan
gelijos šviesą, visoje Japo
nijos Imperijoje.

Patsai Imperatorius nu
sprendė įsteigti Tėvų Į 
Pranciškonų vienuolyną' 
Meako apylinkėje, kuris 
kartu su Osaka, vėliau vir
to dideliu krikščionybės 
centru. Atrodė, kad dabar, 
vėl sugrįžo garbingi šv. 
Pranciškaus Ksavero lai
kai! Šventumas ir didelis 
uolumas šių tyliųjų vie
nuolių, žmonių sielų išga
nymo darbe, ir didelis rū
pestingumas materijalės 
kūnui teikiamoj pagalbos, 
— plačiose japonų pago
nių miniose, darė didelį į- 
spūdį, ir tikėjimo plėtimo 
progresui Japonijoje, buvo 
tiesiog stebėtinas!

Tačiau lygiai taip pat, 
kaip ir prieš V. Jėzų, di
džiausiu kerštu ir neapy- misijonierius, 
kanta degdami, — prieš —
misijonierius ūmai sukilo 
visi bonzai, — oficijalės 
japonų pagoniškosios tiky
bos dvasininkai. Kaip pa- 
rizėjai ir Rašto žinovai, 
Senajame Įstatyme jie 
griebėsi liaudžiai įrodinėti, 
Pranciškonų misijonierių 
daromas klaidas, ir blogus 
darbus. Šv. Petras Krikš
tytojas, viešajame savo at
sakyme, dėlei kurio, vieti
nių Japonijos gyventojų, 
jis buvo vėliau pavadintas 
“Didysis Vakarų Bonza” 
(ankščiau tas titulas pri
klausė šv. Pranciškui Ksa
verui), — giliu savo protu, 
didele išmintimi, ir aukš
tomis dvasinėmis dorybė

pasirinko su visu 
kovos kryptį... Jie pradėjo 
eiti pas Imperatorių ir 
skusti misijonierius saky
dami: — “Jie skelbia kom
promituojantį mūsų Bu
dos altorius mokslą, kelia 
suįrutę žmonėse, neapken
čia Japonijos dievų ir mū
sų, — jų kunigų, kompro-į •» C C7 ^7 r - U-- - - 7 ---------l --------------

į mituoja Imperatorių ir Ja- j met buvę pirmutiniai žing- 
ponijos įstatymus”. Messniai pasiųsti tuosna vi-- i - -
juk atsimename, Vyriau-1 suosna kraštuosna misi jo
sio Žydų Kunigo Kaifo pa-!nierius, mokyti žmonės, ir 
sakytus žodžius, kaltinant tuo pačiu laiku priruošti 
V. Jėzų, Pontijui Pilotui, kelią okupantų
— Romėnų teisėjui: — 
“Mes atradome, kad šitas 
žmogus, skelbia mūsų tau
tai, liepdamas negerbti 
ciesoriaus, ir sakydamas,

armijai. 
Kaip “pavyzdžius”, jie nu
rodinėjo Naujosios Ispani
jos, Filifinų Salų, ir Peru 
Respublikos užkariavimą.

(Bus daugiau)

KUR PIRKTI?
Kiekviena šeimininkė žino, kad pigiausia Vacuum 
Cleaner pirksi Darbininkas Elec. Supply krautuvėj. 
Kam vargti be valytuvo, jei taip pigiai gali įsigyti. 

Skubėk!
Pirk!

Kainos
Kyla

Kasdien

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadway South Boston, Mass.

j :. . n:.• t ♦ - * 
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Antradienis, Spalių 14, 1941 DSRBININKSS s

S?
p Castle Garden Bus Panaikinta

(Per 35 metus daugiau kaip 7,000,000 imigrantų įžengė 
Į Ameriką per jos duris.—Lietuviai vadindavo 

"Castle Garden" kaslegarnė)
Castle Garden, per kurį tarnybų rinka, 

milijonai imigrantų įžen- 1855 m. rugp. 3 d. pirma 
gė į Ameriką per paskuti- grupė imigrantų buvo įlei- 
nius 50 metus 19-to šimt- sta į Ameriką per Castle 
mečio, bus sugriautas, pa- Garden. Nuo to laiko ligi 
naikintas. Ne tuoj, bet per 1890 m., lakotarpio 35 m. 
dviejus arba trejus metus, ir 8 mėn., 7,690,606 imi- 
Šis pranešimas yra pada- grantų perėjo per Castle 
rytas New Yorko Parko Garden duris, apie % imi- 
komisijonieriaus. Priežas- grantų, atvykusių tuo lai- 
tis yra todėl, kad kenkia ku. 
progresui, būtent, pasta-

• v

Zabulionis 1910 
pasienio policininkas.

465. Juozas Žakas 1916 karei
vis šoferis.

466. Alek. ZaukaviČius 1899 
tarnautojas švenčionėiiuoee.

467. Bronius Zabulionis 1917
1901', . . . . .

i kareivis šoferis.
į 468. Mikalojus Zabiega 1894 
darbininkas Vilniuje.

469. Aleksas Zniula 1911 ieš-
I
į mininkas Kenoje.

Urbonavičius 470 Jurgis Zagorskis 1907

1906

1901

1909

Pagal užrašus, prieš 1860
tymui Brooklyn - Battery m, pUSė imigrantų
tunelio.

Castle
buvo iš Airijos. Vokiečių 

Garden (lietu- imigracija prasidėjo pa- 
viams žinoma kaip “kasle- baigoje 1860 m. Po 1860 m. 
garnė”), pastatytas 1807 žmonės iš visų pasaulio 
m. kaipo fortas, ir suvaidi- kraštų, kalbėdami dauge- 
no daugelį svarbių rolių, liu skirtingų kalbų, pradė- 
1824 m. buvo pavestas pu- jo atvykti, 
blikos malonumams. Lafa- 
yette čionai buvo priimtas, ska“ti70“ 
kana ns arvvkn i Jnn«r . . -

Nors daugelis iš jų buvo 
, prie jų prisi

plakdavo tų laikų “rake- 
tieriai”, kurie visokiais bū
dais išviliodavo pinigus iš 
jų. Bagažų agentai, pavog
davo jų daiktus, tikietų a- 
gentai paimdavo iš jų pini
gus ir duodavo bevertės 
popiergalius už tai, jie bū
davo pakviesti į viešbu- 

’ čius„ kur taip brangiai už 
viską turėjo mokėti, kad 
greitu laiku visus pinigus

kada jis atvyko į Jung. 
Valstybes 1824 m. ir vie- 
—is ią priėmimo komiteto 

irių buvo garsus'; Ame- 
kos rašytojas James Fe- 
nimore Cooper. Jenny 
ind, garsioji švedų lakš- 
.ngala čionai sudainavo 

savo pirmą koncertą Ame
rikoje, vadovaujant P. T. £ 
Barnum. Louis Kossuth 
prašė pagelbos Vengrijai 
nuo Castle platformos ūko prasti,‘ir kalkite 

Montez tenai šoko 1852 m.
Nuo 1824 m. ligi 1855 m. 

Castle Garden, buvo scena 
įvykių, kaip balonų išban 
dymų (balloon 
sions), “fireworks 
mų, arklių rungtynių, pre-<įJ 
kių parodų, ir net operų uždrausta Bet imigrantų 
spektaklių, simfoninių į lėšimas tai bu’o la. 
koncertų, ir koncertų gar-čiai praktikuojamas, kad 
šių dainininkų, kaip Adeli- 
na Patti. Per vasaros kar
ščius žmonės čionai atei
davo atsivėdinti ir paklau
syti puikios muzikos.

Keli prezidentai čia buvo 
priimti, kada jie viešėjov™ c CaVden^Turė:

dar savo bagažą palikti, 
j 1876 m. du apgavikai iš
naudojo vargšus žmonės 

, vaidindami kaip kunigai. 
: Pagaliau įsimaišė policija, 

ascen- ^aja skundaį buvo pada- 
’ rody- -i • -•J ryti pačių amerikiečių, ir 

> bizniams buvo

tie visi biznieriai, per mi
tingą protestavo prieš val
džią, skelbdami, Kad val
džia uždraudė “privatinę 
pramogą”.

i Darbo rinka, kuri buvo į-

i
i
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RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU- 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

* ’■ i,

(Pradžia 1 pusi.) krautuvininkas N. Vilnioj.
431. Antanas Talentavičius 438- Alfredas Lsonis

1917 kareivis Vilniuje. darbininkas Trakuose.
432. Augustas Tarvidas 1920 439 Stasys Umbrasas

karo aviacija. į kelneris .
433. Leonardas Turauskas 449- Antanas Urniežius

1918 kareivis. kalvis Kaune-
434. Vladas‘Tątuza 1919 ! 441- Kaz?s Umbražiūnas
435. Povilaš Turinas 1918 ka- žurnalistas,

reivis. 442-
436. Pranas Tamulevičius 1896 tarnautojas N. Vilnioj. menininkas Vilniuje.

1911 sąskaitininkas I 443. Antanas Vilimąvičius' <71. Juozas Žeromskį
437. Estaliejus Uzlovskis 1898 1918 kareivis Kaune. nautojas Vilniuje.

444. Ipolitas Vitkauskas 1915 472. Albinas
į Utah, kur pradėjo Mor- batsiuvys Butrimonyse . j 1908 ūkininkas Vežiotų k.
monų koloniją. Beveik 445 Vacys Varankevičius 
kiekvieną dieną pilni lai- 1919 darbininkas Kaune, 
vai atvykdavo su žmonėms 448- Juo2*« Vilkelis 1910 dar- 
iš visų pasaulio kraštų. Įbininkas Vilniuje.

Kada Grover Cleveland 447- Antanas Vydra 1902 ū- 
tapo New Yorko guberna- kininkas Restakų k. 
torium, viena iš jo pirmų-1 448. Zigmas Vegeris 
jų problemų buvo sutvar- griežikas Kaune, 
kvti Castle Garden, nes 449- Povilas Vanagas 

tarnautojas Vilniuje.
450. Juozas Vaitkus 1906 mo

kytojas Palangoje.
451. Juozas Velioniškis

mokinys Mariampolėj.
452. Antanas Vaičiūnas

muzikantas Vilniuje.
453. Albinas Verbyla 

tarnautojas Vilniuje.
454. Julius Valeiša 1917 ka-Į

reivis. nuo 110 iki 481 nr. asmens yra1
455. Česys Velavičius 1920 ’ ---- * •— 1

darbininkas iš Salantų. —j,------ -------o------------------ c -- ,------------------------------------ -»■-
456. Jurgis Vaišnora 1916 ka- čerlagą ir Kotlasą. Sąrašas dar j 491. Stasys Grazdauskas bol- 

reivis Vilniuje.
457. Martynas

1902 darbininkas Vilniuje.
458. Pr. Vaicekauskas 1921 482. Pranas Abromaitis ūki-

darbininkas Daugirdiškių k. į ninkąs Krosnėnų km. bolševikų
459. Juozas Valatkevičius dar-i 

bininkas Kaune 1900.
460. Juozas Vitkauskas 1907

darbininkas.
461. Julius Vinagrodckis 39

m. ūkininkas Jasiukonių k.
462. Stasys Veliomskis 1913

ūkininkas Balsupių k.
463. Petras Zaknys 1904 eko- vikų nukankintas Kazokų km.

kyti Castle Garden, nes 
tenai buvo daug ko kriti
kuoti. Blogos administra
cijos dėka, imigrantai vėl 
buvo išnaudojami. Pirma-! 
me savo pranešime kon
gresui gubernatorius rei
kalavo reformų. Valstybės 
tyrinėjimas buvo padary
tas ir dalykai laikinai pa
gerėjo 1887 m.

1890 m. imigracijos pro
blemos buvo perimtos J. 
Valstybių Imigracijos ko- 
misijonieriaus. Visi kiti i- 
migracijos punktai perėjo 
į Valstybės kontrolę prieš 
aštuonis metus. Federalė 
Valdžia pradėjo didinti 
New Yorko prieplauką 
Castle Garden liko užda
rytas, ir gruodžio mėn. 
1890 m. buvo paverstas į 
“akvarium” (Aąuarium).i 
Už metų laiko, visi imi
grantai buvo įleisti į Ame
riką per Ellis Island, New 
Yorko uosto (prieplauko-i 
jė). FLIS.I

Į

1913

tar-
I Į

Zmitravičius
I

1898
Dviejų didelių miestų mayorai, Edward J. Kelly (kai- 

1907 rėj) Chicagos mayoras ir F. H. LaGuardia New Yorko 
miesto mayoras. Jie nufotografuoti laike Chicagos 

tech- Defense Day programos.

’ Kauno apskr.
486. Pranas Bebkaitis darbi- 

1903 ninkas. bolševikų sušaudytas 
Romainių km. Kauno apskr.

1918’ 487. Juozas Čepulis ūkininkas
Kleboniškių km. Kauno apskr.

1910' sušaudytas.
į 488. Vincas Čerapas ūkinin-

kų sušaudytas.
497. Simas Kairiūkštis kalė

jimo sargas bolševikų nukan- 
i kintas Kaune.
j 498. Andrius Kapočiūnas gim
nazistas bolševikų nukankintas 
Kaišedoryse .

499. Andrius Kapočiūnas Ker-

473. Petras Žilinskas 
tarnautojas Kybartuose.

474. Pranas žižmaras
mokytojas sportininkas.

475. Vincas Žiūką 1913 
nikas Rokišky.

476. Povilas Žvirblis 1906 mo.
■ kytojas Mosėdyje.

1894 477. Donatas Žvenkys
į batsiuvys Salantuose.

478. Juozas Žukauskas 
šaltkalvis kareivis .

1920' 479. Petras Žvingaila
į darbininkas švarpliškių k.

1892 480. Juozas Žygas 1892 darbi-'kas Trečionių km. Trakų apskr.' taun^nk4 k™- Trakų aps. nu-
ninkas Panevėžy. , bolševikų sušaudytas.

481. Jonas Žukauskas 1910 • 489. Bronius Dubosas Joniliš-i 
“fotografas Vilniuje. . kių km. Kapno apskr. piemenu-

P. S. Šiame sąraše pažymėti ’ kas, bolševikų sušaudytas.
490. Andrius Grazdauskas 8 

išvežti iš Vilniaus Lūkiškio ka-Į ha ūkininkas bolševikų nukan- 
lėjimo. Daugiausia išvežta į Pe- kintas Basonių km. Kauno aps.

1914

nebaigtas. Apie išvežtuosius iš
Valavičius kitų Lietuvos kalėjimų tokių 

'sąrašų nesurasta.
»

, (
I 
r 
(
sušaudytas.

483. Afanas Artmonovas 
darbininkas Kaune bolševikų 
sušaudytas.

484. Stasys Balčiūnas techni
kas bolševikų nukankintas Pa
žaislio miške.

485. Stasys Banevičius bolše-

ševikų sušaudytas Basonių km.
Kauno apskr.

492. Vladas Grybauskas bu
halteris bolš. sušaudytas.

493. Jonas Juodžbalis spaus
tuvės darb. žuvo partizanu.

494. Ona Juozapavičienė bol
ševikų nušauta Kaune gelbstint 
sūnų.

495. Vincas Juozapavičius“bol
ševikų nušautas kartu su moti
na.

496. Kazys Juškevičius krau- į nužudytas.
tuvininkas Viliūnų km. bolševi-l (Bus Daugiau)

kankintas, drauge su sūnum.
500. Antanas Kavaliauskas 

žuvo Kaune partizanu.
501. Kazys Kavaliauskas bu

halteris žuvo Mariampolėj.
502. Bronius Kriaučiūnas iš 

Mariampolęs. bolševikų nukan
kintas.

503. Antanas Kūkalis lauko 
darbininkas žuvo Meteliuose.

504. Povilas Lilis ūkininkas 
Domininkaukoj Kauno aps. bol
ševikų nužudytas.

505. Alfonsas Maculevičius 
į bolševikų nukankintas Kazokų 
1 km. Kauno apskr.

506. Ona Macaitienė sąskaiti
ninkė bolš. nužudyta.

507. Jurgis Puleikis Ūsynio 
km. Tauragės apskr. bolševikų

i i 
Į
i

New Yorke. Per vieną tokį 
aplankymą, tiltas, kuris 
sujungė Castle Garden su 
New Yorku sugriuvo kaip 
tik delegacija perėjo. Vė
liaus, kanalas buvo užpil-j 
tas ir sujungtas su sausže- 
miu (mainland).

Castle Garden simbolinė 
reikšmė milijonams Ame
rikoje, ir kitur, kaipo A- 
merikos vartai (nations’ 
gateway) prasidėjo 1855 k Amerikos
m. Tais metais Valstybes Q au
Imigracijos Komisija £rbinink

jo daug pasisekimo. Per 6 
mėnesius, 1868 m. 7,111 
vyrų ir 5,840 moterų turė
jo tarnybą tą pačią atvyki
mo dieną. Ūkių darbinin
kai gaudavo nuo 6 ligi 18 
dolerių per mėnesį. Ponios 

į ieškodavo tarnaičių tenai.
1869 m. apie 12,000 mer
gaičių daugiausia airių ga
vo tarnybą kaip virėjos ir 
skalbėjos. Bet jų neužte- 

industri-
Imigracijos ] 
(Statė Immigration Com- 
mittee) perėmė į savo ran
kas Castle Garden. Buvo į- 
taisyti kambariai dakta
rams, policijai, agentams, 
pašto darbininkams, mui
tininkams, imigracijos in
spektoriams, bagažų ins
pektoriams ir net darbų

Per civilį karą, daugelis 
imigrantų įstojo į Unijos 
armiją. Juos prikalbėdavo 
tėvynainiai, kurie mokė- 
davo kalbą, prižadėdavo 
visokių gerų atlyginimų. 
Apie 400,000 svetimšalių 
iš 20 šalių kariavo šiaurė s 
pusėje (northern siue). 
Daugelis, vėliau pagarsėjo.

Per Castle Garden duris 
Michael I. Pupin, garsus 
išradėjas, atvyko iš pro
vincijos, kuri dabar vadi
nasi Jugoslavija. Jis tada 
buvo apie 15 m. Jo skrybė
lė įkrito į vandenį, tai jis 
atvyko užsidėjęs turkišką 
“fez” (kepurę). Kadangi 
Amerikos vaikai nebuvo 
matę tokios keistos kepu
rės, jie ėmė iš jo juoktis, o 
tada įvyko muštynės ir 
policija turėjo jį išgelbėti.

Naujas būdas. Ši panelė 1880 m. atvyko pirma gru- 
klausosi telephono prane-, pė Salvation Army. 1883 
Šimų ir kartu dirba ant m. apie 2,800 mormonų at- 
typewriterio. vyko iš Europos ir nuvyko

“Darbininko” Metiniai

Šeštadienį

Spalių-Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

8 Magazine, St Cambridge, Mass
Šiame baliuje bus renkama karalius, karalienė, karalaitis ir karalaitė 
Kandidatus galite statyti iš anksto. Gros Wally Jason & Orchestra.
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Antradienis. Spalių 14, 1941

Lietuvos Pasiuntinybės Žinios
2. Vokiškos okupacijos įvykiai Lietu 

voje, kaip jie buvo girdėti ir kaip 
vaizdavosi Šveduose gyvenantiems 

lietuviams*

ū 1

(Tąsa)
f) Nuotaikos Lietuvoje. 

Tiek iš įvairių pranešimų, 
paskaitų, pačių pranešėjų 
balso buvo justi, kad pir
momis dviems savaitėms 
Lietuvoje viešpatavo paki
limo ir gražiausių vilčių 
nuotaika. Šiandien skaudu 
darosi girdint tuos pačius 
balsus: ar sausi ir šalti, ar 
graudūs. Lietuvos vardas 
niekur jau nebeminimas, 
lietuvis taip pat. Kasdien 
varomos vokiečių kalbos 
pamokos. Žinios tik vokiš
kos. Jei pasitaiko kur koks 
pranešimas, tai tik apie 
Maisto daromus supirki
nėjimus ar ruošimą polici
jos pagalbinio vieneto.

9 - VIII pranešta,

, visokeriopą pagalbą. Pa
dėčiai vietoje ištirti buvo 
tos organizacijos nusista
tyta pasiųsti savo delega
tą narį. Vokiečių organai 
principe sutiko tokį dele
gatą įsileisti, bet praktiš
kai tokio leidimo dar ne
gauta. Po Baltijos valsty-: 
bių inkorporavimo vargiai 
ar vokiečiai ir įsileis.

Švedų buvo pažadėta 
pirmoje eilėje teikti pagal
bą medicina, vaistais, gy
dytojais, rūbais; priimti iš 
tų kraštų vaikus į švedų 
šeimas ilgesniam laikui.

h) Lietuvių neleidžia. — 
Lietuvių Stockholme ne
daug, bet kai kurie jų jau 
nuo pat pradžios pradėjo 
rūpintis, kad galėtų grįžti 

kad atgal Lietuvon. Ligi šiol 
sekmadienį rugp. 10 bus niekas jų leidimo sugrįžai 

--------- ! aukos negavo.
Raudonajam Rugp. 10 d. Vokietijos 

Vadinasi, Lietu- laiku 23 vai. Kauno radijo 
vos Raudonojo Kryžiaus stotis dar baigė savo prog- 
jau nėra. O jis nuo pat pir- ramą mūsų Tautos himnu, 
mų dienų po birželio 22 bu- o pO to sekė vokiečių him- 
vo labai aktingai pasireiš- nai.
kęs. Jis organizavo pagal-j jš Rugp. 9 d. vakaro Kau- 
bą buvusiems politiniams no radijo pranešimų gali- 
kaliniams, rūpinosi našiai- ma suprasti, kad Lietuvos 
čiais vaikais, krašto svei- Bankas ir jo skyriai tebe- 
katingumu, atnaujino san- veikia, nes buvo paraginta 
tykius su Tarptautiniu ūkininkus mokėti savo są- 
Raudonuoju Kryžium Ge- skaitąs Lietūkiui į Lietu- 
nevoje ir Švedijos Raudo- vos Banko skyrius. Bet 
nuoju Kryžium. I pažymėta, kad dėl finansi-

Iš radijo pranešimų nie-jnių sunkumų Lietūkis ne
ko daugiau nejusti apie (galės daugiau pardavinėti 
lietuvių kultūrinį gyveni- kreditan nei sėklų nei trą- 
mą ir ruošiamus žiemos §ų. Norint gauti kreditan,

Lt. Shirley Kinsman iš Needham, Mass., viena iš
140 narių Women’s Defense Corps, ir už šimto mailių 
nepamiršo savo įpročių, kuriuos mėgo prieš jos įsipa- 
reigavimą.

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ—

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

6
7 mažą namuką, ku-f plevėsuojančius įvairių spalvų’ bei pigesnės parduotuvės, kitoj

) pastatytas 1806 me- šlapius drabužius, kurie prieš pusėj brangesnės. Pravažiavom 
ir kurio patalpose aklais saulę greitai džiūvo. Nors ir bu-Į ir garsųjį Brooklyn Bridge ■— 

tiltą, kurį kai kas dažnai “per
ka” bei "parduoda”. Pravažia
vom ir George VVashington til
tą, kuris yra viršum Hudson 
upės ir jungia šią valstybę su 
New Jersey. Tiltas yra 3,500 
pėdų ilgio ir 120 pėdų pločio, 
tad ir yra ilgiausias savo rūšies 
tiltas.

Street nr. 
ti&Jiuvo. 
tais j 
laikais būdavo vergų rinka, i vo šeštadienio vėlus rytas, jų 
Pravažiavom ir pro didžiausį tiek daug buvo pridžiauta, kad 
žuvų marketą, kur ir uždarytom nebuvo galima matyti dangaus, i 
akimis, nosies uoslė įspės, kas Čia, turbūt, nėra kiemo užpa-i 
čia randasi. ! kalį namų, kad reikia iš priešą- ■

__ x .. t kio namo į kitos pusės gatvėsKuomet važiavom per Lower ' r
_T „ , , .. , namą sukabyti šniūrus, kadNew Yorko dalį, kur vargm-
giau gyvena žmones ir, įvažia-.drabužius sudžiovus. Kiek to- 
vus busui į šią sekciją, net nu-jliau pavažiavus, vėl įdomu: vie- 
stebom pamatę skersai gatvėje noj pusėj gatvės žemos rūšies (Bus daugiau)

"DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKįl RCA VICTOR 
SEKANČIU PO 80c REKORDUŲ

Kaune renkamos aukos 
Vokietijos 
Kryžiui.

(Tąsa)

sezonui sumanymus. Vis
kas nutilo ir apmirė. Pra
sidėjo naujos vergijos ga
dynė.

g) Švedijos Raudonasis

siūlo pasirūpinti banko 
garantijomis.

i) Tokios tai tokelės iš 
mūsų brangios žemelės. 
Titaniškoje kovoje di-

Kryžius ir Baltijos valsty- džiausiu jų pasaulio galy-
bės’ ~ LieP°s pradžioje, bių nekaltai Lietuvai teko 
Švedijos karaliaus brolis grumtis su juoda mirtimi: 
Gari, šv. R. Kr. pirminiu- kiekvieno 100 bent 20 
kas, priėmė Lietuvos, Lat- lietuvių nukentėjo kalėji- 
vijos ir Estijos visuome- mu, mirtimi ar ištrėmimu 
nės veikėjus ir per juos Sibiran, o dabar vėl visa 
pažadėjo tiems kraštams tauta kenčia apiplėšta, ap- 

. vilta, svetimų apsėsta, be 
riCiŲ Amerikoje Keliones užtikrinto rytojaus. Nete- 

i kę laisvės, suprantame jos 
į kainą. Ar mokėsime la- 

Parašč Kun. J. Paškauskas 'biau mylėti, branginti ir 
Knygutė labai įdomi ir verta! jai pasišvęsti negu iki šiol, 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik kai ją susigrąžinsim? 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar-1 ~
bininkas”, 366 W. Broadway. I WASHIINGTON, D. C.

Boston. Mass. i 1941 m. Rugsėjo 20 d. —

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERĮ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva Markaienė.

«25 E 8th St. So. Boston, Mana. 
Tel So Boston 1298 

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

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

Fin, Rašt. — Marijona Markontutė.
♦ 115 Washington St.. Rosiindale. 

Tel. Parkvay 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūt8,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos OI.—Marijona Aukštikalmenė.

111 H St. So. Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kae 

antra utaminką mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetairėj 

V«sais draugijos reikalais kretokltAe

•V. JOMU ev. BL. PASAI PINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 VVinfield St.. So. Boston. Mass 

Prot. Rašt. Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Maso 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL. So Boston. M*a» 

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

Maršalka Jonas Zaikis
7 Winfield St.. So. Boston. Mase

vangija laiko susirinkimus kas tra
čia nedėldienj kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų Parapijos salėj. 49'

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirirti pas Mznienua mėsą. vaistus daržoves ir Kitokius daiktus, kurk 

Skelbiasi "Oarbminke** apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma 
taniai patarnauja Nuėję | blię kurią krautuvę pasakykite, kad |ų skelbimą 
matėte "Darbininke*'

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

X» SAVIN Hn± AVENUE 
DOR?-H6*TER, MAS*.

Market
R. Baltrušlūnas Ir p. Klinga, Sav.
PSS Broadvvay, Tai. ŠOU 3120

SO. BOSTON. MASS.

I

Į 
I
I

’kur pirmiau buvo Waldorf As- 
! toria viešbutis. Turi šimtą du 
aukštų (102) ir yra 1250 pėdų 

i aukštumo. Jis yra net aukštes-
Sulaukėm rytojaus. Apsirengę i n^s Prancūzijoj esantį Eiffel 

ir suvalgę pusryčius savo vieš- Tower— bokštą, kuris turi 1024 
bučio gražioj valgykloj, radom pėdų aukščio. Antras aukščiau- 
iš kalno užsakytą busą, belau
kiantį prie viešbučio durių, ku
ris turėjo nustatytą kelionei 
programą bei parodyti daugiau 
New Yorko. Sulipę busan visos' 
skubinomės užimti pirmas vie-Į 
tas. Susėdus, žiūrim, kad buso! 
stogas yra stiklinis, per kurį 
galima matyti. Jo šoferiui už
klausus, ar mes pirmą sykį New 
Yorką matysim, ir atsakius 
taip patarė imti paskutines sė
dynes, nes iš ten per stiklinį 
stogą galima geriau ir daugiau 
matyti. Pasinaudojom ir tą pa-Į^ gražūs dangoraižiai buvo! 
darėm, vėliau susėdę, kad ir 
tai žinojo, 
kinti pirmomis vietomis, nes 
visos paskutinės jau buvo už
imtos. Šoferis aiškino, kad New 
York City arba Manhattan, 
kaip jie vadina yra tik 12 ir 
pusę mylių ilgio ir dvi ir pusė 
mylių pločio, apsuptas Hudson! 
ir East upėmis.

sias yra Chrysler Building, ku
ris yra 1046 pėdų ir turi 77 
aukštus. Jis irgi yra aukštesnis! 
už Eiffelio bokštą. 
Rockefeller Center 
77 aukštus. Po jo 
worth dešimštorio 
cent namas, kurio
792 pėdos su 60 aukštų ir buvo 
aukščiausias New Yorke iki ne-! 
pastatė viršminėtų Empire 
Statė ir Chrysler namų. Lincoln 
Bldg. turi 53 aukštus, Irving 
Trust Co. 50 aukštų. Kiti aukš-l ... “ — . ...... '

I
Cunard laivų Bldg., Standard

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra 

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka
Silver Beit Orchestra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V-14O67-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 

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

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

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

V-14072-A-18 — Malda į Mariją 
Marijos Giesmė—Šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir 
S. Vilniškis

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

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

V-14UT7-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji 
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą

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

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

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

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

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

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

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

Vienas iš 
namų turi, 
yra Wool-
5 and 10 

aukštis yra'

bet turėjo pasiten- Oil» Paramount Bldg., kur yra

Si buso kelionė skyrėsi nuo 
Washingtono, nes tenai priva
žiavus kokią įdomią vietą, išlip- 
davom ją apžiūrėti. Čia to ne
darėm, tik pravažiuojant aiški
no apie pasiliekančius aukštus 
mūrus, kai kurių viršūnės, ro
dos, dangų siekė. Tų dangorai
žiu New Yorke yra daug. Tik
rai aukščiausias visam pasauly 
yra naujas Empire Statė Buil- 
ding, kuris stovi ant tos vietos,

NEBCK PAGUL
DYTAS DĖL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ, 
SUKINIMŲ 

AR TRAUKIMŲ 
JOHNSON'S

RED CROSS 
PLASTER 

NAUDOJAMA PER VTR8 M METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

teatras ir turi 35 aukštus, New 
York Times, kurio 25 aukštų 
patalpose yra spausdinamas 
New York Times rytmetinis! 
laikraštis. Šis namas kaip dau-j 
gumas kitų, yra siauras ir ilgas 
ant kurio sienos apie dešimtą 
aukštą, dienos bei nakties metu 
eina elektrinių raidžių dirželis, 
pranešdamas ką tik gautas ži
nias iš keturių pasaulio kampų. 
Tos raidės yra taip aiškios ir 
šviesios, kad net per kelis blo
kus jas galima išskaityti. Čia 
yra ir vidurys miesto, vadina-; 
mas Times Square. Stebėjomės 
pamatę Flatiron Building, ku
rio struktūra yra trikampė ir 
panaši į paprastą “prosą” (taip j 
tikrai išrodo ir taip vadina
mas), į viršų nusmailintas kaip 
proso smaigalys. Yra sakoma, 
kad šis namas buvo vienas iši 
pirmųjų plieno struktūrų. Ame-i 
rican Radiator Building — na-; 
mas yra nudažytas juodomis 
ir auksinėmis spalvomis ir ne
paprastai keistai išrodo prieš 
kitus naujus namus. Pravažia
vome ir Generolo Grant kapą, 
kuris stovi arti Hudson upės ir 
pastatytas New Yorko miesto 
1897 metais, atminimui šio ge
nerolo už jo tarnybą laike Civi
lio karo. Kapas yra keturkam- 
pas, 90 pėdų kiekvienam šone ir 
72 pėdų aukščio, balto granito. 
Pravažiavom pro Wall Street 
kuri yra finansinė širdis šios 
šalies. Čia randasi didžiausios 
bankinės bei stock exchange į- 
staigos. Matėme ant Statė

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55 CENTUS

Anna Kaskas

Onos Katkauskjitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

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

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.H

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

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

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

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

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

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

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

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

12199-F-59 Fiovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikowski's Orchestra 

16O82-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, barit.
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

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

16180-F-73 — K i bartų Polka
Vystyčio Valsas 

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

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina
žemaitėlių Polk
Lietuvių Mainerių Orkestrą 

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

162O6-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius,
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

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

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

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

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

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

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

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

16284-F-86 — Kam šeri žirgelį? 
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir

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

Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą "Lyra** 
16300-F-88—Dėdienė Polka

Lakštutės
16302-F-89 — 

Jaunuolių
16303-F-90 —

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

Virbalio Polka*—V. Gulos Orkestrą 
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
16305-F-92 — Daratytė — Polka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

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

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

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

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

16069-E-110 — Gegutė Polka... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, — valsas

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

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

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

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

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

:■

REKORDAI PO $1.25

366 WEST BROADVVAY
i

61OO3-F-2O1 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir šešta 
Visas jgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

A. Šaukevičius, Mahanojaus

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

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

“DARBININKAS” į
SOUTH BOSTON, MASS.



Antradienis, Spalių 14, 1941 DARBININKAS T
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VIETINES ŽINIOS
§
b----------------------------------------------------------

“DARBININKO" METINIU ŠOKIŲ KOMISIJŲ 
SUSIRINKIMAS

(Politiškas Skelbimas)

Užsitarnauja
Antram Terminui

DĖMESIUI

Ketvirtadienį, spalių 16 d., tuojau po misijų, 
8:30 vai. vakare, 'Darbininko' salėje įvyks meti
nių šokių rengimo įvairių komisijų susirinki
mas. Kviečiame visus dalyvauti.

Dr. I. Antanėlis, piritu * 
R. Glineckaitė. rašt.. 

P. Kupraitis. rašt. 
F. Tuleikis. ižd.

ŽINUTĖS
Spalių 9 d„ mirė, katalikų 

prieglaudoje Fall River, Mass. 
Franciška Mazolienė, 50 metų, 
gyv. 377 Second St., So. Bosto
ne. Paėjo iš Utenos. Amerikoje 
pragyveno 27 metus. Paliko vy
rą, du pusbroliu ir dvi pusseserį. 
Tapo palaidota iš Šv. Petro par. 
bažnyčios spalių 11 d., Šv. Juo- te
zapo kapuose, Manchdstery, N. 
H.

(Lukošiūtės) Ivanauskų. Kū
mai buvo Juozas Lukošius ir 
Rūta Ivanauskaitė.

Penktadienį, vakare, po vyrų 
ir vaikinų misijų pamaldų, į- 
vyks Federacijos skyriaus svar
bus susirinkimas..

Pereitame “Darbininko” 
numeryj, spalių 10 d., tilpo 
Darius Court Dedikavimo 
parados paveikslas. Tą pa
veikslą “Darbininkui” pa-1 
skolino “Boston Post” lai-1 
kraščio redakcija. Dėkoja 
me!

LEGIONIERIŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalių 12 d., tapo pakrikštyta 
Sandra Paulina Stasio ir Alenos

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tei. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
Bolševikai Ištrėmė Daug Žurnalistų
— Patirta skaudi žinia, glų kalbos mokovu Lietu- 

kad tarp bolševikų ištrem- voje. Pradžioje dirbęs pe-

Spalių 12 d., 3 vai. p.p., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, labai į- 
spūdingai ir didingai baigėsi i 
moterų ir merginų misijų savai
tė.

Į

Mayoras Maurice J. Tobin
IŠRINKITE 

Antram Terminui 

MAYORĄ

suteikti tik gen. komisaro 
įstaiga. Nesilaiką šito įsa
kymo būsią “baudžiami 
griežčiausiomis bausmė
mis”.

— Jau ankščiau buvo 
pranešta, kad bolševikų

tųjų Maskolijon yra daug dagogijos srityje, V. Ka- j pakalikas Liudas Gira su-

Spalių 13 d., 3 v. p. p. buvo; 
kūdikėlių laiminimas. Tėvas Al
fonsas pasakė motinoms pa
mokslą, laimino mažutėlius, ir 
suteikė palaiminimą Švenčiau
siu sakramentu .

TOBIN
I

Tą visą dieną Rožančiaus 
draugijų vadovybėje, žmonės, 

j bažnyčioje, kalbėjo Rožančių ir

• Patirta, kad kas norėtų, tai 
gali įsigyti jauną, apie šešių sa
vaičių amžiaus, šuniuką. Moti
na šuniuko — Belgian šepet, o 
tėvas — German. Dėl informa
cijų galima kreiptis “Darbinin
ke”.

Oueen Am Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

e
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 
į namus dykai.

Darius Court Iškilmių Rengi' 
mo Komiteto Atskaita

imtas. Dabar iš kitų šalti
nių ši žinia pasitvirtina. L. 
Gira sėdi Lūkiškių kalėji
me. Tuo tarpu prof. V. 
Krėvė - Mickevičius yra 
laisvas ir gyvena Vilniuje.

lietuvių žurnalistų. Su šei- mantauskas ilgus metus 
momis išvežti Augustinas išbuvo Lietuvos Telegra- 

’ Gricius ir Antanas Dėdelė. mų Agentūroje “Eltoje” 
Taip pat išvežtas Viktoras vyriausiojo redaktoriaus 
Kamantauskas, bet neži- pareigose. Bolševikų oku- 
nia, ar su šeima. pacija jį užklupo Lietuvos

Tuo tarpu žurnalistai Jo- konsulo Liepojoje parei
nąs Kardelis (buvęs ‘Lie- gose. V. Kamantauskas, 
tuvos žinių’ vyriausias re- be pedagoginių veikalų, y- 
daktorius) ir Vincas Ke- ra išleidęs kelias dešimtis 
mežys nuo deportavimo iš- pavyzdingų lietuvių kalba 
sigelbėjo. išverstų veikalų iš sveti-

Augustinas Gricius, be mU kalbų.
žurnalistinio darbo, dirbo 
ir literatūroje. Ypač jis 
buvo pagarsėjęs savo fel
jetonais, kuriuos pasira
šinėjo Pivošos vardu. Vie
ną jo komediją “Palangą” 
pastatė Valstybės teatras įsakymas, kuriuo užpirki- 
Kaune. A. Gricius turėjo nėti visų rūšių javus ir 
3 mažamečius vaikus. ankštinius išimtina teisė

Viktoras Kamantauskas yra suteikiama “Lietū- 
ilgus metus gyveno Ame- kiui”. Visiems kitiems, net 
rikos Jungtinėse Valsty- turintiems teisę prekiauti, 
bėse, kur, berods, 
gimęs, arba nuvežtas dar nėjimas 
kaipo vaikas. Jis buvo pa
sižymėjęs kaipo kalbinin
kas, ypač lituanistikos sri
tyje. Be to, jis buvo laiko
mas vienu geriausiųjų an- kalbamus produktus gali

Penktadienio vakare, spalių 
10 d., įvyko Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Posto susirin
kimas, kuriame išrinko sekan
tiems metams valdybą: Koman- 
dieris — Juozas Kanusky; Vice- 
Komanderis — Mykolas Dudis; 
Jaunesnis Vice - Komandieris— 
Juozas Adamavičius; Adjutan
tas — Jonas J. Romanas; Fi
nansų Oficierius — Juozas Win- 
chus; Kapelionas — Stanley 
Stankus; Judge Ado vate— For
tūnatus J. Bagočius; Kapų Re- ' 
gistracijos Oficierius — Felik- 1 
sas Surowich; Amerikanizaci- i 
jos Oficierius — Benjamin Ja
nuškevičius; Historikas — Juo
zas Lekys; Spaudos Oficierius 

1 — Vincentas Rymkus; Sergeant
- at - arms —Stasys Sinkens; 
Service Oficierius — Juozas Cu- 
nys; Gydytojas — Dr. Juozas 
C. Landžius - Seymour; Labda
rybės Oficierius — Julius Sykes 
ir sekantieji liko išrinkti į Vyk
domąjį Komitetą: Jonas Belec
kas, Walter Gedvill, Pranas Ge- 
rulskis, Benny Januškevičius, 
William Nedvins, Jonas L. Pet
rauskas, Kastantas Samatonis, 
Juozas A. Shlazas ir Kazimie
ras Žibikas.

Postas nutarė ateinančiais 
metais rengti savo metinį išva
žiavimą Camp Hayastan, Fran- 
klin, Mass., liepos 4 d. Ši išva
žiavimo vieta susideda iš virš 
tūkstančio akrų žemės prie eže
ro kranto, turi erdvią šokiams 
salę ir daug kitų įvairių trobe
sių. Camp Hayastan priklauso 
Armėnų Susivienijimui ir jie pa
vedė šią išvažiavimo vietą Ste
pono Dariaus Postui nemoka
mai.

Vinbalsiai Postas nutarė iš
reikšti padėką Dariaus Court 
<omitetui ir visiems dedikavi

mo iškilmių dalyviams.
Greitu laiku bus paskelbtas 

aikas ir vieta naujos valdybos 
.pareigavimo iškilmėms. Rap.

• Rugsėjo 7 d. per Kauno 
radiją buvo perskaitytas 
“generalinio komisaro Lie
tuvos sričiai” (taip tas ti
tulas oficialiai skambėjo)

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

buvo ir javų ir ankštinių supirki-l 
draudžiamas.

Taip pat uždrausta gaben
ti javus ir ankštinius iš 
“Lietuvos generalinės sri
ties” .Leidimą supirkinėti

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIUS 
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 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Darius Court Komiteto pas
kutinis susirinkimas įvyko Ste
pono Dariaus Posto namuose, 
trečiadienio vakare. Pirminin-

meldėsi popiežiaus intencijoms, i kaujant advokatui Jonui Gri- 
1 galui, Komitetas išklausė rapor
tų iš Komiteto veikimo.

Ponia Namaksy, iždininkė 
pranešė, kad ji iš viso surinko 
$78.00 aukų iš profesionalų ir 
biznierių. Aukavo sekantieji:— 

Lietuvių Piliečių klubas $25.- 
00; p. Strigūnas — $10.00: Po 
$5.00 — Adv. Jonas Grigalus, 
Pranas Razvadauskas, Dr. Ka- 

i počius, Stanley Blinstrubas, Al- 
Po $2.00 — S. 

Jurgis Stukas, 
Daktaras Pašakarnis, Antanąs 
Shallna. Antanas Ašmenskas, 

— e* p. Balukonis. p. Sharkun $1.00. 
yPac’; Išlaidos buvo sekančios:

Garsiakalbis — $20.00; Es-
i
i trados papuošimas $10.00; Dro- 

Komiteto ženkle
liai $1.00; Beno išlaidos $72.00; 
Orkestro išlaidos $20.00; Vai
nikai $5.00; Klišė $5.00.*

Viso $134.05.
Kadangi išlaidos perviršijo 

aukas, tai Stepono Dariaus 
Postas sutiko nedateklių sumo
je $56.05 padengti iš savo iždo. 
Reikia pastebėti, kad pirminin
kas advokatas Grigalus. sekre
torius advokatas Ant. Young ir 
Ponia Nemaksy nors turėjo iš
laidų už keliones, telefoną ir 
pašto ženklelius, bet atsisakė 
komitetui patiekti sąskaitas ir 
sutiko jas paaukoti prakilniam 
apvaįkščiojimui.

Komitetas vienbalsiai nutarė 
padėkuoti visoms dalyvavu
sioms organizacijoms, laikraš
čių redakcijoms už platų ir prie
lankų aprašymą šių iškilmių, 
“Darbininko” administracijai 
už nemokamai atspausdinimą 
laiškams antgalvių ir p. Minkui 
už aukavimą laiko savo radio 
programoje.

Taipgi reikia padėkuoti p. 
Barisui, Boston Beer kompani
jai, Star Brewing kompanijai už 
aukas, kad pavaišinti nuvargu
sius parados dalyvius; Pranui 
Gerulskiui už dešimtį dėžių 
gardaus Myopia Club toniko.

Komitetas pripažino, kad toks 
šaunus lietuvių pasirodymas 
dedikavimo dienoj įvyko tik to
dėl, kad visuomenė be jokios iš
imties taip maloniai atėjo Ko
mitetui į pagalbą.

Dar reikia pastebėti, kad pa
rade dalyvavo abi šv. Kazimiero 

’ draugijos. J.J.R

Vakare prasidėjo vyrų ir vai
kinų misijos.

Spalių 20 d., prasidės misijos 
nemokantiems lietuviškai.

Vaikų
21 d.

<I

iiDarbininko" Metinio Baliaus 
Komisijos:

misijos prasidės spalių

PADĖKA
Kad ir viešos padėkos yra jau bmas Neviera 

dalykas, NaudžiūnaS)gerokai nusidėvėjęs 
bet kadangi dar nėra nieko kito 
išrasta, kas jas pakeistų, todėl 
ir man nepatogu iš tos įsigyve-' 
nusios mados išsilaužti, 
kad šiuo atveju jaučiu tikrą pa
dėkos reikalingumą. Tad nuo
širdžiai dėkoju svetingiems po-_  $105-
nams Siauriams, kurie spalių 4 
d. surengė man savo namuose 
netikėtumo vakarėlį. Slaptybė 
buvo išlaikyta taip tobulai, kad

I

suruoštas man surprizas buvo 
pilnai netikėtas. Čia kreditas 
priklauso poniai Ciunienei, kuri 
ko ne visą dieną važinėjo mane 
savo automobiliuje ir niekuo 
nedavė suprasti, kad kas nors 
yra ruošiama. Jos planas pilnai 
pavyko, už ką paskui turėjo at
kentėti.

Netikėtai radau pilną kamba
rį rinktinių 
Bostono, W. 
ir Nashua.

Jie suteikė 
nų ,iš kurių 
džiugina naujausios išdirbystės 
radio, įgytas “Darbininko” 
krautuvėj. Vakaro eiga, kalbos 
ir svečių sąstatas jau buvo 
“D-ke” aprašyta, tad nematau! 
reikalo to kartoti. Visiems da
lyviams nuoširdžiai dėkui!

Marijona Sakalauskaitė.

svečių — iš So.' 
Roxbury, Avono,'

man gražių dova- 
daugiausiai mane į

J Svarbus Pranešimas
Šiuomi pranešame visuomenei, kad 

r Penktadienį, Spalių-Oct. 17 <L atidarome 
V naujai ištaisyta ir įrengtą THE WEBB 
i BROOK COUNTRY CLUB, Ine.

Webb Brook Road, Bellerica, Mass.
V4 mailės nuo Route 3. Telef. Bellerica 429 

SKANŪS VALGIAI _ LINKSMI ŠOKIAI prie 
GEROS MUZIKOS_PUIKI PROGRAMA 

Visus nuoširdžiai kviečia
Juozas Kobiski, 

Pirmininkas ir

A

''

•//

Fordo Radio Valanda

VALDYBA —
Dr. J. Antanėlis, pirm.,
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 —
Dr. E. Valeckas, 
Dr. P. Luzeckaitč, 
O. Pečiulienė, 
H. Taruškaitė, 
Dr. J. Landžius, 
O. Ivaskienė.

Ateinantį sekmadienį, spalių
19 d. 9 vai. vakare Fordo Radio Karaliaus - Karalienės 
valandoje išgirsime pagarsėju- Karalaičio - Karalaitės 
sius artistus, kaip tai — Josef Rinkimų — 
Hofmann, garsų pianistą ir Dr. Al. Kiburis, 
taipgi ispanų pagarsėjusį pia- F. Grendelytė, 
nistą ir dirigentą Jose Iturbi ir! Adv. A. Jankauskas, 
puikų chorą iš WBZ.

Programa bus sekanti:
Overture to Russian and Lud-

milla — Glinka, Orchestra.
Finale from the “Emperor”

Concerto — Beethoven — Mr.
Hofmann and Orchestra.

Interiude and Dance from “La 
Vida Breve” — DeFalle — Or
chestra.

Nocturne in E flat major — 
Chopin. Minute Waltz in D flat 
major — Chopin — Mr. Hof
mann.

On Wings of Song — Mendels- 
sohn — Chorus and Orchestra.

Love’s Dream — Liszt. Per- 
petuum Mobile — Weber — Mr. 
Hofmann.

I

Finlandia — Sibelius — Or-Į 
chestra.

O Worship The King —Haydn
— Chorus, Audience and Or
chestra.

A. Peldžius,

Remkite tuo® profesio
nalus it biznieriUB, kurie 
savo skelbimai® r e m i a 
“Darbininką”.

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

KVIETIMŲ — 
j M. Karbauskas, 
! Adv. J. Grigalus,
1 A. Barauskas,
i
A. Grabijoliūtė,
Dr. Plekavičius.

iTIKIETŲ PLATINIMO —
i Vincas Valatka, 
j Antanas Zaveckas, 
l Jonas Kumpa, 
. Antanas Daukantas,
Antanas F .Kneižys,
Pranas Tuleikis,
Ona Siaurienė,
Barbora Gailiūnienė,
Julius Siauris,
Augustas Sanda,
Eva Kuderauskienė,

i Marijona Kilmonytė.
Stasys Griganavičius,
Julija Puodelienė,
Petras -Kupraitis,
Regina Glineckytė,
Adomas Barauskas,
Vladas Paulauskas.

A

f

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

I

Kandidatų Sąrašas Ir Bakai {Karališkos Šeimos Narius—

Štai pirmieji pasiūlyti kandidatai:
Vardas, Pavardė, Miestas, Valstybė

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

I KARALIENES
Anelė Ambrazaitienė, Cambridge, Mass. ...
Julija Puodelienė, So. Boston, Mass............
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass—

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

I KARALAITES
Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass.
Onutė Jereckaitė, Lawrence, Mass............

Regina Glineckytė, So. Boston, Mass...........
Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass.
Marytė Kilmoniūtė, South Boston, Mass.

Jadvyga Stulginskaitė, Waterbury, Conn.
Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo

se numeriuose.

Balsai
i

500
200
200

700
200
200

200
300

400
400
300
200
200
200

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU 0415
Tst ŠOU Boston 2609



Antradienis, Spalių 14, 19il

Rytinių Valstybių Žinios
ANOKIA, COHH skaitytojų vajaus. Laikas gal- 

! voti, kaip daugiau gauti naujų 
iš kitur atvažia- skaitytojų. Gera būtų, kad dau

gelis užrašytų jį savo gimi
nėms ir draugams kaip dovaną. 

Mano manymu reikėtų į šį 
darbą įtraukti mokyklos vai
kus, kurie užrašinėtų laikraštį 
savo tėvams ir kaimynams, nes 
jie daugiau tai gali prieiti. Ku
rios mokyklos mokiniai dau
giausia laikraščių užrašytų 
gautų dovanas — ekskursijas į 
didelius miestus ar gražesnes 

Rūpestingo ir uolaus klebono vietas- aikai galėtų gauti už 
pastango- laikraščio užrašymą 50c. Būdų 

būtų galima surasti, tik reikia 
dirbti.

Darbininkam rašykime dau- 
altorius. įdomesnių atsitikimų, įvy-

Sutvarkytos Dabar laikraštis yra labai
sušvitus elek- gražiai leidžiamas, tinka ir pri- 

Kryžius didžiąją- einamas visiems, bet jei dau-į 
- .................giau atsirastų skaitytojų, laik-

: rastis dar būtų įdomesnis. Ra
šykime, skaitykime ir plat' iki- 

“Darbininką” po visus kairi
nes tai yra 

mūsų gyvavimo 
A. P. Krikščiūnas.

Kiekvienas
vęs, susižavi gražia ir jaukia 
Ansonijos Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčia ir gražiu, 
erdviu, žydinčiais medžiais ap
sodintu šventoriumi. Bažnyčia 
ir klebonija, apsupta eglaičių, 
medžių ir žydinčių gėlių, atro
do tiesiog žavinčiai. Lyg tar
tum mažas rojus yra Ansonijos 
šventorius su savo jaukia baž-
nyčia...

DARBININKAS 8

ONUTĖ JERECKAITĖ, 
uoli Lawrence veikėja jaunuo
lė, yra rekomenduojama į kara
laites 300 balsų.

Vargiai būtų galima apibudin-

KOLONIJOSE
______________________________ ■

11ų»* h ' n THffljįyirpTrŲr^i

kun. V .Karkausko.
mis bažnyčios vidus yra gražiai 
atnaujintas: sienos gražia spal
va ir paveikslais išdekoruotos, 
atnaujintas didysis 
stacijos, suolai, 
šviesos. Vakare, 
tros šviesai, 
me altoriuje atrodo tikrai įspū
dingai.

Langų vitražams pinigai jau 
suaukoti — vienas langas kai- me 
nuos 165 doleriai — ir netru- Pus *r kampelius, 
kus bus visi sudėti. j vienutėlis

; draugas.
Klebonas kun. V. Karkauskas. 

džiaugiasi savo parapijiečių pa-Į 
vvzdingumu ir duosnumu. Tiek:

I bažnyčios stogui pataisyti, tiek, 
bažnyčios vidui papuošti reikė-! 
jo nemaža pinigų .bet parapijie-i 
čiai gausiai aukojo; tam tiks
lui daro įvairius parengimus, 
pavyzdžiui, lapkričio mėn. para-' 
pi joje įvyks didelis karna va-' 
las kiekvieną šeštadienį ir jo 
pelnas yra skiriamas bažnyčios 
papuošimui. Karnavalo bilietai cijolas kun. dr. K. 
uoliai platinami . j MIC., jam asistavo

Is viso .tarp klebono ir para- kun. dr. J. Starkus, subdiakonu 
pijiečių yra nuoširdūs santy- kun. M. Urbonavičius, MIC., če
kiai, juos neardo jokie bedie- remonijų vedėju Br. A. Čeponis, 
viai, nes jų čia nėra, — visi An- MIC.. thuriferarijus — stud. J.’

l

ti keliais žodžiais jos darbuotę. 
Tai nepamainoma jaunuolė dar
bininkė mūsų parapijoj. Ji dar
buojasi šiose katalikiškose or
ganizacijose : Sodalicijos, Cho
ro, Moterų Są-gos kuopoje, Ka
talikų Susivienijimo skyriuje, 
Šv. Elzbietos Pašelpinėje d-joje 
ir Altoriaus puošimo ratelyje. 
Be to yra gabi vaidintoja, da
lyvavusi daugybėj įvairių vaidi
nimų. Yra buvusi raštininkė 
daugelyje suvažiavimų ir sei
mų.

Ji baigusi Šv. Marijos aukš
tesnę mokyklą su pasižymėji
mais ir Commercial School. Da-' 
bar valdžios įstaigoje yra rašti-

I 
ninkė. Linkime Onutei laimėti; 
šį kontestą.

Australietis Britų karys stebi, kai po trumpos kovos prancūzų bomb- 
nešis Sirijoje buvo nukautas ir apsuptas ugnies liepsnoja.

kontestą. Laimingi dovanų lai
mėtojai buvo: p. Sawicki, J. Jo- 
nitis ir p. Kaliunas. Sprendėjos 
buvo : Katrina Pedjoe, Marijo
na Čižauskienė ir p. Džiaugienė.

Viktorija Shea raštininkė, 
prisiuntė rezignaciją. Antanina 
Wackell apsiėmė raštininkauti 
iki rinkimų naujos valdybos.

Naujos narės yra: Uršulė Va
laitienė, Izabelė Krikščionienė 

i ir Katrina Katinas. Visos narės, 
I kurios vaidins komedijoje, uo- 
I liai ir su entuziazmu mokosi, 
| kad toji komedija būtų sekmin-

sius aktyvistus tautininkai su
šaudė. Jei vienas kitas liko, tai 
bolševikai užbaigė.

Darbininką, kuriuose tilpo, 
amerikiečiai dar nevisi turi, o 
kad ir turėtų, tai laikraščiai lai
kyti nepatogu.

c

Lietuvoj tvarka dar negreit 
bus savųjų kontrolėj. Mūsų tar- į 
pe seni šulai vis griūna, jųjų' 
spragos pasilieka nepapildytos, 
ir laikraščiai be pašaliečių pri
sidėjimo to neišgalės, nors kny- * 
ga nebūtų taip didelė. Į "

Visgi šiuo reikalu turėtų rū- ga įr juokinga. Narės vaidins 
pintis kuri nors spaustuve, ren- yypų įp Moterų roles, 
kant iš anksto prenumeratas.“ 
Aš tikiu, jog ateityje pageidau
jamą sumą pasiektų.

j

paprastai moterei, kuri tiktai 
lėkštes plauna 35 dol. į mėnesį 
ir duoda kambarį ir visą užlai
kymą, o kuri gelbsti vyrėjai — 
gauna 50 dol. į mėnesį ir pilną 
užlaikymą, o jau vyrėjoms mo
ka po 80 iki 120 dolerių į mėne
sį ir duoda butą ir maistą. To
dėl, tos moterys, kurios neturi 
šiltų kailinių ir negali pakelti 
šalčių rytų kraštuose, skriskite 
į šiltą Kalifornijos kraštą.

O vyrai, žinoma senesnieji, 
nes jaunus kariuomenėn šaukia, 
galite drąsiai keliauti į Los An- 

LA1U14XXXXO9 AU1 kiį, 9

kada daugiau Ja‘ negausi sunkų darbą
į pamaldas,

Noriu su “Darbininko” skai-; Mano tikslu buvo uždėti Los 
i I

tytojais pasidalinti žiniomis iš Angeles, Calif. pastovią misijų 
mūsų gražios padangės.

Nepaprastą laimę turėjau, 
kad šiais metais 13 d. liepos 
mėnesį galėjau paminėti savo 
kunigystės auksinį jubiliejų. 
Jaunas būdamas, sirgau plau
čių liga, turėjau pertraukti 
mokslus, paskui ir baigęs moks
lus, vėl turėjau gydytis ir net 
turėjau gyventi Šveicarijos sa
natorijoje ir nekuomet negalvo
jau, kad aš galėsiu sulaukti 50 turiu offisui rūmus ir gana di- 
metų kunigystės jubiliejaus, o dėlę salę susirinkimams, kurią 
dar stebėtina, kad tokioj esu šventadieniais, 1----- ----om
sveikatoj, kad nei kosčiu. nei į žmonių susirenka į pamaldas, lr ’ 1 *“ J*" *“ ™a’
kuprą įėjau, nei lazdos nevarto- sujungiame su bažnyčia, ir ta-tdos galeal brauk>'tl Kalifornijos

, j-j i l v namus, kuriuos ir vasara ir zie-ju, o svarbiausia, kad nenusto- da pasidaro gana didoka bažny- ....
sonijos Lietuviai yra susipratę Stoškus, acoletai V. Eidintas ir jau energijos, kuri kiekvienam čia.
ir veiklūs katalikai. J. Jokubavičius. žmogui reikalauja ,kad nepasi- dar neturėjau užpirkimui namųpa_ . . r

Asistą sudarė kun. dr. K. Ur- davus nusiminimui pasiekti už- reikalingų pinigų, užpirkau patingai .
bonavičius, Naujasis kolegijos sibriežto tikslo, nors atsirastų vardu to asmens, kurs davė pi. PlauciU Patarciau apsigyventi)

W3shington Depot. Conn. rektorius kun. dr. J. Vaškas, i
_________ kiti garbingi asmens.

Šis VVashington miestelis ir Kolegijos choras išpildė gedu- 
apylinkės prieš kiek laiko buvo lingas mišias, vadovaujant bro- 
sulaukęs didelės sausros, 
nukentėjo ūkininkai. 91 
senelis, neatmena tokios 
ros.

MARIAHAPOLIO ŽINIOS

IŠKILMĖS

a. a. kun. Jono Navicko 
keturių savaičių mirimui 

paminėti.

Iškilmingas mišias celebravo 
naujasis TT. Marijonų provin- 

Rėklaitis, 
diakonu

darbuotę lietuvių tarpe, kad ap
tarnavus lietuvių katalikų dva
sinius reikalus, ir kad grąžinus 
prie Kristaus avidės paklydu
sias aveles. Ačiū Dievui ir ge
riems žmonėms man pasisekė 

i 

nupirkti labai gražioje vietoje,1 
2511 — 3rd avė, Los Angeles, 
Calif. gražius didelius namus, 
kuriuose įrengiau gražią bažny
čią ir turiu sau rūmus gyventi,

Komedija įvyks spalių 23 d.

Svečias.

miestelis ir

.'tuos namus iš karto, kada “» spalvomis nute- sumą pasiektų. iKa‘p girdSU gerai bilietai *
................ na i Aš turiu viltį, jog tą knygą Pa in b 

žmonėms silpnų skaitytų ir Vyčiai. Lapkričio mėnesį įvyks meti-
Ta proga reikėtų priminti,1 nis bankietas Lido restaurante, 

ir daug įvairių trukdymų, kuriuos nigus ,bet paskui gavau pasko- KallforniJ°J> nes as Pats PatY- kad kas pasiimtų išleisti knygą Pearl St. Diena bus paskelbta 
linti iš Omaha, Nebraska lietu- riau kaiP sveikas Kalifornijos Jono Kmito, dabar spausdina- kitą kartą.

/\»w, e. vvl n omo T lyzvoZ << * — »• • J _ _ — — * . - — -- - --
reikėtų nugalėti.

GRANBY, CONN
i
vių klubo du tūkstančius dole- oras plaučiams. Lietuvoje košė- mą “Amerikoj” Vytis ir Aras. Narės, kurios apsiėmė dirbti
rių, numokėjau skolą ir perra- -*au net su krauJu’ ° dabar’ SV'Ji pritaikinta jaunoj dvasioj ži- dėl parapijos metinės vakarie- 
šiau namus ant Šv. Kazimiero vendamas KallforniJ°j antri noma būtų patogiausia atspaus- nės, sekmadienį, lapkr. 9 d.,Daug liui Baniui. Pasibaigus pamal-

metų doms įvyko procesija prie kun.
saus- Navicko kapo. Asistoj dalyvavo A. Šilingu, Elizabeth, N. J. pas galiu būti ramus, kad ta misija ^au’ savo ParaP‘jiečiU tarpe tu- apysaka talpinama .

Iriu tokius, kuriems grėsė plau-Į Kaip vienos, taip ir kitos kny- 
, o kad apsigyveno prenumeratų iš anksto duo- Peleckienė,

Nors ji gyvena tarp kuri vargina didelių Amerikos KaniorniJ°j visai pasvenco. čiau jei tik gyvybė ir sveikata■ Vieraitienė, V. Manasienė ir B. 
'svetimtaučių, mažai yra apylin- parapijų klebonus, kad reikia Senatvėj ypatingai žmonės,ieis. Ne sau, bet Vyčiams, ra-(Sprikaitė. A.M.W.

Iškilmės paliko didelio įspū- kėje lietuviu, vis tik gerai var- išmokėti kartais šimtais tūks- ken^^a nuo reumatizmo, prie šantiems lietuvių kalba straips-' 
--------  ‘ ' ...................................... - manės ir buvo nrikibes reuma-! nius ir pranešimus “Vytyje”. i

M. A. Norkūnas,
Box 371

Lawrence, Mass.

Neseniai teko lankytis su dr. Romos Kat. bažnyčios. Dabar metai’ nei karto nesukosė-j dįntį “Amerikoj”, kadangi ten

kunigai, svečiai, studentai ir jo gimines pp. Burke (Bujaus- gyvuos, nors įr aš negyvensiu, 
kiti. Buvo atgiedota “libera”.!

kaip Baigiantis buvo atgiedota “Sal- go teta.
nors ve Regina”.
Bet

Darbininkų gyvenimas, 
ir visur .dabar neblogas, 
viskas žymiai pabrango, 
darbų yra daugiau kaip žmonių, džio visiems. 1 
nes daugelis išvažiavo į didės- minė tą. kuris daugybės gėlių, 
nius miestus.

kus). Ponia Burke yra dr. Šilin- ir manęs nekankins ta šmėkla, džiova,
ji gyvena tarp kuri vargina didelių Amerikos Kahformi°j visai pasveiko.

, __ -

bažnyčios salėje ,yra sekančios: 
ponia Džiaugienė, p. Bielanienė, 
p. Kvaratiejienė, p. Lakienė, p.

, p. Mitrikienė, V.

apdengtas, visų
----  . mylimas miega amžinu miegu

Artinasi jau laikas rengtis prie savo numylėtos kolegijos, 
prie didesnio “Darbininko”' Stud. Jonas Stoškus.

Kiekvienas prisi- to ja lietuvių kalbą ir daug gelb- tančių dolerių skolą. Užtraukta manęs buvo Pakibęs reuma- 
; daugybės gėlių.'sti tautiečiams, kai yra reika- skola išdėstyta ant šešių metųti™138’ turėdavau skausmus per. 
sų lankomas ir las. Ji pati yra įtakinga tarpe ir turim vilties, kad lengvai bus kelius ir užtirpdavo kairioji ko-tI

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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.

i!

2 T

Telefonas
Worcester. 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

60 El’sworth St. 
Worcester, Mass

BOSTON BRANCH 
1*10 Columbia Rd., 

South Boston

vietinių gyventojų, nes kai toje ta skola išmokėta. Dar turim 
apylinkėje buvo šį rudenį (ro-

'dos, Springfield, Mass.) ūkio
paroda, ji buvo vyriausio komi- 

i! i teto sekretorė. Per jos rankas 
i!įėjo visas parengimas: prakal- 
j ■' bos. paskaitos, koncertai, kon- 
’ irt r* matvfi

h

f1

čia pažymėti, kad nupirktuose
ja, bet Kalifornijos oras ir Pa- 
cifiko vanduo ir nuo tų ligų I 

I

namuose turim kelius kamba- mane 
rius, kuriuos galim išnuomuoti 
ir turėti 
nuošimčių 
mui. Nors 

(testai ir t. p. Malonu matyti lie- kambarius 
’tuvaitę taip toli pažengusią. Ji visados yra du, arba trys kam- 
nors ir labai užimta savo ūkėje bariai palikti atsargai, jei kas 
kaip ūkininkė, vis tik randa lai- iš Lietuvių atvažiuotų iš šaltų 
ko ir kultūros reikaluose pasi- kraštų pagyventi keletą savai-Į 
darbuoti. Už tai svetimtaučių čių Los Angeles, paragauti Cali- 

’yra labai gerbiama ir vertina- fornijos vaisių, alsuoti svei- 
ma. Malonu buvo su ja korės- ku oru ir maudytis Pacifiko 
pondentui pasikalbėti, ypatin-' vandenyne. Jau turėjau dvi šei- 
gai apie tabako auginimą ir jo mas iš Chicago, III., kurioms 

taip patiko gyventi Los Angele- 
les, kad žada netiktais atvažiuo
ti vėl į tą mūsų žemišką rojų

gai apie tabako auginimą ir jo 
paruošimą dirbtuvėms.

J. Rikselis.

i

užtektinai pajamų 
ir taksų apmokėji- 
turiu išnuomavęs du 
ilgesniam laikui, bet

WORCESTER, MASSTad užbaigdamas menką ra- 
’ šinį, prašau kreiptis pas mane 
su patarimais, ir žinokite, kad 
visiems lietuviams mano klebo
nija yra atidaryta, atvykti į- 
Los Angeles galite vietoj į ho- 
telį tiesiog važiuoti pas mane, o. 
jai abejosite ar bus jums vietos, 
mano 1 
telefonu PArkway 7645. ■

Prelatas Julius Maciejauskas. ^uvo patenkinti komisijos pa-! 
2511__3r<j Avė ruoštais užkandžiais.
Los Angeles ,Calif. Pirm- Sinkevčienė pasveikino (

___________ visus svečius, o armonika pa-; 
linksmino Marie Alikonis visus.' 
Po “Grand March” vyrai turėjo

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

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Aušros Vartų Parapija
Rugsėjo 29 d. Aušros Vartų 

Moterų ir Merginų Socialis klū-i 
bas turėjo savo metinį “Vyrų”( 
vakarą. Labai gaila, kad mažas 

klebonijoje paklauskite skaičius vyrų atsilankė, nes di-;
. džiuma dirba, bet kurie atėjo, !

Pravartu Susidomėti

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų.

E^CmiND-1

S 8:15
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ti vėl į tą mūsų žemišką rojų Tautos Vadų klaidos turėtų 
JAUČIATĖS BLOGAI? i kelioms savaitėms ,bet nusista- pasilikti pamoka ateityje.

TIKRAI palengvinsite sau — tę nupirkti namus ir pasilikti, J- K. Milius “Darbininke" pa- 
siuo modernišku, ŠVELNIU Angeles Jau turimė judino reikalą išleisti knygą

• Kuomet kankinatės vidurių užkie-1 keletą šeimų, kurie ir pada- kun. Ragažinsko spausdintą 
■jimu — žarnos neveiklios — skau-i. . . .

energijos, paiengvin-1 re, t. y. nupirko pigiai namus ir Darbininke apie Su\alkiec.ų 
modemišku būdu —! v sukilimą.

tėjimu —_____
da galvą, nėra 
kitę sau šiuo modemišku būdu — d - namu Drai?vvenima Y-! sukilimą.
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko- aaro ls namų pragyvenimą. I 
ninga vidurius liuosuojanti kramto- ra ir tokių, 
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. I.2._----- . _
nių naudojasi FEEN-A-MINT. L _ 
kramtykite FEEN-A-MINT einant’ 
gulti — sekanti rytą tikrai jausite Žiai pragyvena.

Labai čia paieškomos mote
rys, kad ir senesnės, arba mer
ginos prie gaminimo valgių į 
virtuves, arba, kuri nemoka vir
ti, tai lėkštes plauti ir mokamo j tik Suvalkijoj. Stambiau-

Pasikalbėjus su kun. Ragažin-kurie su šeimomis
Mihonai ^žmo-! apvažiavę leidžia vaikus į moky- sku» la*ke Vyčių Seimo, Pitts- 

Pa‘; klas, o patys gavo darbą ir gra- burgh, Pa., apie minėtą reikalą

palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

išleisti knygą. Autorius, žino
ma, to padaryti negali, dėl fi
nansų stokos, bet reikalas būtų 
kaip tik pribrendęs. Kaip žino
ma įvykis nebuvo visoj Lietu-

I

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. TeL Dėdinu 1304-V
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

K
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