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Metai atgal, lapkričio 12 

d. mirė kun. Jeronimas 
Vaičiūnas, Cicerp (III.) lie
tuvių parapijos klebonas. 
Jis mirė, bet jo darbai gy
vi. A. a. kun. J. Vaičiūnas! 
buvo ne tik uolus kunigas,} 
sumanus parapijos vadas,: 
bet jis buvo ir nuoširdus 
katalikiškos lietuviškos1 
spaudos ir organizacijų rė
mėjas.

Prisiminkime a. a. kun. 
Jeronimą Vaičiūną meti
nių mirties sukaktuvių 
proga savo maldose.
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Tai miškų namukų, kuriuose šiomis dienomis gyveno 224th Coast Artillery nariai, Pee-Dee, 
N. C., valstybėje. Tai manievrų dalyvių pastatai, manievrų, kurie šiomis dienomis vyko Pirmosios 
Armijos, North ir South Carclina.

Hitleris Mėgino Numarinti Badu 1"

• Amerikos vyriausybė 
įspėjo Suomiją, liepdama 
taikytis su Sovietų Rusija. 
Girdi jei to nepadarysian
ti, tai neteksianti A.meri-} 
kos palankumo.

Suomija dar neatgavo 
savo žemių, kurias anuo
met Stalinas nuo jos pa-j 
grobė. Dar neatgavo savo 
labai svarbaus punkto 
Hango. Amerika savo rei
kalavimą Suomijai stato 
be išgavimo iš Stalino pa
žado sugrąžinti pagrobtas 
žemes, atlyginti už pada
rytus milžiniškus nuosto
lius ir duoti garantiją, kad 
jos daugiau nebepuls.

• Lapkričio septintoji — 
tai Sovietų Rusijos metinė 
šventė, minėjimas bolševi
kinės revoliucijos.^ šįmet 
Sov. Rusija minėjo 24-tasj 
sukaktuves. Šįmet Sovietų 
vyriausybė tas sukaktuves
minėjo pusiaukelyje tarp: 
Maskvos ir Sibiro. Galimas 
daiktas, kad ji kitų sukak
tuvių jau negaus minėti, o 
jei minės, tai jau ne bolše
vikinės revoliucijos.

Laisvę Palaikyti, Tai Mūsų 
Pareiga, Sako Prezidentas

Londonas, lapkr. 13 — 
Anglijos vadas Churchill 
pareiškė, kad Rudolfas 
Hess, kuris iš Vokietijos 
lėktuvu atskrido į Angliją, 
ir dabar laikomas belais
viu, nesykį prasitaręs, būk 
Hitleris ne tiek tikėjosi 
užimti Angliją, kiek ją pri
versti badauti ir tuo būdu 
ją nugalėti.

Kadangi Hitleris užstatė! 
jūrose blokadą, tai tikėjo-i 
si, kad Anglijai greitu lai
ku badas žiūrės į akis.

Tačiau Churchill pareiš
kė, kad Anglija galės ilgą 
laiką karą tęsti ir galuti
nai laimėti.

Amerikos laivynas daug 
pagelbėja prekybiniams Į -----------------------------------

laivams pasiekti Britaniją. 
Šiuo metu Anglija jau ma
žiau laivų nustoja ir jos 
karinė galybė didėja. Bet 
vyriausybė visai nesvajoja 
pradėti puolimą prieš vo
kiečius.

K

ANGLIJA BOMBAR
DUOJA ITALIJOS 

MIESTUS

VVashington, D. C., lapkr. vimo Amerikos laivų ir jų 
13 — Paliaubų dienoje pre- plaukimo į kariaujančių 
zidentas Rooseveltas pade- valstybių uostus, 
jo vainiką prie Nežinomo
jo Kareivio kapo Arlingto- 
ne ir po to pasakė kalbą 
per radio.

Prez. Rooseveltas savo 
kalboje pabrėžė, kad mūsų 
pareiga ne tik sau patiems, 
bet ir tiems, kurie žuvo, 
kad išsaugotų mūsų lais
vę “sukurti pasaulyj tokią 
vietą, kur laisvė gali būti 
ir klestėti per amžius”. i

Pereito karo metu žuvu
sieji kareiviai apsaugojo 
šalį nuo pavojų, kurie da-

tik vie- bartiniu metu vėl artėja, i 
“Darbininko” numeris Prezidentas pasakė, kad

Administracijos šalinin
kai kol kas nepramato, kad 
dauguma sutiktų pakeisti 
neitralumo įstatymą taip, 
kaip nori administracija. 
Yra didelis pasidalinimas. 
Pietinių valstybių kaiku- 
rie atstovai, kurie iki šiol 
buvo šalininkai pakeisti į- 
statymą, dabar išėjo prieš. 
Kongrese tebeina ginčai.

Senatorius Walsh Reikalau
ja Nutraukti Šaudymą

Lapkričio 12 d. Senato
rius David I. VValsh iš Mas
sachusetts kalbėjo per ra
dio. Jis savo kalboje rei
kalavo, kad Prezidentas 
Rooseveltas atšauktų savo 
įsakymą šauti į Vokietijos 
.karo laivus, kaip tik juos 
1 pamatys vandenyne, ir kad 
j tarpininkautų padaryti 
■ taiką Europoje.

pašaukti kovai bet kuriuo} skite straipsnius ir korės- VVashington, D. C., lap- Kongresas, kuris tik tu- 
momentu ir jie esą pasi-1 pondencijas į kitos savai- kričio 13 — Jung. Valsty- ri galią paskelbti karą, dar 
ruošę paaukoti savo gyvy- tės numerį taip, “ “ " ‘ ~
bes už Amerikos laisvę ir • ’ * ’ ’ "
saugumą.

I ---------------

•f

--- . ... —Į VVashington, D. C., lapkr.} Kitą savaitę isc
13 — Jung. Valstybių po-’nas “Darbininko” ---------- w _
sekretorius Welles, kalbė- dėl Padėkonės šventės, ku- Amerikos žmones tiki, kad 
damas prie Wilsono kapo rią Prezidentas Roosevel- \aisve yra verta kovos. Ir 
įspėjo Amerikos žmones j tas ir kaikurių valstybių bus reikalas jie amzi- 
jog “bet kuriuo momentu! gubernatoriai paskelbė nai kovos Jos palaikymui. 
Jung. Valstybėms gresia lapkričio 20 d. Darbinin-} 
pavojus iš rytų ir vakarų”.:kas ’ išeis tik antradienį,

Amerikos žmones su-įlapkričio 18 d.
pranta, kad jie gali būti} Gerb. Eeidradarbiai sių- 
pašaukti kovai bet kuriuo} skite straipsnius ir kores-

Kova Dėl Apginklavimo 
Amerikos Laivų

Roma, lapkr. 13 — Anglį-. NAC1AI [gięjTPBINO 
® laiuinar smarkiai hnm. KRYMEjos lakūnai smarkiai bom

bardavo Italijos miestus, 
jūros pakraščiuose; ypač 
skaudžiai nukentėjo Nap- 
les. Padaryti dideli nuosto
liai ir sužeista daug žmo
nių.

Berlynas, lapkr. 13 —Vo- 
kiečių žinios paduoda, kad 
nacių karo jėgos įsistipri
no Kryme. Jie paėmė sa
vo kontrolėn Kerė sąsiaurį 
tarp Juodųjų ir Azovo jū
rų. Naciai bombarduoja 
du Kaukazo uostus, kad 
raudonieji nebegalėtų pa
bėgti iš Krymo. Sevasto
polis ir Kere taip pat smar- 

" kiai bombarduojami.
. . . v 1 Novoroseiskas, kuris yranuomone nurniai nužudė, Andrew j GiUis iš dvien}

PiXrlS..,rS2‘ NUŽUDĖ 25,000 ŽMONIŲ 
‘ ODESSOJ

, kad pa- bių Atstovų Bute (House nėra paskelbęs. Todėl toks 
siektų redakciją šeštadie- of Representative) eina karas “nėra legalus”, sako 
nio rytą, lapkričio 15 d. smarki kova dėl apginkla- Senatorius.

Vėliau gauti raštai liks 
po Pidėkonės. Dienos nu
meriui, kuris išeis lapkri
čio 25 d.

Vietiniai 
skaitytojai 
joje gaus 
kaip paprastai pirmadie- 

} nio vakare.

“Darbininko” 
administraci- 

“Darbininką”,

Rusai Atstūmė Vokiečius 
Nuo Maskvos

bilijoną dolerių. Paskolino 
be nuošimčių ir be garan-, 
tijos. Bet tos išlygos ne-i 
gvai»hins Jei Sovietų vy- New York, lapkr. 13 | to miesto mayorus. Rinki-
riausybė žlugs, tai ji nebus Brit^ radio Praneša, kad mai įvyks gruodžio mėn 
atsakominga, o jei išliks, Odessoj Rumunijos ka- pradžioje, 
tai iš praeities jau žinome,! “ 7 ~ J _____  -- ___ v ____ ,
ką Sovietų vyriausybė da-! 25,000 žydų, kaipo užstotą, rinkimų kampaniją vedė duojTmų'miestų. turis anie

Maskva, lapkr. 13 — So-}daryti kokį pavojų Ameri- 
i vietų laikraštis Raudonoji (kai, ar jos apsaugai, 
žvaigždė, rašo, kad sovietų ’ Suomiai nori atsiimti sa- 
Rusijos kariuomenė, prie vo krašto dalis, kurias so- 

___ Tūlos, apie 100 mylių į pie- vietų rusai buvo užgrobę 
UŽDRAUSTI STREIKUS ĮUS nuo Maskvos, atstūmė 1939 - 1940 metais, ir su- 

dvi vokiečių divizijas bent tvirtinti rubežių, kad už- 
Washington, D. C., lap- penkias mylias. : puolimas nepasikartotų,

kričio 13 — Prezidentas Sovietai sako, kad vokie-j -------------
Rooseveltas ruošia įsaky- čiai, bijodami, kad gali bū- JUOZAS AftMENSRAS 
mą uždrausti streikus, ku- ti apsupti iš visu pusių, ■ 

nnoirrTrnimn rlor nQ f 11V 3 atorol DailO* VA-'

! PREZIDENTAS NORI

•f

ro su skolomis. Ji pasielgs spalių 23 d. 
taip, kaip pasielgė su caro 
palikta skola, arba kaip 
kad alijantai yra pasielgę 
Gera pradžia jau senai pa
daryta.

CIVILINIO APSIGYNI 
MO SAVAITE

jo žmona, kuri yra italų 100,000 gyventojų, jungia- 
Britų radio pranešėjas; knmės. Gillis yra jau bu-sį geležinkeliu su Baku 

sako, kad Sovietu “laiko” Vęs mayoru, ir jis turėjo į- miestu, kuris yra prie Kas- 
. bombos nužudė 220 rumu- vairių “triubelių”. Jis pats pi jos jūrų ir su Rostov- 
I nų kareivių Odessoie. To- dabar sako, jeigu jis būtų Don. 
dėl rumunai, keršvdami pąklausęs savo žmonos 

Į Sovietams, nužudė žvdus. praeityje, tai būtų išven- 
Tai esą pirmos tokios dide- gęs tų visų “triubelių”. 
lės masinės skerdynės. j _________

rie trukdo apsigynimo dar- pasitraukė atgal. Daug vo-! 
bus. Kongresas taip pat 2-
susirūpinęs angliakasių ir 
geležinkeliečių streikais, ir 
nori išleisti įstatymą prieš 
streikus.

ĮSTOJO kariuome
N£Nkiečių kareivių esą nužu

dyta.
Pravda rašo, kad Kryme 

eina smarkūs mūšiai; ru-Į 
sai visa degina, kad vokie-j 
čiai užėmę nieko neberas-

Tyrinėjimas 
Nutrauktas

Providence, R. I., lapkr. 
: 13 — Juozas Ašmenskas, 
22 m. amžiaus, kuris buvo 
patekęs į nemalonumą dėl 
išpildytos priverstino ka
reiviavimo aplikacijos, sa
vanoriai įstojo į Jung. Val
stybių kariuomenę.

Spalių 15 d. Juozas Aš
menskas, pildydamas apli
kaciją, pareiškė, kad jis 
užlaikąs našle motiną ir 
tris seseris. Vėliau esą pa
aiškėję, kad jis nesąs vie
nintelis užlaikvtojas. Val
džios viršininkai pradėjo 
tvrinėti. Taigi Juozas, kad 
išvengtu nemalonumu, sa
vanoriai pasidavė kariuo
menėn.

Juozas Ašmenskas buvo 
įžymus sportininkas.

70,000 VOKIEČIŲ ŽUVO tl!
I 
iI

i • Iš laikraščių tenka pa
girt i, kad Alytaus miesto 
i burmistras yra Alekna, 
tačiau nepaskelbta vardo.

Alytaus ūkininkai, kaip

MASKVOS FRONTE
Prezidentas Rooseveltas 

savo proklamacijoj Paliau
bų dienos proga paskelbė 
tarp lapkričio 11 ir 16 dd. 
civilinio apsigynimo sa
vaitę. Prezidentas ragina 
visus per tos penkias die
nas geriau susipažinti su 
šios šalies apgynimo rei-įpo vardo teršimą spaudoje įmes ūkio produktais, bet 
kalais, su tais pavojais, nominuota.s kandidatu į ir pinigais, 
kurie išeina is diktatorių; 
santvarkų.

Europos karas jau įtrau
kė ir Ameriką į tą sūkurį. 
Ji turi sulošti svarbiausią 
rolę, būtent, užbaigti karą

KALINYS NOMINUO- 1 
TAS MAYORU

SUOMHA NEBRHMA 
AMERIKOS ĮSPĖJIMO

Maskva, lapkr. 13 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad \ mūšiuose 
prie Maskvos džthgiau kaip 
70,000 vokiečii^žuvo. Vo
kiečiai turėjo 19 divizijų 
kariuomenės ir tikėjosi 
Maskvą užimti spalių 16 d.

Sovietų vyriausybė sako, 
kad vokiečiai daugiau ka
reivių atveža prie Maskvos 
fronto. Rusai nepasisako, 
kiek jų kareivių buvo iš
žudyta.

taip, kad būtų išlaisvintos kiečiai triuškina Kerė tvir-traukė į Volokolomską, j TELEPHONŲ DARBI- • . _ —     X _ — _ A _   •  X Trt 11 W 1W V V W « A M« M M « r iifMVTT c*rn VYir k c
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Newburyport, Mass., lap

kričio 13 — Praneša, kad 
Andrew J. “Bossy” Gillis,'praneša laikraščiai, duos- 
kuris yra nuteistas 9 mėn.'niai aukoja Lietuvos Rau- 
į kalėjimą už kriminalį ge- dona jam Kryžiui ne tik že- 

n * v* 1-1 — —i • n « • • e j

Žūtbūtinė Kova Maskvos Fronte
Berlynas, lapkr. 13 —Vo- gen. Fedor von Bock, pasi-

visos pavergtos tautos, ir 
mūsų senoji tėvynė Lietu
va.

Mūsų didžiausias troški
mas, kad šią. kruvinas ka-

tovę Kryme. Jau užėmė 
miesto pakraščius pietinė
je dalyje. I

kur susistiprinę ruošiasi 
pradėti naują ataką.

Karo žinovai sako,

mas, kad šią. kruvinas ka- Iš Maskvos praneša, kad 
raą.i sukurtas kpmunizmo, vokiečiai didžiausiu smar- 
faąiąnao ir nacizmo, kuo- kurnu puolą, raudonuosius 
gręi^iąusia u^ųbaigtų, kad iš Kalinino ir Tūlos mies- 
pasąulyų įsigyventų pastoj tų. Sakoma, kad vokiečių 

' vi taika ir ramybė. karo jėgos,'vadovaujamos

nutruko. Streikas
43 valstybes.

Darbininkai reikalauja ;kal<.nYki'nkreišk^ " Amįri- 
pakelt, algas 4 nuošimčiu. kos valdžiai kad šiu0 me.

vv. . tu ji negali, be didžio pa-
• Lietuvos laikraščiai Vojaus saVo kraštui, daryti 

praneša, kad vokiečių tar- taiką su sovietų Rusija, 
nybinis paštas Ostlando , Pirmiau Anglijos ir A- 
nuo rugsėjo 1 d. perėmęs ir merįkos vyriausybės pata- 
civilinį pašto susisiekimą Suomija.! nutraukti ka- 
“buvusioje laisvoje Lietu
vos valstybėje”. Ten, kur 
patsai turi vokiečių perso
nalą, pašto susisiekimas 

i jau veikiąs. Įjungus pro
vincijos pašto įstaigas ir 
agentūras į vokiečių tarny- 

ibinį paštą, paštas pradė
siąs veikti ir visoje Lietu-

.
i -----------------------------------

operatorių ir prižiūrėjimo • Vilniuje atidaryti vo- šeštadienį, lapkričio 15 d., 2 vai. po pietų įvyks 
darbininkų paskelbė strei- kiečių knygynas ir skaity- Darbininkų Radio Programa. Dalyvaus p. Izidono Am- 
ką po to, kada jų unijos kla. Artimiausiu laiku brozaičio orkestras iš Somerville, Mass.-Prašome ptt- 
virsininkų derybos su knygynų busią atidaryta ir} sukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocyčles ir klausy-r 

viriininkaisdaugiau, ii ‘tis gražios programos iš WCC7 stoties, Boston, Mass*.

palies Helsinki, Suomija, lapkr. 
. 13 — Suomijos vyriausybė

NINKŲ STREIKAS

rą su rusais, arba užsi
traukti Amerikos nepalan
kumą. Suomijos vyriausy
bė pareiškė, kad jai nesu
prantama, kaip jos karas 
su sovietų Rusija galėtų

Karo žinovai sako, kad New York, lapkr. 13 — oacto 
vokiečių susilaikymas pul-l American Telephone ir Te- voje. 
ti raudonuosius kaikuriuo-ilegraph kompanijos 15,000 
se punktuose esą tai ženk
las, jog jie daro pasiruoši
mą atnaujinti sustiprintą 
puolimą. Jie iešką silpnes
nio punkto karo frontuose.) kompanijos

Darbininkų Radio Programa

t



Penktadienis, Lapkričio 14, ’41

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
• Laikraščiai praneša, turi turtingą pedagoginę 

kad Vokietijos generalinio biblioteką, sporto salę, te- 
komisaro Lietuvoje įstai- niso aikštelę, mokyklinį 
ga įsikursianti rūmuose, sodą - daržą, bendrabutį, 
kur nepriklausomos Lie- studentų valgyklą ir kitas 
tuvos laikais buvo Žemės 
Bankas ir Užsienių Reika- gas įstaigas. Be pagrindi 
lų Ministerija.

• Laikraščiai praneša, 
kad ties Ąžuolų-Būda, 
Kauno - Marijampolės pa-

I
l

Instituto darbui reikalin- 
z— r. « i n i rrr; r* Uz-k r\n

nių specialybių (lietuvių 
kalbos ir istorijos, gamtos 
ir geografijos, matemati
kos ir fizikos ir vokiečių 

ptentėje, 1’7U7alaidotif16 ^os>. studentai pasiren-l 
vokiečių kariai, žuvę kovo
je prieš bolševikus. Jie žu
vę susidūrime su l--------
nosios armijos daliniu, žy
giavusiu iš Kazlų - Rūdos.

• Patiriama, kad laikraš
tis “Į Laisvę”, matomai 
priverstas, leidžiąs vieną 
puslapį vokiečių kalba. Šis 
puslapis pardavinėjamas 
kartu su lietuviškuoju tek-! 
stu.

• Laikraščiai skelbia, 
kad Šiaulių Mokytojų se
minarija pradėjo mokslo 
metus rugsėjo 15 d. Kandi
datai buvo priimami į I, II 
ir III kursą.

• Vilniaus Pedagoginis 
Institutas skelbia, kad jis mo prieš bolševikus, 
mokslo metus pradėjo rug- antrašte “Į Laisvę”

ĮI

I 
ka dar vieną iš šių specia-! 
lybių: muziką, ir dainavi- 

Piešim4 ir rankų dar- 
- bus( kūno kultūrą bei na- 

mų ruošą.
Atliekamu nuo studijų 

laiku studentams Institute 
sudaromos sąlygos lavintis 
muzikoj, vaidybos mene, i 
sporte ir kt. Studentai, tu-Į 
rį gerą klausą ir balsą da
lyvauja Instituto chore; 
Institute ruošiami meno 
vakarai.

• Kaip iš kelių gautų lai
kraščių “Į Laisvę” nume
rių matyti, jo leidėju jau 
nebepasirašinėja Lietuvos 

į Aktyvistų Frontas, kaip 
tai buvo tuojau po sukili- 

Ties 
padė-

1 -•.i .i

Lietuvos Vyčių Centro

t

VYČIŲ BALIUS
ŠOKIAI

QUO V ADIS, 
SMETONA?

čia”, kurią lanko p. Smeto
na?

likai "ekskomunikavo” 
prez. A. Smetoną, tai jis 
dabar lanko amerikonų 
bažnyčią prie 112 ir Arte- 
sian Avė.”

Kas tie "mūsiškiai kata- 
“ekskomuni-

1 :
< .. B

Iii

Patriotiniai nusiteikę šios šalies darbininkai, kurie buvo išėję į strei
ką Consolidated Aircraft Corp., San Diego, Cal., išgirdę valdžios virši
ninkų balsą grįžti prie darbo, šalies saugumo sumetimais, jie susirinko ir 
nusprendė balsuoti už grįžimą darban. Štai jų vaizdas prie balsų padavi
mo urnos.

PASIKALBĖJIMAS SU 
VOKIEČIŲ KOMISARU -

Vokiečiai Nori Suvokietinti Kauną

• “Deutsche Zeitung im reiškęs, kad organizacija 
Ostland” įdėtas ilgokas buvusi “nebloga”. Tačiau 
pasikalbėjimas su Kauno miesto įstaigos buvusios

tvarkymas. Bolševikų lai
kais labai nukentėjusios 
gatvės, tad reikėsią jas tai
syti. Esą numatyti ir vie
šieji darbai.

Pagaliau, vokiečių komi
saras kalbėjo apie savo to
limesnius sumanymus. Jis 
esąs numatęs nugriauti vi
są senamiestį, o palikti

sėjo 15 d. Mokslas trunka tas prierašas: Kauno dien- miesto vokiečių komisaru išmėtytos po visą miestą, tiktai^rajoną apie rotušę 
o v.. ~ ’ (SA-Oberfueh- todėl jis norįs jas sujungti sy bažnyčiomis^istoriniais

____štatais. Pasak komisaro, 
savivaldybės įstaigos, ko- ta miesto archyvu ir istori- ši vieta 15 ir 16 šimtme- 
misaras atsakė, kad pere- niu muziejum (tenka pa- čiuose UY?kiečių
mimas ėjęs sklandžiai. Iš stebėti, kad Kauno miesto kamPu • Ikl 17‘^ simtme- 
pradžių buvusios perimtos savivaldybė dar nepriklau-C10 Kaunas turėjęs vokie-

2 metus. Kandidatų, bai
gusių vidurines mokyklas 
nelietuvių kalba, tikrina
mos lietuvių kalbos ir Lie-' 
tuvos istorijos žinios. Ins
titutas rengia pradinių 
mokyklų mokytojus, ku-' 
rie, reikalui esant, galėtų 
dėstyti savo specialybių' 
dalykus ir gimnazijų pir
mosiose klasėse. Institutas

Re«. Šou 3729 Šou 4618 :

Uthuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Intured and 

Bonded 
uocal & Long 

Olstanco 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

GERIAUSIUS !; 
PERMANENT WAVE ;! 

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ ![ 
PINIGUS J'

Šiais laikais, kada tauti
ninkų grupelės ruošiasi p. 
Smetoną priimti lietuvių 
kolonijose, tai įvairiuose likai”, kurie 
laikraščiuose tilpo raštai kavo” p. A. Smetoną ? Ko-
smerkianti p. Smetoną ir kia toji “amerikonų bažny- 
jo politiką. I.......................

p. A. Smetona turėtų su
prasti, kad jis tokia savo 
veikla tik skaldo ir kirši
na Amerikos lietuvius. Pa- 
triotingieji lietuviai, p. A.
Smetonai pasikėlus vykti į' valdyba su kuopų iZvyėių 
Amonl/o nol I iotuuac oro.’ _ __ .Ameriką, dėl Lietuvos ge- rėmėjų pagelba rengia ba_ 
rovės, buvo nusiteikę p. A..^ _ šokįus> šeštadienį, lap- 
Smetonos režimą Lietuve-,kriaio . November 29, Mu- 
je šiais Lietuvos kritin- |nicial Building salgje So. 
gaiš laikais pamiršti irjBoston Mass.
nepriklausomybės atgavi- . Kitimai ne tik ? Nau- 

<ri „iimall°s Anglijos Apskn issiun- 
tinėti, bet ir New Yorko ir 
Čikagos apylinkes. Tiki
mės susilaukti gražaus 
jaunimo iš viur.

rastis. Per visą puslapį Cramer <__________  ____u___„_c_ v____ „_ o—
skelbiama, kad “šiandien rer). Paklaustas, kaip bu- į vienas patalpas. Dabarti- ^ kitokiais vertingais pa- 
vienas puslapis dedamas vo perimtos Kauno miesto nė rotušė būsianti pavers-; 
vokiečių kalba”. Į .................................. ----- >----- —-

• Laikraštyje “Į Laisvę” 
įdėtas toks skelbimas: Ka- 
žemėkaitis Albinas, Bal
traus sūnus, tarnavo 3 pul
ke, Varėnos II stovykloje. 
Kas žino apie jo likimą, 
prašau pranešti Kaziui Ka- 
žėmėkaičiui, Kaunas, Šiau
lių gatvė No. 48.

Cramer

v •

i

pramonės įmonės, paskum 
ligoninės, o vėliau — kitos 
įstaigos. Į klausimą kaip 
jis vertinąs Kauno savival
dybės organizaciją Lietu
vos laikais, komisaras pa-

SKARULIAI UGNIES CENTRAS
Raudonieji Sušaudė Kunigus

nepriklausomybės atgavi-! 
bo darbą. Bet ar gi galima 
norėti, kad kiti pamirštų,' 
kada pats p. Smetona ne
gali pamiršti.

Visa didžioji mūsų spau
da ligšiol neįtikino p. A. 
Smetonos, kad jis savo 
siaura politika daro daug 
žalos ne tik mūsų išeivijai,! 
bet ir Lietuvai. Sakoma,! 
kad kaikurie vadai turėjo 
pasikalbėjimus su p. A. 
Smetona, bet ir jiems ne
pavyko įtikinti jį, jog dirb
ti su mažuma partijinį dar
bą, kaipo Lietuvos prezi
dentui, ir paneigti daugu
mą yra žalinga Lietuvai.

Todėl nesistebėkime, jei
gu dauguma Amerikos lie
tuvių nepripažįsta p. A. 
Smetonos Lietuvos prezi
dentu, nes jo veikla nesu-! 
derinama su tuo titulu,! 
kurį jis yra pasisavinęs.

Tik įsivaizdinkime kas 
atsitiktų, jeigu Amerikos 
prezidentas dirbtų tik de
mokratų partijai ir su de
mokratais? Proletarais.

v •
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Balsai
PERDUODAMI BILE KUR

GERIAUSIOJE
TVARKOJE

telefono atsiradimoNuo
jau daug dalykų yra pato
bulintų, bet yra ir tokių 
dalykų, kurie ir dabar sun
ku suprasti.

%

somos Lietuvos laikais čių burmistrus, o tiktai vė- 
nuolat skųsdavosi patalpų miestas praradęs gry- 
stoka ir jau buvo paruo- naj vokišką pobūdį, 
šiuši projektą naujai mies
to rotušei statyti. Jeigu 
Lietuva būtų išlikusi ne
priklausoma, naujoji mies
to rotušė, be abejojimo, 
būtų buvusi jau pastatyta. 
Mūsų pastaba).

Toliau komisaras paste
bėjo, kad bolševikų lai
kais nacionalizuoti namai 

i užtikti smarkiai apgadinti.
mirsiu (Beveji visuose namuose 

j sugadinti centralinio šil- 
idymo įrengimai, vanden- 
j tiekis bei kanalizacija. Be 
to, bolševikai palikę na

i

»»

Nugriovus senamiestį, 
dabartinė Laisvės Alėja 

! būsianti prailginta iki Vi- 
' Ii jos. Senamiestyje bū- 
i siančios nutiestos moder
ninės gatvės ir įrengti par
kai.

Baigdamas, laikraštis 
pastebi, kad komisaras ‘la
bai domisi miesto istorija’.

Pavyzdžiui, kada jūs nori
te kalbėti su kuo nors my
lių mylios atstumoje — to
li gražu toliau, negu gali iš
šaukti, rodosi, netikėtume!, 
kad balsas būtų tinkamai 
perduotas, kalbant j triu- 
belę, laikant ją pusę colio 
nuo lūpų ir kalbant papras
tu tonu. Taip atrodytų, kad 
negalima pasitikėti telefo
nu ir reikia smarkiai šauk
ti.

Iš tikrųjų, tai klaida, šau
kimas tik padidina stipru
mą, perduoti balsą, o tas 
nereikalinga... Tikrovėje, 
telefono inžinieriai dirbo 
metų metus ir padarė, kad 
telefonu galima perduoti 
savo balsą, kalbant papras
tu tonu... lengvai galima 
susikalbėti ir natūraliu bal
su — nešaukiant.
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Lietuviškai kalbanti ko
munistėliai Sovietų Rusi
jai surinko iš darbininkų 
$4,766, o Lietuvai dar nėra 
davę nei cento. Jie tuo 
džiaugiasi ir didžiuojasi, 
kad sušelpė ‘matušką’ Ru
siją, kaip jie džiaugėsi, ka
da Sovietų raudonieji už
grobė Lietuvą ir jos turtą 
išvežė į Maskvą. Tai tikrai 
mūsų tautos išgamos.

Chicagos sandariečių or
ganas spalių 31 d. laidoje 
rašo:

‘Kadangi mūsiškiai kata-

• Laikraštis “Į Laisvę’* 
apie Skarulius rašo: Ko
voms prasidėjus prie Jona
vos ir Ruklos, Skaruliai, 
būdami tų dviejų sričių 
pakelėje, pateko į pat ug
nies centrą. Panikos apim
ti bolševikai puolė civili
nius gyventojus. Šie buvo 
varomi iš trobų ir klupdo
mi ant vieškelio prieš juo
duojantį kulkosvaidį. Bol
ševikai reikalavo pasakyti, 
kas iš varpinės šaudęs. Ki
taip į suvarytuosius, per 
šimtą žmonių, būsiąs pa
leistas kulkosvaidis. Paga
liau vienas bolševikas pa
reiškęs, jog visa tai tik
riausiai žinąs vietos kun. 

į Pr. Vitkevičius. Jį suėmė ir 
j kartu su Veprių klebonu 
kun. B. Vegele ir vienu vil
niečiu kunigu. Visus tris 
skeltomis rankomis atva-

CASPER'S BE AUTY SALOM 

83 L ST., SO. BOSTON, MASS į 
Tel. ŠOU 4645 ?

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitini laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

/v

Čekius ar money orderius siųskite:
““DARBININKAS” , .

* J r

* 366 Weš?Broadway, South Boston, Mass.

rė už miestelio. Kun. 
Vitkevičius pareiškia 
“Geriau aš vienas 
už visus”. ,r 
gyventojams nuo kelio be-Į 
gant į apylinkės javus ir 
griovius, už šventoriaus 
pasigirsta keli šūviai. Kiti;
du kunigai rasti tolėliau^ZustasTpie butų^stoką, Pie Lietuvą teikia labai ne-

Pr.

i
IEŠKO RUSIJON 

IŠVEŽTŲ

• Rygoje leidžiamas vo- 
. kiečių dienraštis “Deuts- 

muose daug brudo. Pa-che Zeitung im Ostland” a-
žiauriai nukankinti. Tik po 
kelių dienų, kovoms nuti
lus, nužudytieji kunigai 
buvo palaidoti.

• Laikraščių žiniomis, 
Vilniuje jau veikia keli va
dovai, gidai) po Vilnių. 
Dar ieškomi vadovai, gerai 
moką vokiečių kalbą. Kan
didatai turi kreiptis į Dr. 
Vorobjovą, Dailės Muzieju
je, Rotušėje.

Patikrina Bostono Miesto 
Majoro Rinkimų Batsarimos

S 
i

komisaras pabrėžė, kad dauS žinių. Tiktai retai ga- 
klausimas esąs tiriamas. Įima užtikti vieną kitą ži- 

. ,-i- ' nnt/> iš TJpfuvns miestu:
Vilniaus ir Kauno. Laikas 
nuo laiko spausdinami re
portažinio pobūdžio raši
niai iš Lietuvos gyvenimo. 
Užtat laikraštyje skelbia
mi Vokietijos komisaro 
“Ostlandui” Lohsės įsaky
mai, kurie galioja ir “bu
vusiai laisvai Lietuvos val
stybei”, kaip oficialiai Lie
tuvą įsakymuose vadina
ma. Tačiau šis terminas ne 
visuose įsakymuose vieno
dai vartojamas. Kai kur 
Lietuvos teritorija vadina
ma “Generalbezirk Litau- 
en” (generalinė Lietuvos 
Apygarda).

I Laikraštyje kasdien de
damos dešimtys skelbimų,

Kai dėl miesto padėties, 
komisaras pareiškė, kad 
maisto atsargų esą pakan
kamai. Todėl nesą “jokio 
pagrindo nerimastavi- 

įmui”. Toliau komisaras iš
sitarė: “Dabartinės men
kos porcijos, teikiamos 
gyventojams, galima išaiš
kinti tik pristatymo sun
kumais. Tąs pats tenka pa

 

sakyti dė( kuro parūpini- 
mo. Kuro 
Rankamos, 
nugalėti didelius sunku
mus su pristatymu. Mano 
bendradarbių štabas ir aš 
darome viską padėčiai pa
lengvinti ir sunkumams 
pašalinti. Jau dabar galiu 
pasakyti, kad maisto pro- , . . _ .
dūktų porcijos artimiausiu 
laiku bus padidintos”.

Toliau komisaras kalbė
jo apie Kauno žydų izolia-J 
vimą jiems skirtame prie
miestyje. Žydai esą verčia
mi dirbti, bet jie varomi į

, o ne 
pavieniui. Taip esą elgia
masi kontrolės tikslais.

Vienas svarbiausių jo už
davinių būsiąs higienos bei 
sanitarijos sąlygų ir kana
lizacijos pagerinimas, o 
taip pat ligonių reikalų

«EW EWU»0 TEIEFHOHE & TELE6MN C9

sargos yra pa- 
i tenka, deja,

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

Pereitą trečiadienį, lap
kričio 12 d. pradėjo patik
rinti Bostono miesto rinki
mų balsavimus. Patikrini
mo reikalavo buvęs mayo- 
ras James M. Curley. iš 
386 miesto precinct’ų, pa
tikrinus 16, Curley gavo 14 
balsų daugiau.

Buvęs Lieut. - Gov. Fran
cis E. Kelly, Curley atsto
vas, sako, kad laike rinki
mų prasižengta įstaty
mams. Vokai su 50 balsų 
po suskaitymo nebuvę už-į darbus kolonomis, 
klijuoti, kaip reikalauja į- 
statymai. James M. Curley 
pritaria tokiam kaltinimui. 
Jis šaukė Suffolk County 
prokurorą William J. Fo- 
ley, kad jis padarytų inves- 
tigaciją.

j jon išvežtų arba šiaip din- 
' gūsių žmonių. Tačiau pa
vardės beveik išimtinai y- 

’ ra latviškos, šiek tiek yra 
estiškų pavardžių. Ligšiol 
užtikta vienintelė pavardė 
skambanti lietuviškai. Bū
tent, ieškomas Jonas Puo
džius iš Panemunės vals
čiaus, Vimbos pašto.

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidišįs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Pro f. K. Pakštas.

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

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina ........................... 30c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ................................................  15c.

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai 
ir 1 moteris. Kaina ............................................. 15c.

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

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

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai; “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” u- “Mė
ginimas”. Kaina ..... ...... ........................ .........

25c.

30c.

15c.

Su užsakymais kreipkitės;—
"DARBININKAS" 37

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

JJ.HIEė.
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arba vyriausią 
kuri vadovautų 
Nepriklausomy-

po vieną linkint jam geriausio pasi- 
i sekimo kovoje už demo- 

suvažiavimas kratiją ir mažųjų tautų iš-

Svečiai: Lietuvos
Konsulas p. P. Daužvardis,

A-.

Penktadienis, Lapkričio 14, ’41

DARBININKAS
(THE WORKER)

Pnblished every Tuesday and Fnaay ezcept Holidays such m
New Year, Good Friday, Memopial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
---------by----------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■atered aa aacond-claaa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston 

lfasa under the Act of March 8.1870
Aeceptance for malling at speoial rate of postage provided for in SecUon 110 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
8UBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ___________  >4.00
Domestic once per week yearly >2.00 
Foreig-n yearly----------------------->5.00
Fcreign once per week yearly >2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ >4.e |
Vieną kart savaitėje metams >2.00 I
UiBieny metams  ....... .............>5.001
Užsienyj 1 kart savaitėj metams >2.5* i

Raudonasis Kryžius

, dinti instituto sekreto
riaus algą, kad tik būtų 
'galima tinkamą asmenį 

f n ’ v. . gauti ir kad įstaigos dar-
rederacijos 1 arybos Suvažiavimas bas nesitrukdytu.

_________ Ta pačia proga Federaci- 
Mūsų laikraščiuose jau tojais pakviesti kun. Kaži- jos Tarybos nariai vienbal- 

buvo šis tas rašyta apie 
spalių mėn. 25 d. Chicagoj 
buvusį ALRK Federacijos 
Tarybos suvažiavimą, ku
riame dalyvavo apie dvide
šimts mūsų visuomenės 
veikėjų ir keli garbingų rinkliava eina vidutiniškai, tarybą, 
svečiai. Federacijos sekre-1 Pagal nustatytą planą, Lietuvos 
toriatas mąto reikalą ofi- gruodžio mėnesyje kalbė- bes atstatymui, siektų su- 
cialiai pranešti visuomenei tojai 
apie kai kuriuos Tarybos' 
suvažiavimo svarstytus 
klausimus.

— 1 —
Federacijos Tarybos su

važiavimas, išklausęs Ku
nigų Vienybės lietuvių 
tremtinių šelpimo komisi
jos pirmininko kun. dr. J. 
Končiaus pranešimą apie 
gražias pastangas ir vėl iš
prašyti iš Amerikos Vys
kupų Komisijos, kad iš bū
simos rinkliavos visose A- Ionuo garbes nariais zy- iiisciculo suua 
merikos katalikų bažny- mesniųjų amerikonų, ku-minė komisija 
čiose rinkliavos nuo karo rįe pagelbėtų parinkti au-Albavičiaus, 
nukentėjusiems šelpti Eu- ne vjen įg lietuvių, bet čiūno ir p. K. Sriubienės.

— 4 —
Ir raštu ir žodžiu buvo 

padaryta pranešimų, skun- 
~ dų ir, be to, protestų dėl 

prez. A. Smetonos maršru
to po Amerikos lietuvių 
kolonijas. Kadangi Fede
racijos Taryba nieko ben
dro su tuo maršrutu netu
ri, kadangi tuo reikalu ne
sikreipė į lietuvių katalikų 
centrus, todėl, išklausius 
tų pranešimų, skundų ir 

Prof. K. Pakštas padarė protestų, pereita svarstyti 
pranešimą apie Lietuvių kitų dienotvarkės punktų. 
Kultūrinio Instituto veik
lą, pažymėdamas, kad ke
letas veikalų anglų kalba 
jau paruošta spaudai, gau
ta visa eilė rimtų bendra
darbių, užmezgamas kon
taktas su Amerikos kultū
rinėmis ir politinėmis į- 
stai-gomis, palaikoma ry
šiai su kitomis diktatorių cįjų gausumo jr veiklumo 
pavergtomis tautomis etc. 
Pasiskundė, kad bent kiek

mieras Barauskas ir dr. šiai pasisakė už tai, kad 
Petras Vileišis. Koloni- už Lietuvos rybų gyveną 
joms paskirtos kvotos, nu- Lietuvos piliečiai, toliau 
statytas prakalbų maršru- nebedelsdami, tuoj suda- 
tas. Vajus pradėtas nuo rytų Centralinį Politinį 
Chicagos, kur prakalbos ir Komitetą

lankysis Detroite, daryti vadinamą “vyriau- 
Clevelande ir Pittsburgho sybę ištrėmime” ir rūpin- 
apylinkėse. Tikimąsi, kad tusi gauti jai demokrati- 
tų lietuvių centrų veikėjai nių valstybių pripažinimą, 
pasiruoštų tuo laiku inten- Išreikšta pageidavimas, 
syviau padirbėti Lietuvai kad šį sąjūdį pradėtų Ame- 
Gelbėti Fondo auginimui.

Atspausdinta 15,000 gra
žių, !

rikos Lietuvių Taryba. 
Suvažiavimas pasiuntė 

spalvuotų ženklelių, Prezidentui Rooseveltui 
kurie yra duodami aukoju- sveikinimą telegrama, pa
sienis LGF bent 
dolerį.

Tarybos 
užgyrė visus vajaus pla- laisvinimą, 
nūs. Nutarė, tačiau prašyti Prie Lietuvių Kultūrinio 
fondo garbės nariais žy- Instituto sudaryta ekono- 

l iš kun. Ig.
, dr. P. Atko-

ropoję būtų skirta ir lietu- ir kitataučių.
vių tremtinių šelpimui,; 
reiškia padėka J 

x“l Vienybei ir ypač jos komi- Baro parašytą knygą 
. sijai, kuri pernai tiek daug “Bolševizmo siaubas Lie

tuvoje” ir visą pelną už 
parduotas knygas skirtų 
Lietuvai Gelbėti Fondui, j 

Iškelta visų šelpimo fon
dų koordinavimo klausi
mas. Tai pavesta Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

—

. .! Užgirta, kad Federacija
Kunigų savo lėšomis išleistų K.
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Britų karališkos oro jėgos lakūnai nuolatai studi
juoja priešo įvairių modelių bombnešių įrengimus. Il
siame vaizde parodo vieną iš jų tyrinėtojų.

drr. P. Vileišis, kun. K. Ba
rauskas, kun. J. Prunskis.

SKUBESNIEJI 
REIKALAI

Lietuvai Gelbėti 
kalbėtojai gruodžio 
syje bus Detroite, 
landė ir ] 
jai prašomi prisirengti pa
gelbėti kun. Barauskui ir 
dr. Vileišiui jų šventame ir 
labai sunkiame darbe.* 
Šiam tikslui tesusiorgani- 
zuoja specialūs komitetai 
kiekvienoje parapijoje.

Kolonijų veikėjai pra
neškite, kiek reikia prisių
sti L.G.F. ženklelių, kurie 
duodami fondo nariams 
arba aukojusiems virš do
lerio.

Prašome išdalinti prieš

I

Fondo 
mėne- 
Cleve-

tais lietuviais patrijotais... 
Mūsų mokyklos vaikeliai 
su džiaugsmu aukojo savo 
centelius šiam tikslui, su
dėjo LGF $7.56 ir nori bū
ti skaitomi LGF nariais”. 
Tai tikrai šaunus pavyz
dys kitoms mūsų mokyk
loms ir visiems mums su-

Oficialiai Amerika dar nekariauja, bet faktinai 
jau šaudo vokiečių laivus. Vokiečiai nepalieka skolin 
gi — jie torpeduoja Amerikos laivus. Tuo būdu, kad ir 
karas formaliai nėra paskelbtas, kautynės jau eina. 
Sykį pradėję oponentai nesiliaus peštis, kol vienas ai 
kitas nepareikš noro taikytis. Toksai momentas dai 
neartėja. Priešingai, Amerikai į kautynes įsivėlus, jis 
slenka vis tolyn. Visų laukiamoji taika tur būt greit 
neįvyks, nes kariaujančių jėgos dar neišsisėmė. Be to 
šio karo tikslai ir siekimai labai platūs ir sudėtingi 
Kovojama už žemę, už pasaulio rinką, už tautybę, ide
ologiją ir dar nežinia už ką. Tiekiui stambių gyvybinių 
klausimų susidūrus, nė milijonų gyvaščių, nė milijar 
dų turto jiems išspręsti.

Tarp tų negailestingų žudynių skrajoja gailestin
gumo angelas; krikščioniškos meilės išdava — Raudo
nasis Kryžius. Jis aprūpina sužeistuosius, priglaudžia 
pabėgėlius, maitina badaujančius, kovoja su ligomis, 
ir epidemijomis, kurios karo metu turi gausią piūtį. Liėturai.'išgam
žodžiu, kiek karo dievaitis žiaurus ir barbariškas, tiek jama stambią pašalpą lie- 
Raudonasis Kryžius malonus ir gailestingas. Iš vienos tuviams tremtiniams ir su- 
pusės valstybių valdovai - diktatoriai stumia tautas į vargusiems Lietuvos žmo- 
karą, gi iš kitos — pats geriausias žmonijos branduo- nėms šelpti. Iš pranešimo 
lys, tikintieji ir dorieji piliečiai, organizuoja kilnią supratome, kad ir iš būsi- 
labdarybės veiklą ir kiek įmanydami šelpia sužeistuo- mos rinkliavos bažnyčiose 
sius ir visus dėl karo nukentėjusius. Tai tarsi pro tęs- (1942 m. pavasarį) bus pa
tas meilės prieš neapykantą, gailiaširdystės prieš skirta žymi 
žiaurumą, žmoniškumo prieš barbariškumą. Raudona
sis Kryžius lyg bado akis visiems karo sumanytojams 
ir žudynių vykdytojarr.s. Bet tie kietaširdžiai Marso 
pakalikai nėkiek nerausta: viena ranka jie žudo, o ki
tą ištiesia į Raudonąjį Kryžių, kad gydytų jų padary
tas žaizdas. Rodos keistai tai skamba, bet tai yra fak
tas, kad visų “civilizuotų” valstybių vadai reikalauja 
savo kariuomenėms Raudonojo Kryžiaus patarnavimo. 
Prieita prie to, kad pastaraisiais laikais Raudonasis 
Kryžius skaitomas būtina karinės organizuotės dali
mi.

Istorija byloja, kad Raudonojo Kryžiaus pradas 
yra užsimezgęs dar XVI šimtmety, kada Šv. Kamillius 
de Lellis (1550-1614), buvusis karys, paskui vienuolis, 
pradėjo rūpintis sužeistųjų kareivių likimu, steigė 
jiems ligonines ir pats heroišku pasišventimu jiems 
tarnaudavo. Jo įstaiga buvo užvardyta Laimingos 
mirties ordinu. Pamažu, amžiams slenkant, ji išsivys
tė į Raudonojo Kryžiaus organizaciją, palaikomą pri- ka kokia didelė nelaimė, k. a. žemės drebėjimas, pot- 
vatinių asmenų ir grupių lėšomis. Tik 1863 m., įvyku- vyniai, gaisrai, kasyklų užgriuvimas, traukinių susi- 
sioj Genevoje Tautų Konferencijoj, buvo nustatytos daužymas, epidemijos ir tt. Raudonasis Kryžius veikia lienė ^K* Sriubienė" Dr P 
tarptautinės Raudonojo Kryžiaus teisės ir privilegi- ir Lietuvoj, kuri šiuo momentu jo pagalbos labai rei-lAtkočiūnas E. Samienė, P. 
jos. Amerikos Raudonasis Kryžius yra valdžios žinioj, kalinga. Atsižvelgiant į tokią plačią ir naudingą Raud. čižauskas, N. Kulys, L. Ši- 
Pastaruoju laiku jis išaugo į stambią labdaringą orga- Kryžiaus veiklą, kiekvienas pilietis jaučiasi įpareigo- mutis. 
nizaciją, kurios pagalba labai juntama, kuomet ištin- tas savo parama jį stiprinti ir ugdyti.

ASMENINE LAISVE
II DALIS

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A.V. Atkočius

ANTRASIS ŽODIS — PAVYDAS 
"Šiandien su manimi būsi Rojuje"

Antrasis žodis nuo kryžiaus buvo atlygini
mas pavydo nuodėmės. Pavydas yra liūdesys 
kito pasisekimu, o džiaugsmas kito nelaime. 
Kaip rūdys yra kenksminga geležiai, kai kan
dys — vilnoms, skruzdė — augančiam medžiui,

Pittsburge. Veikė-! au^siems. žmonėms! Am-
' otoyri o m r\ laimi Imt ’i Ir a isterdamo jauni lietuviukai 
rodo mums kelią, kaip rei
kia aukotis ir aukoti, seki
me juos. Reikalas yra, kaip 
visi gerai žinome, didelis ir 
tiesiog šventas.

Leonardas Šimutis.
Federacijos Sekretorius, 

2334 S. Oakley avė., 
Chicago, III.

1 suma Lietu
vos ir lietuvių šelpimui. 
Tuo reikalu pasimatyta su 
kai kuriais vyskupais, ka
talikų veikimo centro va
dais Vašingtone, parašytas 
memorandumas, pasiųsti 
laiškai.

— 2 —
Federacijos Sekretorius 

Tarybai pranešė, kad Lie
tuvai Gelbėti Fondas yra 
afilijuotas su NCWC ir per 
jį registruotas Valstybės 
Departamente Vašingtone 
ir tos registracijos nume
ris yra 480.

LGF vajus pradėtas spa
lių mėn. pradžioje. Kalbė-

v •

PADĖK MISIJONIE- 
RIAMS

Veltui ieškosi kilnesnio tikslo 
kiek laiko prisiųstus laiš- kaip remti misijų apaštalavimo— 5 -

SuVažiavimas išklausė kus visoms lokalinėms darbą, 
pranešimų iš mūsų centrą- draugijoms ir centralinių Ar žinai, kad misijų tikslas — 
linių organizacijų: T 
vių R. K. Susivienijimo A-| 
merikoje, 
gos, Lietuvos Vyčių ir ki- išėjusios knygos 
tų, paraginant jas remti, t:
nes nuo paskirų organiza-

daug pareina ir viso mūsų 
_ w ' .rT religinio ir tautinio sąju-
darbas trukdosi, kad nega- džio pasisekimas.
Įima gauti tinkamo Insti- Tarybos suvažiavime da- 
tutui sekretoriaus. Atsi- lyvavo; kun. dr j Kon. 
žvelgdamas į tai, Tarybos či kun Ig Albavičius, 
suvažiavimas nutarė padi- kun j PaškauskaSj prof.

K. Pakštas, kun. J. Mačiu- 
lionis, MIC., J. B. Laučka, 
St. Gabaliauskas, S. Saka-

je kai mes — nes Šventasis Raštas mums sako 
“būkite stropūs įsigyti dvasinių dovanų”; mes 
gi liesime nuodėmingą pavydą, kurs yra liūde
sys, kilęs kito geros valios, dvasiškos ar žemiš
kos, nes ji mums atrodo žeminanti mūsų eg
zistenciją. Garbė suteikta kitam, pavyduoliui 
atrodo, kad tai jam sarmata ir jis užtat liūdi. 
Pavydas pasireiškia nesutikime, neapykantoje, 
apkalbėjime, atitraukime, aprašymu blogų 

i vaizdų ir šmeižtų. Pavydo gražų pavyzdį mes 
randame vienoje apysakoje, kur dvi moterys 
prašė Saliamono būti jų teisėju. Pirma mote
riškė sakė: “ši moteriškė ir aš gyvenome vie
nuose rūmuose. Jos kūdikis mirė nakties me
tu, nes ji miegodama jį nugulė. Ir pasikėlusi 
naktyje, ji paėmė mano kūdikį, nes tarnaitė 
miegojo... ir savo negyvą kūdikį paguldė šalia 
manęs”. Antra moteriškė tam atsakė: “Nėra 
kaip ji sako, jos kūdikis miręs, o mano gyvas”.

Kadangi nebuvo liudininkų, Saliamonas įsa
kė, kad jam būtų paduotas kardas, nes jis žino
jo, kad motiniška širdis greičiau išsižadės sa-

taip ir pavydas kenksmingas mūsų sielai: jis . vo kūdikio, negu leistų jį užmušti. Mosuodamas 
gesina broliškos meilės ugnį. Mes čia nesido-1 blizgantį kardą jis tarė: “Aš perskelsiu vaiką,

Lietu-1 organizacijų kuopoms. Meilės misija!
Praneškite, kiek reikės i Visi, kuriems tas pasiaukoji- 

Moterų Sąjun- prisiųsti tik ką iš spaudos mas glūdi arti širdies, kviečia- 
; “Bolše- me prisidėti prie taip brangaus 

vizmo siaubas Lietuvoje”, darbo.
Vienos knygos kaina 35c.! Gal nežinai, kiek daug gali pa- 
Daugiau imant, duodama gelbėti misijonieriams visai 
žymi nuolaida. Visas pel- menkos vertės dalykėliais, nuo- 
nas eina lietuvių tremtinių trupomis. Taupyk pašto ženkle- 
šelpimui.

ŠAUNUS AKSTINAS

liūs, įvairius blizgučius, bever
tės senus pinigus, pasenusį auk
są ir kitką, kurie kasdien ir 
kiekviename name, mokyklos ar 

Šv. Pranciškaus Seserys, įmonėse bevertės mėtosi,
kurios vadovauja Amster-, Visa tai surinkęs pasiųsk pi- 
dam, N. Y., lietuvių para- giausia (4) pašto klase.
pi jos mokyklai, rašo: “Gal j Pašto ženkleliai, aukos, ir į- 
būtų naudinga įvesti prie vairūs kiti dalykai siunčiami. 
LGF mokyklų arba jau- šiuo antrašu: 
nuolių skyrių, kad tokiu Mission Club 
būdu pripratinti vaikelius 
iš jaunų dienų būt karš-

pasilaiko jį”. Betgi pirmoji prabilo: “Lai būna 
nei tavo nei mano, bet pasidalinkime”. Tada 
karalius įsakė atiduoti tai moteriškei, kuri ge
riau atiduotų kitai, negu matytų savo kūdikį 
užmuštą, ji gi buvo tikroji motina! Ši apysaka 
rodo, kad pavydas gali pasiekti tokį aukštį, jog 
nebesiskaitoma net ir su kito gyvybe.

Mūsų laikais, pavydas dažniausiai pasisavi
na ekonomišką formą. Turtingųjų godumas ly
ginamas su biednųjų pavydu. Kai kurie betur
čiai neapkenčia turtingųjų, ne dėlto, kad jie gal 
neteisingai įsigijo turtus, bet dėlto, kad jie pa
tys nori juos turėti. Beturčiai piktinasi turtin
gųjų turtais tiktai, nes jie patys to turto geidu
lių yra gundomi. Komunistai neapkenčia kapi- 
italistų, nes jie patys nori tapti kapitalistais; jie 
pavydi turtuoliams ne kad jiems turtų trūksta, 
bet dėlto, kad jie yra godūs. Socialinis pavydė
jimas, arba išdidybė, pajuokia kitų aukštesnės 
tarnybos vietas ir išdidus žmogus nori tik atsi
lošęs džiaugtis jam duotuose pagyrimuose. 
Biednieji įsitikinę, kadangi jie nėra toki visų 
giriami, kad jie buvo nuskriausti. Mes visuo
met neapkenčiame tų, kurie į mus nekreipia dė-

Marian Hills Seminary
Hinsdale, Illinois.

teinantį gyvenimą ir į Dievo Teisingumą yra 
prašalintas. Jie įsitikinę, jog viskas baigiasi 
šiuo gyvenimu, ir dėlto jie turi turėti visko 
perteklių. Tat ir tame įsitikinime pavydas tam
pa jų gyvenimo tvarkytoju.

Mūsų Viešpats nuolatos pamoksluose moko 
žmones išsiliuosuoti iš pavydo, ypač tiems, ku
rie pavydėjo to gailestingumo, kurį Jis parodė 
paklydusiai avelei, Jis nupiešė Dangaus ange
lų džiaugsmą, kur dėl vieno nusidėjėlio daran
čio atgailą yra didesnis džiaugsmas, negu dėl 
devynias dešimt devynių, kuriems atgailos ne
reikia. Tuos, kurie buvo godūs turtus krauti ir 
tikri pavyduoliai, Jis perspėjo sakydamas: ne- 
sikraukite turtus žemėje, kur rūdys ir kandys 
naikina, ir kur vagys įsilaužę pavagia; bet krau- 
kitės turtus danguje, kur nei rūdys nei kandys 
naikina, ir kur vagis neįsilauš ir nepavogs. 
Tiems, kurie pavydėjo kitiems valdžios, kai a- 
paštalai, kurie ginčijosi dėl pirmenybės, Jis pa
statė mažą kūdikį jų tarpe ir apkabindamas jį 
Jis jiems primena, kad dangus atviras tiems, 
kurie yra lyg maži kūdikėliai, nes Kristus nėra 
didžiuose bet mažuose: “Kuris priims vaikelį 

. Ir kuris mane pri-
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mesime teisėtu pavydu, uolumu, kuris mus! ir vieną pusę duosiu vienai moteriškei, ir kitą mesio, ir tik mylime tuos, kurie mus giria. Jei- • mano vardu, mane priima.
stumia susilyginti kitų gerais pavyzdžiais ir kitai”. Kada tikroji motina tai išgirdo, ji sušu- gu pavydėjimas šiandien didėja, kaip ir visoj ims, priima ne mane, bet tą, kuris mane siun- 
eiti greta tų, kurie yra aukščiau pakilę dvasio-Lko: “Ne, ne, duokite jai gyvą kūdikį ir teguLji tikrumoj darosi, ėsti dėlto, kad tikėjimas į a-Įtė”.
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(Bus daugiau)
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Rytinių Valstybių Žinios

Vaikučiams Dienos
Atostogos

Kad suteikus progą visoms 
Sesutėms mokytojoms dalyvau
ji Tėvų Sulpicijonų 150 metų į- 
sikūrimo Baltimorėje sukaktu
vių iškilmėse, prelatas Barrett, 
arkivyskupijos mokyklų prižiū-

Tūkstantine Pramoga
Jau dvyliktas metas kaip švč. 

Vardo vyrų dr-ja antrą lapkri
čio mėn. sekmadienį surengia 
oisterių puotą parapijos naudai. 
Atsimenu kai ateidavo tik 200
ar 300 žmonių. Visi gražiai pa-; 
silinksmindavo ir grįždavo na
mo patenkinti. Bet pastaraisiais rėtojas, visoms mokykloms su
nkėtais ši puota pradėjo daugiau teikė laisvą dieną antradienį, 
ir daugiau svečių sutraukti. Pe- lapkričio 11 d. Iš mūsų kunigų 
Teitais metais buvo apie 600. Tai vienas tėvas Dubinskas te- 
dvigubai negu paprastai. Šį me- galėjo dalyvauti šv. mišiose, 
tą tačiau minia oisterių mėgėjų kurias atnašavo arkivyskupas 
visus nustebino. Pilnas mokyk- Mykolas Curley, 5th Regiment 
los kiemas, pilna salė, pilni visi Armory, ir kur buvo atvykę virš 
kampai, kaip būdavo Lietuvoj jqo Amerikos vyskupų. Vysku- 
didžiuosiuose atlaiduose. Ap- Mitty iš San Francisco Kali- 
skaitoma, kad atsilankė arti fornijos pasakė iškilmėms tin- 
tūkstantis žmonių. Vieni valgė kamą pamokslą. Stebūklingo 
žalius oisterius, kiti laukė šty-, Medalikėlio Novenos dėliai pa- 
muotų , vėl kiti stiprinosi Ma- maldų nei kun. Lietuvnikas, nei 
karauskų gamintomis dešromis kun. dr. Mendelis negalėjo pri- 
ir kopūstais.

Žmonės, kurie nebuvo matę 
vienas kito per 10 metų, gavo 
progą sueiti, pasikalbėti. Visi 
stebėjosi ir gėrėjosi kaip žmo
nių dauguma taip rengėjų vai-. 
šingumu. Nei vienas nebuvo al-| 
kanas. Visko užteko, bet viskas, 
kaip girdėjau, ir išėjo, 
suvalgė ir išgėrė. Nuotaika buvo Katalikų Bažnyčios.

būti. Antradienį po pietų Jo E- 
minencija Kardinolas Dougher- 
'ty pašventino Tėvų Sulpicijonų 
šv. Marijos Seminarijos naujos 
koplyčios kampinį akmenį. Tri
jų dienų iškilmėse dalyvavo šim
tai prelatų ir tūkstančiai kuni
gų. Visi įvertina tėvų Sulpicijo-

Viską nų auklėjimą būsiančių kunigų 
____ _________________ _ J. Per perei- 

tikrai šeimyniška. Ne buvo gir-;tus 150 metų Šv. Marijos Semi- 
dėti jokių barnių, piktumų arba žarija Baltimorėj, Šv. Karolio 
nemalonumų. Kaip lietuviai,' seminarija Catonsville, Md. ki
taip svetimtaučiai visi džiaugėsi tos jų globojamos seminarijos 
iš šios linksmos pramogos. Pel- kituose J. V. kampuose išauklė- 
nas dar nežinomas, bet spėjama, 
kad bus arti $8000.00. Kun. dr. 
Mendelis, mūsų Klebono kun. 
Lietuvniko pavaduotojas, dėko
ja kaip kun. Antanui Dubinskui, 
Švč. Vardo dr-jos dvasios vadui, 
taip jo skaitlingiems padėjė
jams p: jų pasišventimą ir sun
kų darbą, kurį jie turėjo atlikti, 
kad taip sėkmingai ši pramoga 
įvyktų. Valio mūsų Šv. Vardo 
dr-jos vyrams, ypač tos dr-jos 
valdybai ir rengimo komisijai.

jo tūkstančius pasišventusių 
Dievo garbei ir nemarių sielų 

■naudai kunigų. Kaip vyskupai, 
■taip patys kunigai gerbia Tėvų 
■ Sulpicijonų pasiaukavimą, nes 
jų auklėjimo būdas yra atlieka
mas daugiausia pavyzdžiu. Jau
nieji levitai per šešius arba 12 
metų po savo mokytojų globa 
visiškai persisunkia kunigiška 
dvasia ir yra tikrai prisiruošę 
atlikti apaštąliškus darbus žmo
nių sielų išganymui. Lai gerasis 
Dievulis laimina Tėvus Sulpici-

I jonus ir padeda jiems toliauš jų 
sunkiam ir prakilniam darbe, 
ruošti Katalikų Bažnyčiai čia 
tinkamus vadus!

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dčl visokių reikalų.

Padėkones Diena
Maryland valstybėje Padėko- 

nės Diena šįmet bus švenčiama 
ketvirtadienį, lapkričio 20 d. 10 
vai. ryte bus atnašaujamos iš-

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldakftfgfe

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
liai, 192 pusi.................. ..... .......................__.......

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 
384 pusi............................................  _............

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciMIE vaikams 
maldaknygĖ, tinkama prie Pirmo* Bv._ Komuni
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos I- 
liustruoto* paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi.............................................................................

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ...............

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikro* odos minkšti 
apdarai .............................................. .................;....

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai 

su kabike —....... 1....... .....^.......... .. .......

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi. . ................ .......... ......................................

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi............................ ........

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams nuldaknygš, 
parinkto* gražiausios maldos, Šilkini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ..................

GYVOJ© ROŽANČIAUS PASLAPTYS ....................

"DARBININKAS"
366 Wi Eroad way, So. Boston, Mass.
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NEW HAVEN, COMN.

Šv. Kazimiero parapijos baza- 
rui užsibaigus, klebonas kun. E. 
Gradeckas išdavė atskaitą deta
liai paaiškindamas, kiek buvo į- 
eigų ir išmokėjimų, taigi prane
šė, kad šį metą bazaras pelno 
davė $1,245. Atsižvelgiant į ne
patogų orą per visą savaitę, ku
ris sulaikė daug žmonių nuo da
lyvavimo bazare, reikia pasi
džiaugti, kad liko parapijai gra
žaus pelno, nes pats klebonas ir 
visa komisija buvo labai susi
rūpinę, kad gal visas darbas 
bus be pasisekimo.

Klebonas nuoširdžiai pareiškė 
savo dėkingumą visiems parapi
jiečiams už suteiktas aukas, 
parduotus bilietėlius ir visiems, 
kurie dirbo vakarais ir kurie pa
rėmė šį naudingą darbą savo at
silankymu ir prisidėjimu prie 
bazaro sėkmingumo.

Malonu buvo išgirsti, kad šią 
savaitę atmokėta $2.000 para
pijos skolos, per kun. E. Gra- 

kilmingos Padėkonės mišios. 
Kun. Alonzo McDonnell iš Wa- 
shington, D. C. bus celebrantas. 
Jis ir pamokslą sakys pritai
kintą dienos prasmei. Per visą 
popietį bus išstatytas švč. Sa
kramentas, o vakare bus laiko
ma šv. Valanda^ Dievui padėko
ti už tas skaitlingas malones, 
kuriomis mes džiaugiamės čia 
Amerikoje. Girdėjau, kad Padė
konės dieną bus net du šliūbai 
su šv’. mišiomis, būtent Herber
to Ambražo ir Juozo Strasdaus- 
ko. Mišios Padėkos dienoj bus 
aukojamos 7, 8, 9, 10 ir 12:10 
vidurdienį. Žmones gerų norų 
lengvai galės išklausyti šv. mi
šių ir tinkamai Dievui padėkoti 
už Jo visas nesuskaitomas gera
darybes.

NUOTRUPOS
Ona Karalienė dar tebėra Si- 

nai ligoninėj. Pirmadienį ją at
lankė jos vienuolė duktė Sesute 
Loisa. Ji priklauso Gailestin
goms Sesutėms Dalias, Penna., 
ir šiais metais darbuojasi su 
našlaičiais Harrisburge.

Lapkričio mėn. mūsų bažny
čioje kasdieną yra atnašauja
mos mišios 12:10 v. vidurdienį. 
Ramina visus atsilankančius tas 
gausus skaitlius, kurie ateina 
išklausyti mišių, kad pagelbėti 
vėlėms skaistykloje.

Girdėjau, kad mūsų mokyklos 
vaikučiai tai tikri “salesmonai”. 
Jie turi pardavę jau virš 200 
bilietų metinio mokyklos teatro, 
kurs įvyks sekmadienį, lapkri
čio 23 d. Įžanga 50 centų, bet iš 
tos sumos 5 centai bus mokami 
valdžiai apsiginklavimui.

Martynas Riklickas senas Bal- 
timorietis ir parapijietis sun
kiai serga. Randasi miesto ligo
ninėj. Kun. Dubinskas buvo nu
važiavęs ir aprūpino ligonį šv. 
sakramentais.

Baltimorės oras nepaprastai 
gražus. Dienos saulėtos ir nešal
tos. Ruduo malonus, dar nerei
kia pečių kūrinti. Bet kaip ilgai ?

Teku nugirsti, kad kun. dr. 
Mendelis rengia surprizą savo 
žmonėms Kalėdoms. Jis vis su
randa ką nors naujo, kad pa
gražinus mūsų bažnyčią, kad 
paskatinti žmones prie didesnio 
dievotumo. Lauksim!

Antradienį, Paliaubų sukak
tuvių dienoje, kunigai ragino 
žmones atminti žuvusių pirmam 
pasauliniam kare kareivių vė
les, melstis už taiką, ir atsiminti 
visus jaunuolius, kurie dabar 
tarnauja Amerikos kariuomenė
je. Daug Žmonių paklausė. Per 
visas mišias btrvo matoma dau
giau žmonių, negu paprastai.

deckio 16 mėnesių darbuotės 
mūsų parapijoj jau atmokėta 
$4,500 skolos taipgi atlikta rei-[ 
kalingi remontąvimo. darbai 
bažnyčioje ir svetainėj ir klebo
nijoje.. Jai gerasis Dievas su
teiks tvirtą sveikatėlę mūsų 
jaunam ir darbščiam klebonui i 
taipgi visiems parapijiečiams, 
už kelių metų parapijos skola 
bus žymiai sumažinta.

Pereitą savaitę pas savo sūnų 
Middletown, Conn. mirė Ona Pi- j 
serevičienė, sulaukus žilos se
natvės ir užauginus gražią ir; 
skaitlingą šeimą, kuri liūdi ne
tekus savo motinėlės. Laidotu
vės įvyko iš Šv. Andriejaus pa- 
rapijos bažnyčios, Nwe Britain,! 
Conn., kur susirinko skaitlingai: 
giminės, pažįstami ir draugai a- 
tiduoti paskutinį patarnavimą 
savo mylimai motinėlei, gimi-i 
naitei ir draugai. Buvo atnašau
jamos Šv. Mišios ir palaidota 
vietos katalikiškose kapinėse, 
kur ilsis velionės vyras ir kiti 
šeimos nariai.

Prie šios progos visi pažįsta
mi reiškia gilią užuojautą Onai 
Benevičienei, p-niai Giedraitie
nei, Hartford, Conn., taipgi vi
sai Piserevičių šeimai bei gimi
nėms netekus brangios ir myli
mos motinėlės. Tegul gerasis 
Dievas suteigia amžiną ramybę 
Onos vėlei dangaus karalijoj.

Moterų Sąjungos 33-čios kuo
pos valdyba ir narės širdingai 
sveikina ilgametę “Moterų Dir
vos” redaktorę p-nią Sofiją Sa- 
kalienę, sulaukus 25 m. plunks
nos darbuotės sukakties. įver
tindamos jor gražią darbuotę 
sąjungiečių ir bendrai katalikių 
moterų tarpe, linkim stiprios 
sveikatos, energijos ir Dievo 
'palaimos toliau skleisti apšviėtą 
lietuvaičių tarpe.

Lapkr. 9 d., minėjo savo gim
tuvių dieną M. Jokubaitė. Ta 
proga jos motinėlė iškėlė pietus 
visai šeimai ir artimiausiems 
draugam ■ bei giminėms. Laikas 
praleistas labai jaukiai ir sma
giai pasidalinta gražiomis min
timis, pareikšta linkėjimai pa
nelei Marijonai ir įteikta gražių! 
dovanėlių, už kurias širdingai 
padėkojo p-lė Jokubaitė. M.

EUZABETH, N. J.
r . '

Šv. Petro ir Povilo Draugijos ; 
Vakariene

' Lapkričio 9 d., Bendrovės sve-l 
tainėje įvyko šv. Petro ir Povi-I 
lo draugijos vakarienė. Tai buvo 
paminėjimo bei susipažinimo 
vakarienė, nes neseniai prie tos 
'draugijos prisidėjo šv. Mykolo 
draugija. Į tą vakarienę atsilan
kė vietinis klebonas kun. J. Si
monaitis, kun. S. Stonis, prof. 
komp. J. Žilevičius su žmona, 
adv. J. Patrikas, dr. Degutis ir 
kiti. Svečių tikrai pasirodė skai
tlingas būrys. Labai gražią ir 
įspūdingą kalbą pasakė kun. 
kleb. J. Simonaitis, kuris pasi
gerėdamas draugijos gražiu 
darbavimosi bei užgirdamas jos 
veiklą ir norėdamas pavyzdžiu 
ypatingai paraginti jaunimą, 
kad jojon priklausytų, pats įsi
rašė į tą draugiją, užsimokėda
mas nario mokestį. Kilnų kleb. 
kun. Simonaičio prisirašymą vi
si entuziastingai priėmė. Be to 
valandai pritaikintas kalbas pa
sakė kun. S. Stonis, adv. Petri
kas, Dr. Degutis, prof. komp. J. 
Žilevičius, J. Nurušis, S. Kara
lius, Liudvinaitis, Delkus, Gų- 
tis, Žilinskas ir K. Bernotas,— 
dr-jos pirmininkas. Be to vieti
nė choristė L Buniūtė labai gra
žiai padainavo solo.

Iš $a.lbų paaiškėjo, kad šv. 
Petro ir Povilo draugija labai

PHILADELPHIA, PA.

TAMAOUA, PA.

Vaizde matosi keletas iš 3000 numatomų sužeistų
jų belaisvių, kurie laukia permainos, permaina turėjo 
įvykti tarp vokiečių ir anglų.

Šv, Petro ir Povilo Parapijos 
Vyrų Šv. Vardo Draugijos 

Susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 9 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos Šv. Vardo 
draugijos turėjo nepaprastą su-į 
sirinkimą parapijos svetainėje. 
Visų pirma dvasios vadas, kun. 
S. J. Mažeika perstatė kalbėtoją 
čio 16 d. choras vyksta į Water-
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Philadelphiečių, šv. Kazimie
ro parapijos artistų grupė (So
dalietės) buvo nuvykę lapkričio 
9 d. į Brooklyn, N. Y., kur vai
dino juokingą komediją: “Mo
terims Neišsimeluosi”. Vaidini
mas buvo Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Žaidėjų grupei vadovavo 
kun. V. Vėžis ir kun. S. Raila. 
Artistus brooklyniečiai maloniai 
priėmė. Sugrįžo visi labai paten
kinti. Sugrrįžę nuoširdžiai dėko
ja brooklyniečiams už priėmi
mą. K. D.

VEDYBOS
šeštadienį, spalių 25 d., Šv. 

Širdies Jėzaus parap. bažnyčio
je priėmė Moterystės Sakra
mentą Albertas Bernotas su pa» 
nele Genovaite Langley. Vestu
vių pokylis įvyko pas jaunosios 
tėvus. Linkime jaunavedžiams 
gražiausio šeimyninio gyveni
mo. K.D.

Pranciškos Ausevičiūtės 
Mokinių Koncertas

Mokytojos, Pranciškos Ause- 
vičiutės, jos mokinių rengiamas 
koncertas įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 16 d., 1941 m., Lietu
vių Muzikos salėje, 2715 E. Al- 
legheny Avė., Phila. 2 vai. po 
pietų. Nemanau, kad kas nežino
tų apie P. Ausevičiūtę, ir jos 
studentus - mokinius, nes jau 
nekartą buvo girdima per radio 
dainuojant ir smuikuojant kon
certinius dalykėlius. Panelė P. 
Ausevičiūtė visuomet tinkamai 
pasirodė su savo mažyčiais mo
kiniais, kurie tikrai užsipelno 
pagyrimą. Prašome atsilankyti 
ir paremti p-lės P. Ausevičiūtės 
koncertą, nes auklėjimas ir mo
kinimas jaunuomenės labai ver
tingas darbas. Paremkime kiek 
tik galima visi K. Dryža.

(Dr. Sigmund Jaczack, kuris 
pabrėžė maldos ir tikėjimo svar
bumą gyvenime, kurį jis paste
bėjo savo praktikoje gydyda
mas ligonius. Klebonas, kunigas 
J. Šukevičius, ypatingai ragino 
jaunimą daugiaus rūpintis baž
nyčia ir savo dvasišku gyveni
mu.

Svečias, Dr. A. Tacilauskas,
j pirmininkas Šv. Vardo draugi
jos Šv. Juozapo parapijos, Ma- 
hanoy City, Penna., nurodė, 
kad Katalikų Bažnyčia nors se
na, nors du tūkstančių metų jau 
kaip gyvuoja, met vis dar jau
na. Ji vis nori, kad Jos nariai 
progresuotų. Jis pastebėjo, kad 
Hitlerio svastika — tai dubul- 
tavas kryžius; kad komunistų 
ženklas, kūjis ir piautuvas, 
taipgi — kryžius. Toliau jis pa
brėžė, kaip Katalikų Bažnyčia 
progresuoja, kad medicinos tė
vai, Pasteur ir Mendellson, buvo i •

I katalikai.
Paskutinis kalbėtojas kun. S. 

J. Mažeika išaiškino tikslą kata
likiškų draugijų: kad visi tur’ 
siekti tobulumo. Nevisi yra pa
šaukti apleisti pasaulį ir stoti 
vienuolynuose. Tiems, kurie gy
vena pasaulyje, kad jie galėtų 
siekti tobulumo, yra katalikiš
kos draugijos. O vyrams drau
gija — tai Šv. Vardo draugija.

Po tam sekė rinkimai. Išrink
ta sekanti į naują valdybą:

Pirmininkas — Dr. Sigmund 
Jaczack, vice-pirm. — Vincen
tas Abromaitis, sekretorius — 
John Shuback (Subačius), iždi-

gerai gyvuoja ir dirba savo pa
rapijai. Jojon priklauso daug 
narių, tarpe kurių ir profesio
nalų. adv. J. Petrikas, dr. Degu
tis, dr. Blažius, dr. Šilingas. Y- 
patingai malonu pažymėti, kad 
jojon priklauso virš 100 jaunuo
lių. Tai garbė Elizabeth jauni
mui, kad nesibaidė savųjų lietu
viškų organizacijų.

Ant galo tenka garbę atiduoti' 
draugijos valdybai, kuri taip 
sumaniai ir taip veikliai savo 
reikalus veda. Valdybon įeina: 
K. Bernotas — pirmininkas, P. 
Dūkus — vice pirm., R. Džiove- 
lis — raštininkas, J. Budris — 
iždininkas, S. Stimbras, J. Ra
dzevičius 
Dapkus — maršalka.

Ilgiausių ir pasekmingiausių 
metų.

PARAPIJOS BAZARAS 
ARTĖJA

Parapijos metinis bazaras į- 
vyksta lapkričio 28, 29 ir 30 dd., 
rengiamas parapijinės mokyk-; 
los naudai. Visi lietuviai tai mo-| ninkas — Louis Dietrick. 
kyklai pritaria, ja džiaugiasi irj Valdyba paskyrė du “Counci- 
didžiuojasi. Tat nenuostabu, kad lors”: Mykolą Kalviną ir Alexą 
kuomet kūn. kleb. J. Simonaitis J Satorį.
tą bazarą paskelbė, tai tuoj vi-j Kunigai džiaugiasi, kad vyrai 
si ėmėsi darbo ir visokių išlai- domėsi šia organizacija ir kad 
mėjimų išpardavinėjimas eina! jaunimas gražiai pasirodė, 
pilnu tempu. Labai gražu, kad 
prie bazaro darbuotės prisidėjo , , .. _

... . . , .. v jbury, kur bus pirmoji Chorųne tik suaugusių draugijos, bet _ . „ . „..... . ' Sąjungos Dainų Švente. Tehailygiai ir visos jaunimo orgam-; b * ..............
_. ... . , _. - dalyvaus ir trys skaitlingi cho-zacijos Tikrai džiugu, kad Eli- J , . ,, ° ,rai. Su choru vyks ir kleb. kun.

!J. V. Kazlauskas. Dainuos cho
ras, vietiniai ir atskiras choro 
ansamblis. Bridgeportiečiai la
bai susidomėję šia Dainų šven
te, kuri bus Bridgeporte lapkri-

!

iždo globėjai ir V.

zabeth lietuviai atjaučia savo, 
įstaigų reikalus ir įvertina jųjų 
svarbą.

Ha. Ali BRID6ETORT, CONN.
I©

Sacerdos.

------------ - - . „ , .
Chorų Sąjungos koncertas į-'čio 23. Visi gaukite sau tikietus 

vyksta lapkričio 23, šv. Jurgio iš anksto, nes tikrai bus publi- 
parapijos svetainėje. Dalyvaus kos daug. Po koncerto bus šo- 
Bridgeporto, Hartfordo ir Wa- kiai kur jaunimas galės gerai 
terburio parapijų chorai ir jų susipažinti, 
vadai, komp. A. Aleksis, : 
J. Balsys ir vietinis A. Stani- 
šauskas. Bus ir apylinkės dva
sios vadai, kurie pasakys trum
pas kalbąs.*'

Ateinantį sekmadienį lapkri-

Sunkiai Serga: Senas, visų 
žinomas Petras Jurgaitis sun
kiai serga. Gydosi namuose. 
Petras Jurgaitis ir jo žmona 
daug pasižymėjo visuose veiki
muose. Linkime greitai pasveik
ti. K. D.

Lapkričio 16 d. moterys jau 
ruošia grybų balių, kuris ren
giamas Šv. Kazimiero parapijos 
naudai. Minimas grybų balius į- 
vyks parapijinėje salėje, 331 
Earp St., Phila. Netikėtas skel
bimas visus stebina iškaba an
glų kalboje. Ar mūsų bažnyčio
je daug lankosi svetimtaučių, 
•kad čia garsinimai anglų kalbo
je, ar daug yra priklausančių 
svetimtaučių prie parapijos ? 
Kam visa tai anglų kalboje rei
kalinga? Kur ta mūsų gražioji 
lietuvių kalba? Nejaugi jau lie
tuviškai nemokame?

Labai pagirtinas dalykas, ku
rie darbuojasi parapijos naudai, 
taip ir šito grybų baliaus rengė
jams reikia iš anksto padėkoti, 
ir balių paremti, bet klaidas pa
taisykime. Gros Johns Maric 
orkestras. Visus nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti ir parem
ti. K.D.

Šv. Kazimiero parapijoj vėli- 
j nių diena buvo labai iškilminga. 
■ Išvakares prie vėlines 7:30 vai. 
su procesija, kryžių nešant at
laikytos prie tam tikrų paruoš- 

i tų altorėlių gedulos pamaldos. 
Vėlinių dienoje kunigai važiavo 
į lietuvišką sekciją, į Šv. Kry
žiaus kapines ir atliko pamal
das už visus, kurie yra ten pa
laidoti lietuviai, žmonių atsi
lankė daug. K.D.

muz.j Miesto rinkimai praėjo, pašilk 
Itani- ko senoji valdžia. Lietuviai ir

pirmą kartą pasirodė, gavo 
daug balsų, kituose rinkimuose 
bus galima tikrai vietas laimė
ti.

Pietų Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įšigyti. Kaina, tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.



LDS STUDIJŲ RATELIAMS
7. Dievo Malone

Malonė, netiesiogine prasme, gali būti vadinama 
visa, ką kūrinys turi iš Kūrėjo. Malonė tikra ir krikš
čioniška žodžio prasme sako tik apie antgamtinius 
Dievo meilės apreiškimus, Dievo prielankumą ir vei
kimą, kuriuo Jis pakelia žmogų į tą artimiausią ben
dravimą su Savimi, kurį Naujas Testamentas vadina 
Dievo kūdikyste. “Žiūrėkite, kokią meilę Tėvas mums 
suteikė, kad mes vadinamės Dievo vaikais ir esame”. 
Šitokio antgamtinio pakėlimo per malonę atmetimas 
tariamai vokiečių tautinės prigimties sumetimais yra 
klaida, viešas kovos paskelbimas svarbiausiai krikščio
nybės tiesai. Antgamtinės malonės sulyginimas su 
prigimties dovanomis yra religijos sukurtųjų bei pa
švęstųjų žodžių pasisavinimas. Dievo tautos ganyto
jai ir saugotojai padarys gerai, atsidėję priešindamie-. 
si tokiam šventenybių vogimui bei protų klaidinimo 
darbui.

Doros Mokslas Ir Dorovine 
Santvarka

Tikruoju ir grynai išlaikytu Dievo tikėjimu remia
si žmonijos dorovė. Visi bandymai doros mokslą bei 
dorovinę atskirti nuo stipraus, kaip uola, tikėjimo pa-j 
grindo ir pastatyti ją ant nepastovių, kaip vėjo nešio
jamas smėlis, žmonių nuostatų vėliau ar anksčiau ve
da ir atskirus žmones ir bendruomenes į dorinį susmu
kimą. Beprotis, kuris savo širdyje sako, kad nėra Die
vo, vaikščios dorovės sugedimo keliais. Skaičius tokių 
bepročių, kurie šiandie nori atskirti dorą nuo religijos,, 
pasidarė labai didelis. Jie nemato ar nenori matyti,! 
kad pašalinimas aiškiai ir griežtai apibūdintos krikš-j 
čionybės iš gyvenimo, iš švietimo bei auklėjimo, iš vi-' 
suomenės tvarkymo veda į didesnį dvasinį suskurdi- 
mą bei žlugimą. Jokios valstybės prievartos priemo
nės joki grynai žemiški, kad šiaip jau ir kilnūs bei 
aukšti idealai, nepajėgs ilgam atstoti iš Kristaus ti
kėjimo kylančių paskutiniųjų bei lemiamųjų impulsų.

Atėmus žmonėms, iš kurių reikalaujame didžiau
sių aukų bei savojo menko “aš” išsižadėjimo viešosios 
gerovės naudai, tą moralinę atramą, kurią jie turi iš 
to, kas amžina, kad dieviška iš padedančio tvarkytis 
bei paguodos teikiančio tikėjimo į Atlygintoją už visą 
gerą ir Baudėją už visą piktą, tai daugelis jų dėl to ne 
tik nesustiprės savo pareigų pildyme, bet priešingai 
bėgs nuo jų. Dešimties Dievo ir Bažnyčios įsakymų — 
Bažnyčios įsakymai yra tik Evangelijos normų vykdy
mą tvarkantieji nuostatai — sąžiningas vykdymas y- 
ra kiekvienam žmogui nepalyginamai vertinga bei pla
ninga savęs auklėjimo, dorinio ryžtingumo bei būdo 
formavimo mokykla. Tai mokykla, kuri daug reikalau
ja, bet ne per daug. Gerasis Dievas, kuris kaip Įsta- 
tymdavėjas sako: “privalai”, duoda kartu su Savo ma
lone ir galėjimą bei įvykdymą. Palikti nenaudojamas 
taip giliai veikiančias, moraliai formuojančias jėgas 
ar net sąmoningai uždaryti joms kelią į tautos religi-l 
nio auklėjimą — tai neatsakomingas prisidėjimas prie 
tautos religinio suskurdimo. Atiduoti dorovės mokslą 
subjektyviai, kartu su momento tendencijomis kintan
čiai žmonių nuožiūrai, užuot atrėmus ją į šventą Am
žinojo Dievo valią, į Jo įsakymus, tai atidaryti vartus 
ir duris griaunačioms jėgoms. Tuo būdu pradėtas am
žinųjų objektyvios doros pagrindų paneigimas — o 
dora yra būtina sąžinės lavinimui, visų gyvenimo sri
čių bei santvarkų sutaurinimui — yra nusidėjimas 
prieš tautos ateitį, kurio karčius vaisius turės valgyti 
busimosios kartos.

Šių laikų dvasioje reiškiasi pavojingas noras, kaip 
dorą, taip lygiai ir teisę bei jos rūpinimą vis labiau ir 
labiau atskirti nuo tikrojo Dievo tikėjimo bei Jo ap-!

i

I
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APIE MOKESČIU 
MOKĖJIMĄ

Valstybės Iždo Sekreto
rius Morgenthau neseniai 

’ padarė viešą pranešimą a- 
pie asmeninių mokesčių 
mokėjimą, kurie reikės 
mokėti nuo metinių as
mens įeigų. Padarytas su
sitarimas su Federal Re- 
serve banku, kad jis koo
peruotų su savo apylinkė- 

.. ^ije komerciniais bankais, 
’ kurie išsiuntinėtų savo są- 

as’ skaitų laikytojams prane- 
.- Šimus apie mokesčių su- 

’ mokėjimą. Pranešimas — 
“Know Your Taxes” yra 
lyg priminimas, kuris pa
rodo kiek mokesčių reikia 

‘ mokėti nuo asmens meti
nių įeigų.

Sekretorius Morgenthau 
yra priežastimi diplomati- aukštu pylimėliu: jie mane taip pat pataria, kad būtų 
nių galvosūkių. Pavyz- uždengs nuo mano nepne- visiems mokėtojams ge- 
džiui, vengrai J. A. Valsty- telių!...
bėse suorganizavo grupę. Puoliau kniūpšėias ir ė-j 
įstojančią prieš dabartinę miau šliaužti...
reguliarės Vengrijos vy
riausybės politiką koope- šausiu į buržujų! 
ruoti su ašimi. Šitai grupei šūvis... kitas... Girdžiu, 
vadovauja Tiber Eckhardt, kaip kulkos kliūva į akme-Į 
Vengrijos parlamento na- nis ar į sieną... 1-----------
rys, ir Jonas Pelenyj, bu- vui! aš vis dar gyvas!... 
vęs Vengrijos ministras 1

Einu aukštu kasiniu. Iš 
kairės — kažkokie geležin
kelio namai; iš dešinės — 
žemai klony drąsiu brūžiu 
geležinkelio bėgiai brėžia 
ratą į tolumą. — Žiūriu — 
anapus bėgių ant akmenų 
susėdęs būrelis kareivių

linksmai šnekučiuoja; 
nas laiko karabiną, 
žvilgterėjau į savo rūbą: 
juodas, nemiltinas, nepur- 
vinas; alkūnės nekiauros, 
vata niekur nekyši... Blo
gai! Sakys — buržujus...

Būgštaudamas, einu to
lyn...

Susilyginau su linksmuo
ju “draugų” būreliu. Sker
somis žiūriu į juos... 
kurs laiko šautuvą, taip ? 
keistai žiūri į mane, f 
keistai šypso... O pirštu vis 
čiupnoja gaidžiuką... “Gi 
tai — buržujus!” sako...

“Šaus!” dingtelėjo man... 
Mano laimė! va. kasinio

vie- 
Aš

pripažinimą Čeko - Slova
kijos grupei Londone. ‘Lai
svųjų Prancūzų’ judėjimas 
turi teritoriją savo kontro
lėje, todėl diplomatiniai 
santykiai, nors ir susikom-1 
plikavę dėl Vichy rėžimo* 
egzistencijos, gali būti pa
laikomi.

Tuo tarpu vengrų, aus
trų ir rumunų “laisvi” ju- pakrante sukrauti akme- 
dėjimai J. A. Valstybėse nys ilgu ilgu, nors ir ne-

New York miesto mayoras La Guardia su Carol 
Stone, dukteria Fred Stone perduoda per radio “Stop 
Falše Alarms” kampanijos “playlet”.

Nr. 5 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, 
New York, N. Y., 1941 m. spalių 31 d.

I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
Lietuvos žurnalistas Sta-j je yra aštuoniolika. Ypa- 

sys Pieža, “The Chicago tingai didelėm antraštėm 
Herald - American” nuola- ir pirmuose puslapiuose 
tinis bendradarbis, parašė 
ilgą straipsnį apie Lietu-* 
vos vargus bolševikų oku-! 
pači joje. Straipsniui jis 
medžiagos sėmėsi iš Lietu-’ 
vos Pasiuntinybės Vašing-j 
tone leidžiamo biuletenio 
‘Current News on the Lith- 
uanian Situation’ iš lietu
vių spaudos ir kitų šalti
nių.

Tas
spausdinamas 
Herald 
keturias dienas nuo spaliui 
12-15 visose to laikraščio'

jis buvo įdėtas šiuose dien
raščiuose:

Los Angeles Examiner, 
New York Journal - Ame
rican, San Francisco Exa- 
miner, Milwaukee Senti- 
nel, Boston American, Det- 
roit Times, The San Fran
cisco Call - Bulletin.

Ta proga Chicago Tribū
ne spalių 19 dienos nume
ryje įdėjo Lietuvai ir ki-

riau ir lengviau, jei jie a- 
tidėtų dalį savo pajamų 
kiekvieną mėnesį meti
niams savo mokesčiams. 
Tam tikslui yra išleistos 
naujos mokesčių taupymo 
notos, kad palengvinus 

Dėkui Die- mokesčių mokėtojams sis- 
tematingai ir patogiai tau- 

Deja, kas dabar bus? Ak- pyti ir, atėjus mokėjimo 
Vašingtone. Nežiūrint kiek menų kupeta pasibaigė... dienai, lengvai sumokėjus.

i taupymo 
notos taip pat neša nuo- 

Grei- šimčius, jei perkamos tiks
lu metinių mokesčių mo
kėjimo. Nota turi būti per
kama bent trys mėnesiai 
iš anksto. Notomis bus ga
lima mokėti mokesčius 
nuo pradžios 1942 metų, jų 
terminas baigsis 1943 m., 
rugpiūčio 1 d.

Mokesčių mokėjimo len
telėje nurodyta, kiek rei
kia sutaupyti kiekvienam 
mokėtojui nuo jo įeigų. 
Pav. 1941 m. nuo $5000 
nevedusiam reikia sutau-

Girdžiu: “Duok šautuvą!
M

I

straipsnis buvo 
“Chicagos! tom Baltijos valstybėm

American” peri palankų vedamąjį.
I “Chicago Herald - Ame
rican” dėl to straipsnio 
susilaukė per 50 įvertini
mo laiškų, kurių tris — 
prelato Mykolo Krušo, 
kun. P. P. Ciniko ir kun. 
Antano Mažuknos, redak-

ta grupė besipriešintų Bu- Pasibaigė ir ilgiausieji na- Šios mokesčių 
dapesto vyriausybei, ji ne- mai... Kas dabar bus?., 
gali stoti už mažesnę Ven-’ Ana, dar namas... 
griją, arba už dabar jos ži- čiau už namo galo!.. Pra-! 
nioj esančių Čeko-Slovaki- zvembė viršum manęs kul- 
jos, Rumunijos ir Jugosla- ka... 
vijos teritorijų grąžinimą.
Jeigu Amerika visa širdi-'namą, taip trokštu pasi- 
mi remtų šitą Vengrijos nerti toj palaimingoj sau-, 
grupę, tai tas ne tik kom- gumoj, jog sąmonėj beveik 
pūkuoja jos santykius su išdilo pavojus, o širdyj — 
Vengrija, bet taip pat ir su baimė... Viltis kursto pa- 
trijų Vengrijos kaimynų stangas, pastangos gaivi- 
vyriausybėmis. na viltį...

Suminėjęs dar Austriją Štai aš jau ir už namo... 
ir Albaniją autorius priei- Na, dabar jau kitkas!.. At- 
na ir prie Baltijos valsty
bių:

“Kitas nemalonus diplo
matinis galvosūkis yra tai 
Amerikos diplomatiniai 
santykiai ateityje su tri
mis mažomis Baltijos val
stybėmis: Lietuva, Latvija 
ir Estija.

“Kada raudonoji armija 
kėlėsi į tas šalis, pirmiau
sia reikalaudama bazių, o geležinkeliečių 
vėliau jas prijungdama ’ 
prie Sovietų Sąjungos, 
Jung. Amer. Valstybės ši
tą veiksmą pasmerkė. Di
plomatiniai šitų mažų ša 
lių atstovai 1 
Vašingtone.

“Kada Vokietija išstojo r 
prieš Sovietų Sąjungą ir’ i 
vokiečių kariuomenė ver-'| 
žėsi okupuoti Baltijos vai-

Taip skubu pasiekti tą

na viltį...
Štai aš jau ir už namo...

,5 J laidose, kurių kasdien iš-; 
eina astuonios.

Straipsnio pasisekimas 
buvo toks didelis, kad jį į- 
sidėjo kiti Hearsto laikraš
čiai, kurių visoje Ameriko- cija paskelbė.

"LAISVOS" VYRIAUSYBES — PAINIAVA 
JUNG. AMERIKOS VALSTYBĖMS 

Amerikos spauda apie Lietuvos vargus
Spalių 26 d. “New York kokioj pokarinėje taikos stybes, Amerikos vyriau-' 

_ ‘ “ sybė atsidūrė ties dilema.! 
Autorius nurodo daugelį Ji atsistojo rusų pusėje 

Simonds priežaščių, kuries Valsty- Prie^ Vokietiją, bet jos nu-.
,___ c_ c, ______  _ O_1 Departamento darbą sistatymas Baltijos vals-
{nėjami sunkumai dėl oku-'daro tiesiog neįmanomu, tybių^atžvilgiu jau anks- 

reikštų įsakymų. Čia Mes ypač turime galvoje vadina-įPu°tŲ šalių užsienyje susi
mą prigimtinę teisę, kurią pats Kūrėjas savo pirštu j., dariusių taip vadinamų 
rašė į žmogaus širdį, iš kurios sveikas, nuodėmės ar; ^svll vyriausybių . not 
aistrų neaptemdintas protas gali ją išskaityti. Iš šitos; 0 Pranesimo- 
prigimties teisės įsakymų kiekviena teigiamoji teisė,! 
vistiek kas bebūtų jos įstatymdavėjas, gali būti pa
tikrinta savo moralinio turinio, taigi ir savo moralinės 
galios įpareigoti sąžinėje atžvilgiu. Žmonių įstatymai, 
kurie iš esmės prieštarauja prigimties teisei, serga į-1 
gimta liga, kurios jokios prievartos priemonės, jokia; 
iovmuco apauna uegan painumu, oiluu iuaocu • „ vvr;alls.vu:„
reikia matuoti ir dėsnis: “teisė yra tai, kas naudinga! "
tautai”. Šitam pasakymui gali būti įdėtas teisingas 
turinys, jei sakoma, kad kas moraliai neleista, tas nie
kada negali tarnauti tikrą jai tautos gerovei. Bet jau 
senovės stabmeldžiai suprato, jog šitas pasakymas, 
kad būtų visiškai teisingas, turi būti, apverstas ir 
skambėti: “Niekada niekas nėra naudinga, jei kartu 
nėra ir moraliai gera. Ir ne dėl to, kad naudinga, kas 
nors yra moraliai gera, bet kadangi moraliai gera, tai 
ir naudinga”.

Herald Tribūne” įdėjo sa-, konferencijoje”, 
vo korespondento Vašing-! 
tone James G. !
straipsnį, kuriame nagri- bės

I

sikėliau — ir bėgti!..
O jie užpakaly, girdžiu, pyti $483 per metus arba 

kvatojas: ! S40 kiekvieną mėnesį. Jei
‘Tai įbauginom buržujų!’; vedęs, bet neturi šeimos, 

Smolenske, 29.1.1918. ' reikia nuo tos sumos su-
__________ mokėti $375 arba $31 per 

mėnesį. Jei vedęs ir turi 
bent vieną vaiką, reikia su- 

: taupyti $323 per metus ar- 
■ ba $27 per mėnesį. Jei ve- 
' dęs ir turi 2 vaikus turi 
; sutaupyti $271 arba $23 
per mėnesį. Jei vedęs ir tu
ri 3 vaikus reikia sutaupy
ti bent $18 per mėnesį arba 
$219 per metus.

K. Kokia yra darbininko 
pareiga pagal Iždo Apsigy
nimo Taupymo programą?

A. Kooperuoti Darbinin
kų Sąjungos A. F., C.I.O., 

ir kitos 
darbininkų grupės visoje 
šalyje turi paremti progra
mą.

—Pirk Defer.se Bonus ir Zc.tk'.us—

itų mažų sa- 
tebepasilieka |

sybė atsidūrė ties dilema.

\
galėtų pastatyti tokius rei- ✓ 
kalavimus, kurie būtų ne- J 
priimtini Jungtinėms Am. J 
Valstybėms, atsižvelgiant į $ 
atsisakymą pripažinti So- 2 
vietų suverenitetą ant šitų | 
Baltijos valstybių.

“Akivaizdoje šitų diplo- t

DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ — I

Pirmiausia tos įvairios ;čiau buvo paskelbtas. Prie 
grupės atstovauja tautas, bet kurio ateities taikos 
kurios yra viena kitai prie- nu&ajėtoja Rusija
šingos, o neretai esą pasi
taiko, kad dvi priešingos’

• “laisvos” tos pat taupos 
grupės susidarančios.

Su tomis tautomis, ku
rios turi savo “laisvas” vy
riausybes Londone, diplo-;

“Valstybės Departa
mentui prieš akis stovi vie
na iš sunkiausių ir pai
niausių problemų Ameri
kos diplomatinėj istorijoj, 
bandant išvystyti atitinka-

® v ... . .5.. ... A mą krypti santykiuose suišorines galios apraiška negali pasalinti. Šituo mastu] <<1^cv/,rvtvriQ11XirH..11
jimais, kurie dabar organi-j stybės iki šiol tebepripa- įįrbti tokią politiką 
zuojami Jungtinėse A. Vai-žįsta Jugoslavijos, Lenki- ie;stu įa5 duoti ealir

i

matinis santykiavimas ne- matinių sunkumų, Ameri- 
sąs sunkus. Jungtinės Vai- kos vyriausybė bando iš- 

- - ULi kuri
.- . Lenki- ieįstų jai duoti galimai di-

kuri
- i _ _

stybėse ir kartu neužsian- jos ir Graikijos vyriausy- 
gažuojant jas remti bet bes ir yra davusios daliną

Klausimai Apsvarstymui
1. Kuo remiasi žmonijos dorovė?
2. Kas davė žmogui prigimties teisę^ Ar .žmogus galį

prigimties teisę pakeisti?

desnę pagalbą naciams be- * 
sipriešinančioms grupėms į 
arba su jomis kooperuo- | 
jančiomis vyriausybėmis > 
ir vis tik išvengti nuo per | 
gilaus įsivėlimo į mažųjų' “ 
Europos tautų rietenas”.

( Bus daugiau) I

ABC Pradžiamokslis ■ elementorius. 40 pusi. Kaina. 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Saiette, verte kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina 25c.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka. 96 pusi. Kaina
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.O. Kaina

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina ...................... .......... 15c.

N0VENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina . .. . .... . ....................... >,........ 15c.

N0VENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
N0VENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 

Kaina   15c.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina 20c.
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 

Graži apysaka. Kaina     25c.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 

Kun. J. Paškauskas. Kaina .............................

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis. 87 
pusi. Kaina ...................................................... 20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ..... .. .................... $1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybė įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu .......  $1.10

į ■ . ; ■ , -(< > r -
Su užsakymais kreipkitės —

“DARBININKAS
368 W. B»ocrdway.

50c.
20c.

20c.

25c.

So. Bosft ti. Mėis.
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W. LYHN, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ĮE,-, ,tt . 7,-r ~ j—

'narėmis palaikyti tikėjimą mū
sų tarpe.

Esame visi dėkingi gerajam 
lietuviškų milijonieriui už jo gražų darbą 

ir neužmiršim jo savo maldose. 
Dalyvis.

NORWOOD, MASS.

Vargas mums lietuviams gy
venantiems toli nuo 
parapijų. Taip greit apsilei-( 
džiam ir paklystame, negauda-' 
mi progos išgirsti Dievo Žodį ir 
atlikti išpažintį savąja kalba.

Tačiau ir mums, pagaliau
Dangus nusišypsojo. Didis Šiomis dienomis susirgo p. Ma- 
džiaugsmas mūsų tarpe, nes štai rijona Mickūnaitė, gyv. Wins- 
esame pergyvenę aštuonias link- low Avė. ir pasidavė appendix 
smas dienas labai arti Dievo, (aklosios žarnos) operacijai 
kuris mus palaimino apščiai sa- Norwoodo ligoninėje. Operacija 
vo malonėmis laike šv. misijų, pavyko, ligonė sveiksta, p. Ma- 
Jas vedė Tėvas Pr. Aukštikal- rijona Mickūnaitė yra choristė 
nis, Jėzuitas. Didžiai ištroškę ir kitų katalikiškų organizacijų 
išgirsti Dievo Žodį mūsų gimtą- narė. Linkime kogreičiausia jai 
ja kalba, pagaliau, kun. Pr. Juš- pasveikti.
kaičio, Cambridge klebono pa- -------------
stangomis išgauta iš airių Jė- Moterų Sąjungos 27 kp. pra- 
zaus Širdies bažnyčios klebono moga įvyks pp. adv. Sykes na- 
sutikimas turėti lietuviškas mi- muose, 125 Bond St., 8 vai. va- 
sijas. Nors ir daugiau galėjo kare, lapkričio - November 27 
dalyvauti misijose, vistiek kas d. Visos narės kviečiamos daly- 
vakarą pasirodė gražus būrys vauti. Taip pat pakalbinkite ir 
ištikimų lietuvių, kuriems rūpė- atsiveskite savo drauges į tą 
jo sielos gyvenimas. Kas vaka- parengimą.
rą suskambėjo lietuviški balsai Komisija turėjo susirinkimus 
lietuviškos giesmės. Kaip gera ir darbuojasi, kad toji pramoga 
buvo! Kaip mes pasiilgome vi- pavyktų. Jeigu kurios narės ar 
so to, kuo gali džiaugtis lietu- rėmėjos nori gauti platesnių in- 
viai savo parapijose! Sutvėrėme formacijų apie tą parengimą, 
iš naujo Amžinojo Rožančiaus lai kreipiasi pas sekančias ko- 
draugystę, kurios pirmininkė p. misijos nares: A. Novikienę, O. 
Juozapina Račkauskienė ir pa
dėjėja p. Alena Uždavinienė, 
žadėjo stropiai dirbti su visomis

Prieš Žiemos Sezoną
& IŠPARDAVIMAS

'' r^. py

kalnytė, Centro protokolų rašti- ligą. Žmogus kada sveikas, tai 
ninkė ir Vincas Grinevičius nė nemanai, kad reikės kada 
Centro vice - pirmininkas ir sirgti, šimtai guli toje ligoninė- 
daug kitų. Todėl kviečiame ir je po kelius metus. Aš pats no- 
visų atsilankyti ir su mumis rėčiau mirti, bet Dievas dar ne
pasilinksminti. Panelė Marijona prisiunčia mirties. Turiu viską 
Tamošiūnaitė yra pirmininkė perkęsti — šilto ir šalto. Duok 
šios komisijos. Jei padeda se- Dieve, kad nė vienam nereikėtų 
kantieji nariai: Konstantinas sirgti.
Aukštikalnis, Petras Karalius, j Patariu kiekvienam įsirašyti 
Mykolas Baublys, Juozas Sakai- į Lietuvių Darbininkų Sąjungą, 
tis, Julius Jurgelionis ir Matil-kuri leidžia laikraštį “Darbinin- 
da Aukštikalnytė.

Pereitą savaitę įvyko susirin-' kraštį “Darbininką”, 
k imas panelės Jurgelionytės na
muose, kuriame buvo nutarta 
suruošti Beano Party parapijos 
naudai. Sekančios komisijos bu
vo išrinktos: Jonas ir Isabelė 
Slavinskai, pirmininkai. Bilietų 
komisija — Pranas Kondrotas 
ir Ona Burdulytė; Apgarsinimo’
komisija — Marijona Seiliūtė ir čio 16 d., Avė Maria radio va- 
Albina Poškiūtė; Užkandžių ko-'landos metu bus transliuojama 
misija — Jieva Jurgelionytė; apie palaimintąjį Karolį Gerąjį, 
Vincas Kereišis, Marijona Ta- sūnų Danijos karaliaus Canute, 
mošiūnaitė, Juozas Štreimikis kuris gyveno 12 šimtmetyje, 
ir Teofilia Aukštikalnytė. Taip
gi prisižadėjo ir visa kuopa sa
vo pastangas dėti, kad šis pa
rengimas įvyktų kuopasekmin- 
giausiai. Apie dieną ir vietą pa
skelbsime toliau. Visi nepatingė
kite ateiti ir netik, kad gausite _ » 
Beano žaisti, bet taipogi ir pa-1 
ragausite mūs jaunų merginų

ką”. Turėkite savo namuose lai- 
nes jis y- 

ra ir nelaimėje geriausias 
draugas. “Darbininkas” ir mane 
ramina per penkius metus, 

Jonas Vaitekūnas.

į

Tuos, kuriuos gyvendami mylėjo
me, nepamirškime jų ir jiems 

mirus. — Sv. Ambr.

MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

Prieš ateisiant žiemai, kad davus 
progos moterims ir merginoms pigiai ir 
geromis sąlygcmis įsigyti elegantiškus 
šltus ir madingus kailinius, I. J. Fox 
krautuvė padarė didelį išpardavimą, 
kuriame kailinių kainos labai sumažin
tos. Nelaukite šaltos žiemos, kada kaili
niai pabrangs — įsigykite juos dabar.

SENUS IŠMAINOME I NAUJUS, ir duodame už juos gerą 
nuolaidą. Kam vilkėti senus ir nemadingus kailinius, kada gali
te lengvomis sąlygomis ir nebrangiai įsigyti naujus.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi
te 10% nuolaidos.

Avė Maria Valanda

Ateinantį sekmadienį, lapkri-

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

40 valandų atlaidai įvyko Auš
ros Vartų parap. bažnyčioj la
bai iškilmingai ir sėkmingai. 
Skaitlingai žmonės lankėsi į 

Šiomis dienomis p. I. Tvaskie- bažnyčią. Skaitlingai ėjo prie 
minėjo gv Komunijos.

Červokienę, O. Glebauskienę, I. 
Tvaskienę ir A. V. Kneižienę. I

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Daug dalyvavo svečių kunigų, 
’ kurie pasakė turiningus pamok
slus. Aušros Vartų parap. cho- 

. ras savo nepaprastai skoningu 
giedojimu kėlė visų širdis prie 
karštos maldos.

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

būtį vyks autobusus. Norintieji
dalyvauti bendruose pusryčiuo- paruoštų skanių užkandžių. Pa-! 
se, rezervuokite sau vietas iki rengimas įvyks gruodžio 10,' 
lapkričio 16 d. pas E. Montvi- 1941. 
laitę. Šaukite ją telefonu: — 
2-1754, arba mėnesiniame susi
rinkime, kuris įvyks po sumos 
šį sekmadienį. Visi choro nariai 
ir choristų draugai kviečiami 
dalyvauti. M.T.

Vyčių Korespondentas.

PADĖKA

Albert R. Barter

Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main SL, Webster, Masa ■

tfilliam J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas" Į

331 Smith St, i
PROVIDENCE, R. L 

Telephone? ]

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286 i

Nuoširdžiai dėkoju “Darbi
ninko” vadovybei už “Darbi
ninko” siuntinėjimą man ligo
niui. Turiu pasakyti, kad ligo
niui yra visas nusiraminimas, 
kada perskaitai gerą laikraštį. Į

Jau penki metai kaip guliu li
goninėje. “Darbininką” perskai
tau nuo pradžios iki pabaigos. 
Beskaitydamas pamirštu ir savo

I

Šv. Kazimiero Parapija

' SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks sekmadienį, lap- 
Mot. Socialis klūbas turėjo- kričio 16 dieną, tuojaus po miš

parų, Šv. Kazimiero parap. sa
lėje. Šiame susirinkime visi na
riai privalo dalyvauti, ypač tie,! 
kurie skolingi už organą “Dar
bininką”. Prie to, orui atšalus, 
reikia pradėti darbuotis. Todėlei 
dalyvaukime skaitlingai.

Komitetas.
I 

------------------ I

Padėka muz. J. Čižauskui už 
jojo nenuilstančią darbuotę mu
zikos srytyj.

Klebonas kun. K. Vasys rūpes
tingai prižiūrėjo 40 vai. tvarką.

nė, gyv. Atwood Avė.,
savo gimtadienį, p. Tvaskienė ___ 
yra Moterų draugijos pirminin- Liudininkais buvo jaunojo bro
ke ir per 5 metus yra buvus M. lis Bronius Mackys ir p. Alena 
S. 27 kp. pirmininkė. Ji daug Prezinytė iš Cambridge. Pamer- 
veikia ir kitose katalikiškose ges ir pabroliai buvo šie: pp.' 
organizacijose. Pranė Petronytė iš So. Bostono, vakaį kuris ~pasisJkš kuopuf-

----------- ' Stasė Matikonytė ir Adelaide 
Sekmadienį, lapkričio 16 d.. 7 Stephens pp B Grūdingas ir 

vai. vakare, šv. Jurgio lietuvių Cvilikas
parapijos svetainėje, St. James. , , , Linkime jaunavedžiams ma-Avė. įvyks koncertas. Progra-.... , ., .... * lonaus ir laimingo vedybiniomą išpildys vietinis Šv. Cecili- . ,

, . . . . gyvenimo!jos choras, vadovaujant muzi
kui A. Šlapeliui. Taipgi yra pa-, 
kviesti dainininkai iš kitų kolo-:I 
n i jų dalyvauti programoje.

Šis koncertas bus tikrai turi-!
ningas. Pažymėtina tas, kad į šį 
koncertą nebus jokios įžangos. 
Visiems dykai. Tai tikrai gra

užus choro darbas.
i Kviečia visus ne tik Norwoo- 

’ diečius, bet ir iš apylinkės su-
, važiuoti ir dalyvauti šiame kon
certe.

i

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO ev. B L. PA4ALPIN46 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gaili&nienė, 
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutš.
4115 VVashington St.. Roslindale. 

TeL Parkvvay 2352-W. 
iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th SL, So. Boston, Maaa 
Fvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So, Boston 
Kasos GL—Marijona Aukštikalnlenš.

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 va) 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL. So. Boston, Maaa 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikts,
7 Winfield SL, So. Boston. Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čia nedėidienj kiekvieno mėnestą
2 vai. po pietų Parapijos salėj. 492

kiaušiai; žmonių atsilankė dau
gybė. Suvaidinta — “Teisme”, 
labai juokinga komedija. Vaidi
no moterys vyriškas roles, ku
rios begalo prijuokino publiką. 
Girdėti kalbant, kad ir vėl būtų 
atkartota ta pati komedija. Di-

Šiomis dienomis Brocktone p. dėlė padėka priklauso dain. M.
‘O. Gaidulytės draugės suruošė Čižauskienei už parašymą to širdingai dėkoju Šv. Onos 
| “shower” jąją pagerbti, p. O. veikalo ir už išmokinimą. Veika- draugijos nariams už “surprise 

I Gaidulytė gavo daug sveikini- las atliktas sumaniai ir gabiai, party”, kurią man surengė. Aš 
imu ir dovanėlių. Šio mėnesio
pabaigoje p. O. Gaidulytė ište- Duokite ir daugiau tokių vaka-
kės už p. Antano Aukštikalnio, rų.
Brocktoniečio. į Lapkr. 23 d. muz. J. Čižaus-

p. O. Gaidulytė yra Sodalietė, kas mokina mažąjį parap. chorą 
Sąjungietė, Vytė ir Choristė. Ji juokingą komediją. Žada labai 
daug darbuojasi parapijos orga- prijuokinti atsilankiusią publi- 
nizacijose.

* Laikraštis “Darbininkas” 
leido labai naudingą 63 pusla
pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”. Į

Joje yra nevien Mišių maldos! 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na-į 
mų. prie Katafalio, maldos ly-Į 
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutės spauda aiški, rai-' 
dės didelės. Kaina tik 20c.

Norintieji įsigyti šią knygutę, parapijos
įdėkite į konvertą, neregistravę Moterystės Sakramentą p. Juo- riais buvo išvykęs į New Yorką nado viešbutyje.
20c. ir pasiųskite “Darbinin- zas Mackys su p. Ona Janušyte, ir dalyvavo N. Y. ir N. J. L. Vy- “in corpore'
kui", 366 W. Broadway, So. Bos- abu Norwoodiečiai. Sakramentą čių apskričio suvažiavime. Grį- vai. mišių metu,
ton. Mass. ir tuojau ją gausite, suteikė kleb. kun. S. P. Kneižis. žo anksti pirmadienio rytą.

iš-

i

ką.
JUOZAS MACKYS — 

ONA JANUŠYTĖ 
šeštadienį, lapkričio 8 d., 

'vai. po pietų Šv. Jurgio lietuvių apskričio pirmininkas, kartu su šv. Komuniją ir turėti bendrus ir kad daug daugiau tikisi šiuos 
bažnyčioje priėmė L. Vyčių Centro Valdybos na- pusryčius lapkričio 23 d., Coro- metus ir žymių svečių, kaip tai 

Šv. Komunija — p. Razvadauskas, Vyčių Cen- 
” choras priims 8 tro valdybos pirmininkas, p-lė 

_______,____ . F. Grendelytė, Centro finansų 
Po komunijos į Coronado vieš- raštininkė; p-lė Teofilė Aukšti-^-------------------------------------------- -------------------- -  Ą

9 i

Valio moterų Socialis klūbas. visai nesitikėjau, kad jūs įver
tinsite mano darbus. Tariu šir
dingą ačiū už jūs brangią dova
nėlę ir visoms atsilankusioms. 

Marijona Valatkevičienė.
----------- i

Vyčių 26-tos kuopos metinis 
■Reporteris. Dinner Dance įvyks lapkričio 
— 19, 1941, Eden Gardens Restau-

Pereitą šeštadienį, lapkričio 8 Aušros Vartų parapijos cho- rante. Komisija praneša, kad 
d. p. B. Kudirka, L. Vyčių N. A. ras rengiasi iškilmingai priimti bilietai labai greitai parsidavė

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Firictl pa* biznierius misą, vaisiu*, daržoves ir Kitokiu, daiktus, kurtą 

•kelbiasi “Darbininke” apsimoka, ne* jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
ontai patarnauja N ui ją j bitą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
natite ‘•Darbininke’*.

Povilas Bushmanas
4$ CRESCENT A VENŲ®.
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILE A VENŲ®
OORC.HESTER. MASS

Perttns Markei
R. Bsltruilūnas Ir p. Kllnga. Sav. 
VM Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O BOSTON. MASS

ELKS BALLROOM

D■

Šeštadienį, Lapkričio - November 22 1941
N0RW00D, MASS.

ŠOKIAI, Rengia Sv. Cicilijos Choras

C-
*"V . H s t?. C1-

Šokiai prasidės 8 vai. Muzika “Knights of Melody”. Šie šokiai yra rengiami nevien jaunimui, bet ir senesniems, nes šokių mu
zika bus daugiausiai grojama lietuviška. Kaip jaunus taip ir suaugusius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, kur linksmai ir malo
niai praleisite laikų. Įžanga 36c. Tax-4c. Viso-40c. " CHORAS.
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Penktadienis, Lapkričio 14, ’41 i-*- DKRBININKAB 4tt<* T ė

'VIETINES ŽINIOS
Is

■A.

ŽINUTĖS
Sekmadienį, lapkr. 16 d., 7 v. 

vak., choras su parapijos jauni
mu, vadovybėje muz. R. Juškos 
suvaidins įdomų ir pamokinantį 
scenos naują veikalą — “Meilės 
Šviesa”. Visi parapijiečiai rūpi
nasi tą gražų veikalą pamatyti. 
Jie galės pamatyti, nes taip pat 
bus vaidinamas ir lapkr. 23 d.

toje pačioje salėje, lapkrr. 18 d., 
8 vai. vak., kur bus padidintos 
komisijos ir išrinktos naujos. 
Tuomet bus suregistruoti visi 
koncerto rengėjai.

SVIESA” IŠMAINĖ "RŪBĄ"

Lapkr. 12 d. lankėsi bažnyčio
je ir klebonijoje misionierius 
kun. Justinas Vaškys, pranciš
konas. Pernakvojęs, grįžo New 
Yorkan.

Tą dieną, vakare, bažnytinėje 
salėje, įvyko labai sėkmingas, 
South Bostoną reprezentuojąs 
susirinkimas Lietuvai gelbėti. 
Žmonių buvo apie 100. Vienbal
siai nutarta Lietuvai Gelbėti 
Fondui rengti koncertą. Kviesti 
art. Apalioniją Stoškiūtę su 
programa ir vyrų kvartetą, va
dovaujant muz. R. Juškai. Kon
certas rengiamas Jordan Hall’e- 
je, sausio 25 d., 1942. Išrinkta 
skaitlingos komisijos. Valdy- 
bon įėjo: adv. A. Jankauskas — 
pirmininku, vice pirmininkais— 
Dr. Kapočius ir Dr. Mikelionis. 
Sekretoriatui vadovaus adv. J. 
Grigalius ir A. Ivaška; tikietus 
kontroliuos ponia B. Cūnienė. 
Publikacijos — kun. K. Jenkus, 
Dr. F*. Galinis, Dr. Kasparas, P. 
Razvadauskas, A. Kneižys, ir 
daug kitų. Kasieriai — kun. P. 
A. Virmauskis, K. Šidlauskas ir 
ponia K. V. Petreikienė. Seka
mas svarbus susirinkimas įvyks

Lapkr. 12 d., mirė, metus pa
sirgęs, Kasparas Zuzavičius, 62 
metų, gyv. 252 W. 4th St. Paėjo 
iš Trakų. Amerikoje pragyveno 
apie 40 metų. Paliko du sūnų ir 
seserį. Laidojamas lapkr. 15 d., 
9 vai. ryte, iš šv. Petro par. baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
puošė.

SODAUEČIŲ 
PARENGIMAS

i

ka-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutarti)

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.

•i

‘Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kitais
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL Kirkiami 7119

Pauline Luzackas, MD., 

(Lietuvė gydytoja) 
400 Broadway, ■ 

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel S0U 2805

! Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.

ii OFISO VALANDOS:— 
'' ,Wraf ryto nft?wL vakar* Įs

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

PERSTATYMAS
Trijų Aktų 

Bus Suvaidinta —
Šv. Petro par. Bažnytinėje Salėje, 

West 5th Street, South Boston, Mass. 

Lapkričio (Nov.) 16 ir 23, 1941 
7:00 vai. vakare.

Trečiadienį, lapkričio 19 die
ną, 8-tą valandą vakare, įvyks Kalviene 
pirmasis šio sezono Sodaliečių Kun Lanauskas ....
parengimas. Vieta - salėje, 492 Jokubas Lanauskas 
East 7th treet. įžanga — 35c.!

Kas ten bus? — Korta v imas— 
(whist party). Gražios dovanos. 
20 svarų gyvo kalakuto laimė
jimas. Nemokantiems ar neno
rintiems kortuoti bus rodomi I 
paveikslai apie Lietuvą, jos įdo- į 
mesnes vietas, šventoves, gam
tos grožį. Paveikslus aiškins 
kun. K. Jenkus, Sodaliečių dva
sios vadas. Prie viso to bus gra- 

i žios muzikos ir visiems atsilan
kiusiems bus duodami užkan
džiai. Į tą nepaprastai įdomų 
parengimą visus kviečia darbš
čios So. Bostono lietuvaitės — 
Sodalietės.

Užsibrieškite dieną ir vietą!

Vyaų Susirinkimas Ir

Sekantieji artistai vaidins šias roles: —
Mykolas Gricius .............................................. R. Juška
Magdalena Griciene .................................... M. Juškienė
Jurgis Gricius............................................ P. Kupraitis
Marijona Griciūtė................t................... H. Taružkaitė
Danielius Kalinauskas ...................................A. Pažasis
Ona Stašaitė.................................................. . . M. Sykes

į .....................................  J. Marčiulaitis
.. P. Averka 
P. Vervečka 

Jaunimas rengia šį gražų veikalą Šv. Petro Par. 
Paremkime savonaudai ir kviečia visus atsilankyti, 

parapiją ir savo jaunimo darbuotę. 
Įžanga 35c. ir 50c.

i 
i

I

Pereitais metais iš So. Bosto
no draugijų atstovų buvo susi
daręs Bostono Lietuvių Komite
tas Kovai už Nepriklausomą 
Lietuvą. Į tą komitetą neįėjo 
prie ALRK Federacijos priklau
sančios draugijos, nes nematė 
reikalo tokį sudėtinį komitetą 
turėti ir nesitikėjo, kad toks 
komitetas galės vieningai dirbti.

Šiomis dienomis su tuo komi
tetu taip ir įvyko, kaip Federa
cijos skyriaus draugijos buvo 
numačiusios. Bostono Komitetas 
Kovai už Nepriklausomą Lietu
vą jau pakeitė savo “rūbą”, bū
tent, pasivadino “Lietuvai Rem
ti Draugija No. 2”.

Teko sužinoti, kad tokia drau
gija iš tautininkiškų draugijų 
yra susidariusi ir Worcestery, 
ir ji turi No. 1. Toji draugija, 
kaip girdėt, įkorporuojama.

Tokiu būdu “Lietuvai Remti 
Draugija” nieko bendra nebeno
ri turėti su kitomis draugijomis,
t. y. kitos draugijos jau nebetu- veckas. Nors ir pavėluotai, bet 
rėš jokios kontrolės.

Bostono komitetas ne tik per
mainė savo “rūbą”, bet aiškiai 
parodė ir savo tikslą. Ji nusita
rė kviesti p. A. Smetoną. To-

Cambridge, Mas.
Ba-
jarn 
Par-

būrelis

J

SURPRISE PARTY
Lapkričio 12 d. p. Juozo 

činsko gimtadienio proga, 
buvo surengta “Surprise 
ty”. Puotoje dalyvavo
artimiausių p. J. Kačinskų drau
gų. kurie jam palinkėjo sulaukti 
dar daug linksmų gimtadienių. 
Atsilankiusius svečius, ponia 
P. Bačinskienė
priėmė ir pavaišino. Kadangi ši
tas gimtaoienio "netikėtumas” 
buvo surengtas p. J. Bačinskui 
nežinant, o jis yra kuklaus bū
do. todėl labai sujaudino. Ponai i 
Bučinskai abu yra labai kuklūs,! 
ir už tai yra visų gerbiami. Prie 
to jie yra vieni iš Cambridžiaus 
biznierių, turi savo krautuvę —
403 VVindsor St. Linkime p. J. ta kardinolui. 
Bačinskui susilaukti dar daug ————— 
panašių gimtadienių.

Taip-gi lapkričio 6 d. minėjo -----------------
savo gimtadienį, ir p. A. Za- ————

Pagerbimui kardinolo iš visų 
parapijų reikalaujama jo inten
cijai maldų. Taigi ir mūsų pa
rapijos kleb. kun. P. J. Juškai- 
tis atsišaukia į savo parapijie
čius, kad visi suteiktų kardino
lui dvasišką paramą. Dvasiškų 
aukų būdai yra šie: užrašyk sa
vo pavardę ir vardą ir kokias

labai svetingai maldas ir kuriame sekmadienį 
aukoji. Maldos gali būti šios: 
išklausytos šv. mišios, priėmi
mas šv. Komunijos, ir daug pa
našių. Tą padarius priduoti sa
vo sąrašą klebonui ar vikarui. 
Visų tų, kurie aukos maldas 
kardinolo intencijai, jų vardai 
bus surašyti į tam tikrą kny’gą. 
ir celebracijos dienoje bus įteik- 

A.D.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JAUNIMAS.
Milto***—■

PAREMK RAUDONAI! niniv ir sanitarinių punktų, kad~ikiam kvietimui dauguma pn- pagaliau pastačius naujas ligo- . t-
nines ir sanitarinius punktus.
Raudonojo Kryžiaus veikla šį-

‘met yra labai išplėsta, skaitant
nuo Didžiojo Karo.

Reikia paruošti netik naujus

KRYŽIŲ
------------ <

Šiuo metu, kada plačiu mastu 
vykdoma krašto apsigynimo 

I programa ir lavinama apie 
2,000,000 kariuomenėje vyrų,

tariame savo Antanui: “Happy 
Birthday To You”.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

MIRE
Šeštadieni, lapkričio

I
I

Raudonasis Kryžius veikia ne-. punktus ir medicinos priemones 
paprastai įsitempęs, kad aptar-f bei, vaistus, bet reikia dar pir- 

!
i

i
I

i
įvyks sekmadienį, lapkričio 16
d. Vyčių kambariuose, Emerson
St., South Boston, Mass., lygiai patfAKAU
2:00 valandą po pietų.

Kviečiami visi, nariai atsilan
kyti, duokles užsimokėti. Svar
bus susirinkimas. Po susirinki- 

bus užkandžių. Valdyba.

PASKAITA —
'Moters Veikla"

navus daugelį kariuomenės ligo-'

{VAIRŪS skelbimai
PAIEŠKAU Darbo bučernėje. 

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

darbo valgomų 
daiktų krautuvėje, Bostone. 
Kreipkitės į “Darbininko” 
ministraci ją. (7-11-14-18)

klaususių prie Bostono Komite
to draugijų, kurios turėjo savo 
atstovus, yra priešingos tokiam 
sroviniam nutarimui, priešingos 
ir įkorporavimui.

Lapkričio 9 d. įvyko Šv. Kazi
miero R. K. draugijos susirinki
mas. Draugijos direktoriai re
komendavo ištraukti savo atsto
vus iš Bostono Komiteto arba 
kaip dabar tas komitetas vadi
nasi — Lietuvai Remti draugi
jos. Susirinkimas vienbalsiai nu-

8 d. 
Brightone. mirė Anastazija Bar- 
tašienė. Velionė lapkričio 11 d. 
iš Cambridge N. P. bažnyčios iš
kilmingai palaidota Šv. Juoza
po kapuose. Velionė paliko di
džiame nuliūdime 8 vaikučius. 
Palikusiai didžiame nuliūdime 
velionės šeimai reiškiame giliau
sią užuojautą.

Parduodu Įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

ad-

mo, Parduodami Namai
Dėl savininko mirties parduo

dami nepaprastai pigiai du na
mai: vienas dviejų šeimų, 
2nd St., ant-ras trijų šeimų ne-

ma paruošti ir tam darbui dar
bininkus: gydytojus, nurses, pa- 
gelbininkus ir įvairius savo sri
ties specialistus.

Kariuomenės ir Laivyno tar
nyba reikalauja greitos ir mil
žiniškos Raudonojo Kryžiaus 

I pagelbos. šešiasdešimts penkios 
i ligoninės yra ruošiamos kariuo- 
j menei lygiagrečiai ne visais ki
tais reikalingais pastatais ir 
priemonėmis. Laike pereitų me
tų 126,515 naujų darbininkų bu
vo paimta pagalbon Raudonojo 
Kryžiaus paskirta kariuomenės 

I įvairiems atletikos įrankiams į-
, 412 Slgytk

Pirmadienį, lapkričio 17 d.,
8:30 vai. vak., Pilate’s Daughter i toli pirmojo ant Dresser St., So. 
Hali, Roxbury kalbės Josephine Boston, Mass. Pelno iš abiejų 
Toomey McAniff, tema — “Mo-' namų apie $1000 per metus, 
terš Veikla”. Rezervuotų vietų Kreipkitės pas ponią M. Ma- 
yra 1,000. Kaina 50c. Norintieji >tulaitienę, 412 2nd St., So. Bos- 
sau rezervuotis vietą, pasiųskite ton, Mass. (14-18-21)
pranešimą šiuo adresu: Nurses’ 
Guild, Mission Church, 
Tremont St., Roxbury, 
Paskaitą rengia slaugės.

i

Šįmet Bostono Metropolijoje 
Raudonojo Kryžiaus vajun bus 
įtraukta net 200,000 narių. Rau
donojo Kryžiaus vajus tęsis tik 
lapkričio 30 d.

Pagelbėk kiek tik sąlygos lei
džia finansiniai ir darbu Raudo
najam Kryžiui.

Lapkričio 27 d. J. E. Kardino
las C’Connell švenčia savo kar- 
dinolavimo 30 metų sukaktį.

ir susidėjimu su maža, nežymia 
grupele. Jie, kaip ir katalikai 
sako, kad p. Smetona turėjo 
bendrinti visas išeivijos jėgas

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.
tarė ištraukti ir nieko bendra 
neturėti su ta draugija.

Taip pat sužinojau, kad šiomis 
dienomis DLK Kęstučio draugi- kovai dėi Lietuvos nepriklauso- 
ja irgi nutarė ištraukti savo at- mybės atgavimo — dirbti Ame- 
stovus. Kitos draugijos, kurios rikos Lietuvių Taryboje, 
dar neturėjo susirinkimų, taip Tikimės, kad laikas išdildys 
pat nepatenkintos Lietuvai Rem- visus nesusipratimus, p. A. Sme- 
ti draugijos kryptimi, 
čiausia nutars ištraukti 
stovus.

So. Bostono lietuvių 
draugijos veik visos priklauso siauro srovinio 
prie ALRK Federacijos sky- joje. Dauguma lietuvių buvo ir 
riaus. Nepriklausančios kaiku- yra nusiteikę šiais Lietuvos 
rios pašalpinės draugijos taip kritingais laikais pamiršti p. 
pat remia Lietuvai Gelbėti Fon- Smetonos rėžimą Lietuvoje. Jei- 
dą. ypač dabar kada tas Fondas gu jis dabar keliamas spaudoje,i 
yra ryšyj su didžiausia Ameri- draugijų susirinkamuose ir pra-; 
kos katalikų organizacija, kuri kalbose, tai tik todėl, kad pats! 
yra Vyskupų globoje, National p. Smetona tai iššaukia įsikin-Į 
Catholic Welfare Council.

Man teko kalbėti su kaiku-j 
riais tautininkais, kurie nepa-. Smetona ir toliau 
tenkinti savo vadų direkcija. Jie vežimėliu, 
pripažįsta, kad visos išeivijos priežodį: “ 
veikla Lietuvai gelbėti priklau-:o mudu važiuokiva”, dirbkime 
so nuo katalikų vadovybės. ■ be Smetonos Lietuvos šelpimo

Dauguma tautininkų taip patį ir jai nepriklausomybės atgavi- 
piktinasi p. A. Smetonos veikla mo darbą. Bruzdelninkas.

ir grei- tona pamatys, jog jis yra ne 
savo at- tiek nepageidaujamas asmuo 

kolonijose dėl praeities padary- 
katalikų tų klaidų Lietuvoje, kiek dėl jo 

veikimo išeivi-

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodevall 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 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadway So. Boston, Mas*.
1545 Amsie Naujoj Vietoj

Mass. Šiuomi pranešam, jog gerai ži- 
! nomas Apdraudos ir Real Estate 

____ : agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė 
savo rezidenciją ir ofisą į naują

Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. 
“Darbininke” lankėsi kun. Jus- 

ir parankesnę vietą 30 CAR- tinas Vaškys. pranciškonas. 
RUTH STREET, Dorchester, “pranciškonų Pasaulio” spaus- 
inass. Antra gatve nuo Ashmont . , .
Elevated Stoties. Telefonas tas ^inimo relkalais. 
pats GENeva 3719. Turėdami* Tėvas Vaškys šiomis dieno- 
apdraudos ir Real Estate reika-*mįs buvo pasidavęs operacijai 
MjM. Jau-
tarnaus gerai ir teisingai kaip ir.čiasi daug geriau. Linkime svei- 

su visais modemiškais pa- visada.________________ (12-14)įkatos Tėvui Vaškiui!

NEPAPRASTA 
PROGA

Pirkti labai gerą nalhą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius

togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La- 

j bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. 
Vertas $17,500 bet galima' 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu išmokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių 
arba farmų, biznių ir kitų 
namų. Turime didelį pasi
rinkimą. Turime gerą sa- 
liūną su valgykla ant grei
to pardavimo labai pigiai, 
arba mainysim ant gero 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

317 E Street
South Boston, Mass.

I
I

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay YiewMotorServfce 
•TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių iždirbyačių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MA8S.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL *

Bėrais KoMa
CONSTABLE

Rea! Estate 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Re*. 120 MjtfiMbRoad

•’ 'Tel. SOUflrB3gWh 2483
COAL-COKE-OIL

MOŠŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

kęs į grupelės vežimėlį.
Broliai, lietuviai, jeigu p. A. 

važiuos tuo 
tai mes prisiminę

Kas rėkia, lai rėkia, i

541

—, ■ . ■ ■ i

GRABORIAI

Ką tik išėjo iš spaudos 
J. K. Tautmylos labai nau
dinga ir įdomi brošiūra — 
Mūsų Kryžiaus Keliai. Ši 
knygelė yra religiško turi
nio, bet sykiu yra sujungta 
ir su Lietuvos kryžiaus ke
liais. Jos kaina tik 10c.

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

Užsisakykite ją. įdėkite 
į konvertą 10c ir prisiųski- 
te “Darbininko” adminis
tracijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Maą&. ir tuo
jau gausite minėtą brošiū
rą.

Naujos STRAND Svetaines \

Atidarymas -• Vakariene

S. Barase vičius ir Sūnus
Seniausias šio* Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

I įvyks
Sekmadienį, Lapknčio-Nov. It, 1941

6 valandą vakare
NAUJOJE STRAND SVETAINĖJE

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

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

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

Nusipirkite tikietą iš anksto, nes vėliau gali 
pritrūktu

Dalyw<&kime naujos STRA1UD SVETAINĖS 
atidarymo iškilmėse!

g

*

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Ma**. 
Jo$eph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir N ak U 
Koplyčia šermenims Dykai 

T*L ŠOU Boston 143t 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zal*tska» F. E. Zaletika* 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia lermenims dykai 

NOTAR&EUBUU 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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L*L®BININKaS

na-

I I

stogę prasčiausioje dalyje mies
to.

WATERBURY, CONN.

CHORAI VEIKIA
Rūpesčiu Varg. Sąjungos 

rių nesenai buvo suorganizuota 
Conn. provincijos parapijinių 
chorų sąjungos skyrius. Į val
dybą išrinktas: muz. J. Balsis 
iš Hartford, — pirm., A. Jarus 
iš Waterbury ir J. Bernotą iš 
Bridgeport — vice - pirm., muz. 
A. Stanišauskas iš Bridgeport— 
rašt., Ona Kasmonaitis iš Hart
ford — fin. rašt., komp. A. A- 
leksis — iždininkas ir suvienyto 
choro vedėjas; Anelė Stankaitis 
iš Bridgeport ir T. Spelis iš 
Hartford iždo globėjai, ir Mar- dirbtuvę ir išeidamas ir prie 
celė Andrikis iš Waterbury — darbo visados privalo turėti 
korespondentė. i ženklą prisisegęs prie savo rū-

Nutarta surengti tris bendrus matomoje vietoje. Jei kuris 
koncertus, kurie įvyks lapkričio Pražudytų ženklą, turi gauti ki- 
16, Waterbury, lapkr. 23, Brid-^ ir Pats užsimokėti, 
pegorte ir po Naujų Metų Hart
ford, Conn. Bendras choras bei 
solistai išpildys apie 25 dainas 
įvairių kompozitorių. Kalbės 
virš minėtų kolonijų gerb. dva
sios vadai ir po programos bus 
šokiai.

Mūs brangiąją lietuvių visuo-' 
menę prašome šiais I____ _1_
susidomėti ir savo gausingu at-' 
silankymu mūsų jaunimo lietu
viškos dainos darbuotę paremti.

Lyra.

IŠDAVĖ ŽENKLUS
Nuo lapkričio 2 d. šių metų 

kiekvienas American Brass 
kompanijos darbininkas turi ne
šioti ženklą (badge) su save 
paveikslu.

Kompanija nufotografavo vi
sus savo darbininkus ir paga
mino ženklus savo lėšomis. Pa
veikslai po stiklu ir gražiai pa
puošti aplinkui metalu. Turi 
kompanijos vardą ir serijos nu
merį.

Darbininkas-kė, įeidamas į

LANKĖSI BOSTONE
Jonas Kalinauskas iš Water- 

town, Conn., LDS 5 kp. narys, 
su savo žmona ir sūnum, pasta
romis dienomis lankėsi Bostone, 
pas savo gimines ir draugus.

Iš Mūsų Padangės
Namų savininkai nesusitaiko 

su gyventojais. Laike 5 mėn. į- 
vyko 60 skundų. Vieni nenori 
mokėti nuomos, antri varo juos 
lauk iš namų, ir iš to kyla nesu
sipratimai.

Trūksta gyvenimui namų. Y- 
patingai didelėms šeimoms yra 
labai sunku gauti tinkamą gyve
nimui pastogę. Namų savinin
kai nenori didelių šeimų įsileisti 
į savo namus. Buvo, neperseniai 
šioks atsitikimas.

Viena šeima, su 10 vaikų, iš
varyta lauk iš namų negalėjo 
niekur gauti kitos apsigyveni
mui vietos. Pagaliau vargais, 
su pagelba miesto valdžios, lab
daringų draugijų ir dvasiškių 
pavyko surasti šiokią tokią pa

CIO unija deda pastangas, 
koncertais! nori suorganizuoti French kom

panijos darbininkus. Kol kas 
dar nepavyko.

Pastaromis dienomis darbas 
ten labai sumažėjo. Darbinin
kai dirba trumpas valandas, kai 
kurie neteko visai darbo.

Scovill Mfg. Co. jau pranešė, 
kad ateinantį metą liepos 5 d. 
duos savo darbininkams atosto
gų savaitę su atlyginimu.

Lux Clock Co., 700 darbinin
kų atstovaujami CIO, reikalauja 
padidinti algas 
Taigi nustatyti 
kestį į vai., 62 
ir 72 vyrams.

15 centų į vai. 
mažiausią mo- 

centu moterims

Buckle Co., pereito mėn. 
(pressruimio) spaustuvių dar
bininkai laimėjo streiką. Strei
kavo dvi dieni.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

L IAT
ŠTAI! Naujas įkvėpimas —- 
tas paskutinis pagerinimas-— 
padaro valgį gardžiausią! 
Kaip virėjo prieskoniai, pui
kesniam skoniui 
kas tai nauj 
pridėta prie 
01d Golds!

-fapo pridėt*
»tai lataku’.

rinktinis. labai tabakas. 
tinto Vidurz«^ naujų 
Dabar Prideta* lapas
cld Gelis malonų ciga- 
sutveria nauja, 
reto skonį-

Juozas Čepulis, Jurgis Namūra' 
ir Alena Steponaitienė, Dr. Jono 
Steponaičio žmona.

Visi palaidoti iš Šv. Juozapo 
parap. bažnyčios.

HEW BRITAIN, CONN.

"H-y V
iči«jn,«S.

J.

CIO unija reikalauja padidinti 
algas ir duoti kalėdines dova
nas - bonus, ScoviU’s ir Chase’s 
komp. darbininkams.

matytą zuikių, ,-vovęrių ir datųj .Bekiariamv. Leonavu'iąm 
begalo kelmų. , Gaučiam, Ji’Matulevi&i'L,

Prelatas Ambotas buvo nuvy- Bačiuliam ir jnūsų dukrelei Va- 
kęs į New Yorką pasiklausyti lerijai už suruošimą “surprise 
Onos Katkauskaitės koncerto, party”. 
kuris buvo išpildytas Town 
Hali salėje.

Hartforde įvyko tautinis Natų- Kripui ir kun. J. Vilčiauskui už 
reopatų daktarų seimas, kuria- sveikinimus ir dalyvavimą; dė
me dalyvavo Dr. M. J. Colney ko jame programos vedėjui p. J. 
su žmona. Dr. Colney demons- Mončiūnui, programos daly- 

)travo įvairias mankštinimo prie- viams — p. Z. Griskiūtei, Jonui 
mones — būdus seimui.

Pereitą sekmadienį mokyklos 
vaikai, chorai ir benas, Seselių 
ir Mr. Goodale vadovybėje, iš
pildė gražią linksmą programą. 
Atsilankė pilna salė žmonių.

šį sekmadienį vietinis bažny
čios choras, vadovaujant Justui 
Balsiui vyksta į Waterbury, kur 
trys chorai išpildys gražų kon
certą. Hartforde tasai trilypis 
choras išpildys koncertą, rodos, 
lapkričio 23 d.

Albertas Vilimaitis, ex-karei- 
vis, grįžo namon iš Floridos. 
Vėl greičiausiai smarkiai dar
buosis chore, kurio jis buvo pir
mininku.

Taipgi buvo parvažiavę ka
reivis Vladas Mašiotas ir jūrei
vis Steputis. Gerai atrodo.

Jaunas kunigas, Jurgis Vil-
• čiauskas, smarkiai darbuojas su 
parapijos jaunimu ir turi pa
sekmingas pamokų valandas su L. Vyčiai Ruošiasi 
High School studentais-tėmis. į Pravesti Naujų

Prelatas Ambotas pereitą sek-) Vom
jmadienį buvo nuvykęs į West- 
i f ield, Mass., kur atliko atnau-

skas ir kun. J. Flynn. Palaidota' ji®*08 vidujinės bažnyčios šven- sekmadienį, lapkričio 9 d. Dixie 
viešbutyj įvyko L. Vyčių Cent
ro valdybos narių, gyvenančių 
Naujoje Anglijoje susirinkimas. 
Posėdy j dalyvavo Centro pirmi
ninkas Pranas Razvadauskas, 
Finansų Sekretorė Felicija 
Grendelytė iš So. Bostono. Pro
tokolų sekretorė Teofilė Aukš
tikalnytė ir Worcester, Mass., 
O. Žemaitytė, iždo globėja, ir V. 
Grinevičius, vice - pirmininkas 
iš Harrison, N. J.

Taipgi dalyvavo šie svečiai — 
Vyčiai — p. Bronius Kudirka,

P. Lorillard < ompany 
—founded ]7€6

Šv. atnašavo klebonas
kun. M. Pankus, kun. J. Vilčiau-j

^ąjungiečių vakaras, kuris 
buvo surengtas pereitą sekma- šv’ Marijos kaPuose- Prie 
dienį, parapijos salėje, gerai ir nės karsto buvo sudėta daugy* 

I bė užuojautos gėlių ir šv. mišių 
kortelių. Kadangi velionė pri
klausė prie šv. Rožančiaus dr- 
jos, New Phila. tai ir vietinės

I
I
I

gražiai pavyko. Buvo žaidžia- 
miesto bingo; laimėtojai gavo gra

užias dovanas, kurias suaukojo
Aukos su-

RINKIMAI
Lapkričio 4 d., įvyko 

valdybos rinkimai.
Miesto gaspadorius liko tas Pačios sąjungietės.

pats V. A. Scully demokratų teiktos sekančių narių: p. J. ir 
partijos. J miesto tarybos lai- Jenušonytės, B. Mičiūnienė. 
mėjo sekantieji lietuviai: -,E. L. K- Gelevičienė, A. Tamošaitienė,; 
Lasky- (D), J. R.
(R), ir W. J. Kolbeck - Kolbo- 
kas -(R).

Stasys Witas 23 m. amžiaus Danesevičienė 
išėjo medžioti. Pabodus vaikš- a.. Grigutienė 
čioti sumanęs važiuoti. Pakelyje Gudinienė

Galgaudas- -Valinčienė,
O. Balčiūnienė, 

t E. Rulienė, V.
Staskeliūnienė, O. Jeninienė. O.

, M. Valinčienė,
M. Politis, O.

, _______ M. Kavaliauskienė, d” tuoj po sumos’malonėkit vi-
sulaikęs 4 vyrus, pagelba šautu- a. Parker, M. Valauskienė ir A. iS1 nanai atsiryti i susirinki- 
vo atėmęs iš jų automobilį. * Karlonienė P-nia A mJ* Parapijos salėje.

M. Balinskienė.l 
K. Naviskienė, 

Valinčienė, M.

’atulevilii

Dėkojame dvasios vadams, 
prel. kleb. J. Ambotui, kun. J.

ir Mikui Kripukam, jų tėveliui 
p. M. Kripui; virėjoms ir kepė
jams ir visiems dalyviams nuo
širdžiai dėkojame už sveikini
mus, linkėjimus ir dovanas. 
Mes nesitikėjome turį tiek daug 
prietelių ir draugų. Sidabrinių 
dovanų gavom iš Jersey City, 
N. J., Amsterdam, N. Y., West- 
minster, Mass. ir nuo Hartfor- 
diečių didžiausia.

Telegramomis sveikinimus ga
vome nuo pp. A. F. Kneižių, A. 
J. Aleksio, ponios Colney, p. M. 
Jokubaitės; taipgi gavome daug 
kortelių ir laiškų su sveikini
mais ir linkėjimais, kurie pas
katina mus dar gilesniu drau
giškumu gyventi su visais.

i Dar kartą tariame visiems 
širdingiausią AČIŪ.

Antanas ir Ona Kauniečiai, 
159 Russ St., Hartford, Conn.

Nev: York, N. Y. — Pereitą

k

Metai Wares Co., Jackson St. 
Po 26 metų gyvavimo turėjo 
užsidaryti duris. Kadangi nega
lėjo gauti reikalingų darbui 
metalų. Neteko darbo apie 30 
darbininkų.280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

I

!
I
!
!
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MIRĖ
Pereitą savaitę mirė: a. a.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Cplumbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

tinimo apeigas.
Šią savaitę kunigai eis kolek- 

tuoti pas lietuvius ūkininkus ir 
I biznierius miestiečius. Kurie ga
lite paaukokite bazarui prašomų 

1 daiktų. Už tai komisija ir para- 
Rožančiaus draugijos narės tin-įp1^ ^ebonas._ toria iš kalno 

karnai pagerbė velionės karstą.
Laidotuvėm gražiai patama- į 

vo graborius A. P. Kartonas.
T. M.

nuoširdžiai ačiū.
j Advokatas Pranas Mončiūnas 
‘ medžiodamas pataikė mirtinai į 
briedį ir parodė rezultatus tėvų 
namuose. Žadėjo kitą met para- 

KVIEČIA DALYVAUTI pijos bazarui vieną pašauti- Tik 
LDS 36 kp. mėnesinis susirin-!mes M“irdžiai patartam jau-

Jkimas įvyks šį sekmadienį, 16 nam advokatui nevisuomet pa- ję A Lietuvos Vyčių apskričio
I

vo atėmęs iš jų automobilį. 
Dabar jis randasi Shelton, Ct.

kalėjime po 5,000 dolerių užsta- saloili Hartford, Conn? Ji7 auko
jo Permanent, jos brangią gra
žią dovaną laimėjo R. Raškevi- 

; čienė. Kuopos valdyba taria 
i nuoširdų ačiū visoms aukoto
joms ir komisijai už pas.idu.rba-

■ vimą, ačiū ir atsilankiusiems. 
Be to ačiū klebonui kun. M. 

Pankui ir kun. P. P. Karlonui 
už malonų pritarimą ir bažny-' 
čioj išgarsinimą.

. Karlonienė. P-nia A. Karlonie- 
•,nė yra savininkė Elar. Beauty Rast-kė — B. M.

tu. HARTFORD. CONN.

KREPŠINIS
šeštadienio vakare, lapkr. 15, 

Šv. Juozapo parap. svetainėje,'" 
Lietuvos Vyčių krepšinio spor- 1 
to komanda pradės žaidimo se-i 
zoną. Žais su juodosios rases 
žaidėjais.

Toje pačioje vietoje lapkr. 16 
d., vakare, įvyks 3 chorų kon
certas ir šokiai. J. Totilas.

Parapijos Metinis Bazaras
Hartfordo lietuvių Švč. Treji- 

bės parapijos draugijos rengia 
metinį parapijos naudai bazarą, 
kuris įvyks parapijos mokyklos 
salėje, lapkričio - November 15, 
18, 22, 25, 27 ir 29 vakarais. 
Komisija smarki — 
Gaučias, pirmininkas,

taikyti į taikinį, nes Amerikos pirmininkas, p. Razvadauskienė, 
valdžia sužinos— ir naujas ka- p o Razvadauskaitė, L. Vyčių 
reivis gali atsirasti. 17 Algirdo kuopos finansų raš-

_________ "-----------  .... tininkė.
Plačiai kalbėta apie naujų na

rių vajaus pravedimą, kuris 
prasidės sausio 1 d., 1942 m. ir 
tęsis iki kovo mėn.

t

iI

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 16 d., 1 vai. 
po pietų, mokyklos svetainėje. 
Kviečiami nariai skaitlingai su
sirinkti, nes yra prisiųsta įdomi 
paskaita paruošta kun. S. P. 
Kneižio, Propagandos komisijos 
pirmininko, skiriama LDS na
riams, todėl atsilankykite.

Rašt.
LIETUVIŠKAS AČIŪ i 

_______ l
Hartford, Conn. — Spalių 19 

d. Šv. Trejybės lietuvių parapi
jos mokyklos svetainėje mūsų 
giminės ir prieteliai surengė 
šaunią pramogą mus pagerbti 

23, 1941, ŠV. Juozapo para- tei. Pelnas skiriamas naujų var-' mėjimui naują automobilį arba Į metų vedybinio gyvenimo su
pi jos svetainėje, Roger St., gOnų fondui. Tikietai yra plati-' $500 gyvais pinigais. Traukimas; a ties proga‘ 
Lowell, Mass. narni. Malonėkite visi įsigyti I bus paskutinį vakarą, lapkričio

Sesijos prasidės 1 vai. po tikietus iš anksto ir atsilankyti:'29. Šįmet bus daug naujanybių 
pietų. Svarbus metinis SU- paremkime jaunimo darbuotę, j prie būdelių, ir bus kas vakaras 
važiavimas todėl, kad nau- ----------- šokiai,
jų narių vajus prasidės K. Federacijos susirinkimas į-. Klebonas prelatas Ambotas ir 
sausio 1 d., ir reikia planus vyko pereitą sekmadienį. Jame komisija nuoširdžiai kviečia vi- 
SUdaryti, kad narių įrašy- nutarta kreiptis į centrą dėl į- sus lietuvius Hartfordo ir apy- 
mas būtų sėkmingas. Bus vairių patarimų ir rengti grei- linkės ir jaunimą atsilankyti, 
ir valdybos rinkimas. Yra toje ateityje prakalbas, kad su- 
ir daugel kitų svarbių rei- kėlus mūsų kolonijai skirtą kvo- 
kalų aptarti. tą L. G. fondui.

Prašome kuopų, kad --------—
skaitlingai atsiųstų atsto-’ Lapkričio 6. mirė a. a. Magda- 
vių. 73-čios kuopos narės lena (
laukia atstovių iŠ visų kuo- amžiaus, gyvenusi 75 Buell St.Įbės ir Jam ir Jo reikalams bent 
py. Paliko nuliūdime vyrą, dukterį) kiek šiais metais paskirti. O Jis

Bu? išduotas seimo ra- ir penkis sūnus. Vienas sūnus kaip visuomet atsilygins ar to
kiu, ar kitokiu būdu šimteriopai.

PRANEŠIMAS

Simonas 
o ponia 

Lapkričio 23 d., sekmadienį, Barolienė šeimininkė. Jiems pa- 
tuojaus po pamaldų 4:30 vai. į-' dės daugelis kitų prityrusių dar- 
vyks vaidinimas, koncertas iri bininkų ir moterų. Visos drau- 
šokiai. Rengia Šv. Andriejaus gijos dalyvauja ir darbuojasi, 

i chorai, vadovaujant kad šių metų bazaras būtų kuo- 
Leidžia lai-

I

Moterų Sąjungos Mass.?
Me. ir N. H. apskričio su- parapijos _ ,_____ L—
važiavimas įvyks lapkričio muzikei panelei E. Jenkeliūnai- pasekmingiausias.

neš maloniai galės laiką praleis
ti ir tuomi pat paremti lietuvių 
parapiją. Lietuviai, šie metai y- 
ra geri. Darbai eina gerai, taigi 

f būtų labai vietoj, kad lietuviai

Taipgi Centro Valdybos na
riai dalyvavo N. Y. ir N. J. Lie
tuvos Vyčių apskričio suvažia
vime, kuris įvyko Aušros Vartų 

. lietuvių parapijoj, New Yorke.
Suvažiavimas labai nuošir- 

džiai priėmė Centro Valdybos 
narius.

Suvažiavimo išvakarėse daly
vavo L. Vyčių šokiuose, kurie į- 
vyko Neark, N. J., kur taip pat 

Į buvo priimti labai nuoširdžiai ir 
pavaišinti. Rap.

Visiems ir visoms rengėjams, 
dalyviams ir sveikinusiems ne
galime asmeniai padėkoti, nes 
neturime adresų.. Taigi lietuviš
ką ačiū tariame per mūsų orga
ną “Darbininką”.

Pirmiausia dėkojame pp. K. 
Balčiūnam, P. Sukadolskiam, J.

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainas prieinamos.

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

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

Narijauskienė, 50 metų J nepamirštų Dievo namų ir gar- 4I

Bus išduotas seimo ra- ir penkis sūnus. Vienas sūnus 
portas. Nors Moterų Dir- yra daktaras ir gyvena Easton, 

; voje yra tilpęs, bet gėrės- Pa. Velionė su šeima apsigyveno 
i nė proga narėm duoti klau- New Britame nuo birželio mė- 

n. Ankščiau gyveno New|

ar

simus kodėl taip nutarta nėšio. Ankščiau 
padaryti? 
duodami.

Atsakymai bus Philadelphia, Pa. Palaidota iš- 
T. Mažeikienė, kilmingai iš šv. Andriejaus pa- 

—A^kr.~Pirnd rapijos badyčio* iškilmingai.

ŽINUTĖS
Grybų kaip nėra tai nėra. 

Nors kaikurie pasakoja, kad 
randa kehnučiiU- bet šiwoe_de- 
partamente bekelmučiuojant,

Myopia Club Beverage Co.
i Grafton Are^ kUngton, Mass. Tel Dedham 13M-W 

j PRANAS 6EMSKIS, Namą-M Dedhafli t
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