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BES TVARKOSI

Donald Day, Chicago 
Daily Tribūne, laikraščio 
15 d .laidoje rašo, kad po 
sunkiai pergyvento bolše- 
vistinio raudonojo teroro 
Pabaltijo valstybės, pakliu 
vusios vokiečių valdžion, 
palaipsniui atsigaivelioja 
ir tvarkosi. Lietuvos ir 
Latvijos civilinių autorite
tų viršūnėse yra vokiečiai. 
Bet daugumas adminis- 
tracijinių organų ir val
džios organizacijų yra lie
tuvių ir latvių rankose.

Estija vis dar skaitoma 
karo veiksmų sritimi.

Visos trys Pabaltijo val
stybės neturi savo kariuo
menių. Naminės sargybos 
perorganizuotos. Jos gelb
sti vokiečių kariuomenei.
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Popiežius Pijus XII Dėkoja
Jung. Valstybėms Už Aukas—

VVashington, D. C., lapkr. se padaryta rinkliava nuo 
Jo Šventenybė Po- karo nukentėjusiems šelp-

piežius Pijus XII prisiun- t i. Iš surinktų aukų ir lie
tė Jung. Valstybių vysku- tuvių šelpimui teko nema- 
pams kablegrama, kurioj ža dalis. Surinkti pinigai 
dėkoja Hierarchijai, kuni- buvo pasiųsti per šventąjį 
gams ir visiems ištikimie- Tėvą išdalinti tiems kraš- 
siems už pagalbą ir aukas tams, kurie labiausiai nu- 
nukentčjuslėms nuo karo kentėjo nuo karo, 
žmonėms šelpti visame pa- Jo Šventenybė Popiežius 
saulyj. suteikė specialų Apaštališ-

Kaip žinoma, pereitą pa- ką palaiminimą šios šalies 
vasarį katalikų bažnyčio- kaltukams.
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Bostono Arkivyskupas O'ConnelI Jung. Valstybės Pareiškia Japo 
nijai Išsitraukti Arba Kariauti

I
“Draugas” paduoda Mo- tus religijos, kultūros ir 

tinos Imaculatos laišką iš labdarybės darbus.
i Lietuvos, kurį jį gavo nuo, gv Tėvas P1JUS XI už di. 
savo brolio, kuriame tarp de]įus nuopelnus tai kon- 
kitko rašo, kad rugpiucio gj^gacijai kun. Dargį pa- 
14 d. š. m. palaidotas pre- prįatu.
latas Vincas Dargis, Šv.
Kazimiero Seserų Pažais-j A. a. kun. V. Dargis yra 
lyj kapelionas. ‘gerai žinomas mūsų išei-,

A. a. prelatas Dargis nuo vijoje. Jis yra klebonavęs 
pat vienuolyno įsikūrimo Carmel, Pa., New Phi- 
Lietuvoje buvo kapelionu. Jladelphia, Pa. ir Mahanoy ▼ • t ji _ _____ ’i_  1 infiįvii) noroni-

Iš Stockholmo 
jos) praneša, kad Vokieti
jos Gestapo policija areš
tavo gen. Raštikį ir Škir
pą. Kaip žinoma, buvo ži
nių iš užsienio, kad Škir
pa, kuris buvo po areštu 
Berlyne Ištremtas į Itali
ją-

Lietuvoje, kaip praneša Jis daug darbo ir sveika-Į City, Pa. lietuvių parapi- 
iš Stockholmo, areštavo f 
daug laikraštininkų, kurie zimieriečių kongregacija 
esą kaltinami, kaipo “ko
vingi Lietuvos tautinin
kai”.

Iš tų pačių šaltinių ži
nios paduoda, kad Lietu
voje “sušaudė 2,000 žmo
nių, kurie buvę komunis
tai ir Sovietų šalininkai”. 
Daugiausia esą sušaudyta 
Vilniuje, Kaune ir Šiau
liuose.

i
i

J. E. KARDINOLAS O’CONNELL

Kinų Protestas Sustiprino J. V. Akcijų
VVashington. D. C., lapkr. ra japonų užkariautos Ki- 

27 — Jung. Valstybių vai- nijos vadas Nankinge. Be 
tižia įteikė Japonijos pa- to, Jung. Valstybės reika- 
siuntiniui savo politinio lauja, kad Japonija atsi- 
nusistatymo pareiškimą, palaidotų nuo Ašies, t. y. 
kuriuo užbaigia visas de- Vokietijos ir Italijos, 
rybas tarp abiejų šalių to- Greičiausia, kad Japoni- 
limųjų rytų klausimais, ja tų reikalavimų nepri- 
šis Jung. Valstybių vai- ims, o jeigu nepriims, tai 
tižios pareiškimas diplo- nebus ir susitarimo kitais 
matiniuose sluoksniuose klausimais.
skaitomas lygiu ultimatu- Paskutinį žodį dabar turi 
m ui. • Japonija. Jeigu ji atsakys

Jung. Valstybės padarė neigiamai ,tai gali kilti ka- 
griežtą pareiškimą Japo- ras tarp Jung. Valstybių ir 
nijai tuoj po to, kada gavo Japonijos.
stiprų kiniečių protestą ir Galimas dalykas, kad Ja- 
prašymą neduoti jokių ponijos atstovas dar turės 
koncesijų Japonijai, kol konferenciją su Prez. Roo- 
ji neištrauks savo kariuo- seveltu.
menės iš Kinijos, 

j Japonija turi 
savo kariuomenę 
'jos ir nutraukti

I NBC praneša, kad per 
ištraukti Tokio (Japonijos) radio 
iš Kini- buvo pareikšta, kad nesą 
pagalbą vilties taikingai susitarti 

Wang Ching-Wei, kuris y- su Jung. Valstybėmis.
Ketvirtadienį, lapkričio Bostono Kolegijoj ir po to

tos įdėjo, kad Seserų Ka-‘ j°se. 27 d. J.E. Kardinolas \\ il-
Taipgi daug darbavosi ^iam O Connell minėjo o0 

išaugtų ir išsiplėstų Lietu- mūsų organizacijose. Ve- sukaktį nuo pakėli-
voje. Seserys Kazimierie-lionis buvo nuoširdus ka-^Kardinolu.
tės įsteigė ir vedė mergai-tahkiškos spaudos rėmė-' Jo. Eminencija yraJie- _ __ v_ . .. .
čių gimnazija keletą pra-'jas ■ nas iš dviejų likusių Kar-menką ir uzeme parapijos pranese, kad vokiečių ka- Policija buožėmis skaldė
džios mokyklų ir dirbo ki'-!‘ Lai ilsisi amžinybėje! įdinolų, kuriuos pakėlė Po- pareigas Medford, Mass. riuomenė yra tik 16 mylių! riaušininkų galvas ir_40 a- 
----------------------------------------------- ----------------- 1---- piežius Pijus X.£&tas yra Vėliai, buvo Šiaurės Ame- nuo Maskvos. Iš Turki josi reštavo. Kada riaušės at- 

t ---------- - '------ v-----  i__j sįnaujįno^ tai policija pa
leido šūvius į minią. Kiek 
žmonių žuvo tose riaušėse 
žinios nepaduoda.

Amerikos Kolegijoj, Ro
moje. Įšvęstas kunigu bir
želio 8 d., 1884 m. Vatika
ne. Po dviejų metų dar
buotės Romoje, grįžo į A- 27 —

Vokiečiai 16 Mylių Nuo Maskvos
Vichy, Prancūzija, lapkr.! valstybės vardu pasirašė 

Prancūzijos radio! anti - kominterno paktą.

KACAPŲ AGENTAS 
TURĖJO NEŠTIS 

LAUKAN

VOKIEČIAI SULAIKĖ 
ANGLIJOS KARIUOMENĘ

----------------------------------________________
| Cairo, Egiptas, lapkr. 27, 
| — Anglijos kariuomenė 
! neatsiekė ką tikėjosi Libi-

VOKIEČIAI NUBAUDĖ 
PARYŽIŲ $20,000

Chicagos lietuviškai 
Šančių kacapų agentų 
kraštis rašo:

“Kiek laiko atgal norė
damas pagelbėti išgarsinti 
vieną pažangiųjų (suprask 
komunistų. Red.) paren
gimą užnešiau pundelį 
plakatų į krautuvę ir pa
prašiau savininkės palikti 
jos kostumeriams. Pažiū
rėjusi į mane stora kūmu
tė paprašė neštis laukan. 
Žinoma, nieko kito neliko 
kaip pildyti savininkės į- 
sakymą”.

ra- 
lai-

;J. E. Kardinolas Gennaro rikos kolegijos rektorium pranešama, kad vokiečiai 
i Granito Pignatelli di Bei- Romoje per 6 metus, ir ba- yra 18 mylių nuo Maskvos, 
monte, Vatikano

1 kuris bus 92 metų
i žiaus.

Garbingas Bostono 
latas, kuris gruodžio

: y

pranešama, 
Me. kad smarkūs mūšiai eina 

visuose frontuose ir tik 
skelbia, kad vokiečių nuo
stoliai yra begaliniai dide
li. Iš Kuibyševo, sovietų!

Mieste, landžio mėn., 1901 m. buvo Iš Maskvos 
am- pakeltas Portland, 

vyskupu.
Po kiek laiko jaunas vys- Mussolini 1 Libijos Karo 

Frontą
Pre-
8 d. kūpąs buvo paskirtas spe- 

Paryžius, Prancūzija. -'ioje. jį tikėjosi sunaikinti ?: m' mi"ėL82 raetl1 „Vatikano atstovu • ---------- -
.„U- 07 _ Vokietijos Vokietiios kariuomenės ziaus sukakt*’ yra vyriau_ JaPomJos imperijoj. Jo Vynausyras sostines pra Roma, lapkr. 27 — Per

- - .u—.. J Rllvn 5inill siu Kardinolu šioje šalyje, misija buvo sėkminga, j radio buvo pranešta, kad

tas Katalikų universitetas ^askvos ir yra pavojus, važjuojąs į Libijos karo
Tokio, Japonijos sostinė- kad miestas bus apsuptas fronįą padrąsinti savo ka- 

kariuomenes
sėkmingai veikia. Besiruo- PUS1V-

’šiant grįžti iš Romos į

brli

Lapkr. 27 — voKietijos Vokietijos kauuWmCuW1 
komandierius nubaudė Pa-^^kus. Buvo žinių, kad; 
ryžiaus prancūzus milijo- Anglijos kariuomenė išve-' 
nu frankų (maždaug apie ja vokiečius iš Libijos ir 
$20,000) už tai, kad kokie užima pirmiau laikytas 
ten piktadariai bombarda- j vokiečių pozicijas, 
vo nacių valgykla. Naciai! r - ----
pakeitė terorą — šaudymą . kad tog ..žiniog.. bu 
nAknlrii y.mnnm mniiyinp-1 . ..nekaltų žmonių piniginė
mis bausmėmis.

Dabar iš Londono pra-;
I
!I

Būdamas Kardinolu tris Ten Jo pastangomis įkūr- sulaikomai eina artyn prie fa§įsty vadas Mussolini

AMERIKONAI PAIMTI 
NELAISVĖN LIBIJOJE I 

----------- I
Roma, lapkr. 27 — Italų 

vyriausybė praneša, kad į 
pietus nuo Rezegho, netoli 
'Tobruko, Anglijos kariuo
menė buvo “sunaikinta”, 

(5000 kareivių paimta į ne-.

vo tik svajonė. Faktinai 
anglai vokiečių neatstū- 
mė; kada pradėjo bom
barduoti vokiečių pozici
jas, vokiečiai tuo pačiu 
jiems atsakė; įvyko smar
kūs mūšiai, abi pusės 
skaudžiai nukentėjo, bet 
vokiečiai, ne 1 
bet pradėjo pulti Anglijos 
tvirtoves.

v •

kartus dalyvavo Popie
žiaus rinkimuose. ____ , _ _______

J. E.Kardinolas O’Con- je, kuris ir iki šių dienų Hitlerio 
nell įšvęstas kunigu 57 
metai atgal. Jis yra vys
kupu per 41 metus, ir Bos- Portland, Me., prelatas ga- 
tono arkivyskupu -yPe1* 34 vo žinių, kad jis pakelia- 
metus. Jis yra pasižymė- mas Konstancijos titulia- 
jęs kaipo mokslininkas,’riu arkivyskupu ir Bosto-' 
diplomatas, oratorius ir no koadjutorių i 
administratorius.

Gimė 1859 m. į,*—- - ,
d., Lowell, Mass., jauniau- liams ru^P- o0 d- 1907 ^valdžios atstovų nutrauk- 

£as Maršalas Petain nesu
tinkąs pasiduoti visiškon KONGRESAS ATMETE 
ašies globon.

PETAIN ATSISAKAS 
dėtis prie ašies

reivių”.

Du Rusijos Laivai 
Nuskandyti

Berlynas, lapkr. 27 —
Vokietijos vyriausybė pra-New York, lapkr. 27 —

su teisia Iš patikimų šaltinių pra-- neša kad dJ SOvietų Rusi- 
i užimti arkivyskupiją. Mi- neša, kad pasitarimas tarp jos kariniai laivai nuskan-

gruodžio 8 rus arkivyskupui J. J. Wil- Vokietijos ir Prancūzijos dyti Suomijos pakraščiuo- 
® . )iam« nicrn riO H 1OO7 m ' nf cJavh nufvoii Ir

Uklats'ilaikė‘! siasTš’ ll ’šl'imos vikų.“^, P^binga'sis Ganytojas už-
uiti Anglijos Pat jaunų dienų turėjo pa- eme arkivj skupiją.

se.

Tikrai ^toji savininkėj y-; ĮaįsVę, tarp kurių, du A-! Iš Londonas pranešama, 
merikos karo žvalgai ir kad Libijoje karas galįs p 
keletas Anglijos ir Ameri- užsitraukti ilgą laiką ir jo 
kos laikraštininkų. ('pasekmės abejotinos. Li-

------------- bijos tyruose susisiekimas;
DR. MACEINA GRIŽAS yra sunkus; anglam reika- 

LIETUVON įlinga
. Dr. Pr^TTnceviėius ir S1““’*- £ «
praneša iš Berlyno, kad ’ 
Dr. Maceina jau išvyko į 
Lietuvą profesoriauti.

ra pavyzdžiu visiems biz
nieriams! Jeigu mūsų visi 
biznieriai parodytų duris 
komunistams, tai jie turė
tų visus savo kromelius 
uždaryti. Komunizmas y- 
ra didžiausia pasaulio pa
baisa, o jo agentai yra pik
čiausi niekšai.

šaukimą į dvasinį luomą. 
Mokėsi St. Charles’ kole
gijoj, arti Baltimore, Md.,

Lai Dievulis laiko Savo 
Garbingąjį Pasiuntinį dar 
ilgus metus! RIAUŠES 

KOPENHAGOJ

KARDINOLŲ PASKYRIMAS

pa- 
mė-

Jo 
pa-

MOLOTOVO SŪNUS 
VOKIEČIŲ NELAIS

VĖJE

AMERIKOS KARIUOMENE 
OLANDŲ GUIANOJ

gauti skubotai negalima. Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė praneša, 
kad kariuomenės dalis jau 

1 pasiųsta į Olandijos Guia- 
vokS galybūs, neto“ BraziliJ°3' kad

New York, lapkr. 28 — 
Vokietijos radio praneša, 
jog rytų karo fronte pate
kęs į vokiečių nelaisvę Mo
lotovo sūnus su pirmąja 

New Yorko Arkivyskupą žmona. Jis pareiškęs, jog 
Francis J. Spellman. Bet jam nepatinka kareiviavi- britų nelaisvėn ir sunaiki- 
šita žinia nėra patvirtinta, mas.

Vatikanas, lapkr. 27 — 
Vatikano sluoksniai 
reiškia, kad gruodžio 
nėšio konsistorijoje, 
Šventenybė Pijus XII
kelsiąs į kardinolus du A- 
merikos Arkivyskupus, 
būtent, Chicagos Arkivys
kupą Sąmuel A. Stritch, ir »• % a ■ A * ■ • ■

Iš Libijos karo lauko 
pranešama, kad Anglijos 
karo vyriausybė arba ne
žinojo vokiečių galybės, **'*’ ** -----, -. apsaugojus vertingas alu- arba nemane, kad Hitlerio \ .J, . _ ’ . v mino rudies kasyklas, iškariuomene galės prieš . . J, .. . .. .. * . „ , . kurių Amerika gauna di-bntus atsilaikyti. Faktas , . \ , . . ..• j- x i j . . v. . dėlę dali alummo žaliavos, pasirodė tas, kad vokiečiai,. .... •, i- i-iH .. ’ . T .... . v taip labai reikalingos lėk-trro (rolinernani l.innnia 11*7 r 0

Washington, lapkr. 27 —(randasi tarp Anglijos
Guianos ir Prancūzijos. 

!Jos uostas prie Atlantiko 
vandenyno. Amerikos vy
riausybė apie savo žygį 
pranešė Pietų Amerikos 
respublikoms.

yra galingesni Libijoje ūži 
britus.

Iš Romos pranešama, 
kad vokiečių ir italų ka
reiviai paėmė apie 5000

no jų daugybę tankų.

tuvų išdirbimui.

Olandija ir Brazilija pri
tarusios šiam Amerikos 
žygiui. Olandijos Guiana 
yra Pietų Amerikos šiau
rių - rytų .'pakraštyje; ji

w •

Pažaislio Vienuolynas 
Išliko Nesugriautas

ALGŲ SUNORMAVI- 
MO PASIŪLYMĄ

Washington, D. C., lapkr.
27 — J. V. atstovų butas 

lap- 218 balsų prieš 63 atmetėI Stockholm, Švedija,
kričio 27 — Švedų laikraš- pasiūlymą sunormuoti al- 
tis praneša, kad Kopenha- gas ir planą nustatyti kai- 
goje įvyko demonstracijos nas už produktus. Taip pat 
ir riaušės, kaipo protestas atmetė pasiūlymą “įšaldy- 
prieš tuos, kurie Danijos ti” nuomas (rents).

Darbininku Radio Programa

I

Iš to paties laiško Moti
nai Imaculatai sužinome, 
kad Pažaislio vienuolynas 
ir kiti pastatai išliko karo 
nepaliesti. Seserys Kazi- 
mienelės mokytojau ja..,

šeštadienį, lapkričio 29 d., 2 vai. po pietų Darbi
ninko radio programą išpildys p. Onos Ivaškienės ra
dio grupė. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1150 kilocycles ir klausyti Lietuvių Darbininkų Radio 
programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Artinasi Kalėdos. Gerb. Biznieriai skelbkitės Dar
bininkų Radio programoje. Skelbimų kainos pagal 
susitarimą. Rašykite: Darbininkų Radio, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. arba telephonuokfcte: 
SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449'* ir gaūšite 
skelbimų kainas. I

H f r» v. -i ; n-i

r?

>. *
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• nv , . .... na
Gyvavimo Sukakties Jubiliejus Naciai Sustiprintomis Jėgomis Puola

Raudonuosius

Kibirkštys
Pradžia 3-Čiame pusi, 

rašo, pįe 3qo dvarų vokiečiams
Montreal, Canada —
Sekmadienį, lapkričio 16 d., 

Montrealio lietuviai garbingai 
šventė savo parapijos, Šv. Ka
zimiero, 25 m. gyvavimo sukak
tį. Garbingai todėl, kad tame 
jubiliejuje dalyvavo net trys 
vyskupai.

11 vai. ryte iškilmingas ponti- 
fikales šv. mišias atnašavo pats 
vietos arkivyskupas Charbm-; 
neau. Jam prie asistos tąivo' 
garbės diakonai: Kun. dr. Anta-; 
nas Bružas, M. S., Nashua, N. 
H., kleb. ir kun. dr. J. Vaškas, 
MIC., Marianapolio kolegijos 
rektorius, kun. J. Bakanas, dia
konas, ir Tėvas L. Bergern, 
subdiakonas, arkikunigo parei
gas atliko kun. Juozas Valantie- 
jus iš Waterbury, Conn. Kun. 
Bakanas iš Worcesterio, Kun. 
Bergerm, vietinis quisi vikaras.

Pamokslą pasakė pats vietos 
klebonas, kun. J. Bobinas ir 
pats arkivyskupas Charbmne- 
au. Čia turiu pažymėti, kad y- 
patingą įspūdį padarė Excelen- 
cijos kalba, girdamas lietuvius 
už jųjų gražų susipratimą ir 
pasidarbavimą, vadovaujant 
savo klebonui, kad šiandien vi
sas Montrealis džiaugiasi kartu 
su jaisiais. Klebonas praneša, negalėjo atsidėkoti 
kad skolos jau nėra. Klebonija Kazimiero parap. 
keli tik metai atgal pastatyta, 
graži, jauki, mūrinė! Čia ištikro 
kreditas Montrealo lietuviams!

Laike šv. Mišių gražiai ir ar
tistiškai choras giedojo, vado
vaujant muzikui komp. žižiū-

|nui. Solistės rolę atliko p-lė A- 
' Iena Bandziūtė.
! Po Šv. Mišių pietūs įvyko kle
bonijoje.

5-tą vai. vakare bažnyčioj bu
vo palaiminimas su Šv. Sakra
mentu. Čia vėl vyskupas daly-į 
vavo su asista. Vyskupas Prud- 
hamme suteikė palaiminimą, a- 
sistuojant kun. Dr. J. Vaškui ir 
kun. J. Bakanui. Vakare, 6-tą 
vai. buvo surengtas šaunus ban- 
kietas ,kuriame dalyvavo ir vie
tinis vyskupas, pagelbininkas ^v4- 
kun. Whelan, ir vyskupas>Prud-| šiauriniame Maskvos 
hamme. Pastarasis pasiliko iki fronte taip pat eina Žiau-

Iš Londono ir Maskvos tuvėse. Iš tos priežasties 
praneša, kad Vokietijos daug kasyklų turėjo užsi- 
tankai, kurių yra apie 130, daryti.
pralaužė Maskvos išlauki- Mt. CarmeI, Pa. — Ma
nę apsaugą. Į šiauryčius yoro apskaitliavimu, dau- 
nuo Tūlos ir Klin eina at- giau kai 100 šeimynų išsi- 
kakliausi mūšiai. Vokie- kraustė į kitus miestus, 
čiai žygiuoja nesulaikomi Dėl gyventojų sumažėji- 
Maskvos link. Nacių karo mo 30 mokytojų neteko 
lankas baigia apjuosti darbo.
raudonųjų sostinę Mas- ''Kituose anglių kasyklų 

j apylinkės miestuose taip 
'pat gyventojų skaičius su
mažėjo. Jeigu taip bus to

pai galui, nors ir nesuprato kai- rios kautynės. Raudonieji ^au». tai kaikurie miestai
bų, kurios buvo sakomos bėgy- i visomis jėgomis ' ginasi, 
je vakarienės.

Montrealo lietuviai ištikro ga- karo mašinos. Karo fron- 
ii didžiuotis, kad jųjų tarpe tuose siaučia baisūs šal- 
tiek daug garbingų svečių pri- čiai. Sakoma, 
buvo. Kalbas pasakė abu vys- pasiekė 22 laipsniu žemiau 
kupai, kunigai amerikiečiai, — zero. Šaltis kenkia vokie- 
Valantiejus, Bružas, Vaškas ir čiams, 
Bakanas. Vakaro vedėju buvo kenkia ir rusams, 
kun. dr. A. Bružas. Meninę dalį 
programos išpildė kvartetas, 
vadovaujant muz. žižiūnui. Ma
žytė kažkokia mergaitė labai 
gražiai 
pritaikintas. Kalbas apvainika
vo pats vietinis lietuvių parap. 
klebonas, kun. J. Bobinas. Jis 

lietuviams.
už jų di

džią paramą ir didžius darbus, 
ir taip pat atvykusiems sve
čiams.

bet negali sulaikyti nacių
anglių kasyklų apylinkėse 
gali visai išnykti.

i
kad šaltis

bet jis nemažiau

GYVENTOJŲ SUMA
ŽĖJIMAS ANGLIŲ KĄ

lai pasakė eiles, iškilmėms SYKLŲ APYLINKĖSE

SMETONA PAS ,
NEZĄLEŽNINKUS

LIETUVA STALINO
KALBOJE

Stalinas savo kalboj pa-

So. Bostono lietuvių 
cialistų organas “K.” i , 
kad “vyskupas paliko nuosavybė esąnti rek-
$160.000, o savo parapijų- vizuojama, kad prekyba e- sakė, kad priešas atplėšęs 
nims jis sakydavo: Ne- santj atsiųstų iš Vokieti- Lietuvą, Latviją, Estiją, 
kraukit šio svieto marnaš- jos agentų rankose, kad lyg tai tie kraštai būtų So
čių!’” (Lietuvos ūkininkai esą vietų Rusijos dalis. Kitoje

Reikia pažymėti kad kankinami ir tt. Tačiau, vietoje jis vėl pamini So- 
“K-vis” neatskiria katali- lietuviai esą galvų nenulei- vietų Baltiją, vadinas, Šo
kų vyskupo nuo protestan- dę. Garbinga praeities ko- vietų Lietuvą, Latviją, ir 
tų; neatskiria nei kunigo vų tradicija tebesanti gy- Estiją._ 
nuo protestantų ar neza- va. Lietuviai varą sabotažo Betrūksta, kad Stalinas 
ležninkų pryčerio. O gal darbą; vienur užima mais- pavadintų Lietuvą savo te
tiksimi taip daro, kad klai- to sandėli, kitur paskandi- vyne. Koks įžeidimas ir 
dinti savo skaitytojus. na laivą Nemune arba už- pasityčiojimas iš lietuvių!

William Lawrence, kuris muša vokiečių. Tai esanti Lietuviai nevadina Stalino 
neseniai mirė, buvo pro- tik pradžia plataus masto gimtinės, Kaukazo, savo 
testantų vyskupas. ‘K-vio kovų dėl išsilaisvinimo, 
redaktorius turi būti buvo 
tos protestantų sektos uo
lus parapijietis, kad jis net 
žino ką tas protestantų įUviai žino abiejų vertę —

Scranton, Pa. — Lapkri
čio 19 d. š. m. p. Antanas 
Smetona buvo atvykęs j 
šią koloniją pas nezalež- 
ninkus ir dalyvavo jųjų 
surengtoje vakarienėje.

Anglų laikraštyj tilpo p. 
Smetonos ir kitų atvaiz
das. Smetonos kairėje sė
di nezaležninkų pryčeris

' X*

Shamokin, Pa. — Šian- di nezaležninkų [ „ 
dien anglių kasyklų apy- M. Valądka. Tai bent kom- 
linkėse gyventojų skąi-binącija! Rap.
čius 
čiais.

. cių

gyventojų skąi- binącija! 
sumažėjo tūkstan-Į 
Stovi visa eilė tuš- 

namų. Gyventojai 
kraustosi į kitus industri-

POPIEŽIUS KALBĖS 
KALĖDŲ NAKTĮ

“BETAS

Gaspadinės ištikro daug triū-( j°Sjniestus^kur^randa ge 
so padėjo, kad skanius valgius1 
pagaminus. Tarnautojos prie! 
stalų savo pareigas gražiausiai i 
atlikinėjo.

Jubiliejus padarė didelį įspū
dį mums iš Amerikos atvyku- 
siems.

Valio Montrealo Šv. Kazimie
ro parapijiečiams! Dalyvis.

Vatikanas, lapkr. 28 — 
Praneša, kad Popiežius Pi-Jresnius darbus. Daug jau-'

ĮĮ nuolių paimta kariuome- jus XII kalbės per radio 
*iaiinėn, o kiti dirba apsigyni- Kalėdų naktį. Jojo kalbą 

mo darbus įvairiose airb- girdės veik visas pasaulis.

žeme. Amerika nevadina 
‘ net silpniausios Centrali- 

Puodas katilą vanoja — n^s ar Pietų Amerikos val- 
abu labu tokiu. Deja, lie- styrės savo žeme, Anglija 

nesisavina svetimų žemių 
. .v ..... ... Europoje, tik Stalinui, Hit-
bolševikiška ir naciška o- leriui ir Mussoliniui sveti- 
jkupacija mažai kuo skiria- rni kraštai yra “savo” 

kraštai.
IV. KNYGŲ APŽVALGA 

PABALTĖS VALSTYBIŲ OKUPACIJA
parašytoj J. tenkino. Birželio mėnesy- 

sveczius, tarp kuriu rado- Hampden Jackson ir Ker- je, 1940 metų jis sulaužė 
si žymios ypatos isz Ame- ry Lee pžvardintoj: “Prob- 
rikos ir Anglijos ir iszke- lems of Modern Europe”,i 
les stiklą vyno, davė tostą išleistoj šiais metais Lon- 
prezidentui Rooseveltui done, skiltyje apie Pabal- 
szitokiu b u du: jtės Valstybes rašoma, kad

“Lai Dievas prigialbsti Pabaltės valstybių užėmi 
jam jo darbuose.” — Taip 
tai pasveikino Stalinas isz 
bedieviszkos Rusijos mu
su prezidentą.

“Buvo tai nepaprasti žo
džiai isztarti per Staliną 
ir nustebino susirinkusius rytas grąsant durtuvu, tad 
kurie nesitikėjo kad užsi- nei Estija, nei Lietuva ne-

vyskupas sakydavo.

“Praeita menesi, tūla 
vakara, Kremline, stovėjo 
Stalinas prie stalo kalbe-! 
damas in susirinkusius -Knygoje

kietėja Bolszevikai mels
tu pagialbos nuo Dievo”.

• v

• v

i 
mas “buvo padarytas Pa- 
baltės Valstybės pakvieti
mų formoje leisti rusų ka
riuomenei įkurti laivyno ir 
oro bazes jų teritorijose 
Tas prašymas buvo pada-

pasižadėjimą, padarytą pe
reitą rudenį, nesikišti į Pa
baltės valstybių vidaus 
reikalus ir pasiuntė rusų 
kariuomenę okupuoti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
sostines. Keletos savaičių 
bėgyje tos trys valstybės 
“paprašė jas įjungti į So
vietų Rusiją”.

1
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(Politiškas Skelbimas)

Buvau
NAMIE

Bėdos. Kažin kas norėjo 
jus pakaukti, bet jūs ne
atsiliepėte. Receiveris 
buvo“off the hook”!
Žinote, ne aktualiai nu
imtas. žmonės retai tą 
padaro, jei bent kas nori 
kitame kambaryje turė
tų extension. Paprastai, 
žmonės skubėdami ne
paiso kaip uždės rece<- 
verj... kartais vienas rc- 
ceiverio galas užkabin
tas, o kitas siekia knygą 
ar kitą kokį daiktą.
Atsimink, jei receiveris 
nebus tinkamai uždėtas, 
jei nebus prisispaudęs, 
telefonas neskambins... 
Ir tuo pačiu laiku kas ir 
kaip bandytų gauti jus 
prie telefono, negalės.
Vienas dalykas yra la
bai svarbu žinoti, kad 
telefono vartotojai gali 
geriau jį prižiūrėti negu 
mes patys.

WEW EISIMO HlEnORE 4 TElESMfM Ct.
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Voters of Ali Wards 
ELECT 

HARVEY 

IRIS
For

Councillor-At-Large 
j Endorsed by the Brotherhood 
of Shoe & Allied Craftsmen, 

i Brockton Centrai Labor U-l 
nion, Federation of Statė, Ci-i 

i ty and Town Employees.
He Has Voted For Ali 
Old Age Assistance 

Legislation 
A True Friend To Labor 
Veteran of World War 

r 1 > ■ ‘0 George Samson,
53 Edgar St.

i

I

PAREMK RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

VISUS NUOŠIRDZIĄI 
KVIEČIA J BALIŲ

_________ -------------------------------------------
Jau skaitėte spaudoje mūsų GRAŽUS JAUNIMO 

korespondentų aprašymus ir, I 
girdėjote per radio, kad L. Vy-' 
čių Centro šokiai įvyks šį šeš-

LEIDINYS

Šiomis dienomis Lietu- 
tadienį lapkr. 29 d., Municipal vos Vyčių Centro Valdyba 
Building svetainėje, So. Bosto- Bostone," šokių proga, iš- 
ne. leido gražų leidinį, kurį

Man, kaip pirmininkui, tenka gaus kiekvienas (a) atė-
į tarti paskutinis žodis apie šį jęs(usi) į šokius šeštadie- 
balių ir, visus kaip senimą, taip nį, lapkričio 29 d., 8 vai.

i ir jaunimą kviesti šiame balių- vakare, Municipal Buil- 
je dalyvauti. Drįstu kviesti, nes ding svetainėje, Broad- 
žinau, kad vyčiai visur ir visuo- way, So. Boston, Mass. 
met susilaukia nuoširdaus pri- Tame leidinyj telpa L. 
tarimo iš skaitlingos lietuvių Vyčių Centro Valdybos 
visuomenės. Todėl ir šį kartą, pirmininko p. Pr. Razva- 
kada šis balius rengiamas nau- dausko turiningas straips- 
dingam tikslui, esu tikras, kad nelis, kunigų, L. Vyčių ap- 
kaip praeity, taip ir dabar vy- skričių ir kuopų, lietuvių 
čių balius bus vienas iš sekmin- biznierių sveikinimai ir 
giausių. į linkėjimai. Taipgi telpa

Jau dabar galiu užtikrinti, L. Vyčių gausus rėmėjų 
1 kad jaunimo bus baliuje iš į- sąrasas.
• vairių tolimų lietuvių kolonijų.’ Pažymėtina, kad tas L. 

ir iš Vyčių leidinys, su maža iš- 
kolonijų jaunimas jmtimi, yra lietuviškas.

Raudanojo Kryžiaus vajus 
jau baigiasi. Dėl tautinio apsi
gynimo ir militarinės karo tar
nybos apie 50% reikėjo padi
dinti ir Raudonojo Kryžiaus 
pastatus, medikamentus ir pa
ruošti asmenis. Per pereitus 12; 
mėnesių visose Jung. Valstybė
se Raudonojo Kryžiaus perso
nalas padidintas 575.000 žmo
nių.

Raudonasis Kryžius turi spar
čiai žengti, kad lygiagrečiai ga
lėtų apimti visą tautinio apsi
gynimo programą.

Pirmosios pagalbos suteiki
mas milžiniškos apsigynimo 
programos metu — yra Raudo
nojo Kryžiaus pirmasis uždavi
nys. Kad tinkamai šį uždavinį 
atlikus, kad pirmąją pagelbą ir 
medikamentais visus punktus Todėl southbostoniečiai 
Raudonojo Kryžiaus aprūpinus artimųjų 
— reikalinga visuotina vieša skaitlingai susirinkite ir už- Lietuvių kalba jame UŽi- 
parama. Į megskite pažintis su tolimais, ma pirmą vietą. Tai tikrai

Kiekvienas Amerikos gyven- bet labai draugiškais New Yor- pagirtinas L. Vyčių Cent- 
tojas, kuris |iki į Raudonojo kiečiais, Hartfordiečiais įr ki- ro Valdybos Bostone dar

iais. Senesnieji irgi galės links-' 
mai laiką praleisti 
jaunimo tarpe ir 
muzikos ritine.

Komisija, pilnai 
visus atsilankiusius gražiai pri
būti su įvairiais pamargimmais. 
Be to. kiekvienas atsilankęs tu
rės progos laimėti S30.00 su į- 
žangos bilietu.

Taipgi komisija pranešė, kadį 
galima bus ir pavalgyti ir pasi
vaišinti skaniais gėrimais.

Tad dar kartą visus kviečiu 
ir reiškiu vilties, kad visi daly
vausite Vyčių baliuje.

Iki malonaus pasimatymo šeš
tadienį.

Pranas Razvadaųčka*, 
Vyčių Centro Pirm.

Grąžinimo diviziją, kur 
jam užtikrino, kad jeigu : 
jis surinktų nors penktą 
dalį tų popierinių pinigų, 
tai Jung. Valstybių iždas 
jam išmokės tuos $32.00.

Albers rado keletą šmo
telių tų popierinių pinigų, 
kurie buvo dvi po $10 ir 
viena $2, ir, sudėstęs juos, 
sudarė vieną penktą dalį, 
kaip buvo reikalauta.

Taigi dabar džiaugiasi, 
kad gaus iš Jung. Valsty
bių iždo naujus $32.00. i—

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį. 1

Prof. K. Pakštas.

“Pabaltės tautos, kurios 
du dešimtmečiu priklausė 
prie taikingiausių ir la
biausiai pasitenkinusių 
tautų Europoje, turėjo 
brangiai užmokėti už pasi-

išdrįso atsakyti. Didžiau
sioji iš tų valstybių turėjo 
arti trijų milijonų gyven
tojų ir neturėjo jokių gy- tikėjimą Britais ir Tautų 
nimosi sienų...

“Stalinas tuomi nepasi-

Užsisakykite Toniko Pas Mus 8

Pristatom geriausj toniką Pikni-| 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir | 

visokiems Parengimams. |
Kainos prieinamos. |

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

GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R 5

Sąjungos neutralumo dok
trina”.

Prieš Žiemos Sezoną

Kryžiaus šią reikšmingą veiklą, 1 
lai skubiai paremia šį darbą ir 
prisirašo į Raudonojo Kryžiaus 
narių eiles.

Raudonasis Kryžius laike pe
reitų metų padidino savo veik
lą net 6,844 pirmosios pagalbos! 
punktais. Automobilių nelaimės: 
praeitais metais, yra išdava net 
34,500 netekimo gyvybių. Ar 
visa tai nereikalauja Raudono
jo Kryžiaus pagalbos.

Kiekviename atsitikime ir 
kiekvienoje vietoje pagalba 
Raudonojo Kryžiaus yra prie
žastimi, kodėl Raudonasis Kry
žius reikalauna tavo pagalbos.

Vajus jau baigiasi, todėl įsi-, 
rašyk šiandien Raudonojo Kry
žiaus nariu.

lietuviško 
lietuviškos

prisiruošus

bas.
Lai gyvuoja L. Vyčiai!

ŠUO SUĖDĖ $32.00

Bernardas Koraitis

IŠPARDAVIMAS
<

4

Dedbam, Mass. — Šio
mis dienomis William E. 
Albers, gyv. Walnut Place,! 
E. Dedham, Dedham mies- I 

•to svetainės prižiūrėtojas, 
■ parsinešė savo algą $32.00. 
Tuos pinigus pagavo Al- 
bers’o šuo ir suėdė. Pavy
ko iš šunies atimti tik ma
žus šmotelius. Albers’o 
šeima buvo labai nusimi
nus, kad neteko savaitinės 
algos, .kuri labai reikalin
ga pragyvenimui.

AŲ^rs kreipei į Pinigų

Prieš ateisiant žiemai, kad davus 
progos moterims ir merginoms pigiai ir 
geromis sąlygomis 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 J 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.

O K. 11J3 '

WASHINGTON STREČT

’ BOSTOfMflASS, 5s.ru
w. c

5s.ru
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New Year, Good Friday, Memooial Day, Independėnce Day. 
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•AINT JOBEPH'S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
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Spaudos Biuletenis
Nr. 6 —Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato,

New York, N. Y., 1941 m. lapkr. 10 d.

I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA 
OSTLANDO PROVINCIJA

Bostono laikraštis “The dantiškumu paimtas i

I

vo-

ko rašoma:
“Suomiai, kaip jau žino

ma, išdrįso pasipriešinti 
agresoriui.

“Kitos trys mažos šalys, 
beviltiškai silpnos atsilai- 

įkyti prieš milijonus me
chanizuotos kariuomenės 
Raudonosios Armijos”, lei
do Sovietų Rusijai įsteigti 

(“apsaugos” įgulas savo te
ritorijoje, su rusų pažadu, 
kad jų laisvės, jų instituci
jos ir jų kultūra nebus 
trukdoma.

“Labai trumpu laiku po

prenumeratos kaina Christian Science Moni-kiečių rankas, o ūkininkai i 
v^TSrt Urtėje“■metanis U'o5;tor” spalių 25 dienos nu-paversti tiesiog į vergus.1 
Ui^eny metama ... ------- >5.00 m e ry j e įdėjo Edmund Ste- Tie, kurie vokiečiu šarvuo-

;vens ilgą straipsnj su ze- toms divizijoms vejant 
mėlapiu apie Baltijos vals- Raudonąją Armiją iš Bal- 
tybes, kuriame nurodoma, tijos valstybių tikėjosi šio- 
kad vėliausi nacių politi- kių tokių laisvių greitai to> Estija, Latvija ir Lieti
niai žemėlapiai vaizduoją nusivylė. y—.... :*--"
Lietuvą, Latviją, Estiją ir rusi Lietuvos vyriausybė užpultos ir negailestinga,!

buvo ignoruota, o Hitleris žmogžudiška priverstinos 
net į tos vyriausybės tele- bolševizacijos 
gramą neatsakęs. Į-

Straipsnis užbaigiamas: mylinčioms ir aukštos k ui

0ARBININKA8
MB Wwt Broadway, South Boston. M

Telephone SOUth Boston 2680

Nedorybė Pati Save Naikina Naujai susitvė- vo bUVo apgavingai rusų

i Baltarusiją sudarančią vi- 
Susirūpinęs medžiaginiu ir doroviniu žmonijos siškai naują vokiečių pro- 

sunaikinimu, šv. Tėvas skaudžiai nusiskundė aplan- vinciją, 
kiusiems jį Amerikos katalikams, kad, girdi, jūsų 
stiprioj ir ištvermingoj dvasioj aš daugiausia turiu e^anti Rygoje, šita provin-

Ostland, kurios
centralinė administracija

programa
buvo įsteigta šitoms laisvę-

“Pagal ‘Naująją Santvar-tQros tautoms”, 
ką’ lietuviams, latviams ir 
estams matomai bus duo-

pasitikėjimo. Popiežius tai sakydamas turėjo mintyje net ir sav? valiutą,
paūiu-tusa;- kaip LIETUVIU VALDŽIOJ 

kas launingesmą Amerikos katalikų paaeų. Kol kas ta j. vokiečių spaustuvių. 
taip, musų padėtis, palyginti, normali, bet kaip ilgam?! Vokiečių kareiviai esą ap- 
Juodi debesiai ir ant mūsų padangės renkasi ir, t u-( rūpinti stambiomis i
rint omenėje klaikų Europos vaizdą, jau vienas tų ne- momis šitų popieriukų, ku-'nų rasės7, 
a • • •••• « w w • * « • « • w

ODESA YRA BUVUS

“New York Times” š. m.ir kitų nukariautų kraštų
• žmonėms, būtent, ekono-j spalių mėn. 17 d. rašyda- 

su-minių vergų vokiečių ‘po-mas apie Odesą, ryšium su 
________ , r-r-_____ Čia, kaip ir paš to miesto puolimu, pami- 

laimių prisiminimas drumščia mūsų ramybę ir kiša rįuos vietiniai gyventojai, kitus, šita politika sužadi- nėjo miesto istoriją. Joje, 
mintin visiems rūpimą klausimą: kas bus toliau? Ta- ūkininkai, krautuvininkai no gilų antagonizmą. Žmo- tarp kita, pasakyta, kad O- 
čiau tam juodam vaizde netrūksta ir vilties, kad be- yra priversti priimti kaipo nės, kurie vos tik prieš ke- desa kurį laiką buvo lietu- 
dievybės siaubas sumažės ir gerokai nusikamuos. į teisėtą mokėjimo priemo-lis mėnesius buvo pasiruo- vių valdomas miestas.

Iš tiesų, mūsų akyse dabar vaidinama baisinga, nę, nors jų vertės bazė tė- šę sveikinti nacius kaip iš- Šia proga pastebėtina, 
bet sykiu ir įdomi drama: bedievybė susikirto su bedie- ra tik nacių brutališku- vaduotojus, dabar supran- kad Algirdas Odesą paėmė 
vybe ir viena kitai siekia suteikti mirtiną smūgį. Hitle- mas- Šita valiutos apga- ta tapę biauriausios tirani- iš totorių 1^96 metais^ ir 
ris kilo prieš Staliną — bedieviškas nacizmas triuški
na dar bedieviškesnį komunizmą. Nedorybė smaugia 
nedorybę. Čia glūdi religijos ir demokratijos viltis. Čia 
susikoncentravo visų mažų tautų siekimai ir lūkes
čiai. Rodos pati Apveizda ateina mums į pagalbą. 
“Kiekviena karalystė, savy padalyta, sugrius”. Hitle- j” Toliau autorius 
rio ir Stalino ideologija tik vienu atžvilgiu yra tapa- visas ekonominis gy- prie tų, kurie jam prieši- 
tinga: abudu bedieviai... Kitais atžvilgiais juodu griež- venimas su didžiausiu pe- naši”, 
tai skiriasi: ir tautybės ypatumais, ir pasaulėžiūra, ir 
kultūra, ir valstybine santvarka. Diktatorystės pa
geidavimas tas pats, bet čia įsikiša asmeninė puikybė: 
viens kito greta savęs nepakenčia. Ir pavydas priside
da. Tam ir pavydas, kad kito garbės nepakęstų, o tik 
save į padanges keltų, žodžiu, kiekviena nedorybė turi 
savyje neigiamų pradų, kurie ją automačiai naikina. 
Ir laikas. Abu diktatoriai užtektinai žalos žmonijai 
pridirbo. Tegu dabar kits kitą kamuoja.

Negalima nepastebėti, kaip keistai į diktatorių 
dvikovą žiūri abi demokratijos. Viena kimba į Staliną Bulletin” iš neseniai Šve-!dytų ir išdeportuotų sąra- 
kaip skęstantysis į skustuvą, kita — kaip čia išsireiš- 
kus? — kažkokiu naujokišku uolumu sielojasi gerai 
pasirodyt. Gal įbauginta kažkokiu niekam nesupran
tamu baubu (Hitleris pulsiąs Aliaską!), gal tiesiog ne 
tai nejučiomis, ne tai nenoromis įkinkyta į svetimą 
vežimą. Bet gi gilumoj širdies abi pageidauja, kad dik
tatoriai kits kitą pasipiautų. Kol kas gelbsti silpnesnį- 
jį. Bet jei silpnesnysis tiek įsigalėtų, kad imtų stiprės- mainystė, bet diplomatijoj to žodžio nėra. Tai vadina- 
nįjį pliekti ,tai dvi talkininkės tuojau frontą pakeistų, ma priemone išlaikyti politinę valstybių pusiausvyrą. 
Mums paprastiems mirtininkams tai atrodo lyg veid-l K.

vystė tesanti vienas daly- jos įrankių. Jeigu Hitleris jie tą miestą atkariavo tik 
kelis sunkiuose mokės- būtų pavartojęs kitus me- 16-tam šimtmetyje, 
čiuose, kuriuos Baltijos todus, jis būtų galėjęs įgy- 
žmonės turi mokėti už abe- ti pilną jų paramą, šian- 
jotiną privilegiją gyventi dien jis yra praradęs tą 
ant invazijos tako. progą amžinai ir pridėjęs

_____________ i sumini, kelis naujus tūkstančius

v •

Ispanų kalba šioje šalyje įgauna didelio populia
rumo ir eina vietoj prancūzų kalbos, kaipo antroji 
Jung. Valstybių kalba. Tą kryptį padarė karo veiksmai 
Europoje. Kadangi vokiečiai užvaldė Europą ir siekia 
netiesioginiai pagauti biznį ir Pietinėje Amerikoje, 
kur visa dauguma valstybių kalba ispaniškai, todėl ir 
šiai šaliai rūpi, kad jos piliečiai, ypač prekybininkai su
sipažintų su kaimynine Pietų Amerika, o tam visų pir
ma reikalinga žinoti vartojamoji kalba. Taigi čia ir pa
rodoma viena iš daugelio ispanų kalbos mokymo kla
sių, kurių yra kiekviename didesniame šios šalies mies
te.

BOLŠEVIKAI PARUO
ŠĖ KELIĄ NACIAMS 

LIETUVOJE
“The Tablet” lapkričio 

mėn. 1 dienos numeryje 
tilpo ilgas straipsnis apie 
Lietuvą užvardintas: — 
“Lithuania Prepared for 
Nazi Rule by Soviets”. Ja
me ištisai patiekiamas tek- 

Tokia antrašte Hearsto į raščiai baisius persekioji- gtag Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pareiškimo, pa
siųsto Valstybės Sekreto
riui p. Cordell Hull.

KO VERTI STALINO 
PAKTAI SU BRITAIS?
Eugene Lyons, š. m. lap

kričio mėnesio “The Ame- 
rican Mercury” straipsny
je užvardintam: ‘The Statė 
of the Union’ tarp kita ra
šo: “Jo (Stalino) paktai su 
britais verti nei daugiau 
nei mažiau kaip ilga eilė 
sovietų draugiškumo ir 
nepuolimo paktų su Lenki
ja, Suomija ir Pabaltės 
valstybėmis”.

i KAIP SOVIETŲ RUSIJA SIEKE SUNAIKINTI 
BALTIJOS VALSTYBĖSE PASKUTINĘ 

TIKĖJIMO ŽYMĘ

II. LENKŲ. RUSŲ. UKRAINIEČIŲ. ŽYDŲ 
IR KITŲ SPAUDA

RUSŲ REVOLIUCIONIERIAI SOCIALISTAI 
UŽ NEDALOMĄ RUSIJĄ

Ryšium su Černovo-Pus- 
tos pastangomis sukurti 
“Laisvų Tautų Sąjungą” 
Rusų Soc. Revoliucionierių 
partijos New Yorko grupė 
spalių 30 d. išnešė sekantį 
nutarimą:

“1) Soc. Rev. Partija nuo 
įsikūrimo pradžios buvo už 
federatyvinį principą. Ru
sų valstybės tvėrime, ši 
partijos pažiūra buvo pri
imta ir 1

• v

dienraštis New Yorkeimo, deportacijos ir masi- 
“Journal American” sek-jnių žudynių aprašymus 
madienio numeryje, lap-’ jau yra davę ankščiau, o 
kričio 2 dieną, įdėjo straip-; tuo tarpu paminėjo, kad 
snį, kuriam medžiaga imta Generalinis Konsulas New 
iš “Latvian Information Yorke turįs nepilną nužu-

dijoje išėjusios knygos šą, kuriame iš 24 areštuo- 
“The Truth Abouth Esto-!tų kunigų 21 buvęs nužu- 
nia, Latvia and Lithua-: dytas. Visas straipsnis pa- 
nia”, iš suomių ir švedų švęstas pavaizdavimui, 
šaltinių. Tame straipsnyje'kaip bolševikai naikina re- 
pažymėta, kad kiek tai lie- ligi ją okupuotose šalyse, 
čia Lietuvą, Hearsto laik- Tame straipsnyje tarp kit- v •

kratine Federatyvine 
Respublika, jungianti ne
nutraukiamais ryšiais 
tautas ir kraštus (ob- 
last, teritorijos viene
tus), kurios nustatytose 
federalinės konstitucijos 
ribose bus suverenės;

“2) Priimant dėmesin, 
kad savo dabartinėj inva
zijoj į Rusiją Vokietijos 
nacizmas mėgina atsiremti 

’ Rusų Steigiamo j•separatistinius elementus 
Susirinkimo (vserosijsko- 
je Učreditelnoje Sobrani- 
je) ir tapo įstatymu, kuris 
paskelbtas taip:
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mo tikslais, — mes skaito
me bet kokį veikimą, gelb- 
stantį šioms vokiečių sus
kaldymo pastangoms ken- 

Rusų Valstybę suda- ksmingu ne tik įeinan- 
rančių tautų vardu, vi- čioms į Sov. Rusiją tau
sos Rusijos Steigiamas toms, bet ir tarptautinės 
Susirinkimas nutaria: demokratijos interesams, 
Rusijos Valstybė skel- o tai reiškia ir visai žmoni- 
biama Rusijos Demo- jai( ?)”.
III. BOLŠEVIKŲ SPAUDA ANGLŲ KALBOJE

PUODAS KATILĄ VANOJA
I Tame straipsnyje patiekia
ma ištrauka iš Maskvos 
leidžiamo oficiozo “Izves- 
tija”. Jame rašoma, kad 

j Lietuvoje esą padalinta a- 
Tęsinys 2-ame pusi.

Komunistų laikraštis A- 
merikoje “The Daily Wor- 
ker” spalių mėn. 4 d. patal
pino straipsnį užvardintą: 
“Lithuanians Avenging 
Cruelty of Nazi Armies”.

ASMENINĖ LAISVĖ
II DALIS

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Afkočius
e

Trečiasis Žodis - Geidulystė
"Moteriške, štai tavo sūnus...

mštai tavo motina".
Trečiasis žodis nuo kryžiaus buvo ištar

tas, kad atlyginus geidulystės nuodėmę. Gei- 
dulyste, kurią randame nepaprastame kūno 
malonumų pamėgime. Čia žodis “nepapras
tas” yra svarbus, nes Visagalis Dievas pats 
sujungė malonumą su kūnu. Jis sujungė sko
nį su valgymu, kad mes kartais būdami ne- 
atydūs savo gyvybę palaikytume save pamai- 
tydami; Jis įdiegė malonumą moterystės luo
mui, kad vyras ir jo žmona būtų aktyvūs jų 
socialinėje padėtyje, auginant vaikus Dievo 
Karalystei. Malonumas tampa nuodėmingas, 
kuomet mes vartojame ne kaipo priemonę, 
bet kaipo patį mūsų galutinį tikslą. Valgyti 
tik dėl valgymo yra nuodėmė, nes valgyti y-

ra tiktai priemonė — per kurią palaikome 
savo gyvybę ir sveikatą. Geidulystė taipogi 
yra savymeilė arba iškreipta meilė, nes ne
kreipiame dėmesio į kito gerovę, tik į savo 
malonumus. Ji taipgi pažemina kitą dėl savo 
malonumo. Neigiant kitų savybes, vistiek ji 
bando atkreipti kitų asmenų dėmesį į mus, o 
ne kad mes kreiptume savąjį kitiems.

Mes šiandien gyvename epokoje, kurią 
galime gerai pavadinti gyvuliškumo perio
du. Kai palinkimai prie dvasinių dalykų ma
žėja, tuomet kūno pamėgimai didėja. Taip ir 
pradedame gyventi ne dėl Dievo ,bet tik dėl 
savęs, nes: “Ne vienas negali tarnauti dviem 
valdovam: nes arba vieno nekęs ir mylės ki
tą, arba vieno laikysis ir niekins kitą”. Ypa
tingai šio gyvuliškojo amžiaus palinkimas 
yra sulyginti amžiną moterystę su kūno pa
mėgimu ir jo patenkinimu, tuo būdu, kada 
patenkinimas pasibaigia tuomet ir moterys
tės ryšiai turi automatiškai baigtis. Ameri
koje, kaipo pavyzdys, iš keturių vedybų yra 
vienas persiskyrimas (divorsas) — įrody
mas, kiek mes esame nustoję būti krikščio
niška šalis ir kaip mes esame užmiršę mūsų 
Viešpaties žodžius: “Taigi, ką Dievas sujun
gė, žmogus teneperskiria”. Apgailėtinas da
lykas, kad su didėjančiu nuodėmių skaičiumi 
mažėja blogoji nuodėmė apie tas nuodėmes. 
Žmonės daugiau nusikalsta, bet mažiau apie 
tai pamąsto. Lyg ligoniai, kurie yra mirties 
patale, neturi jokio noro jaustis geriau. Nu- 

— sikaltėliai atsitolina^-kurie net neturi jokio

ilgesio tapti išganytais. Praradę savo akis, 
jie ilgiau nebenori matyti; ir vienas malonu
mas, kuris jiems pasilieka, yra pamėgdžioti 
kitus ir pajuokti tuos, kurie gali matyti. Vi
suomet bus nusikaltėlis asmuo, kuris sakys, 
kad skaistybė yra negalima. Mes teisiame 
kitus imdami save kaipo pavyzdį, ir mes 
jiems prikaišiojame ydas, kurių mes patys 
atsisakome atsižadėti.

Koks atlyginimas turėjo būti padarytas 
už geidulystės nuodėmę, kuri senojo testa
mento laikais buvo taip išsiskleidus ir biauri, 
mes galime įsivaizduoti iš to — jog Dievas 
būtų nesunaikinęs Sodomos ir Gommoros 
miestų, jeigu tik dešimt gerų žmonių būtų 
buvę galima surasti. Mūsų Viešpats pradėjo 
atlyginimą nuo pirmutinio įsikūnijimo mo
mento, kada Jis pasirinko gimti iš nekaltos 
mergelės. Kodėl Jis tai pasirinko, gal kad 
peržengus gamtos įstatus? Atsakymas leng
vas. Gimtoji nuodėmė yra neišvengiama 
kiekvienam žmogui, išskiriant Panelę Šven
čiausią, nuo Adomo iki šiai dienai. Prailgini
mas šios dėmės žmogaus prigimtyje tęsiasi 
per kūnišką veiksmą, kuriame vyras yra ak
tyvus veikėjas, kaipo žmonijos galva. Kiek
vieną kartą kai gimsta kūdikis, per susijun
gimą vyro ir moters, yra skleidimas gimto
sios nuodėmės.

Problema, kuri ištiko Antrąjį Švenčiau
sios Trejybės Asmenį: kaip tapti žmogumi 
tuo pačiu laiku ne nuodėmingu, t. y. netapti

asmenimi, kuris yra pradėtas nuodėmėje, 
kuriai visa žmonija yra paskirta. Kaip tapti 
žmogum be gimtosios nuodėmės? Jis turėjo 
būti tikras žmogus, kad galėtų kentėti už 
žmogų, bet Jis negalėjo būti nuodėmės su
teptas žmogus, jeigu Jis turėjo išpirkti žmo
gų iš nuodėmių. Kaip Jis galėtų būti žmogu
mi ir dar be nuodėmės? Jis yra žmogus gims
tantis iš moteriškės; Jis gali būti žmogus, 
be gimtosios nuodėmės, atmetant vyrą kai
po aktyvų dalyvį — kitais žodžiais gimti iš 
nekaltos mergelės. Taigi, kai angelas Ga
brielius apsireiškė Marijai ir jai pasakė, kad 
ji pagimdys Sūnų, kurio vardas bus Jėzus, ji 
atsakė: “Kaip tai įvyks, kadangi aš nepažįs
tu vyro?” Ji turėjo nekaltybės įžadus ir ža
dėjo juos laikyti. Angelas atsakė, kad įsikū
nijimas Dievo Sūnaus įvyks be vyro, per 
Šventosios Dvasios galybę, kuri ją saugos. 
Užtikrinta, kad ji liksis nekalta, ji sutiko 
tapti Įsikūnijančio Dievo motina: “Tebūnie, 
man taip, kaip tu pasakei”. Čia ir prasidėjo 
atlyginimas kūno nuodėmių, nuo pirmo mo
mento įsikūnijimo Švenčiausioje Panelėje. 
Tą pačią meilę, kurią ypatingai Jis parodė 
skaistybei savo gimimu, Jis pakartojo pir
mame pamoksle: “Palaiminti nesuteptosios 
širdies, nes jie matys Dievą”. Vėliau Jis pa
kvietė rašto žinovus ir fariziejus, kurie no
rėjo suteršti Jo gerą vardą, surasti bent ką 
nedoraus Jo gyvenime: Kas iš jūsų įrodys 
nuodėmę manyje?

pJus Daugiau) --



žmonių.

Jtašns Vartf Pvaplja

ŠV. CECILIJOS ŠVENTĖ 
(Aušros Vartų Parapijoj)

R. Lukošiūnienė,

Penktadienis, Lapkričio 28, ’41

, sugiedojo Dubois “Ecce
i AngebcuS". Giesmė “Sveika
• Marija” taip jausminga i ir
i “schūbertiškai” buvo pagiedo

siu metų, lapkričio 23 d., Auš- ta, kad susijaudinimo ašaros 
ros Vartų parapijos choras riedėjo parapijiečių veiduose. O 
šventė savo patronės Šv. Cecili- nuoširdžiai išpildytą antra 
jos šventę. 8 vai. ryte, per spe- giesmė suvirpino širdis ir sy-į 
ciahas mišias, kurias laikė kun. kiu su maldomis mus kėlė prie 
vikaras Jutkevičius, 
iškilmingai, su gėlėm pasipuo
šę, “in corpore” priėjo prie šv. 
Komunijos, o jaunesnių choras

choristai Aukščiausio.

BENORI PUSRYČIAI
Po tokių gražių bažnytinių

jiems giedojo ir gražų pritaiky-' apeigų, pamokslo ir giedojimo 
tą pamokslą pasakė kun. vika- choristai ir svečiai vyko į Co- 
ras. j rondo viešbutį pusryčiams. Gar-

Dain. Marijona Čižauskienė bės svečiai buvo kun. klebonas 
nepaprastai gražiai sugiedojo Vasys, kun. Jutkevičius, ponia 
Schuberto “Avė Maria”, o pas- Ona Pakštienė ir abu muzikai 
kui bendrai su muziku Čižausku i Čižauskai.

f Po choro pirmininko p. Vie- 
raičio pasveikinimo buvo vieš
nios Onos Pakštienės kalba ir 

■po to sekė daug trumpesnių 
kalbelių. Prelegentė specialiai 
kalbėjo apie lietuvių kalbos, 
dainų įtaką į pasaulinius moks
lininkus, poetus ir kompozito
rius. Choristams buvo pasėta 
naujų netikėtų minčių.

Buvo vėliau atatinkamai pa-

Politiškas Skelbimas

i

I I

i

i

gerbtas klebonas kun. Vasys, | buotis prie choro, bet vis vien 
kaipo muzikos patronas ir mė- palaiko ryšius su choru. Pirm, 
gėjas, o kun. vikaras Jutkevi- p. Vieraitis tinkamai vedė pro- 

. čius (čia augęs) gavo pagyri- gramą visiems padėkojo ir iš- 
anramą už jo lietuvišką kalbą ir 

muzikos pamylėjimą.
Muzikai Čižauskai susilaukė 

prisiminimų iš praeities dar
buotės ir komplimentų už da
bartį. Prieš kokius su virš 20 
metų p. Čižauskai Worcestery 
labai sėkmingai darbavosi prie 
Šv. Kazimiero parapijos chorų, 
turėjo muzikos studiją, pastatė 
ir režisavo gražiems vaidini
mams, ypač atmintini, kaip 
Sasnausko kantata “Broliai” ir 
tt. žodžiu, sakant padarė gilią 
muzikos įtaką į tų laikų aplin
kumą ir jaunime, paskatino] 
prie muzikos ir lietuvybės. Bu
vę jų mokiniai ir dabar prisi- j, i. • _,l sėkmingą darbuotę,mena senus laikus. Dabar ir vėl,
Worcestery darbuojasi p. Či-> Per ištisus metus begiedoda- 
žaugkai ir kaipo muzikai yra imas choras ir vargo ir blogo o- 
aukštai vertinami ir gerbiami. < ro patiria, 
Maždaug šiais žodžiais buvo iš-] džiaugsmo suteikia 
kelta jų nuopelnai.

Malonu buvo matyti ir ex- 
choristų pusryčių iškilmėse. 
Nors jie ir aktyviai negali dar-

MAYORAS FRED D. R0WE

IŠRINKITE MAJORĄ 

FRED D. R0WE 
KITAM TERMINUI!

< * •

Brocktono piliečiuose jau yra įsigyvenęs obal- 
sis: “GERAS MAYORAS, GERAM MIESTUI” ir 
“LAIKYKIME Jį PRIE VAIRO”. Ištikrųjų, Mayo
ras Fred D. Rowe valdydamas Brocktono miestą 
yra labai daug nuveikęs ir iškėlęs jį į aukštybes 
Štai keletas faktų:

Jo pastangomis katalikiškų mokyklų vaiku 
čiams yra teikiami karšti užkandžiai dykai. Labai 
nedaug miestų tą turi.

Jo pastangomis ištaisytos gatvės ir šaligat
viai.

Jis atnaujino tris kartus, skirtingus pratęsi
mus 5 centų busais važinėjimus. Tas buvo pada
ryta net 14 linijų. Dabar beveik visame Brocktone 
įvesta 5c busų fares.

Jo pastangomis gauta daug kontraktų kariuo
menei daryti batus.

Padidinta parkinimui vietos, kad suteikus pa
togumą, tiems, kurie atvyksta į miestą ką nors pa
sipirkti.

Jo pastangomis 1941 m. įsteigta nemokama' 
dantų klinika.

Mayoro Fred D. Rowe pastangomis padarytą 
daug ir kitų dalykų, kurių čia negalima ir sutal
pinti. Jo ofiso durys atdaros kiekvienam.

Antanas Bravis, 12 Sawtelle Avė. 
Kazimieras Yakavemis, 240 Field St.

Jutkevičius, A. Jakštienė, kun. 
J. Jančius, M. Kapočienė, A. 
Kudarauskas, J. Kiela, A. Ka- 
šėtienė, A. Kaliunas, P. Kosu- 
Hs, J. Kirmilas, J. Kiškis, 

A. Kriščiūniūtė, K
i'

šaukė kalbėti jaunuolius-es, ku
rie turi sugebėjimą ir muzikoj Kureiša, 
ir bendrai veikime. Iš jų susi- Kazlauskas, K. Kaminskienė, I. 
lauksime gražių žiedų, gabių Kukauskas,

į A Laukaitienė, Angelą Laukai- 
tiėnė, J. Miglinienė, V. Masio- 
nienė, K. Morkūnienė, J. Norei- 

'kienė, O. Neverdauskienė, J. 
Puodžiūnas, I. Pigaga, A. Pra
naitienė, J. Platukis, A. Salase- 

j vičius, J. šriupša. M. Ščiglins- 
kienė, J. Struckus, O. Šuklienė, 
Bennie Struckus, J. Šiugždinis, 

!m. Stelmokienė, A. Sakalas, A. 
i Sinkevičienė, L. Sviklas, T. 
Saurusaitienė, E. Sviklienė, E. 
Šimkienė, P. Stoškienė, J. Stoš
kus, J. Švedas, M. Švedienė, B. 
Tamulevičius, M. Trumpaitienė, 
S. Tamošaitis, J. Vaitkevičienė, 
K. Vaitkevičius, L. Volungis, S. 
Wondolowski, Dr. P. Vaikšno- 
ra, St. Wackell, Antanina Wa- 
ckeH, Kun. J. Vaitekūnas, kun. 
K. A. Vasys, E. Zmitravičienė, 
E. Zakarienė, Kr. Zinkevičienė, 
V. Zinkienė.

Ligi šiol narių įsirašė 83. 
Smulkių aukų surinkta $19.66. 
Tokiu būdu Lietuvai gelbėti su
dėjo $102.66. Tai gražus šios 
kolonijos lietuvių pasirodymas. 
Dabar mūsų parapijoje prasidė
jo Lietuvai Gelbėti Fondo va
jus, kuris baigsis, lapkričio 30 
dieną, 4:00 valandą po pietų 
prakalbomis Aušros Vartų baž
nyčios salėje. Ateikite visi pa
klausyti naujausių žinių iš Lie
tuvos. R.

Rengimo komisija, kuri pa
rodė organizacinių sugebėjimų; 
buvo sekanti: p-lė Jieva Mont- 
vilaitė — muzika ir gėlės; p-lė 
Izabelė Balukoniūtė — rezerva
vimas; p-lė Monika Tomasunas 
— skelbimai (spauda); p-lė O- 
nutė Balukoniūtė — stalų pa-j 
puošimas; ponas Jonas Butke
vičius, — transportacija - per
vežimas. Didelis ačiū priklauso 
šiems jaunuoliams už jų taip

Anglijos Karalienė sudėjo vizitą Generolui De 
Gaulle, Prancūzijos vyriausiam vadui išeivijoje, kuris 
atskirai nuo Prancūzijos naminės valdžios, kariauja 
už Prancūzijos nepriklausomybę.

Kilikauskienė, T.

bet už tai daug 
parapijo- 

nams. Nebereikalo taip meldėsi 
parapija per choro šventę už jų 
ir choro vadų gerovę ir sveika
tą. hh.

Lietuvai Gelbėti Sudėjo $118.16
Lapkričio 9 dieną, bažnytinėje' Kosulienė, R. Grigienė, V. Shea, 

salėje, įvyko Aušros Vartų pa-į K. Bačinskienė, O. Vaitkevičie- 
rapijos metinė vakarienė. Po-;nė, M. Puodžiūnienė, O. Žiedai- 
kylis visais atžvilgiais pasisekė tienė, T. Debeikienė, K. Borisie- 
gerai. Visos vietos buvo pilnai nė, A. Nedzveckienė, M. Gla- 
pripildytos, žmonių dalyvavo vickienė, A. Bobinienė, K. Sta- 
virš 500. Programą vedė patsai kunienė, P.
klebonas kun. K. A. Vasys. Kai- Saurusaitienė, E. Džiaugienė, 
bas pasakė kun. dr. K. Rėklaitis, M. Švedienė, 
Tėvų Marijonų provincijolas, Kirmiiienė, E. Dirsienė. D. Anu- 
kun. J. Vaitekūnas ir adv. Mile- sevičienė, M. Sviklienė, M. Kati- 
ris. Muzikalę programos dalį iš-jnienė, D. Skemiškienė, A. Va- 
pildė vietas vargonininkas p. J.' lentukevičienė, R. Lukošiūnie- 
Čižauskas su savo choro grupe nė, J. Maščinskienė, P. Kuzmic-j

I kienė, Z. Žemaitaitienė. M. Ska- ras ir Ona Vaitkevičiai minėjo 
o. Gudukienė, K. savo 25 metų vedybines sukak- 

Morkūnienė, L. Totilienė, D. tuves. Užsisakė iškilmingas mi- 
Neverdauskienė. O. Leketienė,! šias, visa šeimyna ėjo prie šv. 
M. Račkauskienė, M. Svitojienė. Komunijos ir paskui savo name 
Mrs. Smith, P. Preslauskienė, surengė gausingus pietus. Sve- 
P. Matačinskienė. D. Serafiną- čiai linkėjo jubiliejatams 
vičienė, Baranauskienė. B. Mil- giausių metų, sunešė daug gra- 
ler, A. Kasparienė.

Vyriausios šeimininkės: 
Mažeikienė, J. Karalienė, 
Džiaugienė, M. Keršienė ir 
Nedzveckienė. Stalus prirengė 
ir prižiūrėjo: E. Kraunelienė, 
M. Belenienė, M. Paleckienė, M. 
Struckienė, M. Purienė, V. Vie- P°kyli įsirašė. įsirašė sekantie- 
rartienė ir V. Manasienė. Prie; 
stalų patarnavo: I. Keršiūtė, E.' 
Keršiūtė, B. Sprikaitė, L. Meš- 
kinrūtė, I. Bahukonytė, V. Jur- 
gelionytė. Vaikinai valgius iš
nešiojo: P. Karalius, A. Trum
paitis, P. Jonytis, J. Andruška,

nelių, kurios labai gražiai 1942 m. dėl kp. naudos. Vėliau 
skambėjo. Vietos patarnautojai' nutarta rengti krutamus pa- 
nors ir svetimtaučiai, bet domė- veikslus ir prakalbas vajaus 
josi dainavimu. Geras būrys laike, kad geriau supažindinus 
klūbiečių yra choristės, kurios , visuomenę su katalikiška spau- 
įspūdingai gražiai gieda bažny- da.

i

M. Keršienė, M.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Lapkričio 23 dieną, Kazimie-

čioj per trečias mišias ir šiaip 
parapijos parengimuose. Po dai
nų sekė tautiški šokiai. '

ir p-lė R. Rupkiūtė solistė.
Iš klebono paaiškinimų supra-; marakienė. 

sta, kad tos vakarienės surengi
mas nieko nekainavo, viskas su
aukota, taip kad to vakaro pa
jamos yra grynas pelnas para
pijai. Dovanas gauti smarkiai 
darbavosi Juozas Glavickas, 
Marijona Struckienė ir Monika 
Katinienė, už tai visko buvo pil
na ir nieko netrūko. Lietuviai 
ūkininkai daržovėmis prisidėjo: 
Antanas Gurgždis ir Antanas 
Giedraitis. Lietuviai biznieriai 
aukojo įvairiais daiktais ir pi- 

jnigais: Antano Dūdos kepykla 
visą duoną, gėrimus Wilben; 
Bottling Co. (savininkai P. Ja-! 
selrūnas ir J. Maščinskas),! 
Worcester Soda Co., National 
Bottling Co.; kitais daiktais ir; 
pinigais aukojo Adomas Kuda
rauskas, J. Glavickas, J. Struc
kus, Benny Struckus, J. Pūras, A. Gudukas, G. Trumpaitis ir A. 
V. Mftrikas, A. Savickas, Zales
kis Meat Market, J. Dvareckas.
Bučinskas Market, Ignas Piga- aukas, pastangas, priklauso vi
gą, J. Kaškonas, Kinders Bake- 
fy, Tagman’s Bakery, Jonas ir 
Vincentas Kiela, M. Čivinskas, 
Petras Karalius, Tillie ir Juo
zas Karalius, Julė Karalienė, 
Juozas Dirsa, Rožė Simanonie- 
nė, Miesto mayoras W. Bennett, 
J. Buda, A. Kundrotas, Backū- 
nas, A. Keršis, J. Stakūnas, V. 
Baranauskas, P. Pranckevičius, 
S. Freeman, Kalinauskas, J.
Šiugždinis. '

Kitų tautų kompanijos ir ats
kiri asmenys aukomis prisidė-, 
jo: Snider Dressed Beef Co., 
Dahl Bros., Mohawk Beef Co.. 
Kotlier and Willard, Armour 
Co., Merchants Produce Co., 
"V^orcester Fruit Co., Wilson 
Co., Franklm St. Produce Co., 
J. Carde, N. Y. Pickle, Geo. 
Boepple Co., Suisse Market, 
Boston Sclf Service, Atlas Mar
ket. Pete Spa., Nelson Stores. 
Parelman’s Bakery, Park Super 
Market, Joseph Kasaliuta, Bro- 
deaur Bros., Wandolowski, Ry- 
liszko, Szlyk.

Mūsų parapijos šeimminkčs 
darbu, pyragais, pinigais žr ki- 

aukosus prisidėjo: E.

il-

T.
E.
A.

žiu dovanų, bet kartu taipgi 
prisiminė ir kenčiančią Lietuvą. 
Kadangi mūsų parapijoje dabar 
eina Lietuvai Gelbėti Fondo va
jus, tad daugelis jau įsirašė į to 
fondo narius, kurie gi dar ne
buvo įsirašę į narius ,tai per šį

Antanas Pinkevičius — $5.00.
1 Po $1.00: Juozas Manson, An
tanina Manson, M. Nedzveckas, 
J. žemaitis, A. Vaitkevičius, 
Vaitkevičius. J. Vaitkūnas, 
Kundrotas, A. Kuzmickas,

Rakauskas.
Už tokį visų vieningą darbą,

siems gili padėka, kurią klebo
nas per vakarienę nuoširdžiai 
pareiškė. Vakarienės įspūdis 
gražus, pasekmės sveikintinos.

K. 
A. 
A. 

Savickas ir auką 50 centų su
teikė M. Čižauskienė.

Viso aukų susidėjo $15.50. 
Tai gražus Lietuvos prisimini
mas ir pp. Vaitkevičių pagerbi
mas. Kad tai visi lietuviai būtų 
taip gražiai susipratę mes Lie
tuvą ant rankų išneštume. Il
giausių metų Kazimierui ir O- 
nai Vaitkevičiams! R.

$v. Kazlffifero Parapija

Katalikų Federacijos 13 sky- 
nusekė tautiškF šokiai, vado- rius turėj° Bean0
vaujant vargonininkui J. K. Ze- ** su “žk^iais lapkr. 9 d., 
maičiui ir jo sesutei O. Peter-j ®
son grojant pianu. «elbKi fOTdo- PuWilros ato'te”

Virš minėtas klubas susirinki-!kė pertrau.
mą turėjo 12 d. lapkr. Apart ki-'kos metu kalbė3o klebon“ kuE- 
tų dalykų gauta pasveikinimas A' Petraitis *>>ie 
h- padėka nuo Seselių Kazimie- reikalus ^tartmiu^ laiku, 
riecių už suteiktą dovaną, $15.,' KALAKUTŲ LAIMĖJIMAS 
Nutarta rengti Kalėdų baliukas Labdarybės Dr-ja turėjo {te
sekantį susirinkimą gruodžio ruožus kalakutų Beano lapkr. 
10 d. ir apsimainymą dovanėlė- 117 bažnytinėje salėje. Fa
nais. Nutarta suteikti Seselėms rengimas buvo labai sėkmingas 
Kalėdų dovanėlę $15.00.

Po susirinkimo buvo Beano 
žaidimas ir užkandžiai, užkan
džius parengė sekančios: O. 
Daučiūnienė, M. Gražulienė, p. 
Glodienė, J. Hamilton ir P. Kuz- 
mickienė.

Labdarybės Dr-ja turėjo pa-

.1

i

I

AUKOS LIETUVAI
Parapijos vakarienės metu 

klebonas kun. K. A. Vasys pa
judino svarbų dalyką, kad čia 
štai mes sočiai valgome ir link
sminamės, o visgi yra mūsų 
brolių lietuvių badaujančių ir
vargą kenčiančių, ir kaip tiktųfCasgrode House. 
dabar jiems savo ranką ištiesti. 
Ragino įsirašyti į Lietuvai Gel
bėti Fondą arba šiaip nors ko
kią auką suteikti. Tuojaus pe
rėjo rinkikai ir į Lietuvai Gel
bėti Fondą užsimokėjo po $1.- 
00 sekantieji:

J. Augustinavičius. J. Alšau- 
skas, A. Akstinienė, S. Aleksan
dravičius, V. Antanavičius, J. 
Balsienė, J. V. Bučinskas, A. 
Bobinient. V. Bieliauskienė. J. 
Borisas, M. Čivinskas, M. Ca- 
vanaugh, J. Česnulevičius, J. 
Dirginčius, E. Dirsiėnč, T. De- 
beikienė, 0. Dusevičienė, J. 
Dvarecleas. A. G&Kmss, J. Gla
vickas. A-. Giedraitis, kun. J.

Šv. Kazimiero parapijos Mo
terų Socialis klubas turėjo savo 
metinį bankietą, lapkričio 5 d., 

Nares daly
vavo skaitlingai. Taip pat daly
vavo garbės svečiai, klebonas 
kun. A. Petraitis, kun. J. Pad- 
vaiskas, ir Vargonininkas J. K. 
Žemaitis. Vieta graži ir jauki 
privatiškam parengimui tinka
ma.

Po skanių valgių, pirm. A. 
Milienė pradėjo programą, pa
sveikindama svečius ir nares 
taip skaitlingai susirinkusias. 
Kalbėjo klebonas kun. A. Pet
raitis, kun. J. Padvaiskas ir 
vargonininkas J. K. Žemaitis. 
Po to, vadovaujant vargoninin
kui J. K. Žemaičiui buvo sudai
nuota bendrai viso būrio kele
tas lietuviškų ir angliškų dai-

visais atžvilgiais. Publikos da- 
; lyvavo skaitlingai; išduota lai
mėjimui 15 kalakutų ir gerokas 
skaičius piniginių dovanų. Vis
kas ėjo sklandžiai, vadovaujant 
pirm. Petrui Miliui. Dr-jai liks 
gražaus pelno.

Virš minėtą D-ja turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą lapkr. 18 
d. Apsvarsčius bėgamuosius 
reikalus .atnaujinta nutarimas 
šiais metais kaip ir seniau su
daryti Kalėdinį fondą dėl sušei- 
pimo suvargusių šeimynų ir 
našlių Kalėdų švenčių proga. 
Nutarta kreiptis prie Dr-jų tuo 
reikalu, kad prisidėti prie šio 
kilnaus darbo. Sudavija.

ti

Blaivininkų 25-tos kps. susi
rinkimas įvyko 14 d. lapkr., po- 
bažnytinės salės kambary. Susi
rinkime dalyvavo klebonas kun. 
A. Petraitis, O. Sidabrienė ir A. 
Zubavičienė. Išduotas raportas 
iš buvusios Blaivininkų seimo. 
Pageidauta, kad kiti delegatai 
atsilankytų į sekantį susirinki
mą ir išduotų raportą. Kalbėta 
apie Blaivininkų šventę Grab
nyčių laike, galutinai aptarti 
palikta sekančiam metiniam su
sirinkimui.

I

“Darbininke” Nr. 89, tūpusio
je mano korespondencijoje apie 
M. Sąjungos 5 kuopos susirin
kimėlį, per klaidą apleista buvo 
ponios M. Ulevičienės ir M. Ur- 
monienės vardai. Labai atsipra
šau. V. K. narė.

LDS 7 KP.
Po vasaros atostogų buvo su-i 

šauktas susirinkimas lapkr. 16; 
d. Narių atsilankė skaitlingai. 
Kadangi pirm. V. Rimša persi
kėlęs kitur darbuotis, todėl vi- 
ce-pirm. p. Augustinavičius ati
darė susirinkimą. Fin. rašt. V. 
Blaveckas paaiškino susirinki
mo tikslą, kurį nariai priėmė. 
Nustatyta tolimesnis veikimas. 
Nutarta surengti Beano parfy , ooo i
su užkandžiais sausio 18 djgo. Boston, Mass.

Piety Amerikoje Kelionės

jspMM
Parašė Kun. J. Paškattskas. 

Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus Siųskite: “Dar- 

=” 366 W. Broadway,

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokią vaisių vyną. Kriy^a turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisruntnira 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

M

ii
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
9. Jaunimo Pareigos

Niekas nemano Vokietijos jaunimui dėti pagalius 
skersai to kelio, kuris turi juos vesti į tikrąjį tautinį 
sugyvenimą, į garbingą laisvės meilę, į nepalaužiamą' 
ištikimybę tėvynei. Tai, prieš ką Mes stojame ir stoti 
privalome, tai tas sąmoningai siekiamas ir planingai 
kurstomas priešingumas, kuris yra daromas tarp ši
tų siekimų ir religinių auklėjimo tikslų. Ir dėl to Mes 
sakome šitam jaunimui: Dainuokite sau laisvės dai
nas, bet dėl jų nepamirškite Dievo vaikų laisvės. Ne
leiskite šitos taurios, niekuo nepakeičiamos laisvės ap
kaustyti nuodėmės bei kūniškų malonumų vergijos 
pančiais. Kas dainuoja ištikimybės dainą žemiškąjai 
tėvynei, neprivalo dėl neištikimybės savo Dievui, savo 
Bažnyčiai, savo amžinąjai tėvynei pasidaryti perbėgė
liu ir išdaviku. Jums daug kalbama apie didvyrišką di
dybę, sąmoningai, bet nepagrįstai darant ją priešingą 
evangeliškam nusižeminimui bei kantrumui. Kodėl 
nutylima jums, kad esama didvyriškumo ir moralinė
je kovoje; kad išlaikyti krikšto dieną įgytą skaistybę 
yra didvyriškas darbas, kuris ir religinėje ir prigim
tinėje srityje turėtų būti tikras savo pelnyto įvertini
mo? Jums kalbama daug apie žmogiškas silpnybes 
Bažnyčios istorijoje. Kodėl nutylima didieji darbai, 
kurie per ištisus amžius ją lydėjo jos kelionėje; šven
tieji, kuriuos ji išauklėjo; palaima, kurie iš gyvo tarp 
Bažnyčios ir jūsų tautos ryšio ėjo kultūriniam Vakarų! 
pasauliui? Jums kalbama daug apie sporto mankštą.h 
Saikingai ir tikslingai praktikuojamas kūniškas ryž- < 
tingumas yra gėrybė jaunimui. Bet dabar sportui ski
riamas dėmesys yra dažnai tiek didelis, jog nepaiso
ma nei bendrė kūno ir sielos lavinimo, nei tinkamo šei
mos gyveninio rūpinimo nei įsakymo šventą dieną 
švęsti. Tuo būdu nepaisymas, beveik lygus negerbi
mui ,atima Viešpaties dienai jo šventumą ir susikau
pimą, kurie taip tiko vokiškai tradicijai. Visiškai 
pasitikėdami Mes laukiame iš tikinčiojo katalikų jau
nimo, kad ir sunkiomis valstybinės privalomos organi- j 
zacijos sąlygomis jis realizuos savo teisę krikščionis-! 
kai švęsti sekmadienį, kad dėl kūno lavinimo jis neuž
mirš savo nemirtingos sielos, kad jo nepavergtų pik
tas, bet priešingai, kad jis stengsis geru nugalėti pik
tą, kad jo aukščiausia ir švenčiausia garbė bus laimėti ■ 
nugalėtojo vainiką lenktynėse dėl amžinojo gyvenimo.

1

Į Kunigus Ir Vienuolius
Atskirą aukšto įvertinimo, padrąsinimo ir įspėji 

mo žodį tariame Mes Vokietijos kunigams, kurie vys
kupų vadovybėje sunkiais laikais bei kietomis aplin-Į 
kybėmis turi uždavinį rodyti mokslu bei pavyzdžiu,1 
kasdien pasiaukojimu ir apaštališku kantrumu Kris
taus kaimenei tikrąjį kelią. Nesiliaukite, brangieji Sū
nūs šventųjų paslapčių bendradalyviai, sekę Aukštąjį 
Kunigą Jėzų Kristų Jo artimo meilėje ir rūpestingu
mu. Pasireikškite iš dienos į dieną skaistumu Dievo 
akivaizdoje, nepailsiamai savo auklėdami bei tobulin
dami ir rodydami gailestingumo bei meilės visiems 
jums patikėtiesiems, ypač skaudžiamiesiems, silpnie
siems ir svyruojantiems. Būkite vadai ištikimiems, 
atrama suklumpantiems, mokytojai abejojantiems pa
guoda liūstantiems, nesavanaudžiai pagalbininkai ir 
patarėjai visiems. Bandymai ir kančios, kurias jūsų 
tauta išgyveno pokariniais laikais, nepraėjo nepalik- 

i

dami jos sieloje jokių pėdsakų. Jie pagimdė santykiuo- sau už moterį p-lę Evelyną Cor- pereitos savaitės tai buvo neti- 
se įtempimą ir paliko kartumą, kurie tik iš palengvo 
tegali išnykti, kuriuos tikrai nugalėti galės tik nesa- 
vanaudi ir veikli meilė.

• v

Artimo Meilė
Šitos meiles, to būtino apaštalui ginklo, o ypač 

šiais neramiais bei neapykantos draskomais dabarties 
laikais, Mes prašome jums iš Viešpaties kuo gausin-1 
giausiai. šita apaštališka meilė padės jums, jei ne pa
miršti, tai bent atleisti daug nepelnytų kartumų, ku
rie šiandien jūsų kunigiškame ir ganytojiškame dar-; 
be pasitaiko dažniau, kaip kada nors pirmiau. Šitokia'mįų jaugiau negu 300 svečių buvo suteiktas mūsų bažnyčioje 
suprantanti ir gailestinga meilė klystantiems, net ir dalyvauja vestuvių puotoje pa-paskutinis patarnavimas. Mišių 

Įrapijos svetainėje, kur rūpės- celebrantas savo pamoksle pa
tingai viską prižiūri brolis Va- brėžė, kad Prano netikėta mir- 
lerijonas ir sesute Marcelė. Ne'tis tai yra tik konkretiškas iš- 
vienam dalyviui šios vestuvės sipildymas Kristaus persergė- 
priminė evangelijos vestuves jimo: “Budėkite ir melskitės, 
Kanos Galiliejoje, kur Išgany- nes nežinote nei dienos nei va
to jas padarė pirmą savo ste- landos, kuomet Žmogaus Sūnus

suprantanti ir gailestinga meilė klystantiems, 
šmeižiantiems, bet gi nesako ir neturi sakyti, kad jūt>, 
kuriuo nors būdu atsisakote skelbti, vykdyti, drąsiai 
ginti tiesą ir nuoširdžiai ją taikyti jus apsupančiai tik-' 
rovei. Pirmoji ir savaime suprantamiausia kunigo do
vana savo aplinkumai — tai tarnavimas tiesai ir, bū
tent, visiškai tiesai, demaskuojant ir sugriaunant klai
dą, vis tiek kokia forma, kokiais rūbais, kaip nudažy
ta ji besirodytų. Nuo to atsisakyti būtų ne tik Dievo ir 
jūsų švento pašaukimo išdavimas, tai būtų ir nusidė
jimas prieš tikrą jūsų tautos bei tėvynės gerovę. Vi
siems tiems, kurie dėl savo ganytojiškų pareigų pildy
mo turėjo ir tebeturi pakelti kančias ir persekiojimą, 
siunčiame — kai kuriems net į kalėjimų celes bei kon
centracijos stovyklą — krikščionybės Tėvo padėką ir 
atfkštą įteftffitaią.
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Tūla MacRobert iš Dounside, Anglijoj, netekusi 
trijų savo sūnų britų susikirtimuose su naciais, ji už
sidegusi didesniu atsimokėjimu Hitleriui, nupirko bri
tams už $100,000 bomberį. Vaizde matoma dedikacija 
naujo bomberio.

ILGIAUSIŲ METŲ, JUOZAI! būklą. Juozas Strazdauskas tai
Gal ne viena šeima lietuvių yra tikras sūm» Šv. Alfonso 

tarpe Baltimorėje nėra taip pla- parapijos. Šv. Alfonso bažny
čiai žinoma, kaip Strazdauskų. čioje jis buvo krikštytas, prie-. 
Trys broliai ir dvi sesutės, visi mė pirmąją Šv. Komuniją, lan- 
pavyzdingi katalikai, lietuviai, kė parapijinę mokyklą ir savoj 
ir šv. Alfonso parapijos žymūs bažnyčioje priėmė moterystės 
veikėjai. Valerijonas ir Anta- sakramentą. Juozo žmona ir bū
nąs jau virš 10 metų kaip vai- vo šv. Alfonso bažnyčioje krikš- 
ruoja Švč. Vardo vyrų draugi- tyta ir priėmė pirmąją šv. Ko
ją. Pirmutinis užima pirminin- muniją. Naujojo gyvenimo pra- 
ko, o antrasis raštininko vietas, džia buvo tikrai puiki. Lieka 
Sesutės Marcelė ir Stasė yra tik naujai porelei palinkėti il- 
šulai parapijos sodaliečių kuo- giausių metų ir daug Dievo ma- 
pos. Juozas, jauniausias asmuo lonių. Lai gerasis Dievas laimi- 
tos puikios šeimos. Tik du me- na abudu, suteikia jiems gerą 
tai kai mirė Strazdauskų dievo- sveikatą ir duoda jiems subruk - 
baimingoji mamytė. Iki kol ji ti trečiosios ir ketvirtosios kar- 
buvo gyva tai ta šeima buvo ta- tos ainių. Ilgiausių metų kaip 
rytum koksai nepajudinamas Juozui taip Evelinai! 
lizdas. Štai visai netikėtai Pa-, 
dėkos Dienoje visi išgirsta, kad 

: Juozelis, visų jauniausias, ima
A. A. PRANAS PAZNEIKA
Vienas iš skaudžiausių įvykių

rie. Šliūbas su mišiomis įvyks- keta mirtis visiems gerai žino
ta mūsų bažnyčioje. Antanas mo jaunuolio Prano Pazneikos. 
brolis ir Stasė sesuo patarnau- Tai buvo ką tik pražydusi gėlė 
ja u žliūdytojus, o kun. dr. Men- pačiam gyvenimo pavasary, 
delis priima jaunavedžių išti- Jaunikaitis 30 metų amžiaus ar 
kimybės įžadus ir atnašauja šv. galėtų pagalvoti, kad sekantį 
mišias už jaunųjų intencijas, sekmadienį jis gulės karste už- 
Bažnyčia pilna žmonių. Visas kastas Holy Redeemer kapinė- 
choras gieda ant vargonų. Ta- se. Nei Prano mamytė, našlė, 

j rytum didžiausi atlaidai. Kaip nei Prano broliai ir seserys ne
lietuviai taip svetimtaučiai ne- gali tikėti, kad Prano nebėra 
gali atsidžiaugti didingumu vi- gyvųjų tarpe, šeštadienio rytą 

i sų apeigų. Po bažnytinių iškil- su trejomis šv. mišiomis Pranui

Klausimai. Apsvarstymui
1. Kokios yra jaunimo pareigos tėvynei?
2. Ar tikroji tėvynės meOė verčia pildyti Dievo įsaky

mus?
3. Kodėl artimo meilė yra taip būtinai reikalinga žmo--

nijos sugyvenimui?

b

Šv. Pranciškaus 
našlės ir našliai turėjo susirm-

ateis”. Motinos ir giminių su
raminimui pamokslininkas pri
mine, kad kiekvienas žmogus 
miršta visuomet jam tinka
miausiam laike, nes tai Dievo 
išminties ir gerumo numatytas 
ir nustatytas laikas. Iš mūsų 
'pusės visiems pridera būti pri-į 
siruošusiems, kad nežiūrint, 
kada išmuš mirties valanda,’ 
mes nesibijotumėm sutikti 
Kristų, ir kad mes jį sutiktu- kimą ir nutarė 

’ mėm ne kaip žiaurų Teisėją, bet nors i 
kaipo malonų Išganytoją. Atsi- daiktą. Neteko sužinoti ar kon- ne- 
skyrimo, skausmo L ______
valandoje Prano Pazneikos ma
mytei ir jo brolįams, seserims, 
giminėms ir visiems prieteliams
‘i

Už netikėtai 
atsiskyrusią Prano vėlę taria- po pietų 4:00 valandą, 
me dievobaimingąjį “Amžinąjį 
atilsį duok jam, Viešpatie!”

• M

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWREHCE, MASS. ' Taipgi jau sveiksta po opera
cijos parapijos kolektorius, 

parapijos Juozas Lalys.
——......—

- i^jįyįį kokį Klaudtos Shtnla savanoriai iš* 
reikalingiausi bažnyčiai **> f»rmnrti Sam° lai'T

Aušrelė.

ir liūdesio fesijonalą ar sanktuarrjumo kė
des? OMHB.D, MASS

— I ■■■ —
Vaikučių choras, sekmadienį Mūsų mieste bus rodoma ffl- 

reiškiame giliausią užuojautą, turėjo susirinkimėlį ir nusitarė ma “Karas Europoje’ ir Lietu- 
su šiuo pasauliu turėti pratybas penktadieniais vos paveikslai. Rengia Saldžian-

sios Širdies Viešpaties Jėzaus 
draugija, lapkričio mėn. 30 dre
ną. sekmadienį, vakare, 7:30 v.,Mūsų klebonas pranešė, kad l ,_________ w.

tėvelis J. Jančius, MIC iš Maria- Knights of Columbus žemutinė- 
' napolio kolegijos, atvažiuoja su 
i judamais paveikslais sekmadie
nio vakarą, lapkričio 30 d., 6:30 
vai. Teko sužinoti, kad didžiu
ma paveikslų jo paties nufoto
grafuoti. Visos pramogos aukos 
bus skiriamos Tėvų Marijonų 
vedamai kolegijai.

Mūsų parapijos visos draugi
jos gruodžio mėnesyje renka 
sekantiems metams valdybas. 
Klebonas kun. Juras sekmadie
nį prašė draugijų narių duoti 
progą naujiems nariams išban-Į 
dyti savo gabumus valdybose 
ir taip lavintis viešam veikimui. 
Taipgi prašė, kad į kiekvieną 
draugijos valdybą įeitų nauji l 
asmenys. Dažnai pasitaikydavo, 
kad tas pats asmuo parapijoje 
vadovauja net keliose draugi
jose.

SVEIKINAME AMBRAZUS 
IR PONUS LARKIN 

Padėkos dienoje, 8 vai. ryte, 
kun. Antanas Dubinskas suri
šo moterystės ryšiu Herbertą 
Ambrazą ir Oną Wheatley. 
Kun. Dubinskas jaunąją išmo- 
cino katalikų tikybos katekiz
mo, jis ją pakrikštijo, jis jai ir 
jos būsiančiam gyvenimo drau
gui suteikė bažnyčios teikiamą 
palaiminimą.

Sekmadienį, lapkričio 23 d., 
10 vai. ryte, kun. Kazimieras 
Keidošius mūsų bažnyčioje su
teikė savo palaiminimą ir priė
mė įžadus savo giminaitės Leo- 
cadijos Keidošiūtės ir jaunuo
lio Elmer Larkin. Kun. Keido- 
šiaus brolis, 
raine
buvo liudytojais naujojo gyve
nimo sutarties. Kaip per Am- 
brazo vestuvių mišias, taip per 
Keidošiūtės iškilmes bažnytinis 
choras išpildė meniškai jiems 
skirtą dalį. Ambrazams taip 
Larkinams linkime ilgiausių 
metų ir gero pasisekimo 
naujam gyvenime.

Melvinas, ir Lor-
Larkin, jaunojo sesuo,

Stasė Petrikiūtė turėjo opera
ciją Clover Hill ligoninėje. O- 
peracija buvo sėkminga. Sveik
sta.

žmones raupsuotųjų labui. Pe
reitais metais tiems nelaimin
giesiems Kalėdoms buvo pasių
sta virš $1,000.00.

Jaunimo klubas paskelbė, kad 
Naujų Metų baliui turi pasam
dęs Rudy Killian’s muzikantus, 
kuriems reikės užmokėti arti 
$100 už to vakaro patarnavimą. 
Linkime mūsų jaunuoliams su
traukti minią į tą linksmą va
karą.

jų

ŠIS-TAS
Mokyklos VaikučiųApie

Programą, kurs įvyko lapkri
čio 23 d., bus parašyta ateinantį 
penktadienį. Vakaras buvo gra
žus ir įdomus. Svetainė buvo 
pilna svečių. Visi buvo pilnai 
patenkinti. Iš visų girdėjosi pa
geidavimai, kad daugiaus būtų 
panašių vakarėlių.

Per adventą sekmadieniais 
kas vakarą 8 vai. bus laikomos 
paskaitos apie šv. mišių auką. 
Jokios įžangos, jokių kolektų 
nebus. Kun. McVann iš Wa- 
shington aiškins tą didžiausią 
auką naujojo įstatymo.

Kitą savaitę parašysim apie 
nepaprastą paveikslą, kurį kun. 
dr. Mendelis paskolino iš Šv. 
Juozapo vienuolyno, Emmrts- 
burg, Md. ir pakabino bažnyčios 
prieangyje. Jis atvaizduoja du 
žydu broliu, Theodorą ir Alfon
są Ratisbonnus, atsivertėlius į 
Katalikų tikėjimą, kurie liko 
kunigais ir pašventė savo ga
bumus darbuotei tarp žydų ir 
turkų.

Sekmadienį per visas mišias 
mūsų bažnyčioje antra kolekta 
bus renkama Katalikų universi
tetui Washingtone. Arkivysku
po laiškas buvo skaitytas per 
visas mišias pereitą sekmadienį.

je svetainėje. Filmos yra visos 
naujos ir nematytos pirmiau. 
Bus įdomu pamatyti. Fiiminin- 
kas Juozas Januškevičius, Jr. 
Kviečiame visus gerbiamus lie
tuvius dalyvauti šiame filmų 
vakare, nes pas mus parengi-

! mų mažai, todėl stenkimės pa
remti. Laukiame svečių.

A. Dėdinas.

PHWaPHIA, PA.

Stambi Klaida, Atitaisau,
Jausdamas padarytą spaudo

je stambią klaidą, esu privers
tas atitaisyti. Trys savaitės at
gal tilpo “Darbininke” žinutė, 
kad Lietuvių Pašalpinio klūbo, 
923 E. Moyamensing avė., Phi- 
la., Pa., susirinkime, spalių 12 
d., 1941 m., buvo skaitytas laiš
kas - atsišaukimas iš džiovinin
kų ligoninės, Maryland valsty
bės, kur nemažai randasi ir Ke

ltuvių, prašant paramos. Susi
rinkime buvo padaryta rinklia
va lietuviams džiovinmkarns.
Buvo pasakyta, kad aukų su
rinkta ir pasiųsta lietuviams 
džiovininkams $40.00. Tikreny
bėje, buvo surinkta ir pasiųsta 
$8.00, o ne $40.00. Tuomi bus li
goniams suprantama ir jų už- 
metinėjimai neturi pagrindo.

K. Dryža.

Remkite tuos profesijonafu* ir biz
nierius kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

POLITIŠKI SKELBIMAI

sitarnauja vėl būti išrinktu 
dviejų metų terminui.

Walter Gilday, miesto solici- 
torius referuodamas track-steel 
grab reikalu pareiškė: “Coun
cillor Asiaf yra vienas geriau
sių ir nepamainomų claims com- 
mittee narių. Jo tarnyba kaipo 
finansų komitete ir kitur yra 

i pažiba.” Kada jis vėl bus iš- 
Į rinktas, jis ir toliau gins mūsų 
reikalus.

Joseph A. P et kūnas, 
235 Field St.. Brockton.

John George Asiaf 6-to War- 
do Councillor puikiai pasižymė
jo savo tarnystėje už tai reikia 
tikėtis, kad Gruodžio 2 dieną 
jis vėl bus išrinktas. Jis repre
zentuodamas 6-to Wardo pilie
čius visuomet griežtai kovojo 
prieš iždo eikvotojus, prieš ne
tikrus playground deal’as, jis 
griežtai stojo prieš mokyklų! 

Bažnyčios prieangyje visi do-; diktatorius, kurie norėjo užda- 
misi nuotraukomis iš įvairių ryti Perkins School, jis stojo už 
raupsuotų prieglaudų. Advente sutvarkymo 6-to Wardo gatvių, 
kasmet mūsų kunigai pašvenčia žodžiu, jis rūpinosi visų pilie- 
vieną savaitę atsišaukimui į čių gerove, tai-gi jis pilnai už-

K<
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
LttnmAnat dU vfaoktų refRafu

5 IŠRIKITE KITAM TERMINUI

± -

! Smith sulaužė kontraktorių kombinaciją ir 
miestui sutaupė daugiau kaip $100,000.

Dr. Alphonse F. Budreski,
704 No. Main St., Brockton, Mass.
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Darbo Žmonių Kandidatas

Į MAJORUS
JOSEPH H. DOWNEY

Čia žemiau pasirašiusieji su
teikiame Jums keletą faktų apie 
mūsų Representantą Joseph H. 
Downey, kuris yra kandidatas į 
Brocktono miesto Majorus. (Balsa
vimai įvyks ateinantį antradienį).

Jis yra didelis rėmėjas ir prita
rėjas senatvės pensijų, kurias pi-

liečiai gauna dvylika milijonų do
lerių mėnesyje.

Jis yra indorsuotas ir užgirtas 
organizuotų darbininkų.

DOWNEY nėra padaręs nie
kam jokių pažadų, už tai jam visi 
lygūs ir Jis visus lygiai traktuoja.

Jis yra narys Ways and Means 
Committee of the Statė Legisla- 
tyve, kuri išleidžia kelių taisymui

DOWNEY yra jdorsavę įžymūspiliečiai

Atty Stephen C. Vishinskas, 758 Centre Street
Atty. Peter Kvaraceus,
Dr. John P. Malinsky,
Dr. Joseph P. Kvaraceus,

133 Ames Street
95 Thurber Avenue

51 Oak Street

Joseph Trainavičius, 
Peter Wychunas,
Felix Dūksta,
William Shilonski,

ir kitiems pagerinimams keturias 
dešimts milijonų dolerių metams.

Balsuokite Už Vyrą!
Kuris yra dirbęs mūsų dirbtu

vėse. Jis reprezentavo mus gar
bingai ir nuoširdžiai visuomet.

DOWNEY kovoja mūsų kovas už 
teisingą ir gerą valdžią. Jei jį iš
rinksite majoru, jis patvarkys, kad

administracija būtų produktinga, 
darbšti ir nuoširdi.

Jis įnešė bilių ir balsavo, kad 
High School'ėse būtų dėstoma lie
tuvių kalba.

166 Melrose Street
767 North Main Street

25 Arthur Street
31 Bunker Avenue

TTiZZiam Stcederskas, 
Peter P. P tieski, 
Anthony W. Eudaco,

Jūsų representative

79 Intervale
39 Arthur Street
120 Ames Street

Charles J. McCaffrey

Street

Šis skelbimas yra apmokėtas lietuvių draugų grupės.
-— -- ---- — - - ■ ----

Joseph H. Downey

. *

ar-niįjT-x.-j.

LOWELL, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ] Į Programą vedė 

KOLONIJOSE

woodo ligoninės į savo namus. 
Sveikiname p.p. Jaskūnus ir lin
kime Dievo palaimos.

Kaimynas.

Antradienį, lapkričio 25 d., iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios palaidota a. a. Duse- 
vičienė, gyv. E. Walpole.

Lapkričio 18 d. pp. Červokų 
namuose, 26 St. Joseph Avė., į- 
vyko “surprise party” pagerbti 
p. M. Cervokienę, jos gimtadie
nio sukaktuvių proga paminėti 
susirinko apie 15 moterų (drau
gių bei pažįstamų) išreikšti p. 
Červokienei širdingiausius lin
kėjimus. Suteikta p. Červokie
nei gražių dovanų, puikus 
“birthdaycake” ir užkandžiai. 
Visos dalyvės tikrai turėjo 
“good time”. Ponia Ieva Tvas- 
kienė buvo programos vedėja,

PAVYKO
šeštadienį, lapkr. 22 d. įvyko 

Šv. Cecilijos choro šokiai. Daly
vavo daug jaunimo ir senimo.

Choristės (Nonvoodietės) — 
V. Baltaduonytė ir Jonina Vasi- 
liūnaitė ir muzikas Anicetas 
šlapelis pereitą šeštadienį daly
vavo Darbininkų Radio progra
moje.

P-lė Marijona Mickūnaitė po 
operacijos baigia pasveikti sa
vo tėvelių namuose, Winslow 
Avė. CSN.

nas kun. P. Strakauskas.
Palikdamos Lowellio miestą, 

'mes sąjungietės negalime atsi- 
Į džiaugti mūsų jaunos kuopos 
' veiklumu. Mūsų troškimas yra 
i palinkėti Lowellietėms Sąjun- 
gietėms toliau tęsti savo šį gra

siausios jūrininkų kostiu- darbą> ir širdingai Uriame 
„ .v- v . u t c • mais’ Padahiavo dainelę— “Mu-i^j- vigą draugiška priėmi-
Kas sake, kad Moterų Sąjun- baltas laivelis” ir prie dainos' 

Štai lap- pa§oko pritaikintą šokį. i

Sąjungiete, p. Novikienė iš 
Norwoodo, padainavo keletą 

’ jausmingų dainelių. Jai pianu 
pritarė vietos vargonininkė pa
nelė Veronika Dzedulionytė.

Kadangi vakarėlyje dalyvavo

MOTERŲ SĄJUNGOS 
VEIKLA

teko sužinoti jis turi savo muzi- 
i kos studiją. ,
| Pulkelis mažų mergaičių, ap-

|

gos narės neveiklios. !
kričio 23 d., atvykusios į Lo- 
well miestą, kur įvyko Naujo
sios Anglijos Moterų Sąjungos, 
apskričio suvažiavimas, pama-; 
tėme, kiek gero nuveikia mūsų 
išeivijos moterys inteligentės.

Seimo posėdžiams pasibaigus,’

pareiškė: “Veikimuose, a- 
kuriuos dalyviai kalbėjo, • 
aš daug veikiau, tai ne vi-Į 
taip: aš tik pagelbėjau”.1

ir palinksminimus.
Sąjungiete. žymėjo,

NORVOOD, MASS

PAGERBĖ AKSTINUS

drinėmis davė publikai tikrą kojo visiems už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas. P-nas 

vietos klebo- Akstinas, kalbėdamas apie nu
veiktus darbus Šv. Jurgio para
pijoje, pasirodė labai kuklus. 
Jis 
pie 
jog 
sai
Tačiau visi žino, kad pp. Aksti-j 
nai, ypač Kastantas iš pat jau
nų dienų daug veikė parapijoje, 
jos draugijose. Pp. Akstinai pa- 

kad jie niekad neuž
mirš tokio gražaus jųjų pager
bimo.

I Kalboms pasibaigus, vieni da
lyviai sėdėdami prie gražiai pa-

Lapkričio 18 d. pp. Kastantas puoštų stalų šnekučiavosi, o ki- 
Salomėja Akstinai, gyv. U grojant rekorduotai muzikai, 

minėjo savo 25 linksmai šoko polkutes.
giečių, buvo lowelliečiams pro- metų vedybinio gyvenimo su- Parengimas praėjo labai gra- 

r____  ___ _____ ____ išgirsti, kaip gražiai pakalba kakįį. Tos dienos ryte kleb. žioje ir draugiškoje nuotaikoje,
sias atstoves skania vakariene. mūsų moterys veikėjos. Moterų kun s p Kneižis atnašavo Ju-’ P-nas Kastantas Akstinas 
Sąjungietės iš visų mūsų išeivi- Sąjungos\ Apskričio pirmininke biliejatų, pp. Akstinų intenci- paeina iš Marcinkonių par., 
jos lietuvių kolonijų turėjo pro- M^ikĮenėjiu(riupiiai jš-į §v mišias, kuriose dalyvavo Vilniaus krašto. I Ameriką at-

> jųjų giminės ir 'vyko 1909 m. Visą laiką gyveno 
prieteliai. ir tebegyvena Norwoode. Jis y-

Jubiliejaus dienos išvakarėse, ra idealus katalikas ir lietuvis 
lapkričio 17 d. vakare, pp. Aks- patriotas. Priklauso prie šv. 
tinų namuose giminės ir priete- Jurgio parapijos, kurios jis bu
liai suruošė pp. Akstinus pa- vo vienas pirmųjų ir jauniausių 
gerbti šaunią pramogą. jos įsteigėju. Taipgi priklauso

Pramogos rengimo komisijos ir prie tos parapijos draugijų: 
pirmininkas, p. Jurgis Versiac- Šv. Jurgio, Šv. Vardo, LDS 3 
kas, susirinkus giminėms ir kp., SLRKA 81 kp. Jaunuoliu 
prieteliams, paaiškino vakaro būdamas priklausė prie parapi- 

, tikslą ir pakvietė toastmasteriu jos choro — šv. Cecilijos. Daug 
p. Antaną F. Kneižį. Kada jau darbavosi ir tebesidarbuoja 
visi pasistiprino skaniais už- draugijose ir parapijoje.

. kandžiais ir gėrimais, p. Knei- P-nia Salomėja Akstinienė 
žys pakvietė visą eilę kalbėto- taip pat priklauso prie katali- 
jų - sveikintojų, kurie nuošir- kiškų draugijų ir jose darbuo- 
džiai sveikino Jubiliejatus ir jasi. Darbuojasi ir parapijoje, 
linkėjo ilgiausių metų! Pp. Ak- ypač jos parengimuose.
stinus apdovanojo brangiomis Lai Dievulis jus, pp. Akstinus 
dovanomis.

Pp. Kastantas ir
Akstinai, 
netikėtu įvykiu, nuoširdžiai dė-.taenėje!

I__ „ ir
vietos Lowellio Moterų Sąjun<“:.ska™.ngaa_.^“lin 

gos 72-tros kuopos narės sve
tingai priėmė visas suvažiavu-

g, pasikalbėti ir pasigerėti Lo- 
wellio sąjungiečių nuoširdumu.

Pasibaigus vakarienei, Įvyko 
programa. Pirmiausiai buvo su
vaidinta iš moters gyvenimo 
paimtas veikalas: “Pagyvensi— 
Pasimokysi”. Niekas gražiau ir 
įspūdingiau negalėjo atlikti šį 
dramos darbą kaip Lowellietės 
Sąjungietės. Sekančios vaidino: 
ponia Daukantienė, p-lė Elena 
Saulinaitė, p. Matavičienė, Mo
nika Milienė, p. Grinkevičienė. 
Anelė Dirsienė, p. Grilevičienė. 
Ona Kasparavičienė ir tarnaitė 
Morta — p-lė Elzbieta Dravins- 
kaitė. Daug garbės priklauso 
Sąjungietei p-lei Veronikai Dze- 
dulionytei, kuri tikrai su artis
tišku skoniu prirengė vaidinto-! 
jas prie sc.nos darbo.

Savo gabiu armonikos groji-!

jungos. Antra kalbėjo p. N. Į 
Venčienė, apskričio raštininkei 
ir ji savo kalboje ragino visas 
jaunas moteris ir merginas sto
ti į sąjungiečių eiles. Trečia 
kalbėtoja buvo p. Teklė Mit- 
chellienė, apskričio kasininkė. 
Ji savo nuoširdžioje kalboje 
skatino katalikes moteris ir

* merginas spiestis po Katalikių i 
moterų vėliava. Buvo perstaty
ta ir apskričio pirmininkės pa- 
gelbininkė, p. Alena Kneižienė. 

Z Kiekvienos kolonijos atstovės 
irgi buvo publikai perstatytos. 
Worcesterio, Norwood, Nashua, 
Hudson, Lawrence. So. Bostono 
atstovės gavo gan daug pasvei
kinimų iš susirinkusių žmonių.

j Programa užsibaigė pavyz- 
| dingu ir tikrai artistišku šokiu: 
“Mano Mėlyna Suknelė”. P-lė

kaitis Ipolitas Valentinas. Kiek nįu balseliu ir šešiomis
m pralinksminę visas jaimi-i^ena Saurihaitė" su savo malo-

“MEILES ŠVIESA” |
NORWOODE j

Sekmadienį, lapkričio 30 d., 7 
vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje, St. James Avė. 
įvyks nepaprastai graži ir link
sma programa. Programą išpil
dyti atvyksta iš So. Bostono 
artistai ir vadovaujant art. Ra
polui Juškai suvaidins gražų, 
juokingą ir kartu pamokinantį 
veikalėlį — “Meilės Šviesa”. 
Pažymėtina, kad svarbiausias 
roles vaidina art. Rapolas Juš
ka ir jo žmona, p. Marijona 
Juškienė. Abu gabūs vaidinto
jai - artistai. Svarbiausia tai 
tas, kad jiedu vaidina vyro ir 
žmonos rolėse — “Taip, bran
gioji!”

Kiti vaidintojai ir vaidinto
jos taip pat rinktiniai.

Tarpuose bus ir dainelių, ku
rias sudainuos svečiai ir vieš
nios dainininkai. Visi kviečiami 
į tą vakarą atvykti. Praleidę 
gailėsitės. Įžanga maža, rodos, 
tik 35 centai. Kvieslys.

PADĖKA

i laiko geroje sveikatoje, kad jūs 
Salomėja dar ilgus metus galėtumėte 

labai sujaudinti tuo darbuotis katalikiškoje visuo- 
Dzufau.

Reiškiu širdingiausią padėką 
už surengimą “surprise party” 
mano gimtadienio proga, lap
kričio 18 d., mano sūnaus ir 
marčios namuose.

Dėkoju šios pramogos orga
nizatorei p. Jurgevičienei, gyv. 
Atwood Avė., ir jos pagelbinin- 
kėms už jų rūpestingumą ir 
nuoširdumą; dėkoju visiems ir 
visoms dalyviams už sveikini
mus ir dovanas, ačiū ir toms, 
kurios prisidėjo finansiniai prie 
“surprise party” surengimo ir 
negalėjo dalyvauti. Dėkoju vi
siems ir visoms. Jūsų visų ge
ras širdis ilgai atsiminsiu. Jums 
dėkinga,

Marijona červokienč.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Sekmadienj, lapkričio 23 d., 

Moterų Sąjungos Mass., Maine 
ir N. H. apskričio suvažiavime, 
kuris įvyko Lowellyje, dalyvavo 
sąjungietės A. Novikienė, M. 
Čiubatienė, E. A. Sykes ir A. V. 
Kneižienė. P-nia A. Novikienė 
sudainavo keletą dainelių su- 
rengtoj programoj, kuris įvyko 
po užbaigimo sesijų ir vakarie
nės. P-nia A. Kneižienė turėjo 
progą būti suvažiavimo sesijų 
vedėja.

Lapkričio 23 d. Šv. Jurgio liet, 
par. bažnyčioje Moterystės Sa
kramentą priėmė p-lė O. Gaidu- 
lytė su p. Aukštikalnių iš 
Brockton, Mass. Moterų Sąjun
gos 27-tos kuopos narės linki 
savo narei ilgaus ir gražaus ve
dybinio gyvenimo.

Antradienį, lapkričio 25 d., 
darbšti ir energinga Sąjungie- 
tė p. M. Čiubatienė, kalbėjo 
Raudonojo Kryžiaus vardu 
“Norwood Women’s Club” susi
rinkime. Reikia pažymėti, kad 
prie šios organizacijos priklau
so apie 200 moterų. Garbė kuo
pos narei M. Čiubatienei už to
kį gražų pasirodymą.

Lapkričio 27 d., kaip jau bu
vo keletą kartų skelbta “D.”, 
parengimas tikrai įvyko p. Sy
kes namuose — 125 Bond St. 
Buvo viešnių ir iš kitų apylin
kės kuopų, kaip Brockton, So. 
Boston, Dorchester, Cambrid- 
ge, Mass.

Vietinė Moterų Sąjungos 
kuopos susirinkimas įvyks pir
madienį, gruodžio 1 d. parapijos 
svetainėje .paprastu laiku. Vi
sos narės dalyvaukite. Koresp.

Sekmadienį, lapkričio 16 d., 
p.p. Edv. ir Alena Jaskūnai, 
gyv. Pleasant St., susilaukė 
dukrelės. Motina ir dukrelė ge
riausioj sveikatoj grįžo iš Nor-
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[vietinės žinios
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Išleista

susirinkimą kviesti Gruodžio 4 
d. toj pat vietoje. Pareiškė pa-1 
siryžimą tol dirbti, kol visi ti- 
kietai bus parduoti. Salė Jor 
dan Hali talpina apie 1100 žmo 
nių. Ją pirpildyti lietuviams tu 
retų būti lengva. Be to, tikie- 
tai pigūs, tik $1.10 ir $1

dar šimtas tikietų. Sustatyta 
keli laiškai.
mas bus toje pat vietoje gruo
džio 4 d., 8 v. v. Susirinkimuose 
yra tinkamiausi vieta išsirinkti 

kurie gan

Sekamas susirinki-

1 Tos dienos vakare, įvyko su
sirinkimas LGF vajaus koncer- 

Ponai Julė ir Jurgis Kazlaus- to komiteto. Prisirašė daugiau 
kai įtaisė baltą labai brangų ar- į veikiantį komitetą, 
notą — Marianapolio Seselių 
darbo. Panelė Liudovika Kniu- 
piūtė, kuri nesenai pati mūsų 
bažnyčiai padirbo gražų arnotą, 
šilkais artistiškai išpuošė Ta-
bemakulę salės altorėlio ir ap- geriausi tikietai, 
dabino jį tinkamomis rubriško- sparčiai parduodami, 
mis priedangstėmis. j _________

Naujoms šviesoms prie alto- Lapkr. 23 d., Darata Vadeiky- 
rėlio, salėje ir kitiems reikme- tė ištekėjo už Timotiejaus Ega- 
nims aukavo: N.N. $10.00; Ma- no.
rijona Raškauskienė $2.00.

Po $1.00 — Rožė Lukoševi
čienė, P. Kazlauskas, Baltro 
Korsuko šeima, Jonas Šidlaus-, 
kas, Bakanų šeima, Marcelė Po- 
vilauskienė, Povilas Karvelis, 
Marcelė Galinienė, Ona Dauny- 
tė, p. D. Daunienė.

Galima pavadinti auka ir cho
ro gražiai suvaidintą teatrą, 
lapkr. 23 d., parapijos naudai. 
Tas vaidinimas netik buvo var
gonininko, choro ir parapijos 
jaunimo uolus pasitarnavimas 
lietuvybei ir menui, bet dar ir 
didelė piniginė parapijai auka.

LANKĖSI

.65.
Rap.

Trečiadienį, lapkr. 26 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi misijonierius 
Tėvas Pr. Aukštikalnis, jėzui
tas, lydimas kun. Pr. Vir- 
mauskio. Už poros dienų Tėvas 
Aukštikalnis vyksta į Shenan- 
doah skelbti misijų.

| Lapkr. 26 d. Tretininkų Bro
lija laikė savo mėnesinį susi
rinkimą meldėsi už ligonius:— 
Navickienę, Petkų, Valucką, 

iDiksienę, Tamulynienę, Sveis- 
tienę ir k. Nutarė rengti vakarą 
kasos padidinimui. Nutarė tap
ti rėmėjais Lietuvai Gelbėti 

i koncerto, sausio 25 d. Iš kasos 
tam tikslui aukavo $5. ir susi
rinkime surinko $10.55. Iš viso 
perdavė koncerto iždininkui 

I $15.55. Ir už tuos neimta tikie
tų. Nariai pasižadėjo pirkti pa
tys sau.

Lapkr. 24 d., staiga mirė Vin
centas Vėsa, 55 metų, savo na
muose 106 Sawyer Avė., Dor
chester. Jis paėjo iš Punios pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
apie 30 metų. Paliko žmoną An
taniną (Adlytę) sūnų, dukterį 
ir seserį. Tapo palaidotas lapkr. 
27 d., iš Šv. Petro par. bažny
čios, 9 v. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

DAKTARAI

. Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kibutis
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. Kirkianti 7119

Pauline Luzackas, MD„ 

(Lietuvė gydytoja) 
400 Broadway, 

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro 

' SetedOmis:—
Nuo t ryteiktofi vai. diena.

■S?

TENS OF THOUSANDS of the 
sbove Red Cross poster have been 
distributed througnoat the country 
to keynote t.he organization’s an- 
nual drive for membership support. 
Aid to the Army and Navy forces 
is giving the Red Cross its busiest 
year in more than two decades.

mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties.-Lapkričio 23 d. mirė Vincenta Šeštadienį, lapkričio 29 d., N.;

Budrikienė. Velionė sirgo jau ii-i P. parap. bažnyčioje prasideda Vertas“$17,500' bet galima 
gą laiką. Trečiadienį, lapkričio rekolekcijos ir
26 d., iš N. P. parap. bažnyčios 
palaidota šv. Mykolo kapuose.
Taip -gi lapkričio 17 d. mirė 
Juozajšina Abakienė. Velionės 
irgi iš N. P. parap. bažnyčios 
lapkričio 20 d. palaidota Šv. 
Mykolo kapuose. Nuliūdusioms 
šeimoms, reiškiame giliausią 
pžuo jautį.

PRADĖJO SU MMTIME

Lietuvai gelbėti koncerto ka- 
son aukavo šie: N.N. $100.00, 
Tretininkų Brolija $15.55, po
nai Bernatoniai $10.00, Amelija 
Raulušonienė $5.00, neima ti
kietų, ponios Svilienė ir Mar
cinkienė po $5.00, adv. A. Jan
kauskas $5.00.

Virš $50.00 jau yra apart šių 
pinigų pas tikietų pardavėjus.

Skubėkim vajun!

ARTISTĖS STOĖKIŪ- 
TĖS KONCERTO REI

KALU SUSIRINKIMAS

Kadangi ruošiamos operos ar
tistei Ąp. Stoškiūtei koncerto 
pelnas yra skiriamas Lietuvos 
tremtiniams ir karo nukentėju- liau Reikia tikėtis, kad dauge- 
siems šelpti, tai šiam koncertui jjg paseks mūsų klebono pavyz- 
remti kviečiami garbės rėmė- — pataps koncerto rėmėjais 
jai, kurių vardai bus atspaus- paaukodami $5.00 ar daugiau, 
dinti koncerto programoje. Suiįg savo išgalės. Rap.
Garbės rėmėjai aukoja $5.00. 
$10.00, ar daugiau. Aukavę $5., 
gauna du bilietus po $1.65 arba 
3 po 1.10. Aukavę daugiau gali 
gauti tikietų tokioj pat propor
cijoj.

Šį koncerto garbės rėmėjų
(sponsors) vajų pradėjo kleb. 
kun. Pr. Virmaužkis, šio kon-j 
cerio iniciatorius, paklodamas 
visą $100.00. Yra ir daugiau rė
mėjų užsirašiusių, kurių vardai 
bus prie progos paskelbti vė-

GRAŽI IR PATRIOTI
NĖ RADIO PROGRA 

MA

IVAIROS SKELBIMAI

Lapkričio 24 d., bažnytinėje 
salėje įvyko jau trečias iš eilės 
susirinkimas, artistės Apolioni- 
jos Stoškiūtės koncerto reikalu, 
kuris įvyks sausio 25 d., 1942, 
Jordan Hali, Bostone.

Susirinkimas buvo gana skait
lingas. Ypatingai daug dalyva
vo jaunimo ir profesionalų. Be 
kleb. kun. P. Virmauskio, pirm, 
adv. Ą. Jankausko ir rašt. adv. 
J. Grigaliaus matėsi: kun. K. 
Jenkus, Dr. Pranas Galinis, Dr. 
A. L. Kapočius, red. A. F. Knei- 
žys, Dr. J. Mikalionis su žmona 
(buvusia Bostono miesto ‘Miss 
Tercentenary’), pp. J. Kaspa
ras, K. Šidlauskas, adv. Kazys 
Kalinauskas, muz. R. Juška, 
jaunieji Mockapetriai, J. Savic
kas, A. Mikalonytė, D. Kibury- 
tė, P. Antanėlytė, M. Kilmony- 
tė, V. Jakštas, pp. Petreikiai ir 
daugelis kitų.

Kadangi šio koncerto visas 
pelnas skiriamas Lietuvos nu- 
kentėjusiems gelbėti, tai nutar
ta kreiptis į visus Bostono apy
linkės gerb. 
jų asistentus 
šio koncerto 
sors ir šiaip 
pagelbėti. Kreiptis taip pat į 
vietines draugijas, apylinkės 
profesionalus if biznierius ir į- 
takingus svetimtaučius, kvie
čiant tapti koncerto rėmėjais.

Tikietų tvarkytoja p. Bronė 
Cunienė praneša išdalinusi jau 
500 tikietų. Nutarta įsteigti ke
letą tikietų pardavimer stočių, 
kuriose norintieji bile kada ga
lėtų tikietų įsigyti.

Kalbėta apie koncerto garsi
nimą. P-lė Kiburytė siūlė nepa? 
miršti Worcesterio. Kadangi ar
tistė yra gimusi ir augusi Wor- 
cestery, 
lietuviai norėsią išgirsti pirmą 
kartą šioj šaly dainuojant po 6 
metų sėkmingo debiuto Euro
poje. 1

Re*. Šou 3729 Šou 4613

an Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Olstance 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayVlewMotorService
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai

klebonas ir gerb. 
prašant patapti 
rėmėjais - spon- 
visokiais būdais

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
• COAL-COKE-OIL

<

tai visi Worcesterio

Novena prie 
Nekalto Prasidėjimo. Sekma
dienį per sumą prasideda 40 i 
valandų atlaidai, kurie baigiasi 
antradienį, gruodžio 2 d. Reko
lekcijos baigsis gruodžio 7 d. 
Parapijos kunigai ragina visus 
parapijiečius naudotis šiais 
dvasiniais turtais. Rekolekcijas 
ves kun. J. Vaškys ir vienas 
pranciškonas.

Ateinantis sekmadienis, t. y. 
lapkričio 30 d. yra pirmas ad
vento sekmadienis. Tą dieną 
bus speciali rinkliava palaiky-; 
mui katalikiško universiteto.

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. 

' į Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

Boston Realty Trust
Kun. A. Baltrušiūnas organi-;

zuoja “basket bąli” 
Manoma, kad šis 
skvadas, susidedantis 
gingų jaunų lietuviukų, greit 
pradės žaisti. Taip-gi ir jaunos 

! lietuvaitės neatsilieka nuo ber- 
le Dvareckaitė ir Rita Vaitkų-, nįukų iaidimuose. 
naitė. | __ •»

Reikia pažymėti, kad šioje 
i programoje mokytoja Ona I- 
vaškienė skambins naujomis 
kanklėmis, kurias ji neseniai į- 
sigijo.

šeštadienį. 2 vai. p. p. pasu-j
> kitę savo radio rodyklę ant 1150;

SUNKIAI SERGA
Lapkričio 19 d.. South Bosto

ne, Carney ligoninėje, trūkus 
ependikui padaryta sunki ope
racija poniai Ievai Grybaitie- 
nei. Ieva Grybaitienė yra pa
nelės Margaritos Grybaitės mo
tinėlė. P-lei M. Grybaitei, ser
gant jos mamytei, reiškiame 
širdingą užuojautą, o jos ma
mytei p. Grybaitienei linki
me greit ir laimingai pasveikti.
—

317 E Street 
skvadą. South Boston, Mass. 

jaunuolių; 
iš ener- j ĮVAIRŪS SKELBIMAI

2

zuoja “bowling 
trumpoje ateityje 
pasirodyti. Gerų 
biems skvadams.

jos organi- 
skvadą, ir 

žada puikiai 
pasekmių a-

A.D.

PADĖKA
_________

Lapkričio 15 d., 55 Austin St.J

Juozas M. Dilis 
LAIKRODININKAS 
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IK PATAISAU 

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

j 1V1V AV V4., W

kilocycles ir klausykite Darbi- svetainėje, įvyko Moterų Sąjun-'
ninku Radio programos iš 

stoties, Boston, Mass.OP

VAKARAS 
LABDARYBEI

WC-

j Sekmadienį, lapkričio 30 
7:30 vai. po pietų, bažnytinėje 
svetainėje, Fifth St.

Maldos
metų vakaras. Programa 

judamų paveikslų ir

d.,

Queen Ann Laundry

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

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pa j imame ir pristatome 
į namus dykai.

gos 22 kuopos 25 m. jubiliejinė 
vakarienė ir šokiai. Įvykusios' 
jubiliejinės vakarienės proga, i 
reiškia nuoširdžiausią padėką. 
visiems aukotojams, darbinin-, 
kams ir visiems kurie nors ko
kiu būdu prisidėjo prie šios ju- I 
biliejines vakarienės ir šokiųj 
rengimo.

Labiausiai dėkojame visiems J 
aukotojams, kurie paaukojo ar 
tai pinigais ar tai daiktais, kle-į 
bonui už pagarsinimą ir tikietų 
platintojoms.

Visiems bendrai tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Rengėjos.

įvyks A- 
araugijos 
susidės iš 
turiningos

šeštadienį, lapkričio 29 d., 
vai. po pietų, WC0P stoty p. 
Onos Ivaškienės radio grupė 
išpildys tikrai gražią ir patrio
tinę programą.

p. Ona Ivaškienė ketvirtadie
nio rytą pridavė šiokią progra
mą ir dalyvių sąrašą:

1. Vilniaus kalneliai — mai
šas — Jaunamečių kvintetas.

2. Aš nedidutė, eilės — Van- paštalavimo 
dutė Griganavičiūtė. 4 
amžiaus.

3. Kur Nemunas ir Dauguva, paskaitos, kurią skaitys kun. K. 
daina — Mergaičių grupė, pi Jenkus. Judami paveikslai bus 
tariant kanklėmis.

4. Akordionu solo — Rapolas
Imundi.

5. Kalvelis, taurinis šokis —
Jaunamečių kvintetas.

6. Prisikels vėl Lietuva, daina
— Mergaičių grupe, pritariant 
kanklėmis.

7. Kanklių ir piano duetai — 
Ona Ivaškienė su sūnum Algi
mantu.

8. Suktinis
i kvintetas.
- Programos dalyviai:

Jaunamečių kvintetą sudaro 
šie: Rapolas Imundi — akor
dionu, Algimantas . Ivaška — 
marimbonette, Alena Plevokai- 
tė — smuiką, Alena čaučlūtė— 
smuiką, Irena Rasimavičiūtė— 
pianu.

Mergaičių grupė: Pranė
i liuk onytė.
ronika Ivanauskaitė, Irena Pi-
gagaitė, Lilija Romanskytė, Di- perduodamas Grand Jury.

I

I

i

i
i!

Jaunamečių

Ba-
Ona Smigliūtė, Ve-

irodomi iš misijonierių veikios.
Vakaro pelnas skinamas lab

darybei. Įžanga tik 25 c.
Tame vakare bus išleistos lai

mėjimui brangios dovanos. Ren
gėjos nuoširdžiai kviečia visus 
ateiti. —

i Šiomis dienomis polici-j 
jai tyrinėjant Anthony j 
Pomo, kuris buvo nužudy-' 
tas, bylą, susekė, kad Bos
tone yra organizacija, ku
rios nariai nusamdomi ra- 
ketierių nužudymui jiems 
nepageidaujamų žmonių. 
Policija sako, kad greitu 
laiku bus išaiškinta ir ki
tos žmogžudystės.

Šios skandalingos bylos 
tyrinėjimo pasėkos iškilo 
po to, kada Suffolk Coun- 
ty prokuroro William J. 
Foley įsakymu, io asisten
tas Doyle pareiškė bylą

IVAIROS SKELBIMAI iI 
i

REIKALINGA patyrusi mo-, 
teris arba mergina prie ramųi 
ruošos darbo. Gaus savo kam-j 
barį ir valgį. Gera alga—$12.00. j 
Telefonuokite —GARrison 0693. į

(18-25-28)

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

eDraugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mas*. 
Tel. So Boston 1298 

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

ProL Rašt. — Ona Ivažkienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

■ Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washir.gton St., Roslindale, 

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

105 West 6th St, So. Boston, Mas*. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč,

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

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

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

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
n** protokolu mfitininko

I

GERIAUSIUS
PERMANENTWAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPHTS BEAUTY SALOM

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

VAWAV«WAWAV.V.WiA

I

ŠV. JONO EV. 3L. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mas3. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St. So. Boston, Mass 

ProL Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfieid SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mSnesic
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491
F. 7t.h St... So R<w*nu. Marai

Amsie Naujoj Vietoj
Siuomi pranešam, jog gerai ži

nomas Apdraudos ir Real Estate 
agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė, 
savo rezidenciją ir ofisą į naują; 
ir parankesnę vietą 30 C AR-' 
RUTH STREET, Dorchester,, 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmont- 
Elevated Stoties. Telefonas tas' 
pats GENeva 3719. Turėdami j 
apdraudos ir Real Estate reika-' 
lūs kreipkitės pas jį po virimai-i 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa-j 
tarnaus gerai ir teisingai kaip ir! 
visada. (12-14) j

PARSIDUODA Batų Krautuvė 
ant Broadway. So. Bostone.

*' ' I
Krautuve gerai įrengta, krau
tuvės frontas švarus ir pagal 
paskutinės mados. Cash regis- 
ter ir krautuvės fikčeriai. At
sišaukite: P. O. Box 5, So. Bos
ton, Mass. (24-28-2)

I

II
PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, kuriame ir basmente yra' 
įtaisytas flatas; 4 baltos sin- 
kos, 4 bath rooms. Nueiti į 
Ashmont Station ima tik 2 mi-l 
nutes. Atsišaukite: Mr. Mad- 
den, 93 Ashmont St,, Dorches
ter, Mass. (24-28-2)

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kltolclus daiktus, kurk 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma 
vnial patarnauja. Nutję 1 bilų kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
įsattte "Darbininke”.

NEPAPRASTA
PROGA

Povilas Brahmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 ;

29 SAVIN HILL AVENUE, 
- DORCHESTER, MASS. - it

PerMns Markei
P. Baltruiiunas Ir p. Kllnga, Sav 
7S3 Broadway, Tel. ŠOU 8120 

SO. BOSTON, MASS.

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 

Ugrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Seniausias *los Valstybes 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester A ve. 

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL ‘ HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakt} 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tsl. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

D. A. Zalttskas F. E. Zaletaka* 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia ėermenima dykai 

NOTARY PUBUC. ■ . - -

Tel. ŠOU Boston 0819
Tel. ŠOU,Boston— ————



DARBININKAS

MASPETH, LI., N. Y

C. BROOKLYN, N. Y.

KLEBONAS SVEIKSTA
Mūsų klebonui kun. K. Paulio- 

niui buvo padaryta apendicito 
operacija. Ligonis jau tiek sus
tiprėjęs, kad pereitą sekmadie
nį sugrįžo iš ligoninės. Jį sutik
ti buvo susirinkę vaikučių ir 
parapijiečių. Sustiprinimui savo 
sveikatos, kuriam laikui išvyko 
atsilsėti.

Linkėtina klebonui visiško 
pagijimo.

M. Čeponytė. Šis gražus lietu
viškas vakarėlis buvo suruoš- 

i tas dėka mūsų pavyzdingos lie- 
' tuvaitės, panelės Jenkeliūnai- 
tės, dabartinės mūsų vargoni
ninkės. Koncertas baigėsi Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Kle
bonas kun. M. Pankus nuošir
džiai padėkojo chorams, jų va
dovei ir atsilankiusiems, pa
reikšdamas savo mint/, kad bū
tų gera bei reikalinga įsigyti ( 
naują svetainę su patogesniais 
/rengimais, šį klebono pareiški
mą tuojaus parėmė atsilankiusi 
publika, pažadant 500 dol. dėl 
šio svarbaus reikalo. Su new 
britainiečiais nėra juokų, jie 
visuomet darbštūs ir duosnūs, 
jie nepraleis ir šį reikalą.

Klebonas kvietė visus parapi
jiečius šį sekmadienį lapkričio 

' 30 d., susirinkti į parapijos sa
lę tuoj po Mišparų, pasitarti 
šiuo reikalu plačiau.

40 Valandų Atlaidai
Ateinantį seKmadienį, mūsų 

parap. bažnyčioje įvyksta 40 
vai. atlaidai; girdėti, kad ir 
gerb. klebonas kun. J. Balkūnas 
ligi to laiko sugrįš. Jis jaučiasi 
geriau, nors dar ne visiškai pa
sveikęs.

Parapijonai linki klebonui
greito pagijimo ir tik tuomet jaus parap. bažnyčioj, 
grįžt į parapijos ir visuomenės
darbą.

Jung. Valstybių Maj. Gen. J. H. Burns (dešinėj), kuris asistavo lend- 
lease administratoriui Harry Hopkins, sutiktas viduriniuose rytuose bri
tų spaudos karininko apklausinėjamas.

_____ 8 
didžiausias Lietuvos muzikos*8ybą arba.^tudtaUs. ‘ 
rinkėjas .kuriam lygaus nėra.Valdytfe. prašo lietu \TO<ą jau-

Atvažiavęs Elizabeth'e • jis at- nimą kuo skaitlingiausiai daly- 
rado chorą prakeikusį Savo vauti šiame sąskridyje.'Oč < 
pastangomis jis suorganizavo' 
chorą, nors nelabai skaitlingą,' 
65 narius, bet visus balsus išla-' 
vino, suderino ir dabar turi cho-'I 
rą, kuriam lygaus vargiai ar 
galėtumėm rasti lietuvių para
pijos chorų. Savo choro tarpe 
turi tokių solistų, kaip Vera 
Prons'kietė, V. Baranauskas, M. 
Baranauskienė, A. Venckus, A. 
Žvirblis, I. Bunis, kuriuos gali
ma pastatyti ne tik paprastuo
se koncertuose, bet net operose. 
Tenka tik apgailestauti, kad 
choristai gal per mažai įverti
na tą meninę pajėgą, kurią turi 
asmenyje komp. J. Žilevičiaus ir 
mažai jį įvertina, per mažai 
lankydamiesi į choro prakti
kas. Žinomu gi, kad choro pa
žanga priklauso nuo choro 
praktikų. Tat tenka palinkėti, 
kad Elizabeth 
vadovaujamas 
Žilevičiaus ir 
muziko kun.

■

Milte n Starkus.

ATSMAUKTOMS
Gerbiami Prieteliai “Darbi

ninko” skaitytojai, nuoširdžiai 
prašome mes prieglaudos lietu
viai, jei jūs turite atliekamų 
knygelių, tai malonėkite paauko 
ti mums. Nors nelabai yra ma
lonu prašyti, bet gyvenimas 
kartais priverčia ir turime pra
šyti gerųjų žmonių pagelbos.

Iš kalno už tai tariame savo 
širdingiausią padėką.

Siųskite šiuo antrašu:
John Shilosky 

Little Sisters of the Poor 
De Kalb and Bushwick avė., 

Brooklyn, N. Y.

r

TT. Marijonu Misijos

parapijos choras 
prof. komp. J. 

remiamas didelio 
kleb. J. Simonai

čio, pažengtų ir toliau einamais 
takais.

1. LAPKRIČIO 24-30 dd. — 
Chicago, III., Dievo Apvaizdos 

ipar. bažnyčioje — Kun. Anta
nas Mažukna, MIC.

| 2. LAPKRIČIO 28-30 dd. —
Pittsburgh, Pa., Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje — Kun. Ado- 

imas Markūnas, MIC.
no_ i 3. LAPKRIČIO 29 d. iki Gruo

džio 8 d. — Newark, N. J., Švč. 
Trejybės par. bažnyčioje — 
Kun. Petras Malinauskas, MIC.

| 4. GRUODŽIO 6-8 dd. —Nor-
wood, Mass., Šv. Jurgio par.

buvo palaidoti iškilmingai iš Kuopos pirm. D. Matas repor-! 
Šv. Andriejaus parap. bažny- tavo iš L. K. Federacijos veik-Į 
čios, Šv. Marijos kapuose. Visų los ir buvo parskaitytas laiškas, 
laidotuvių tvarka rūpinosi gra- iš Federacijos antro aukų rin-Į 
borius A. A. Karlonas. Į kimo reikalu. Ponia Liutkevi-

Tebūna amžina ramybė mirų- čienė susirinkime 
šių vėlėms dangaus karalijoj. Lietuvos gelbėjimo ženklelius.

ELIZABETH, N. J.Pereitą savaitę, $v. Andrie- 
priėmė 

Moterystės Sakramentą trys 
jaunos porelės, būtent: panelė 
Alena Miežlaiškiūtė su Juozu 
Ausenka, panelė Ona T. Zavac- 
kaitė su Edvardu Kardoku ir

PARAPIJOS METINIS 
BAZARAS 

Parapijos metinis bazaras 
pardavinėjo prasideda lapkričio 27 d. Tą 

dieną 7:00 vai. vak. įvyksta ba- 
Pereitą sekmadienį, lapkričio panelė Mariutė Nabariūtė su, Reiškiame paguodą mirusiųjų V. Urbonas pranešė iš Labda- zaro iškilmingas atidarymas.

Mariutė buvo likusioms nuliūdusioms šei- rybės veiklos ir kvietė LDS na- Toliau bazaras tęsis tik tris 
M. rius dalyvauti šokiuose, kurie į- dienas, būtent: lapkričio 28, 29 

įvyks ateinančius metus, sausio 
j mėn., 17 d., 48 Green St. sve- 
; tainėje, dėl vietos

Lapkričio 16 d. įvyko Chorų naudos-
Į susirinkimą atsilankė kun.! 

Gauronskas ir užkvietė kuopos 
narius į Šv. Juozapo parapijos

-J

NEW BRITAIN, CONN

PARAPIJA TAISO 
ŠALIGATVIUS 

Kun. kleb. J. Simonaitis, 
rėdamas savo bažnyčios aplin
kumą pagražinti ir pasitikėda
mas bazaro pasekmėmis, pasi
ryžo bažnyčios apylinkės šali
gatvius pataisyti. Darbas pra
dedamas tuojau. ' 
didelę garbę lietuvių parapijai 
ir kiekvienas todėl lietuvis prie 
to privalėtų prisidėti visomis 
išgalėmis. Malonu bus visiems 
regėti naujus pagerinimus.

nuliūdusioms
T.

23 d., tuojaus po paskutinių pa- Juozu Šarkuin.
maldų, įvyko Šv. Cecilijos cho- uoli Sodalietė. Laimingos atei-
ro ir mažesniojo parapijos cho- ties mūsų jaunuoliams, nauja-
ro teatras ir koncertas, šv. An- me gyvenime.
driejaus parapijos salėje. Publi- _________
kos atsilankė gan skaitlingai.
Visi gėrėjosi jaunimo gražia tas į aukštesnes oro pratybas S-gos Conn. apskr. parapijinių 
lietuviška kalba vaidinime ir dai skraidyti A. Jenkauskas, kuris chorų koncertas, 
noje. Pirmiausia buvo suvaiain- išskraidęs 220 valandų ir turi

laisnes skraidyti. Tai pirmas Dalyvavo Bridgeport, Hartford, bazarą, kuris įvyks lapkr. mėn. 
šiuo laiku jaunuolis lietuvis iš jr Waterbury chorai 
New Britain vėso miesto. J. Žu-' 
kauskas 
važiavo 
darbo.

ta teatras “Naktigoniai”. Visi 
vaidintojai atliko kogražiausiai 
savo užduotis. Vaidinime daly
vavo sekantieji: V. Sintautas, 
V. Pavasaris, Adomas Kveda
ras, jaunas V. Riktoraitis, J. 
Skrabulis,
Danesevičiūtė 
čiūtė, pastaroji

M. Varmaityte, E. j 
ir Onutė Valia-i 

yra gabi šoki-j

moms.

VATERBURY, CONN.
i

Pereitą savaitę buvo pašauk-Į

Šv. Juozapo 
parap. mokyklos auditorijoje.

išlaikė kvotimus 
į Angliją prie

ir 30 dienomis. Iškilminga ba
zaro užbaiga įvyksta 30 lapkri- 

našlaičių dieną. Bazaro pelnas eina 
j parapijos mokyklos palaikymui
'ir parapijai. Atsižvelgiant į ba
zaro kilnų tikslą visos Eliza- 
beth draugijos prie kilnaus dar
bo prisideda. Daugelis gerų pa
rapijiečių prie to bazaro prisi
deda savo darbu. Kiekvienas 
stengiasi savo parapijai prisi
dėti. Visų šūkis yra: dirbkime

Tas padarys bažnyčioje - Kun. Juozas Vaš
kas, MIC.

PADEK MISIJONIE 
RIAMS

Veltui ieškosi kilnesnio tikslo 
kaip remti misijų apaštalavimo 

■ darbą.
Į Ar žinai, kad misijų tikslas — 
Meilės misija!

į Visi, kuriems tas pasiaukoji
mas glūdi arti širdies, kviečia
me prisidėti prie taip brangaus 
darbo.

: Gal nežinai, kiek daug gali pa- 
i misijonieriams visai

26 - 27 - 28 - 29 d.d. Kuopai y- 
ra skirtas 27 d., vakaras. Visi 
LDS 5 kp. nariai-rės, kurie ga
li, kviečiami atsilankyti į minė
tą vakarą. Kuopa aukavo 10 do- mūsų parapijai. Klebonas ragi- 
lerių tam tikslui. ir - - -

Paskaita paruošta kun. S. p.'darbą. Šiandien kleb. kun. J. 
Kneižio LDS kuopoms buvo ati
dėta iki metinio susirinkimo, 
kuris įvyks gruodžio 28 d. šių

su savo 
vadovaujamais chorvedžiais, 

chorui vadovavo 
! komp. Aleksis. Chorai ir solis- 
i tai išpildė labai plačią ir įdomią 
programą, Kalbas pasakė pre
latas Ambotas, kun. B. Gau- 
ronskis, kun. J. Kripas, kun. J. 
Kazlauskas, varg. Stanišaus- 
kas, vargon. J. Balsis, J. B. 
Laučka, p-nas Simutis ir Vy- metų nuolatinėje vietoje, 
tautas Stašinskas. Programai - 
vadovavo komp. A. Aleksis. Po laiškas į LDS Conn. apskričio 
dainų ir 1 
nas buvo paskirtas parapijai.

BROOKLYN, H. Y.

ir ls" Jungtiniam 
radio

na visa širdimi paremti tą kilnų
MIRUSIEJI

Lapkričio 12 d., po 
kė klasiškų šokių. ligos mirė a. a. Vincas

Koncertinę dalį išpildė pir- čius, kuris buvo tėvas 
miausiai jaunesniųjų mergaičių žvaigždės. Paliko 
choras, kuriam vadovavo pane- žmoną, Oną, tris sūnus ir dvi 

dukreles.
Lapkričio 18 d. mirė a. a. Ju

lijona Vaznienė. Paliko nuliūdi-1 
me vyrą ir tris sūnus.

Lapkričio 20 d. mirė a. a. 
Kastantas Makevičius; paliko 
nuliūdime žmoną, dvi joduk- 
ras ir posūnį.

Lapkričio 20 d. naktį buvo

trumpos 
Radzevi- 
auksmės 

nuliūdime

Simonaitis pranešė kiek kas au
kavo bazaro reikalams. Šis ba
zaras bus prašhatnesnis už ki

ltus bazarus pirmiau buvusius. 
Buvo perskaitytas užkvietimo Tat kviečiame į bazarą atsilan- 

------ _ - — kyti ne tik Elizabeth parapijos
kalbų buvo šokiai. Pel- suvažiavimą. Nutarta dalyvauti gyventojus, bet lygiai ir apy- 

. . . - . .. IinlrSo liofinriiicj Pomoltrcitn ta

iė E. Jenkeliūnaitė. P.anu 
skambino jauna pianistė Regi
na Valauskaitė. Sveikinam Re
giną, pirmu kart pasirodžiusią 
muzikoj viešai. Duetus sudai
navo ponia O. Sintautienė ir 
panelė M. Maksimavičiūtė, 
ponai V. Sintautas ir J. Mali
nauskas. Šv. Cecilijos choras
stipriais savo balsais publiką užmuštas automobilio nelaimėj 
palinksmino, sudainuodamas jaunuolis Jonas Pikutis, 23 m. į 
keturias dainas. Vadovavo var- amžiaus. Paliko dideliame nu- 
gonininkė panelė E. Jenkeliū- liūdime savo tėvelius bei seserį 
naitė. Pianu skambino panelė ir švogerį. Visi šie mirusieji

I

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

KUR LIETUVIŠKUMAS?
Nesenai vienas lietuvių laik

raštis “N. G.” turėjo savo kon
certą, į kurį atsilankę gražios 
lietuviškos publikos apie 800. o 
programą pildė svetimomis kal
bomis, daugiausiai itališkai; gelbėti 
vienas italų choras buvo pa- menkos vertės dalykėliais, nuo- 
kviestas pildyt programą. Buvo trupomis. Taupyk pašto ženkle- 
pora programos dalyvių ir lie
tuvių, bet ir jie mažai lietuviš
kai teprabilo. Gėda lietuviams, kiekviename name, mokyklos ar 
kurie palaiko tokius parengi- įmonėse bevertės mėtosi, 
mus. Didmiesty galima panašių' 
parengimų ir gerų visada su
rasti, kartais ir visai nemoka
mai. Kam dar vadint tokius pa
rengimus lietuvių parengimais, 
kad ten. jokio lietuviškumo, 
kaip ir nėra. Lietuviai neturė
tų remti tokius parengimus.

Lietuvis.
___________ I

STUDENTŲ ŠOKIAI I

Marianapolio Studentai ren- ■ 
gia informal šokius šeštadienio 
vakarą, lapkričio 29 d., Thomp-j 
son Town Hali, Thompson, CLj

Bilietus įsigykite iš anksto 
kreipdamiesi pas studentų val-

liūs, įvairius blizgučius, bever
tės senus pinigus, pasenusį auk
są ir kitką, kurie kasdien ir

ir išrinkta delegatai. !Iinkės lietuvius. Pamatysite tą,
Dėl trūkumo mūsų mieste kur niekur kitur neesate matę, 

namų valdžia stato1
Visa tai surinkęs pasiųsk pi

giausią (4) pašto klase.
I Pašto ženkleliai, aukos, ir į- 
vairūs kiti dalykai siunčiami, 
šiuo antrašu:
Mission Club

Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois.

gyvenamų
300 naujų namų.

Dėl 122 šeimų namai jau pa
rengti ant Long Hill road ir bus

LIETUVAI GELBSTI 
SUDCJOJ69.70

Lapkričio 21 d. įvyko F-jos 
skyriaus susirinkimas. Atstovų išnuomuo jam i šį mėnesį, 
atsilankė skaitlingai. Pirminin
kas A. Aleksis pranešė, kad jau 
gauti iš 1 
ženkleliai ir katrie aukos nema-, ven“nu^’ ^t manoma -kad šį užtylėti.

PARAPIJOS CHORAS
Prie kiekvienos parapijos yra 

parapijinis choras. Kiekvienas 
choras turi savo ypatybes. Eli- 
zabeth parapijos choras ne la-

Dėl 178 šeimų namai ant Ha- bai daug garsinasi , bet jį ar- 
Federacijos Centro m^ton avė. dar neprirengti gy- čiau pažįstant negalima apie jį 

™uai ir kau'ie aukus ueum-. venimui, ttt ’ -- ~ '

žiau $1.00, gaus ženklus. Atsto- metą ir tie bus gatavi.
I
I - — x----------------- ---- * * - — —

gausiai aukavo. P-nas Z. Kara- me mieste, bet jų šeimos dėl sto- jr Solemnis garsaus Pietro Yon. 
liūs $3.00 ir pažadėjo aukoti kos namų gyvena kur nors ki- Tai Mišios, kurias išpildė Chi- 
kas savaitę po $1.00, V. Rama-^ur’ bus aprūpinti * *” 
šauskas $1.00 ir ateityje žadėjo, m*aus*a- 
vėl aukoti. Jeigu tokių patrio
tų būtų daugiau, tai per mėn.
laiko savo 1

vai pasiėmė ženklelių ir patys

. Teko girdėti keletą 
j choro išpildytų kūrinių. Buvo 

Darbininkai, kurie dirba šia- giedotos Mišios “Regina Paeis”

butais pir- cagos Eucharistiniam Kongre
se ir kurių autorius gavo aukš- 

- čiausį pažymėjimo laipsnį. Ly-
Sulig įstatymais vyrai 28 me- gįaį buvo girdimos Mišios kom- 

kvotą išpildytume. amžiaus yra paliuosuojami pozitoriaus J. Žilevičiaus, ku- 
Kiti aukotojai: Kun. J. Valan-‘nu? tarnavimo kariuomenėje, 
tiejus $1.00, Apaštalavimo Mal-I_' - - 

jdos D-ja — !. ___
Conn. apskritys — $20.00,

į Jau grįžo keletas lietuvių.
$10.00, ALRKS TarPe jų yra ir advokatas Juo- 

------- §v i zas P. Ališauskas. P. Ališaus- 
Onos D-ja - $1.36, Karinauskų kas mano eiti » P°litin» darb^‘

!
!
!
!
I

-
; šeima — $5.00. Sekantieji au-! 
j i kojo po $1.00. p. Matuliūnienė,
i !įS. Lušas, J. Lušas, A. Lušas,

Phone1181

A. P. ŠABLONAS 
Lietuvis Grabelius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Viešas Kvietimasrios pasižymi savo melodingu
mu. Paskutiniame sekmadieny
je žavėjančiai gražiai atliko 
“Exaltate Deo” Arens. Offer- 
torium tose mišiose buvo “Pan- 
nis Angelicum” C. Frank. Mi

niose teko girdėti solo. Ištikrų- 
jų klausant tų giedojimų tenka 
tik susižavėti ir galima tvirtin
ti, kad tokios rūšies Mišios ir su 
tokiu išpildymu gali tik pada
ryti virtuozas savo srityje. Di

delė tat garbė turėti Elizabeth 
.tokį didelį muziką, kokiu yra 
i kompozitorius J. Žilevičius, 
f Nemažesnė garbė priklauso 
klebonui J. Simonaičiui, kuris 

Mirė; Jieva Grabauskienė irypats mu2iku
Agota Puodžiūnienė. 'pakvietė prof. J. Žilevičių, va-

Palaidotos Kalvarijos kapuo- dovautl tam chonli p^f j 
TatUas- aievičius yra tai buvęs Lietu- 

vos muzikos mokyklos direkto-

Policija įspėja automobilistus 
ir mano imtis griežtesnių prie- 

M. Stuknienė, m’DulskienėVM? kurie
šiurkienė. O. Valaitienė, M. Ba- mo talsy|ll>M- 
čienė, P. Karvelis, M. Kašėtaitė, 
J. Kinta, K. Petrauskienė, O.
Barzdavičienė,
kienė, 
nė, U. 
nė. p. 
čienė, 
Augis

Viso surinkta $69.70.

P. Jokubauskas prirašė prie 
M Tamušaus- LDS kuopos JuoI» p-

O. Stribaitienė, p. Sopie-1 R Pilkauskas ketina gauti du 
Liutkeviėienė, L. Liūnie-' ““i“ nariu iki ateinInčio 

M. Urbonavi- nnk,mo-Liubinas,
B. Pabilionienė, Juozas 
ir J. Aleuskis.

IŠ MŪSŲ PADANGĖS >
Pereitą sekmadienį, įvyko L

D. S. 5 kp. mėnesinis susirinkt*
mas.

Remklte tuos prefMjenaka Ir bis-,
nteriut, kurte mv» sMUmate remia rius ir Klaipėdos Konservatori- 
“°vw "skribkltie “Oarbteteka-. | j» direktorius. Lygiai jis yra

LDS Connecticut apskričio metinis suvažia
vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos salėje, 339 Capital Avė., 
Hartford, Conn. Sesijų pradžia 1 vai. p. p. Kvie
čiame visas LDS Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame metiniame suvažiavime. Jame 
reiks aptarti nebaigti ir nauji reikalai savo 
brangios organizacijos bei katalikiškos spau
dos. Taipgi bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Kuopų raštininkai malonėkit paga- 
mint raportus iš kuopų metų veiklos.

Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
narius įvyks 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje, Hartford. Conn. Galintieji malonė
kite dalyvauti šv. mišių aukoje čia ar savose 
bažnyčiose šia intencija.

Dr. M. Colney, Apskr. pirm. 
B. MIčiūnienĮ^Apslar. ražti ha*.’'-

h* ir. .11 ?




