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fina Lietuvos Vard|
(LKFSB) Vis daugiau 

atsiranda ryžtingų lietu
vių, kurie nusistatę kiek
vieną progą panaudoti Lie
tuvos vardo apgynimui 
Štai, pav., kai neseniai 
žurnalas “Life” savo skil
tyse padavė tokį Rusijos 
valstybių skaičių, kad pa
gal jį išeina, jog ir Lietuva 
priklauso prie SSSR, lietu
viai Labanauskas ir Ku 
baitis pasiuntė redakcijai 
protesto raštą ir redakci
ja j tai atkreipė dėmesio. 
Tų pačių autorių parašytą 
protesto laišką dėl lenkų 
išsišokimų prieš lietuvius, 
prielankiai suminėjo ir uk
rainiečių laikraštis “Svo- 
boda”. Atitaisydamas len
kų skelbiamus netikslu
mus, K. Vidikauskas para
šė laišką lenkų laikraščiui 
“Gviazda Polarna”. Ry
šium su netikslia informa
cija Lietuvos atžvilgiu yra 
suėjęs į kontaktą su “Chi
cago Sun” ir su lenkų 
spaudos žmonėmis LKF
SB vedėjas; aptartos prie
monės, kad ateityje infor
macijos būtų tikslesnės.
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Respublikonai Laimėjo Rinkimus

(LKFSB) Paskutiniame 
savo numeryje “Poiish 
Feature and News Ser
vice” prisimena neužmirš 
tarnus istorijos faktus. 
Tarp kitų dalykų prisime
nama, kad XV šimtmetyje 
karai. Kazimiero IV sū
nums teko Bohemijos ir 
Vengrijos vainikai, taip 
kad tada Jogailaičių dinas
tija valdė Lietuvą, Lenki
ją, Prūsiją, Bohemiją 
Vengriją ir Valakiją. Taigi 
iš Lietuvos kunigaikščių 
kilusieji vyrai — Jogailos 
ainiai — valdė svarbiau
sias ano meto centrinės 
Europos valstybes.

Londonas, lapkr. 5—Bri
tų aštuntoji armija priver
tė Ašies armiją, vadovau
jamą maršalo Rommel, 
trauktis atgal Egipte. Bri
tams gelbėjo Jung. Valsty
bių ir Britanijos Dominijų Cairo, Egipto, prane 
karo jėgos. kad italai Egipto vieno-

Rommel vadovaujamos jg sekcijoje prašo, kad Są- 
karo jėgos beveik visiškai jungininkai nutrauktų 
Ūpo išblaškytos ir išmuš- mūšius ir leistų jiems pa- 
tos. laidoti savo žuvusius ka-

Sąjungininkai paėmė reivius. Prašymas buvo
daugiau kaip 9,000 Ašies užadresuctas ir pasiųstas 
kareivių į nelaisvę, kurių Britų karo vadovybei, 
tarpe yra generolas von Ašies radio pranešėjai, 
Stumme, senioras, kuris, skelbdami karo žinias iš, 
kaip sako, pavadavęs Ro- Egipto, pripažįsta, kad! 
mmel’ą, kada jis buvo grį- Britai laimi Egipte ir kad 
žęs į Vokietiją. Taipgi paė- Britų pėkstininkų ir gink- 
mė į nelaisvę keletą aukš- luotų būrių jėgos yra ga- 
o laispnio nacių ir italų lingesnės.

karininkų. Be to, labai _________
daug priešo kareivių už- Turkija Kg* Pavojuje
mušta ir sužeista, kaip *______
praneša komunikatas Lon- Londonas, lapkr. 5 — 
donui. • Turkijos prezidentas, Is-

Ašis prarado 270 kanuo- met Inonu pareiškė, kad 
lių, 260 tankų, 600 lėktuvų jo kraštui karo pavojus vis 
ir 50,000 laivyno tonų.' didėja ir ji gali būti iš bet 

Sąjungininkai šią smar- kurio šono užpulta. Bet

Gubernatorius Leverett Saltonstall, 
lapkričio 3 d. š. m. išrinktas trečiam terminui Mas
sachusetts valstybės gubernatorium.

RUSAI SULAIKĖ NACIUS 
KAUKAZE IR STALINGRADE

Saltonslall Išrinktas Trečiam 
Terminui

Lietuvis Išrinktas Į Jung. Valstybių 

Kongresą

Pereitą antradienį, lap
kričio 3 d. Respublikonų 
partijos kandidatai laimė
jo rinkimus ne tik Massa
chusetts valstybėje, bet ir 
kitose valstybėse. Guber
natorius Leverett Saltons-

Pagelbės Kana Išėjusiems 
Vyrams Ir Jų Šeimoms

kią ofensyvą prieš nacius Turkijos vyriausybės nu- 
ir jų talkininkus pradėjo sistatymas esą ir toliau 
dvylika dienų atgal. Ofen- laikytis griežtos neitraly- 
syva pavyko, ir sąjungi- bės.

VOKIEČIAI REIKALAUJA
PRANCŪZŲ LĖKTUVŲ

Londonas, lapkr. 5 —Na
cių vyriausybė Prancūzi
joje reikalauja, kad pran
cūzai jiems atiduotų karo 
lėktuvus ir taip ragina, 
kad jaunieji prancūzai — 
vyrai stotų tarnauti vokie
čių kariuomenėje, ypač su
tiktų būti lakūnais. Vokie
čiams, matomai, pradeda 
pritrukti savųjų kareivių.

Laivas laimingai, priešo 
nepastebėtas perplaukė 
vandenyną ir pasiekė vie
tą.

Japonai Nugalėti Solomon 
Salose

New Yorko Guberna
torium Išrinktas 
Respublikonas

Didžiausiame pasaulio 
mieste New Yorke ir New 
Yorko valstybėje ėjo taip

tall pakartojo istorinį fak- pat smarki rinkiminė 
tą, kurio nebuvo per 100 kampanija. Respublikonų 
metų, būtent, tapo išrink- kandidatas Thomas E. 
tas Massachusetts valsty- (Dewey tapo išrinktas gu- 
bės gubernatorium tre-' bernatorium. Jo oponen- 
čiam terminui. . (tas, John J. Bennett, Jr.,

kurį indorsavo Preziden
tas Rooseveltas, gavo

j 1,485,377 balsus prieš
Dewey, kuris gavo 2,600,- 
533 balsus.

Leverett Saltonstall, Res
publikonas, gavo 757,847 
balsus; Roger L. Putnam, 
Demokratas, gavo 628,866 
balsus. Taigi gub. Saltons
tall gavo 128,981 balsą 
daugiau, kaip Putnam.

KANDIDATAI J SENA
TORIUS: Lodge, Henry, R. 

pataria nebūti — gavo 721,069 balsus;

Lietuvis Laimėjo 
Rinkimus

Pažymėtina, kad lietu
vis, adv. William J. Drake 
(Dragūnas), kuris buvo 
respublikonų kandidatas į

Maskva, lapkr. 5— So-rius Knox
vietų vyriausybė praneša, perdideliais optimistais Casey, Joseph, D. — 640,- 
kad naciai sulaikyti Kau-. dėl laimėjimų Solomon sa- 357. Lodge gavo 80,712 i Jung. Valstybių Kongresą 
kaze netoli NaJčiko. Vokie- ilose, nes japonų laivynas balsų daugiau, kaip Casey. i Kings apskrityje iš 9 dis- 
čiai savo karaų^ėgą štai- dar labai galingas. Į Lietuvių draugas ir priė- i tnkto, didele balsų daugu

telis p. John Sawtelle, Dega pasuko į Kaukazo kal
nus, nori užimti kelius, 
kad rusai neturėtų susisie
kimo. Stalingrado fronte 
rusai sako,. kad jie kaiku
riose vietose atmušė na-

ma laimėjo rinkimus. Adv. 
William J. Drake, R., gavo 
201,630 balsų. Jo oponen
tai, Eugene J. Keogh, de
mokratas, ir dabartinis 

Londonas, lapkr. 5 —An- J taip pat daugumoje laimė- S kongresmanas, gavo tik

Amerikos Kareiviai 
Palestinoje

mokratas, išrinktas ket 
i virto distrikto į Guberna 
toriaus Tarybą.

Kitas mažesnes vietas

c*.u?’. Š*uo metu rusų - vo- giįjos vyriausybė paskel- jo respublikonai, 
kiečių kovos kiek sumažė- bė, kad Amerikos karei- 
jo, be abejo kiekviena pu- viai pasiekė Palestiną ir 
se rengiasi didesniam mu- Siriją, sustiprinimui britų
siui.

Vėl Nuskandino Du Japonų 
Kruiserius

ten esamos kariuomenės.

Pastatė 81 Laivą Spalių 
Mėnesyj

i
4

25,598 balsus, ir Aibert 
j Slade, Amerikos Darbo 
Į partijos kandidatas, gavo 
tik 9,039 balsus.

Turime pažymėti, kad 
lietuviai komunistai bea
bejo ir visi kiti komunistai 
prieš adv. Drake, lietuvį, 
vedė šlykščią propagandą. 
Jie jį skelbė naciu, fašistu, 
ir kitokiais šmeižiančiais 
žodžiais bandė pakenkti, 
bet viskas nuėjo vėjais. 
Lietuvis išėjo laimėtoju.

Kings apskrityje yra ma
žai lietuvių. Todėl jis ne
buvo išrinktas vien lietu
vių balsais. Taigi mums 
lietuviams tuo didesnis 
džiaugsmas, kad lietuvis 
yra labai populiarus sve
timtaučių tarpe.

Taigi dabar mes turėsi
me vieną lietuvį Kongres- 
maną, adv. William J. 
Drake Jung. Valstybių 
Kongrese.

Sveikiname ir linkime 
Kongresmanui William J. 
Drake geriausių sėkmių.

Piliečiai Atmetė Gim 
dy mo Kontrolės Refe

rendumą
Massachusetts valstybė

je daugiausia susidomėji
mo sukėlė taip vadinamas 
gimdymo kontrolės (birth

VVashington, D. C., lapkr. Icontrol) referendumas. 
5 - Laivyno komisija pra-\ referendumas didete 
neša, kad spalių mėnesyj dauguma (virs 180X100) 
pastatyta 81 naujas laivas, j taP° atmestas. Prieš j 
kurių svoris yra 890,700, S1 referendumą išėjo Kata- 
tonu likų Bažnyčios vadas J. E.

Kardinolas O’Connell, visi 
dvasiškiai ir pasaulionys 
katalikai, ir šviesesnieji 
protestantų ministeriai ir 
pasaulionys. Daug įžymių 
gydytojų pasisakė prieš tą 
nedorą referendumą.

Demokratų partijos kan
didatas į gubernatorius 
Roger L. Putnam ir kiti

Washington, D. C., lapkr. 
5 — Jung. Valstybių karo 
jėgos vėl nuskandino du 
japonų kruiserius Solo
mon salų apylinkėje.

Tačiau laivyno sekreto-Washington, lapkr. 5 —
! Amerikos karo vyriausybė 
►praneša, -kad Japonų mė- 
1 ginimai atsiimti Salomon 
J salas iš Amerikos kariuo- 
J menės buvo nesėkmingi

Cairo, Egiptas, lapkr. 5.Japonų karo laivai nu- 
Reuterio žinių agentūra' skandyti, daug lėktuvų su- 
praneša, kad 7,000 Ameri-į naikinta. Bet Japonai vis

7,000 Jung. Valstybių Karei 
vig Atvyko Egiptan

RINKIMŲ REZULTATAI

(LKFSB) Iš Šv. Juozapo 
parapijos Waterbury apie 
300 vyrų yra išėjusių į ar
miją. Spalių mėn. pabaigo
je šioje parapijoje įsistei
gė speciali lietuvių draugi
ja, kurios rūpestis bus or
ganizuoti parapijos ka
riams dovanėles, ypač laiš
kais ir siuntinėliais atmin
ti tuos, kurie neturi arti
mesnių giminių. Jei kuri 
šeima dėl karan išėjusio 
vyro ar sūnaus atsidurs 
sunkesnėje padėtyje, tai 
ta draugija rūpinsis ją pa
remti. žodžiu, norima kiek 
tik galima pagelbėti už A- 
merikos ir tautų laisvę be
kariaujantiems vyrams ir 
jų šeimoms. Narių mėne
sinis mokestis— 25 centai. 
Numatoma kartą į mėnesį 
turėti Šv. Mišias ir valan
dą adoracijos už karan iš
ėjusius vyrus. Prie draugi
jos dedasi kariuomenėje 
esančiųjų broliai, seserys, 
tėvai, žmones.

kos kareivių atvyko į E- 
gipto uostą, spėjama, kad 
į Cairo. Tą skaičių sudaro 
ne vien kareiviai, bet slau
gės, gydytojai, lakūnai, in
žinieriai ir tt. Pažymėtina, 
kad kelionėje nei vienas 
nemirė, o tik keturiems

dar sutraukia daugiau ka
rinės galybės prie salų, ir 
ruošiasi atnaujinti mū
šius. Bet Amerikos ka
riuomenė tose salose susi
laukė didelės pagalbos iš 
šio krašto, daugiau karei
vių pasiekė salas, daugiau

padaryta appendicitis ope- lėktuvų, tankų, karo gink- 
racija. lų buvo jiems pristatyta.

Darbininkų Radio Programa

Associated Press surinko bės išrinko respublikonus, 
žiniai kad Jung. Valsty- 19 — demokratus, viena ū- 
bių Atstovų Būtas dabar kininkų darbo partijos ir 
turės 218 demokratų ir viena progresyvių parti- 
205 respublikonus. Dešim- jos.
ties kontestantų stovis dar senatas ir Atstovų Bū-
nežinomas. Respublikonai tas ne valstybių, bet ir demokratai savo kampani- 
laimejo 45 demokratų vie- jung Valstybių šiek tiek jose viešai išėjo prieš gim
tas ir prarado penkias, tai- pasįkeitė. Respublikonai dymo kontrolės referendu- 
gi laimėjo 40. . gavo daugiau vietų Senate

Respublikonai išrinko 18 ir Atstovų Būte, nors jie 
senatorių, demokratai — daugumos vistie£ neturės,!
15, pastarųjų taijte yra 10 ta£įau turės nusveriantį 
1S Painių valstybių. ^es_ balsą, su kuriuo demokra- i 
publikonai laimėjo 9 vie- turės dažnai skaitytis. ! 
tas. Vienas Senato kontes- |
tas dar nežinomas. ! Šių metų rinkimai daug,

J Kongresą išrinktos sep- ką pasako. Išrodo, kad is-

mą.

Laimėjimai Naujoje Gvinėjoje 
Prieš JaDcnus

šeštadienį, lapkričio 7 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis gražios programos.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DĄRBININKŲ RA
DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
Boston 2680 arba NORwood 1449.

tynios moterys.

19 Demokratų,
23 Respublikonų,

1 Ūkininkų Darbo 
ir 1 Progresyvių

i tori ja kartojasi. 1918 m. į Gen. McArthur stotis,
1_________T_________________________________,X A—__________________________ K O,,

leisti. Iki šiol visi Japonų 
buvo beveik tokia pat per- Australija, lapkr. 5 — Su-1 mėginimai Pacifiko salose 
švara. į vienytų tautų karo jėgos buvo atmušti su dideliais

Karas visus suvienija, išstūmė Japonus iš Koko- Į jiems nuostoliais.
Todėl visi išrinkti kandi- dą salos ir privertė juos
datai, kaip ir kandidatai, trauktis link Būna. Būną 
kurie nebuvo išrinkti pasi- salą suvienytų tautų karo

Pereitą antradienį dvi- sakė už laimėjimą perga- jėgos smarkiai bombar- 
dešimts keturios valstybės lės. Po rinkimų vieni kitus duoja ir, Japonai negalė- 
išrinko gubernatorius. Pa- pasveikino ir pažadėjo vie- darni gauti sustiprinimo 
žymėtina, kad 23 valsty- ni kitiems pagalbą. bus priversti ir tą salą ap-

— u* < M. <
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Washington, lapkr. 5 — 
Amerikos Darbo skyriaus 
vadovybė pareiškė, kad y- 
ra reikalinga milijonai 
moterų įvairiose pramonė
se, nes vyrai paimti į ka-

Sovietai Sudarė K
jHraSjTi nttvSTOIIuS

Maskva, lapkr. 5 — So
vietų valdžia sudarė komi
siją iš devynių įžymių as
menų, kad ji surinktų vi
sas žinias apie Vokietijos 
nacių padarytus nuosto
lius Rusijai. Tarpe tų de
vynių yra ir vienas orto- 

Niko-
riuomenę.

Vyriausybė daro žings- Jokšų metropolitas 
nius surašinėti visas mo- lai
teris ir merginas ir sužino- Komisijos pareiga su 
ti kokiems darbams jos y- rinkti žinias kiek naciai 
ra tinkamos. ' nužudė žmonių, kiek su

-------------- I naikino nuosavybių ir tur-
MEL YNOJO KRYŽIAUS! to, kad po karo galėtų pa 

SAVAITE i tiekti Vokietijos naciams
----------- ir jų talkininkams reikala-

Gubernatorius Leverett vimą tuos nuostolius pa- 
Saltonstall išleido prokla-, dengti.
maciją, kuria skelbia lap
kričio 8—14 dd., kaipo Mė
lynojo Kryžiaus (Blue 
Cross) savaitė, kad supa
žindinti visuomenę su li
goninių be-pelno darbais 
žmonijos gerovei.

Čia paduodame Gub.
Saltonstall proklamaciją:

“Five years ago the Blue 
Cross non-profit plan for hospi- 
tal care sponsored by the hos- 
pitals of Massachusetts was put 
into effect in the humanitarian • sunkus: jie tegauna tik 
task of making hospitalization pusę tos maisto porcijos, 
more readily available to the ką kiti gyventojai, verčia- 
citizens of our Commonwealth. mi dirbti labai sunkius 
Nearly half a milhon Massa-1 darbus, turi sunkumų gau- 
chusetts residents voluntarilly ti pirkt drabužius ir nepri- 
have safeguarded their health j sišaukia reikiamos medici- 
and conserved their family j niškos pagalbos. Už prasi- 
funds through the Blue Cross žengimus bausmės griež- 
and its member hospitals'.'-num- i neišskiriant nė mirties 
bering one hundred and forty bausmės. Tarp Kauno gy- 
five. Įventojų vaikšto gandai,

“In this crucial war period kad netoli nuo miesto e- 
when the health of every civi- j santieji fortai nacių, kaip 
lian on the home front is of the' H* ankščiau raudonųjų O- 
utmost importance in maintain- kupantų, naudojami egze- 
ing manpower so vital to victo-
ry, I am glad to urge the citi- 
zens of the Commonwealth to 
join heartfly in recognltion of 
Blue Cross Week, November 
8—14.”

Bažnyčią Varpai—Kare
ai t r

New York, lapkr. 5 — 
Britų radio CBS praneša,' 
tad naciai privertė Italijos 
val<W| įsakyti, kad varpai 
iš balnyčių būtų išimti, 
nes metalas reikalingas 
karo ginklams. Italai pa
reiškė, kad Italijos vyriau
sybė to nenori, bet Hitle
ris privertęs Mussolinį to
kį įštkymą padaryti.

Naciai Sušaudė Lietuvius 
RofirinirAus Kam Jie Atsi* 

sakė Šandyti Žydus
(LKFSB) Gyvi išlikusie

ji žydai Lietuvoje suvaryti 
į tris gettos: Kaune, Vil
niuje ir Šiauliuose. Iš Vo
kietijos paskutiniu metu 
ištrūkę Baltijos vaistytai 
pabėgėliai pasakoja, kac 
ten žydų gyvenimas labai

48,600 Btaitatų Rusijai
New York, N. Y. — šio

mis dienomis Russian War 
Relief, Ine. nupirko 60,000 
blanketų Rusijos ligoni
nėms. Dalį nupirktų Man
ketų (antklodžių) jau pa
siųsta. Tai padaryta So
vietams reikalaujant.

šiomis dienomis Bengali- 
jos provincijoj, Indijoj, 
siautė smarkus viesulas/, 
kurio metu žuvo daugiau 
kaip 11,000 žmonių. Be to, 
viesulas užmušė labai 
daūg gyvulių, sunaikino 
daiįg trobesių ir kitokio 
turto.

Buvęs Massachusetts 
valstybės gubernatorius 
James M. Curley išrinktas 
į Jung. Valstybių Kongre
są.

Vkhy Perveda Laivus 
Hadams

kucijoms. Esą vokiečiai 
norėję tiems veiksmams 
panaudoti lietuvius polici
ninkus. Pasakojama, būk 
Gestapo įsakiusi lietuvių 
policijos kapitonui Kirki
lai sušaudyti būrį nuteistų 
mirti žydų. Tačiau kapito
nas Kirkilas drauge su ki
tais lietuviais policininkais 
atsisakė šauti į žydus ir už 
tai vokiečių slaptosios po
licijos buvę patys lietuviai 
čia pat sušaudyti. Tačiau 
nuo to laiko gestapininkai 
atsisakę naudoti lietuvių 
policiją žydų egzekuci
joms.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SV6.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfleld SL, So. Boston,

Prot. RaAL — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston,

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 tVashington SL, Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuliOtė,

177 West 7th SL, So, Boston, Masa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobainytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Ugnies liežuviai naminiame fronte Spang - Chalfant išdirbystę, Natio
nal Suppiy Co. at Etna, Pa., sunaikino pusė milijono dolerių vertės įstai
gą. Ugniagesiai baigia gesinti liepsnas.

ApdleUi-
-Aate. Į*.-- ---se
siais r nCapSISVKiVSNHS

Vienos iš garsiausių Amerikos 
mokslo institucijos leidykla Co
lumbia University Press yra iš
leidusi apie Lietuvą lietuvio A. 
Simučio angliškai parašytą

Lietuvos Klausimu
Illinois 

Wayland
Senatorius C. 

Brooks priėmė
knygą The Economic Recons- j lietuvių delegaciją Spalių
truction of Lithuania After 
1919.

Tokios universitetų leidyklos 
iš gautų užsakymų sprendžia, 
kiek kuri tauta turi apsišvietu
sių ir knygą mylinčių žmonių. 
Kadangi sakoma, kad su čia gi
musiais Amerikoje yra apie mi
lijonas lietuvių, tai iš jų lau
kiama ir ganėtino skaičiaus pir
kėjų.

Iki šiol. kaip leidykla infor
muoja, iš lietuvių užsakymų 

nuižai. Čia ir yra

Britanijos Ekonominė 
Karo Ministerija praneša, 
kad Vichy (Prancūzijos) 
valdžia sutiko pervesti 
prekybinius laivus, ku
riuos prancūzai internavo 
savo uostuose. Sakoma, 
kad tokių laivų yra 35 _
Prancūzų -Viduržemio __ __
ros uostaose, kuriuos jauĮ^j^. kad lietuviai

kyti mažai apsišvietusiais ir 
nesusipratusiais. Kad to neį
vyktų, yra visų mūsų pareiga. 
Ten kur patys žmonės nesugeba 
ar neprisirengia knygos užsisa
kyti, kolonijų veikėjai turėtų

pasiuntė į Genoą.

VCRlOVOjCZl HCIglKlCEIIll
PSritti Obuolius Ėnže-

Jung. Valstybių Agrikul* ateiti į pagalbą. Jie galėtų į- 
tūros Departmento valsty- vairiomis progomis surinkti po 
bes skyriaus prižiūrėtojas, I kelias prenumeratas įr pasiųsti 
Mr. John H. Sullivan atsi- leidyklai su pinigais. Dabar do- 
šau'kė į visus Massachu-Į jerįų lietuvius perdaug ne- 
etts valstybės vartotojus, trūksta, todėi ir prenumeratų 
kad jie pirktų obuolius bu-1 surinkti nebūtų labai sunku. O, 
sėliais. Taip darydami su- to, ir pati knyga kiekvienam 
taupytų ne tik pinigų, bet lietuviui yra
taip pat pagelbėtų . parda- kalinga. Nė vienas lietuvis,

17 d., Chicago je ir padarė 
pareiškimą Lietuvos ne
priklausomybės klausimu. 
Senatorius Brooks pareiš
kė, kad jis tvirtai tiki kad, 
•po Jungtinių Tautų laimė
jimo, Lietuva atgaus ne
priklausomybę, ir užtikri
no lietuvius, kad Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės atgavime jie turės jo 
pilniausią paramą.

Delegacijoje, kuriai va
dovavo Adv. Antanas Olis, 
dalyvavo: Vilimas Duoba, 
Henry Shelton, Antanas 
Lapinskas, Adv. Antanas 
Lapinskas, Eduardas Ku 
baitis, Antanas Vanagai
tis, Adv. Juozas Grišius 
(kuris ką tik buvo gavęs 
savo paškyrimą kaipo As- 
sistant Attorney General 
of the. State of Illinois), 
Mikas Vaidyla, ir Augus
tas Saldukas.

Senatoriaus Brooks pa
reiškimas seka:

that time proved to the worid 
that it was a nation worthy of 
independence and self - govem- 
ment. Lithuania achieved high 
standards of Ziving, and it was 
recognized ia world markets for 
the ąuality of its produets.

“Lithuania was imfortunately 
invaded twice — first by Rus- 
sia, and now by Germany. These 
occupation were unjust and 
without cause. Lithuania de
serves its freedom and indepen
dence and it is my firm convic- 
tion that when the Allied Na- 
tions have won this war, Lith
uania will once again regain a 
deserved independence. I want 
you to know that you will have 
my complete support in this 
worthy cause that Lithuania be 
a free and independent nation

Moteiys b Vaitai Išvežti 
iš tatar Saks

vėjams, nes nereikėtų o- 
buolių laikyti sandėliuose.

Timošeitko6avo šešta 
Baisus

rei- 
ar

jis būtų daktaras, advokatas, 
ar paprastas darbininkas, nega
lės Lietuvos apginti, jei jis pats 
apie ją nežinos. Rimtas advoka
tas apsiimdamas ką ginti teis
me pirmiausia apsiginkluoja 
faktais, nes vėju paremtas gy
nimas nebūtų nieko vertas.

•V. JONO EV. BL. PAAALPINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6tb SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
702 E. 5th SL, So. Boston, Maaa

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th 8L, So. Boston. Mus.

Maršalka — Jonas Zaikis,
901 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
Šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Mta Bushnanas hrtta MaAet
4$Ctfesoent Avenue P. BaUruiiūnas - p. Klinga, Sav. 
Telephone COLtEnbus 6702

29 Savin Hill Avenue 753 Broadway
Dorchester, COL 1981 Tol. ŠOU 3120, So. Boston.

Jersey City, N. J., lapkr.
5 — Pereitą antradienį še-,, 
ši piliečiai savo balsus ati- s,and,en laisv“' Pa
davė už Sovietų Rusijos ““M lietuvls S™
maršalą Timošeuko į šeri- Lletuvos šokaus pasaulio 
£Ug teisme. Jei jis nori tinkamai ap-

Gali būti, kad tie baisuo- gtat‘ Lįetuvoe * pnvl1'’ 
tojai mano, jog Timošenko to*»*taoti faktai Tok,, re- 
geriau tinka į šerifus, ne- ““W faktų ru.kuuka.ptik
gu čia gjsvenanti kandida-tp^uoda Smuį'°

I Tite Ecohotyiic ReconstTuctton 
of Lithuania After 1919.

Užsakymus su čekiais ar mo
ney orderiais po pusantro dole
rio ($1.50) už egzempliorių 
siųskite:

Columbia University Press 
Columbia University 

Neu York, N. Y.

—»- - - J to
IQ(ZlQCIKIIyge

“Darbininke” galite gauti ką 
tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — "Valdų 
ŽaZtinis”. Ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5% x 3’4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

PoŠHm
Nuoširdžiai dėkoju savo ma

mytei, poniai Markelionienei ir 
Alenai Grigaliūnaitei už suren
gimą tokios šaunios “shosrer ir 
birthday party”, lapkričio 2 d. 
Taipgi dėkoja visiems už sveiki, 
nimus, linkėjimus ir dovanas.

Joana Lengvinaitė.

“I am indeed pleased to meet 
Chicagoans of Lithuanian ex- 
traction today. I know that 
your people are an industrious 
and frugal group, who have ad- 
ded much to the building of our 
United States of America. They 
are indeed a patriotic people 
who are deeply attached to this 
country and the principles for 
which it stands. In the present 
crisis, they have given without 
reservation to the success of 
the war effort. They have 
bought millions of dollars o:’ 
war bonds ant stamps in escess 
of their quota. Their sons have 
been proud to enlist in the Ser
vice of Uncle Sam’s armed for- 
ces.

“My friendship with the Lith 
uanian people dates back to the 
days of .the first World War. 
The Dargis and Lemont boys 
were my buddies in the tren- 
ches of France. I leamed to ad- 
mire their courage and stamina 
or thoėe dangeroous days, as we 
fought, ate and slėpt together 
in the mud of thoee battlefields.

“I know that the Lithuanian 
pecųde have traditions of cul- 
ture and music deserving a pro- 
per place in the annals of the 
history of the world. Lithuania 
was an independent nation for 
22 years after 1918, and duringĮ

»«

MCT0B nOTOrBTO
Laiškas "Darbininko"

Redakcijai
City of Boston 

Public Works Department
509 City Hali Annex

Boston, Mass.
November 3, 1942

To the Editor,
Darbininkas,
366 Broadway,
South Boston, Mass.

1 Dear Sir:
I wish to take this opportuni- 

ty to espress the appreciation 
1 of the Boston Salvage Comnait- 
tee for the publicity that was 
given to the recent Scrap Metai 

J Drive by your paper.
The Scrap Drive in your dis- 

triet was an outstanding suc- 
cess, which is tangible evidence 
not only of the patriotism of 
the residents of the community, 
būt also of the valuable contri- 
bution that your paper made to 
the war effort in publicizinj 
drive. Ali residents of the 
triet who contributed ir ? 
way to the success of the *<.n 
are to be commended, vit c - 
ticular reference to the 
children, the Chairman and 
members of the local Salvage 
Committee, and the women vo- 
lunteers who eondueted a house 
to house canvass in the inte- 
rests of the drive. The school 
children, as you well know, res- 
ponded most enthusiastically, 
kith the result that they collec- 
ted approximately 50 per cent 
of the 8,300,000 pounds of scrap 
metai that was collected in Bos
ton in October.

The Darbininkas deserves an
E for eKcellence for the gene- 
rous ūse. that it made of its 
news columns in keeping the 
readers properly informed as 
to the necessity and importance 

the drive.
Sincerely yours,

George G. Kyland, 
Chairman, Boston Salvage 

Committee.

Ddkar, Prancūzijos Va- 
I tarų Afrika, lapkr. 5 —Du 
laivai išvežė iš salos 1000 
moterų ir vaiki} į Prancū
ziją. Tas padaryta Pran
cūzijos vyriausybes įsaky
mu. Vyriausybė taip pat 
lareiškė, kad Dakar sala 
jus apginta nuo Britų puo

limo.

Sovietų Itaifai Tratate 
Sviesto

Pranešama, kad Sovietų 
Rusija prašo kogreičiau- 
sia siųsti iš Amerikos 
sviesto, kurio ten labai 
trūksta.

Kaip pasirodo, Jung. Val
stybės turi aprūpinti savo 
sąjungininkus ne tik gink
lais, bet ir valgomaisiais 
produktais.

Britai Sąraše Hadus 
tgipte

C ai r o, Egiptas, lapkr. 5 
— Britų aštuntoji armija 
nugalėjo nacių tankų divi
ziją ir privertė vokiečius 
trauktis atgal. Egipte Ro- 
mmel galybe silpnėja.

Kienow z
Chungking, Kinija, lap

kričio 5 — Japonai dviem 
atvejais puolė lėktuvais 
miestą Kienow, Pukien 
provincijoj. Tačiau apie 
padarytus nuostolius nėra 
jokių žinių.

b AAnmotE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tkvo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ
‘Darbininkas” metams kainuoja $4.00
thisei metų —.— ----- ---- ------ $2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų _________ _______ $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

-1*- ją
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A6SOCIATION OF LABOR 
Bntared as second-claas matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston.

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for maillng at speclal rate of postage provided for in Section 1103 

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

Domestic yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams   ........ $4.00
Viena kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ......... .............. $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Karo Moralės Susmukimas
Aršiausias šio karo susmukimas tai jo barbariš

ka vadovybė. Mes gerai suprantame, kad negalima 
laukti kokio ten švelnumo tuo metu, kada žmonių žu
dymas nėra draudžiamas, bet kurstomas. Karas nu
traukia žmoniškumo santykius ir įveda atžagareiviš- 
ką įstatymą, kurs suteikia ne tik teisę, bet ir pareigą 
žudyti. Tačiau karo vadovybė vis dėlto apsidraudžia, 
kad ne visos žudynės ir ne visi jų būdai yra leistini. 
Pavyzdžiui, nevalia žudyti ne kariaujančių vyrų, o 
ypač moterų ir vaikų. Nevalia nuodyti vandens ar mai
sto, kuris gali patekti į priešo rankas; ar plėsti kokius 
limpančių ligų perus. Nevalia vartoti nuodinančių du
jų nei apšaudyti ligoninių ar Raud. Kryžiaus patalpų. 
Neleistina vartoti sprogstamųjų kulkų, taip vadina
mų dum-dum, kurias būk tai naudodavo britų kariuo
menė prieš Afrikos būrus. Su belaisviais reikia žmo
niškai apseiti, nevalia jų žudyt, nebent tuomet, kada 
jie mėgina pabėgt. Negalima jų imti kariuomenėn, 
kad nebūtų priversti kovoti prieš savo buvusius drau
gus — nebent jie patys pasisiūlytų. Karys tai ne koks 
žmogžudys ar plėšikas. Jis yra ar bent privalo būti ri- 
tierium.

Tie karo nuostatai anais laikais buvo griežtai iš
laikomi. Neviena civilizuota valstybė nenorėjo užsi
traukti ant savęs priekaišto, kad ji žudo ar kankina 
karo belaisvius, ar apšaudo Raud. Kryžiaus ligonines. 
Nuo tos barbariškumo dėmės visi ko smarkiausiai pur
tėsi. Žudyti moteris ir vaikus, vartoti užnuodytus gin
klus ir pulti išdavikiškai, nepaskelbus karo — buvo pa
liekama laukinėms necivilizuotoms tautoms. Dar XIV 
amžiuj mūsų Kęstutis visuomet pranešdavo kryžuo- 
čiams, kad juos neužilgio pulsiąs.

Deja, šiais “progreso” laikais beveik visos tos ka
ro taisyklės yra begėdiškai laužomos, ypač kada įsi
galėjo karas iš oro. Pasiteisinama tuomi, kad metant 
bombas iš 10—15,000 pėdų aukščio, negalima gi tiks
liai į numatytą taikinį pataikyti. Kartais atsitinka 
taip, kad viena kita bomba nukrinta ant gyvenamų 
namų, bažnyčių, mokyklų, ligoninių... Tai esą “nelai
mingi”, neišvengiami prasimetimai. Gali taip įvykti. 
Suriku tai patikrinti. Bet ką pasakyti apie žemai le
kiančius orlaivius, kurie kulkosvaidžiais apšaudo ne 
tik kareivių pulkus, bet ir pabėgėlių minias? Juk 
nieks neužginčys, kad tokių atsitikimų yra buvę ir 
tebesama?

Tačiau didžiausias kraugeriškumas pasireiškia 
tame, kad suimama šimtus užstatų ir už vieną ne kau
tynėse nukautą vokietį šimtus tų nekaltų žmonių nu
žudoma. Kaip tai žiauru ir kvaila! Juk tuo būdu su- 
kurstoma prieš save visa pavergtoji tauta. Ir vėl nau
jai sugalvota barbarybė — sukaustyti geležiniais pan
čiais belaisvius. Juo tolyn, juo blogyn. Tai jau pasku
tinis civilizacijos bankrotas. Susidaro išvada, kad ka
ro technikai, tobulėjant dvasios kultūra,~ bejėgiškai 
smunka. Bet ką čia stebėtis. Juk šį karą pradėjo ir prie 
jo per daugelį metų ruošėsi tamsūs avantūristai, pasi
griebusieji valdžią smurto keliu. K.

Algų Ir Valandų Įstatymas 
Apsaugoja Milijonus Darbininkų

(Antras straipsnis aiškina Algų Ir Valandų Įstatymų)
Kaip garsusis Juozapo 

švarkas sename testamen
te, demokratija yra “švar
kas daugelio spalvų”. Čio
nai Amerikoj jo medžiaga 
išausta iš senų tradicijų ir 
išmintingų įstatymų.

Mūsų Amerikos įstikini- 
mas į teisybę ir gerą gyve
nimo standartą visiems y- 
ra ugdymas ir sustiprini
mas su pravedimu dauge
lio teisių Jung. Valstybių 
Kongreso, kuris veikia pa

gal visų žmonių pageidavi
mą.

Tarpe svarbiausių “fair 
play” įstatymų yra Fair 
Labor Standards Act, ge
riau žinomas, kaipo Fede- 
ralis Algų ir Valandų įsta
tymas. Pagal šį statutą 
darbininkai, kurie dirba 
tarp - valstybinėj komer
cijoj arba gamybos pro
dukcijoj tarp valstybių, 
turi būti mokami (jeigu 
nepadaryta išimtis) ne

mažiau kaip 30 centų į va
landą ir už kiekvieną va
landą dirbtą daugiau negu 
40 į savaitę, jiems turi bū
ti mokama ne mažiau, kaip 
laikas ir pusė jų algos.

Nėra tikrų skaitlynių 
kiek darbininkų gavo al
gos po pravedimo Algų ir 
Valandų Įstatymo, nors to 
įstatymo parūpinimas lie
čia beveik 17,000,000 dar
bininkų šioj šalyj. Per sa
vaitę balandžio 15 d., 1939 
m. Jung. Valstybių Darbo 
Statistikos Biuro tyrinėji
mas įrodė, kad apie 650,- 
000 darbininkų industrijo
se, kurias Aktas padengė, 
uždirbo mažiau kaip 30 
centų į valandą — legalis 
minimumas po spalių 15 
d., 1939 m. Tarpe tų 650,- 
000 darbininkų buvo 100,- 
000 lentpjūvių, 50,000 bo- 
velnos fabrikų darbininkų, 
30,000 mezginių fabrikuo
se, 65,000 siuvėjų ir 20,000 
darbininkų batų dirbtuvė
se. Daugelis iš jų buvo 
čionai - gimę amerikiečiai; 
tūkstančiai atvyko iš kitų 
šalių. Buvo irgi patirta, 
kad apie 150,000 darbinin
kų, kurie dirbo sezonais 
prie pakavimo ir konser
vavimo šviežių vaisių ir 
daržovių, uždirbo mažiau, 
negu 30 centų į valandą, 
kada buvo priimti darban.

Šios skaitlynės neįima 
daugelį darbininkų, kurie 
gavo gerą atlyginimą, bet 
pasinaudojo laiko ir pusės 
Akto parūpinimu, ir neįi
ma daugiau, kaip milijoną 
žmonių, kurių uždarbis 
buvo padaugintas su spe
cialiu industrijos atlygini
mo įsakymu, kuris nustatė 
valandinės rate® minimu
mą, aukščiau, negu 30 cen
tų. Rokuojant narius dar
bininkų šeimų, pilnas skai
čius žmonių, kuriems algų 
ir valandų įstatymas pa
gelbėjo, yra keli milijonai 
— tėvai, nevedusi, kūdi
kiai ir vaikai, kurie šian
dieną yra sveikesni dėl 
Fair Labor Standards Ak
to.

Žinoma ši pašalpa neap
ribota bile kokios rasės 
arba vietos naudai. Algų ir 
Valandų Įstatymas nepri
pažįsta spalvos linijų, ir 
pagal jo parūpinimu nėra 
diskriminacijos. Kinų-dar- 
bininkai San Francisco, 
prancūzai - kanadiečiai, 
kurie dirba Maine valsty
bės miškuose, arba ispaniš 
kai - kalbantieji cigarų ga
mintojai Jacksonville, Flo
ridoj — visi įstatymo pa
dengti darbininkai gauna 
Algų - Valandų apsaugą.

Kad suprasti ką ši ap
sauga reiškia, pažiūrėkime 
arčiau į cigarų industriją 
Jacksonville, Floridoj, kur 
vienas iš didžiausių ciga
rų fabrikų pasauly randa
si. Ši didelė kompanija tu
rėjo pasamdžius daugiau, 
negu 3,000 darbininkų, ka
da ją aplankė vienas ats
tovas Algų ir Valandų sky
riaus. Tyrinėjimas parodė, 
kad kompanija ne pilnai 
išpildė Fair Labor Stan
dards Akto minimumo ir 
viršlaikio parūpinimus, su 
pasekme, kad kompanija 
kalta $75,000 užsivilku-

DARBININKAS

Kapitooas James Dowling, žymus karo lakūnas, prieš išvažiuojant ka
riauti su japonais Aleutian karo fronte papeni savo trijų mėnesių amžiaus 
dukrelę. Jo žmona, Jean, nuoširdžiai šypsosi žiūrėdama, kaip tėvas rū
pestingai ir nuoširdžiai glaudžia mažytę.

K. J. Prunskis.

Tremtinys Poetas
ir

Sensacija Knygų Lentynose

Ir vėl šiaurpūs rudens' tai mielos pramogos, bet 
vakarai mus Uždaro kiek,vis — tiktai pramogos, o
ilgesniam laikui į “namų 
areštą”. Tiesa, galėsime 
kartkartėmis ištrūkti į te
atrą, į “mūvius”, kartais

Didžiausias čekis buvo 
sumoje $654.471 Darbinin
kas su tais pinigais užmo
jo $200 gydytojui už jo 
žmonos operaciją. Ir be
veik visi darbininkai užsis- 
mokėjo senas skolas; vie
nas vyras nusipirko jam 
labai reikalingus dantis. 
Ypatingai gydytojams bu
vo nauda, nes šie pinigai 
užmokėjo už 40 kūdikių 
viename mieste! Pasinau
dojo ir Jacksonville pirk
liai ir krautuvininkai. Vie
nos krautuvės savininkas 
sakė: “Taip, kaip Kalėdos, 
tik geriau”.

Viename atsitikime čekį 
gavo vyras ir jo žmona, ka
da jie buvo išvykę į Ken- 
tucky valstybę palaidoti 
motinos. Pinigai užmokė
jo už jų kelionę ir už moti
nos palaidojimą.

Tas viskas įvyko 1939 m. 
Šiandien, kada darbinin
kai gauna atlyginimą, di
desnė dalis pinigų eina į 
karo bonus, žingeidus at
sitikimas neseniai įvyko. 
Alvah Hesler, naktinis 
sargas Indiana Lumber 
Company, gavo čekį $3,- 
100.75. Jis dirbo 84 valan
das į savaitę, gaudamas 
$14. į savaitę, ir vėliaus 
$15., algoms.

Užklaustas, ką jis ketina 
daryti su $3,100, šis žmo
gus atsakė:

“Dabar galiu paskirti ge
rą dalį tų pinigų už mano 
namą, užmokėsiu visas 
savo skolas ir liekaną sū

sioms algoms 3,227 darbi
ninkams. ši suma buvo 
skirtumas tarpe algų, ku
rios buvo darbininkams 
užmokėtos ir suma, kuri 
jiems priklausė pagal Algų 
ir Valandų Įstatymą. 
Kompanija užmokėjo dar
bininkams. $14,000 buvo 
užmokėta juodiems darbi
ninkams.

nų”, bet jisai gaivinasi vil
timi, kad tėvynė prisikels:
— Ateis diena — patvinsi, 

neši, griausi
Ir visą dumblą

šluosi j kartntus...
Tau atsivers,

kaip krištolas tyriausis,
Gyvenimo akiratis platus”.

. . . . . SENSACIJA — ŽYDASjei mes nei kiek laisvalai-j PARAŠĖ G,ESME
kio nepanaudosime giles- į ŠVENTOSIOS GARBEI 
niems švietimosi būdams, _T , ,
jei mes tik dirbsime, fabri-i Nedaugelis knygų sukels 
kuose ar farmose, vien
raumenimis, palikdami sa-

Kun. K. Skripka Minėjo Savo 
Auksinį Jubiliejų

Šiais metais kun. Kazi
mieras Skripka, buvęs per 
20 metų Šv. Juozapo lietu
vių parapijos klebonu, 
Binghamton, N. Y. ir pas
taruoju laiku pasitraukęs 
nuo klebonavimo pareigų, 
minėjo savo auksinį kuni
gavimo jubiliejų.

Iškilmingas minėjimas į- 
vyko rugp. 30 d. š. m. baž
nyčioje ir svetainėje.

Jubiliejatas gimė 1869 
m., rugpiūčio 30 d. Moks
lus ėjo Rygoje ir Kaune.

Kunigu įšvęstas 1892 m., 
rugpiūčio 31 d. į Ameriką 
atvyko 1904 m. Vienuolika 
metų klebonavo Westville, 
Ilk, nuo 1914 m. iki 1918 
metų klebonavo Detroit, 
Mich. šv. Jurgio lietuvių 
parapijoj, metus išbuvo 
Kansas City, Kansas; 1919 
m. atvyko į Šv. Juozapo 
lietuvių parapiją, Bing
hamton, N. Y.; 1926 m. bu
vo išvykęs į Mount Car
inei, Pa. pataisyti sveikatą. 
Pustrečių metų ėjo kape
liono pareigas St. Mary’s 
Maternity Hospital, Sura- 
cuse. 1930 metais, sveika
tai pagerėjus,grįžo į Bing
hamton, N. Y.

(Iš K. V. Biuletenio)

; tokį susidomėjimą, kokį 
į sukėlė naujas rašytojas 
■ Franz Werfel veikalas 
| “The Song of Bernadette”.

šis vei- 
tik šie-

vo smegenis bedarbėmis, 
mes save degraduosime į,„ 
darbo gyvulius, kai tuo Knygų lentynose 
tarpu mums skirta būti ^a^as tepasirodė
šviesiais protaujančiais: 
žmonėmis. Viena iš tokių mas nepaprastas dėl nepa- 
geriausių švietimosi prie- Į
monių, visiems prieinamų1

met. bet juo susidomėji-

knygos atsi 
radimo istorijos: rašyto
jas F. Werfel yra žydas. 
Reikia pripažinti, kad jis 
yra gabus žodžio meiste
ris. Savo talentą jis yra 
nekartą panaudojęs prieš 
nacius. Kada žlugo Pran
cūzija, kada į to krašto 

_ .. . gilumą žygiavo nacių legi- 
Prancūzijoje, jonai, rašytojas pajuto sau 

. mirtiną pavojų ir su di
džiausia paskuba bėgo į Is
paniją. Tačiau įvykiai 
greičiau vystėsi, kaip grei
tosios susisekimo priemo-

Per Karnų Vokiečiai Rusus 
Gabena Darbams į Vokietijų

(LKFSB) Vokietijoje la
bai trūksta darbo jėgų ir 
naciai paskutiniu metu 
gabena vyrus, o taip gi ir 
moteris, iš užkariautų Ru
sijos dalių darbams į Vo
kietiją. Ištisais vagonais 
ie, kaip praneša “News- 

week”, gabenami per Min
ską, Kievą, Kauną, Rygą ir 
Taliną. Vokietijoje Rusi
os darbininkai ant drabu

žių nuolat privalo nešioti 
specialų ženklą. Esą nu
matoma, kad apie 2 mil. 
rusų būsią nugabenta pri
verstiniems darbams į Vo
kietiją.

yra — knyga. Čia ir prisi
minkime keletą susidomė-į 

Įjimo vertų leidinių.
ŠAUKSMAS ILGESIU 1 
KAMUOJAMOS 
KRŪTINĖS

Toli, toli
kur baltuojančių amžinu 
sniegu nuklotų Alpių kal
nagūbriai nusvyra prie Vi
duržemio jūros, kur mėly
nuoja bekraščiai vande
nys, nekartą sėdi susimąs- ngS — Ispanijos sieną ji- 
tęs vienišas lietuvis poetas saj ra(j0 nepereinamą. Ne 
J. Kossu - Aleksandravi- turėdamas kur prisiglaus- 
čius. Čia jį nubloškė tėvy- kitų. patariamas, sus
pės kruvina nelaimė. Savo tojo Liurde, kur buvo šiek 
širdies godas jis eilėmis iš- tiek vietos gausiuose vieš- 
dainavo ir neseniai kito bučiuose. Prancūzija, su
rašytojo — A. Vaičiulaičio tartimi su Vokietija buvo 
rūpesčiu išleistas jo poezi- pasižadėjus išduoti kaiku- 
jos rinkinys, pavadinant jį riuos nacių reikalaujamus 
“Be Tėvynės Brangios” asmenįs. Werfelis ir gul- 
(Autoriaus slapyvardis damas, ir keldamas jautė
J. Aistis). Eilėraščiuose jo tykojančią nacių ranką, 
taip giliai atsispindi at jau- mOmentą laukdamas
timas kryžuojamos tėvy- arešto. Begyvendamas 

Liurde jisai susipažino su 
nuostabiais Liurdo įvy 
kiais, išgijimais.
— Vieną dieną, — rašo ji

sai, — aš padariau įžadą. 
Aš pasižadėjau, kad jei 
man pavyks ištrūkti iš tos 
desperatiškos padėties, jei 
pasiseks pasiekti laisvos 
Amerikos krantus, aš me
siu į šalį visus kitus dar
bus ir rūpesčius ir padai
nuosiu, kaip tik gerai aš į- 
stengsiu, dainą apie Ber
nadetą”.

Ir Apvaizda jį išvedė 
laisvės kraštus. Savo pa 
žadą jisai išpildė. Ir štai 
turime jo puikią knygą a 
pie Liurdo šventąją —Ber
nadetą. Autorius — žydas

nes:
— Tartum juodas varnas 

nusileist tykotų
Iškapot akelių,

tysant paslikam
Taip ir virš gimtinės 

mylimųjų plotų
Suka juodos mintys

Lietuvos vaikams.

ir nekatalikas, tą jis pasi
sako savo įžangos žodyje, 
bet jis taip gabiai, su to
riu nuoširdumu, su tokia 
poezija, talentu, ir įsitiki
nimu aprašo Šv. Panelės 
apsireiškimus Liurde, ste
buklingus išgijimus ir ki
tus įvykius, taip vaizdžiai 
nupasakoja Bernadetos 
tėvų skurdą, jos regėjimus 
ir pergyvenimus, jos pra
leistas dienas vienuolyne 
ir jos mirtį, kad žmogus 
skaitai, ir atsidūsti, ir nu- 
sišypsai ir negali atsigerė
ti tuo kūriniu; o užvertęs 
paskutinį lapą pasilieki 
besistebįs — kaip dideli 
tie Liurdo įvykiai, kaip 
mes mažai apie juos žino
me ir kaip net toli nuo mū
sų tikybos esantieji žmo^ 
nės daug naujų gražių da
lykų mums atskleidžia.

Iš “N. L.”

mą padėsiu, kur daugiau- 
sja gero padarys - j Jung. Teka Ne""ais 
Valstybių Karo Taupymo
Bonus”.

Heslar’io pranešimas tik 
parodo, kaip darbininkai 
šioje šalyje — vyrai ir mo
terys, įvertina jų laisvę.
Tiems milijonams darbi
ninkų žodis Demokratija 
yra laisvės simbolius, tin
kamas gyvenimo standar
tas po išmintinga valdžia.

Office of War Information.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo* Bonų 
sutaupomis.

ašaroms pasruvęs 
Ir šilai dūsuoja

aimana gilia.
Tik negali

šluosi į krantus.. 
Anei pasiskųsti

kruvina dalia...

Nors poetas liūdi dėl tė
vynės nelaimės, nors jam 
“užvirė tulžis ir kraujas 
akivaizdoj tiek išgamų sū-
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SARASAS
Žemiau talpiname iš Lie-l (Fabijonas), 32, gyv. v. 

tuvos išvežtų gyventojų j nas.
Kau-

į

Sibiran sąrašą, kurį su 
rinko ir sutvarkė Lietuvon 
Raudonasis Kryžius, gis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)
9907. Skrabulytė, Ona (Sta

sys), 18, studentė, gyv. vieta 
Vaineikis, Kapčiamiestis.

9908. Skrabulienė, Ona (Do
mas), 52, ūkininkė, gyv. vieta 
Veivežeris, Kapčiamiestis.

9909. Skrabulis, Stasys (Vin
cas), 52, eigulis.

9910. Skrabulis, Vytautas 
’(Stasys), 21, ūkininkas.

9911. Skrabulis, Antanas 
(Stasys), 13, mokinys.

9912. Skorobogatovas, Mikas 
(Lukrijonas), 50, darbininkas, 
gyv. vieta Stašėnai, Jonava.

9913. Skomskytė, Gražina 
(Vincas), 5, gyv. v. Širvintai.

9914. Skomskytė, Aldona 
(Vincas), 6.

9915. Slavėnas, Eugenijus 
(Jurgis), 8, gyv. v. Tvirbutai

9916. Slavėnas, Rimgaudas 
(Jurgis), 2, gyv. vieta Ilguva, 
Paežerėlis

9917. Slavėnas, Genutis (Jur
gis), 7, g. v. Ilguva, Paežerėlis.

9918. Slavėnas, Jurgis (J6- 
nas), 33, mokytojas

9919. Slavėnienė, Marija (T6- 
mas), 30, mokytoja.

9920. Slavėnienė, Julija (Sta 
sys), 50, mokytoja, gyv. vieta 
šeštokai.

9921. Slavinska, Irena (Sta
sys), 40, šeimininkė, gyv. vieta 
Vilnius.

9922. Sledzinski, Mykolas 
(Laurynas), 48, prievaizda, g. 
vieta Vilnius.

9923. Sledzinskienė, Viktori
ja, 46, šeimininkė.

9924. Sledzinskas, Česlovas 
(Mykolas),’ 16.

9925. Slekaitė, Aksovelija, g. 
vieta Radviliškis.

9926. Slančiauskaitė, Laimutė 
(Cinais), 4, gyv. v. Narnajūnai.

9927. Slančiauskienė, Alek
sandra, 32, mokytoja.

9928. Slepikovskaitė, Vanda
(Leonas), 3, gyv. v. Vilnius.

9929. Slepikovskienė, Jadvy
ga, 32, gyv. vieta Vilnius.

9930. Slepikovskis, Leonas, 
35, samdinys.

9931. Slepikovskis, Tadas
(Leonas), 10.

9932. Sliesoraitienė, Zofija

9933. Sliesoraitytė, Julija 
(Jurgis), 10, gyv. vieta Kaunas.

9934. Sliesoraitis, Jurgis (Jur
gis), 12.

9935. Sležinskaitė, Michalina 
(Kostas), 82, mokytoja, gyv. v. 
Mikoliškiai, Kartena.

9936. Slibmskas, Jonas (Vin
cas), 40, samdinys, gyv. vieta 
Pilviškiai.

9937.. Slidžiauskaitė, (Ed
vardas), 1, gyv. vieta Šiauliai.

9938. Slidžiauskas, Eduardas 
(Pranas), gimęs 1910, samdi
nys.

9939. Slidžiauskienė, Paulina, 
gimusi 1909, darbininkė, gyv. v. 
Šiauliai.

9940. Sliesoraitienė, Bronė 
(Juozas), 42, slaugė, gyv. vieta 
Kaunas.

(Jonas), gimęs 1898, gyv. vie
ta Vilnius.

9967. Smailytė, Liuda - Danu
tė (Stasys), 6, gyv. vieta Gei
džiūnai, Biržai.

9968. Smalonskas, Juozas, 30, 
samdinys, gyv. vieta Šilavotas, 
Marijampolė.

9969. Smalonskaitė, Aušra 
(Juozas), 5.

9970. Smalonskienė, 29, mo
kytoja.

9971. Smalevičienė, Kunigun
da, 30, gyv. v. Naumiestis.

9972. Smalevičius, Jonas (Jo
nas), 45, mokytojas.

9973. Smalevičiūtė, Gailytė 
(Jonas), 5.

9974. Smetona, Motiejus, 80, 
gyv. vieta Kaunas.

9975. Smetona, Adomas, 35, 
artistas.

9976. Smetonienė, Julija (Jo-
9941. Sliesoraitienė, Sofija, nas), 64, gyv. vieta Užulėnis,

33, gyv. vieta Kaunas.
9942. Sliesoraitienė, Vincė, 24.
9943. Sliesoraitis, Algirdas 

(Algirdas), 15, mokinys.
9944. Sliesoraitis, Gintautas 

(Algirdas), 9, mokinys.
9945. Sliesoraitis, Rimas (Al

girdas), 13, mokinys.
9946. Sliesoraitis, Eduardas 

(Juozas), 33, jūrininkas, gyv, 
vieta Kaunas.

9947. Sliesoraitis, Jurgis - Ra
mojus (Jurgis), 13.

9948. Sliesoraitytė, Nijolė
(Jurgis), 11, gyv. v. Kaunas.

9949. Sliesoraitytė, Sigita
(Edvardas), 10.

9950. Slizen, Jonas (Rapolas), 
74, ūkininkas, gyv. vieta Paža- 
lesis, Riešė.

9951. Slizen, Rapolas (Jonas) 
66, ūkininkas, gyv. vieta Liuba
vas, Riešė.

9952. Slizini, Rafal-Jan, 67 
Liubavas, Riešė.

9953. Slizini, Janina, 35, ūki 
ninkė.

9954. Sližėnas, Rapolas - Jo
nas, 65, ūkininkas.

9955. Sližienė, Janina, 35, ū 
kininkė.

9956. Sližys, Simonas (Jo
nas), 58, ūkininkas, gyv. vieta 
Miškininkiai, Skiemonys.

9957. Sližys, Keistutis (Simo
nas), 13, mokinys.

9958. Slomka. Boguslavas, 18, 
gyv. vieta Vilnius.

9959. Slomka, Stepas, 15.
9960. Slomkienė, Barbora, 9.
9961. Slomkienė, Elena, 40, 

darbininkė, gyv. vieta Vilnius.
9962. Slonski, Jurgis - Edvar

das, gimęs 1906, samdinys.
9963. Slonskis, Kostas (Leo

poldas), 55, ūkininkas, gyv. v. 
Paeglesiai, Papilė.

9964. Slukevičaitė, Jadvyga 
(Vincas), 25. siuvėja, gyv. vie
ta, Vilnius.

9965. Služinskienė, Elena 
(Jurgis), gimusi 1901. *

9966. Služinskis, Eugenijus

aujenai.
9977. Smetonienė, 70, gyv. v. 

faunas.
9978. Smilgaitis, Antanas (Jo

nas), gimęs 1902, ūkininkas, g. 
vieta Juškakaimis, Sintautai.

9979. Smailys, Stasys (Ka
zys), 34, mokytojas, gyv. vieta 
Gaidžiūnai, Biržai.

9980. Smailys, Vitolis (Jo
nas), gimęs 1940, g. v. Kaunas.

9981. Smailys, Jonas, gimęs 
1907, knygvedys.

9982. Smailienė - Venckuvie- 
nė, Valė, 32, šeimininkė, g. vie
ta Gaidžiūnai, Biržai.

9983. Smailienė - Kasakaity- 
tė, Marija (Juozas), gimusi 
1907, dentistė, gyv. vieta Kau
nas.

9984. Smilgaitienė - Orentai
tė, Zosė (Vladas), gimusi 1909, 
šeimininkė, g. v. Juškakaimis 
Sintautai.

9985. Smilgaitytė, Vida, 9, g 
vieta Sintautai, Juškakaimis.

9986. Smilgevičienė, Elena; 
37, darbininkė, g. v. Panevėžys

9987. Smilgevičius, Petras
(Ignas), 49, chemikas, gyv. vie 
ta Prienai.

9988. Smilingis, Antanas

DARBININKAS
10068. Stakionis, Jonas (Jo

nas), 35, vežikas, g- v. Kaunas.
10069. Stakniūnas, Mečys 

(Jonas), 28, darbininkas, gyv. 
vieta Kaišiadorys, Trakai.

10070. Stakniūnienė, Anelė 
(Stasys), 21, samdinys, gyv. v. 
Kaišiadorys.

10071. Statkutis, Juozas (Vin
cas), gimęs 1886, ūkininkas, g. 
vieta Jasauskai, Rudnia.

10072. Stakutis, Henrikas 
(Juozas), gimęs 1915, ūkinin
kas.

10073. Stakutis, Stasys (Juo
zas), gimęs 1925, mokinys.

10074. Stakutienė, Agota, 50, 
ūkininkė.

10075. Stalauskaitė, Regina 
(Antanas), 18, studentė, gyv. v. 
Marijampolė.

10076. Stalauskienė, Marija, 
45, mokytoja.

10077. Stalmaševičiūtė, Jonė 
(Jonas), 16, darbininkė, gyv. v. 
Šančiai, Kaunas.

10078. Stalionis, Bronius 
(Viktoras), 23, samdinys, gyv. 
v. Galiogaliai, Bubninkai.

10079. Stanaitis, Simanas 
(Juozas), 43, samdinys, gyv. v. 
Kaunas.

10080. Stanaitis, Jonas (Jero-
, 10037. Spėt, Sofija (Stepei"  ̂ rie-

Edvardas ni), 29, daug*. IU Nastatcai, Gelgaude
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niūnai, Melagėnai.
10006. Soliačas,

(Jonas), 43, kalvis.
10007. Soliačas, Tadas (Ed

vardas), 12.
10008. Soliačaitė, Teresė (Ed

vardas), 12.
10009. Soliačaitė,

(Edvardas), 18.

10038. Spranaitis, Antanas . 10081. Stanaitienė, Valė, 37,
šeimininkė, gyv. vieta Kaunas. 

10082. Stačikas, Antanas, 34,(Kazys), 28, samdinys, gyv. v.
Šiauliai., . vieta Vainutas

10039. Spragauskas, Kazys 
(Simonas), gimęs 1895, moky- 

Veronika ■ to jas, gyv. vieta Birštonas.
10040. Spragauskaite, Danutė

Stančikienė - Jerem- 
bauskaitė, Ksavera (Benedik- 

_|tas), 31, ūkininkė.
10084. Stančikaitė, DanutėČeslovą (Kazys), 16, mokinė. , ,

10(il. Sp;agauSkienė,40,šei.Į^nas)’13’gyv-

10085. , Stanelis, Ildefonas
(Stasys), gimęs 1900, karys, 

| g. vieta Vilnius.
10086. Stanevičienė - Krasau

10010. Soliačaitė,
(Edvardas), 10.

10011. Soliačienė, Viktorija mininkė.
(Juozas), 42, šeimininkė. 10042. Sprindys, Vaclovas (A-

10012. Songaila, Mykolas domas), 28, karys, gyv. vieta 
(Vaclovas), 49. biznierius, gyv. Radviliškis.
vieta Vilnius. 10043. Spindžiūn^ Stasys, (Ju ,

10013. Songaila, Juozas (Vac (Antanas), gimęs 1908, /««»- mokytoja >gyv v. Valiūnai, Jo-
lovas), 39, knyvedis, gyv. vieta ninkas, gyv. v. Lukšiai, Šakiai.
Pastovis. į 10044. Sprindžiūnienė, Mari

10014. Songaila, Vladas (Juo- joną, gimusi 1918, šeimininkė.

10101. Stanislavskis, Leonas 
(Stasys), 51, samd., g. v. Vil
nius. «

10102. Stanislovičienė, Mari
jona, 38, biznierė, g. v. Mari
jampolė.

10103. Stanišauskas, Jokūbas 
(Antanas), 48, profesorius, g. 
v. Borūnai, Grinkiškis.

10104. Stanišauskienė, Ona 
(Antanas), 43, šeim., g. v. Dot
nuva.

10105. Staniškienė, Elena 
(Juozas), 30, mokyt., g. v. Ven- 
čiūnai, Alovė.

10106. Staniškis, Kazys (Ju - 
gis), 38, mokyt.

10107. Staniškis, Keis'..’.? 
(Kazys), 7.

10108. Staniškis, Vytau 
(Kazys), 6.

10109. Stanilienė, Jadvyga, 
59, šeim., g. v. Kaunas.

10110. Staniulienė - Vizgirdai
tė, Petrė, 30, samdinė, g. v. Vil
nius.

10111. Staniunas, Donatas, g. 
1905, mokyt., g. v. Onuškis, 
Trakai.

10112. Staniunaitė, Regina 
(Donatas), 6.

10113. Staniunaitė, Danutė 
(Donatas), 4.

(Bus daugiau)

zas), gimęs 1907. siuvėjas, gyv. 
vieta Šiauliai.

10015. Songin, Ričardas, 14, 
gyv. vieta Vilnius.

10016. Songin, Zigmas (Pra
nas), 21, darbininkas.

10017. Songinas, Antanas

10045. Sprindžius (Stasys), 21

10087. Stanevičienė, Kotryna' 
(Jurgis), 40, ūkin., g. v. Zažy- I

savaičių. , t z t i 1008s- Stankevičius, Rapolas; 10046. Sprunskas. Jonas (Jur- ( s), m y Va.l
gis), 41, ūkininkas, gyv. vieta Joni4kis.
Milionai, Švenčionėliai. 10089. Stanevičius, Saulius

10047. Spudas. Povilas (An- (Rapolas) 7 
tanas), gimęs 1896, mokytojas, | lowo stanevičiu_

gi

Andrius(Antanas), 14, mokinys, gyv. v. (Kasparaslj 1908,
Babrungas, Plungė. Linkas

9989. Smilingis, Antanas (An- 10M8 (An.
"S uT 1895- 1912- vieU
. 9990. Smilingiene, Brone, 37, Paberžė, Radamina. 
seimininkė, gyv. vieta Babrun
gas, Plungė.

9991. Smilingytė, Margarita
Borisas|ra'^;StoVėia' I 10094. Stanevičiūtė, Jūratė

. S movas. Borisą. | lw2l. Songinovas, Ričardas, tovaite, Aleksandra, 58, ukinm- (Ra 7 „ y>J.#
•*££ nai, Joniškis.

10052. Stackevicius, Vaclovas

10019. Songinienė, Aleksan- 
Įdra, 50, gyv. vieta Vilnius.

gyv. vieta Kaunas. (Andrius), 14, mokin.
10048. Spudaitė Aldona (Po-, imi Stanevjeius, 

vilas), gimusi 1932, gyv. vieta (Bogutonas> 70 akin.
^aunas* . Į 10092. Stanevičius,

10049. Spudaitė, Julė (Povi- (Liudas) 55
las), gimusi 1928.

10020. Songinova, Aleksand- nas), gimusi 1898, mokytoja.

Andrius

Juozas

10093. Stanevičius,. Stasys
10050. Spudienė. Paulina (Jo- gim 1910. y

10051. Stackevičienė - Duba- Michalinava, Kaunas.

Dorothy Lamour, po ilgų valandų Bonų pardavimo 
darbo New Yorko naktiniame klube, ilsisi šalę lakūno 
įrarininko George Moseley, of R.A.F.

L

(Valentinas), gimęs 1909, dar- 12, gyv. v. Vilnius, 
bininkas, gyv. vieta Kaunas. Sopčak; stefan (Her-

9993. Smarskienė - Matuzevi-I 43 geležinkelietis,
čiūtė, Genovaitė (Baltrus), i9, ^ta N. Vilnia.
ūkininkė, gyv. vieteJagaudžiai, |10023 Sopčak, Apolonija
Pabiržė. (Hermogenas), 44, šeimininkė.

9994. Snarskis - Puodžiūnas, 10024 Hermogenas
Vytautas, 27, ūkininkas. (su 3 vaikais)> 70.

9995. Snarškis, Longinas 10025 Soroko, Teklė (Justi-
(Vladas), gimęs 1907, vežikas, 32 ūkminkė, gyv. vieta
gyv. vieta Kaunas. Palaukiškė, Daugeliškiai.

9996. Sniadokavičius, Myko- 10026 Sotnikovas, Aleksan- 
las (Jurgis), gimęs 1909, darbi-Įdras (Aleksandras), 35, ūkinin- 
ninkas. gyv. vieta Vilnius. kas. g v Pabenė? Turgeliai.

9997. Sobieskis, Juozas (Ze- į 10027. Sotnikovas, Jonas (A-
nonas), 42, samdinys, gyv. vie- į leksandras), 37, ūkininkas, gyv. 
ta Vilnius. vieta Dvarčiai, Turgeliai.

9998. Sachornkas, Viktoras j 10028. Sotnikovaitė, Mina 
(Jokūbas), 28, darbininkas, g. (Aleksandras), 4. 
v. Skeidiškiai, Rudamina. j 10029. Sotnikovienė, Ona, 24,

9999. Sodaitis, Jonas (Sta-; šeimininkė, gyv. v. Pabenė, Tur- 
sys), gimęs 1908, samdinys, g- geliai.
vieta Kaunas. 10030. Sotnikovienė, Vera, 70,

10000. Soityševskienė, Sofija, mokytoja.
27» gyv vieta Vilnius. j 10031. Sovokinas, Petras (Jo-

10001. Soityševskis, Teodo-jnas)) gimęs 1912, samdinys, g. 
ras (Tadas), gimęs 1916, karys, | v^eta Kaunas, 
g. vieta Vilnius. j 10032. Sperauskas, Pijus (Po-

10002. Sodaitienė, Aldona iikarpas), 23, ūkininkas, gyv. v. 
(Jonas), gimusi, 1911, gyv. vie-' 
ta. Kaimas.

10003. Sokolovski, Stasys, 50, 
samdinys, gyv. vieta Vilnius.

10004. Sokolovskis, Antanas,
65, dailidė.

(Kazys), 58, ūkininkas.
10053. Stackevicius, Zbyšek ]

(Vaclovas), 13, gyv. vieta Su-Į 
dervė, Riešė.

10054. Stadalnikas, Antanas I 
(Vincas), 35, mokytojas, gyv. j 
vieta Šakiai.

Jukreliškė, Seinai.
10033. Sperauskas, Antanas,

gimęs 1914, studentas.

10055. Stadalnikas, Benjami
nas (Antanas), 15, gyv. vieta 
Striupiai, Šakiai.

10056. Stadalnikas, Mindau
gas - Jonas (Antanas), 5.

10057. Stadalnikas, Konstanti
nas - Keistutis (Antanas), 6.

10058. Stadalnikaitė, Geno
vaitė - Julė (Antanas), 14.

10059. Stadalnikienė, Kons
tanta, 40, šeimininkė.

10060. Staiblienė, Juzė, 21, g. 
vieta Kaunas.

10061. Staiblys, Eduardas 
(Jonas), 7, gyv. vieta Kaunas.

10062. Staiblytė, Marija (Jo
nas), 8.

10063. Stakėnas, Algis (To
mas), 3, gyv. vieta Sipeliai, Pa
nemunis.

10064. Stakėnas, Romas, 45, 
ūkininkas.

10065. Stakėnaitė, Dalia (Ro-

10095. Stanevičiūtė, Nijolė 
(Rapolas), 7 metų.

10096. Stanevičaitė, Ona 
(Andrius), 12, mokin., g. vieta 
Zažečiai, Nemakščiai.

10097. Stanevičiūtė, Aleksan
dra, šeim., g. v. Pakraženčiai, 
Jauniškis.

10098. Stanievičhis, Bajoni- 
šas, 59, g. v. Benejunai, Pabra
dė.

10099. Stanilienė, Petrė, 29, 
šeim., g. v. Raseiniai.

10100. Stanionis, Vytautas 
(Kazys), 32. gydytojas, g. vie
ta Varėna.

jei- ■*&,

į' ■

DEFENDS ACTION—Willian
Jeffers, Director of Rubber, is 
pictured as he appeared before 
a Senate Agriculturai Commit- 
tee for the first time. He de- 
fended the substitution of 
rayon for cotton in tire manu- 

facture.

mas), 5.
10066. Stakėnaitė, Petronėlė,

10005. Soliaras, Valentinas 
(Edvardas), 6, gyv. vieta Sta-

10034. Sperauskienė, Marijo
na (Motiejus), 54, ūkininkė.

10035. Spėt, Morta, 4, g. vie- Į 40, ūkininkė, 
ta Vilnius. 10067. Stakėnienė, Uršulė

10036. Spėt, Elzbieta, 5. > (Petras), 35, ūkininkė.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

"Darbininkas" išlei
do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25$ 
ir priklijavę 3ę štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadway, So. Boston. Mass. ir tuo
jau ją gausite.



Fenfctariiftnis, Lapkričio 6, 1942

LDS Studijų Rateliams
S. KOMUNIZMO ŽIAURUMAS

Komunistas Solonevičius sako: “Komunizmo žiau
rumas — tai ne pykčio dalykas, jis nekyla iš aistrų. 
Tai šaltas, neasmeniškas žiaurumas; tai žiaurumas 
mašinos, kaip sakysime, elektrinės kėdės”.

Dar aiškiau kalba pats Leninas: “Šventoje kovo
je dėl socialinės revoliucijos prieš buržuaziją, prieš 
kapitalistus ir jų valdžias visiškai yra leistini melai, 
apgavimas ir išdavimas. Dorovė? Nėra kitokios doro
vės, kaip tik tai kas padeda revoliucijai. Viskas kita — 
tai tik buržujų kvailybės. Mes bolševikai, socialinę re
voliuciją nešame tiek į Ameriką, kiek į Europą. Revo
liucija eina nuosekliai, žingsnis po žingsnio. Kova bus 
ilga, žiauri, kruvina... Ką tai reiškia, kad ir žus 90 pro
centų pasmerktų mirti, jei dar liks 10 procentų komu
nistų revoliucijai toliau tęsti. Komunizmas — tai ne 
jaunų panelių auklėjimo įstaiga. Vaikai turėtų būti 
ir žiūrėti, kaip vykdomi pasmerktųjų žudymai, ir 
džiaugtis, kad miršta proletarijato priešai”. (Revue 
Apoleg., janvier, pag. 34, 1937).

Kad šitie bolševikų patrijarko Lenino žodžiai, ku
riuos skaitant ima šiurpas, nebuvo tuščiai pasakyti, 
parodo visas gyvenimas tų šalių, kur komunistai turi 
savo rankose valdžią.

Milijonai žmonių ten jau išžudyta, kiti baisų skur
dą kenčia. Apie ten daromus žiaurumus tiek esate pri
siklausę ir prisiskaitę, kad daug apie tai ir kalbėti ne- 
r^r.ia. Galima sakyti, kad tos šalys yra virtusios dide- 
’ kalėjimais, kuriuose uždaryti milijonai žmonių.

4 atimtas ne tik visas turtas, bet ir visos laisvės. Ne 
» .įas darbininkas iš ten bėgtų, bet jo neišleidžia.

“Jūs būsite lyg kad dievai”, kalbėjo gundytojas 
pirmiesiems mūsų tėvams rojuje. “Mes jums padary
sime rojų čia, šioje žemėje”, kalba vargšams darbinin
kams šių laikų gundytojai - komunistai. Žinote, kokios 
buvo pasėkos, kai mūsų pirmieji tėvai paklausė gun
dytojo. Lyginai bus baisios pasėkos, jei paklausysime 
komunistų.

“Blogas medis duoda blogų vaisių” — sako Išga
nytojas. Komunizmas yra blogas medis. Tai ne viena 
erezija, bet visų erezijų rinkinys. Tai mokslas, kuris 
prieštarauja ne tik Dievo apreikštajai Religijai, bet ir 
pačios prigimties įstatymams. Pagrindinė komunistų 
mokslo “tiesa” — tai neapykanta. Veikimas, neapy
kanta pagristas, nieko gero duoti negali.

PAGERINIMO PRIEMONES
Vis dėl to žmonių visuomenės santykių taip pa

likti negalima, reikia jie taisyti. Kas būtent reiktų pa
daryti, tuojau pamatysime.

Darbininkų būviui pagerinti, kas mums šiuo at
veju ypač rūpi, turėtų padėti: 1) valstybė, 2) darbda
viai, 3) patys darbininkai, 4) visuomenė.

1. Valstybės pareiga rūpintis visais krašto pilie
čiais, tačiau valstybė pirmoje eilėje turi imti savo glo- 
•bon tuos, kurie jos ypač reikalauja. Popiežius Leonas 
XIII sako, kad valstybė pirmiausia turi susirūpinti be
turčiais darbininkais, nes turtinguosius apsaugoja jų 
turtas.

Ką darbininkų reikalu turėtų padaryti valstybė? 
Ji protingais įstatymais turėtų nustatyti santykius 
tarp darbdavio ir darbininko. Tinkamomis priemonė
mis valstybė turėtų saugoti, kad tie nuostatai abiejų 
pusių būtų vykdomi. Valstybės įstatymų turėtų būti 
nustatyta: dienos darbo ilgumas, poilsio laikas, darbi
ninko amžius, darbo sąlygos sveikingumo atžvilgiu ir 
t. t. Turėtų būti gerai prižiūrimos įmonių patalpos, 
darbininkų būtai, ypač didesniuose pramonės centruo
se. Turėtų būti įsteigtos ligonių, emeritūros darbinin
kų kasos ir tt.

Šioje srityje daugelyje valstybių jau daug kas pa
daryta, bet dar daug padaryti reikia.

Valstybės pareiga susirūpinti darbininku ne tik 
kūno, bet ir dvasios reikalais. Valstybė turėtų žiūrėti, 
kad darbo įmonėse būtų laikomos Bažnyčios šventės, 
kad darbininkams būtų duodama laisvai atlikti tiky
binės pareigos.

Valstybė turėtų pažaboti kapitalą ir neleisti jam 
tarpti piliečių skriaudomis. Ypač spartus atskirų žmo
nių ar grupių turtų augimas juk be kitų skriaudos ne
įmanomas.

Valdžios organai paprastai rūpinasi, kad pilie
čiams būtų pardavinėjamas tik sveikas maistas. Šių 
reikalų sargyboje stovi tam tikros komisijos ir pati 
policija.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia yra komunizmo mokslo pagrindinė “tiesa”?
2. Ką Leninas sakė apie revoliucijos varymą?
3. Kas visų pirma turėtų rūpintis darbininkų gerove?
4. Kas turėtų suvaržyti kapitalistus?

DARBININKAS 6

Auklėjimas Naujoje Tvarkoje
_ .. , i • 11- •• kiečių Armija”, “Vyro Pa-Daugelis mokytojų Jung- susmukimo auklėjimo sis- _Vir+? Vr_ ..Hitlp_

tinese Valstybėse daro in- temos reorganizacijos «. “ Veikimo
teligentiakumo bandymus toji kryptis vis darėsi rys- Metodai.> ir “Kada Tu Ma- 
tarpe savo mokinių, kad kesnė. _ Dabar ten žiūrima, naį Mirti,„ Y ati ai mg. 
palengvinus jiems pasi- kad nėra naudinga vai- iama Wma diskusijoms
rinkti sau geriausiai tin- karna duoti per daug viso- “išganinga Vokietijos 
karną profesiją. Bet Vichy, kių žinių, nes esą leoreti- 
Prancūzijoj, auklėjimas nis” ir “enciklopediškas 

pats per
Radio pranešimas iš Vi- dar nėra geriausias ir u proga

Įtaka

eina kiek kitokiu keliu, žinojimas pats per save klose turi išlaikyU kvo- 
pranešimas is Vi- dar nėra geriausias paruo- tfmus ir u turi at.

chy .Pasiekęs Karo Infor- Simas gyvenimo kovai. k^ j eU „„„„j™, po.
■nacijos Ofisą, sako, kad Darbo auklėjimas ir spor- bū<į0 klausi p 
ten vaikai mokykloje yra tai, iš kitos puses, ten vis • i,,ail»;arna 
skirstomi į keturias kate- labiau pabrėžiama.
gori jas pagal jų fizinius 
požymius. Kiekvieno vaiko

‘Ar

For Victory •• 
Buy

UNITED STATES DEFENSE
BONDS * STAMPS

MAKE 
EVERY 

PAY DAY
r BONO DAY

esi
Romos - Katalikas?”, “Ar 

Ypatingai ryški nacių į-į esi prieš žydus?”, “Ar esi 
taka matyti prancūzų jau- už bendradarbiavimą (su 
nimo stovyklose. Vienas vokiečiais) ?” Tokie klau- 
trumpųjų radio bangų simai duodami paleidžiant 
pranešimas iš Brazzaville iš stovyklų. Tie, kurie at
sako, kad tose stovyklose • sako tinkamai, gauna dar- 

. , , . , , daugiausiai laiko pašven-j bus. Kiti atleidžiami su ne-
" i? ų reforma buvo^įame militariniams žy-*gerais pažymėjimais.

auklėjimas. Jis, matyt, no- i KNYGOS APIE LIETUVĄ
rėdamas patikti konserva- 
tyviškiems prancūzų mo
kytojams, pridėjo, kad bū
das ir valia, lygiai kaip ir 
fizinis stiprumas turi būti 
vystomi vaikuose.

Tas perversmas auklėji
mo politikoj Prancūzijoj 
yra ypatingai įdomus, jei 

į į jį žiūrėti, atsimenant tra- 
i diciniai aukštai pastatytą 
Prancūzijos auklėjimo sis
temą ir jos dedamą svorį 
ant akademinio mokymo.

Vienok po Prancūzijos

fizinis progresas, daugiau 
negu jo intelektualinis 
progresas,
bus sprendžiamas veiks

nys.

išleistos Lietuvių Kultūrinio rėš 48 pusi.)

Alfred McKelvy, paaukojo dėl metalo laužo, 14-to 
šimtmečio, istorinės vertės, vokiškos išdirbvstės, rak
tus.

Instituto anglų kalba, platina 
žinias savų ir svetimų tarpe. 
Prašome garsinti Lietuvos var
dą ir užsisakyti šių knygų sau, 
savo vaikams ir pasiųsti jų sa
vo pažįstamiems amerikie
čiams.
phy. Dlustrations: Lithuanian 
Dialect Map; Prof. Jonas Jab
lonskis; Prof. Kazimieras Bū
ga; The Relative Locations of 
the Indo - European Languages 
about 1000 B. C. (Knygelė tu-

Worcester, Mass.
VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VISŲ 

VĖLIŲ DIENOS
Kaip kitais metais, taip ir šį- 

metą, Visų Šventųjų vakare bu
vo dveji mišparai ir pamokslas 
su Vėlinių dienos procesija. Dė
ka Sesučių Kazimieriečių ir p. 
Antano Ivoškos mūsų zakristi
jono rūpesčiui, Vėlių Dienos

tiną. Nuo 40 Valandų Atlaidų 
paprastomis dienomis mūsų 
bažnyčioje yra atnašaujama 6

Šv. Kazimiero Parapija lėti misijas, nes surinko aukų 
misijoms ligi $700.00. Tai gra
žus pasirodymas.SVARBUS SUSIRINKIMAS 

LDS 7 kuopos svarbus mėne- 
ir 7 mišios kasdieną. Sekmadie- sinis susirinkimas įvyks lapkri- 
nį kun. dr. Mendelis viešai pa- čio 8 dieną, tuojaus po mišparų, 
reiškė, kad tai yra Dievo regi- Į Šv. Kazimiero par. salėje. Na-
ma palaima mūsų parapijos, riai, kurie esate skolingi už or- žymaus parapijiečio Jono Grigo 
Kuomet kažkurios bažnyčios ne- ganą “Darbininką”, malonėsite 
turi aukų Šv. Mišioms, mūsų sekančiame susirinkime daly- 
kunigai turi gauti 4 ir 5 sveti- vauti ir atsilygintiKatafalius buvo gražesnis ir į

spūdingesnis, negu kitais me- mus kunigus kasdieną, kad pa- mokestis, 
tais metais. Mišiolas su stula ir tenkinti žmones, kūne užprašo „ _
kieliku ant katafaliaus darė vi-giedotas Mišias mūsų bažnyčio- AUSI"OS Varly rdrdĮMja
siems nepaprasto įspūdžio. Kaip Je
kunigai aiškino, tie daiktai bu-, 
vo padėti priminti visiems rei
kalingumą melstis už mirusius 
vyskupus ir kunigus. Na ir mel
dėsi žmonės! Visą popietį sek
madienį, ir per visą dieną pir
madienį žmones įėjo ir išėjo iš 
mūsų bažnyčios be sustojimo.

NUOTRUPOS

VĖLIŲ DIENA 
Pirmadienį, Vėlių Dienoj šv.

Mišios buvo atnašaujamos be
sustojimo nuo 7 vai. ryte iki' paties, nei parapijiečių

Spalių 25 dieną atsiskyrė su 
šiuo pasauliu a. a. Ona Grigie
nė. Buvo gera, dievota katalikė.

žmona. Paliko nuliūdime savo 
vyrą Joną. sūnų Kazimierą ir 

nwil Irtas dukrelę Oną. Palaidota labai iš-
Valdyba.' kilmingai, net su penkeriomis 

' čv mičinmic T.o i ii ei ei romvES.šv. mišiomis. Lai ilsisi ramybė- • 
je.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

prisidėjusiems prie paskutiniojo
Sekmadienį, lapkričio 8 d. me- patarnavimo a. a. mano žmonos 

tinis Švč. Vardo dr-jos vyrų Oi- Onos Grigienės. Dėkoju gimi- 
sterių Rostas. Bilietas $1.50. nėms ir prieteliams už pareikš- 
Kun. Dubinskas ir Rengimo ko- tą užuojautą, už šventas mišias 
misija tikisi 1,000 svečių, oiste- įr dalyvavimą laidotuvėse. Ypa- 
rių mėgėjų. tingai esu dėkingas mano žmo-

Buvo manoma, kad mūsų kle- nos paskutinėse 
bonas kun. Lietuvnikas grįš jau tarnavusiems ir visame

12:30 v. vidurdienį. Iš viso 9 
Mišios buvo atnašautos prie Di
džiojo Altoriaus. Egzekvijos ir 
Mišios su asista įvyko 9 vai. ry
te, o ant paskutiniųjų Mišių vi
durdienį žmonės stovėjo ant 
bažnyčios laiptų, tiek jų buvo 
susirinkę, kad atminti savo my
limuosius mirusius. Kadangi 
Vėlių Diena pripuolė pirmadie
ni, tai Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos pamaldos buvo laiko
mos paprastus 9 kartus. Virš 
6.000 asmenų dalyvavo Nove
nos pamaldose. Mūsų bažnyčia 
tai tikrai, kaip viena iš Lietu
vos garsių šventovių. Ne tik per 
didesnes šventes, bet kiekvieną 
savaitę tarytum kokie atlaidai. 
Žmonių minios tik plaukia, gar
bina Dievą ir Mariją Jėzaus Mo-

Juozas Ki
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WashingTon Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėi visokių reikalų.

Spalių 28 dieną mirė ilgai pa- 
sirgus a. a. Marijona Gladaitė. 
Palaidota su šv. mišiomis iš 
Aušros Vartų bažnyčios. R.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, lapkričio 8 

d., 6:30 vai. vakare įvyks 
valandose pa-; Avė Maria radio valanda, 

kame Bus dramatiškai atpasa-
sveikas iš ligoninės prieš Visų man prigelbėjusiems, kaip tai: kotas ŠV. Finos gyveni- 
Šventųjų šventę, tačiau nei jo pp. Petniams, Skamarak.ams ir mas. Bostono ir apylinkes

troški-
mas neišsipildė. Dar tebėra 
Jenkins Memorial ligoninėje. 
Linkime jam veikiai grįžti.

Tėvų Pasijonistų Misijų 
Tvaria, 1942 m.

Frackviūe, Pa. — Apreiškimo 
par., spalių 25 d. iki lapkričio 8 
d., Tėvas Geraldas, C. P.

Phūadedlphia, Pa. — Šv. Ra- 
faelius par., lapkričio 15—22 d., 
Tėvas Geraldas. C. P.

Kingston, Pa. — Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 16—22 
d., Tėvas Gabrielius, C. P.

Bayonne, N. J. — Šv. Mikolo 
par., lapkričio 30 d. iki

Magdalenai Bakiūtei. Lai Die- radio klausytojai galės A- 
vas jums atlygina. Nepamirš- Maria radio programos 

( kitę ir toliaus pasimelst: už a.a. klausytis iš WMEX, Bos- 
Onos Grigienės sielą. ton.

Jonas Grigas.

THE LITHUANIAN SITUA- 
TION (61 pusi.), už 1 egz. 30 
centų, už 50 egz. $10.00. Para
šė Prof. K. Pakštas. (Ši knyga 
patiekia trumpą Lietuvos isto
riją, aprašo 1939-1941 m. įvy
kius Lietuvoje, duoda žinių a- 
pie Lietuvos kultūrinį, ūkišką 
ir politinį gyvenimą prieš 1940 
m. Kalba lengva, žinių daug).

OUTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaičiulaitis. (54 pus., 18 
fotografijų). Vieno egz. kaina 
40 centų, už 50 egz. $12.50. 
(Knygelė parašyta gerai žino
mo rašytojo ir lietuvių litera
tūros specialisto p. Vaičiulai
čio. Duoda pilną apžvalgą visos 
lietuvių literatūrinės kūrybos 
nuo 1547 iki 1942 m. Suminėta 
90 vardų mūsų rašytojų, dau
gybė jų žymiųjų veikalų. Telpa 
keletas vertimų mūsų didžiųjų 
poetų).

THE LITHUANLAN LANG- 
UAGE by Prof. Alfred Senn. 
(apie 50 pusi., dar spaudoje, 
bus atspausta spalių mėn. pa
baigoje). Vieno egz. kaina 40 
centų, 50 egz. — $12.50. (Prof. 
A. Senn knyga sensacingai įdo
mi lietuviams ir svetimiems, 
nes atskleidžia daugelį kalbų 
mokslo paslapčių. Vienas žy
mus kunigas apie ją pasakė: 
“Kiekvienam lietuviui būtų di
džiausias nuostolis jos neturėti 
ir nepasakyti”.

Knygelės gaunamos šiais a- 
dresais:

PROF. K. PAKŠTAS.
2334 South Oakley Avė., 

Chicago, III. 
arba

DARBININKAS 
366 W. Broadway

So. Boston. Mass.

Šiais metais įvykusi Aušros 
Vartų parapijos metinė vaka-į 
rienė atnešė labai gražias pa-' 
sėkmės. Pagal klebono praneši-' 
mo gryno pelno liko $719.10.

Spalių 25, 26 ir 27 dienose 
Aušros Vartų bažnyčioje įvy
ko Keturiasdešimts Valan
dų šv. Sakramento GarbinimoI ’

: Atlaidai. Šiais metais ne pa- 
i prastai buvo gražūs. Altoriai į- 
j rėdyti gražiausiai. Kunigų buvo

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

"MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių. .. $2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 182 pust----------------------------------------------------

daugybė. Net nuo šeštadienio
g™0" Į jau buvo penki kunigai, taip 

džio 8 d., Tėvas Geraldas. C. P. įkad visiems ^^ėms galima 
Patterson, N. J. — Šv. Kaži-! buvQ patogiai> jokių sunku. 

miero par., lapkričio 29 d. iki
gruodžio 13 d.. Tėvas Gabrie- 

J liūs, C. P.
Tamaqua, Pa. — Šv. Petro ir 

Povilo par., gruodžio 16—25 
d., Tėvas Geraldas, C. P.
TĖVAI ALPHONSAS MARIE 

ir GABRIELIUS, C. P.,
St. Gabriel’s Monastery,

159 \Vashington St., 
Brighton, Mass.

mų. prieiti išpažinties. Tėvas 
Jėzuitas kunigas Jonas Kidykis 
sakė visus pamokslus. Ilgai ne
užmiršime jo gražių pamokslų 
ir naudingų patarimų.

Tikybos Platinimo Draugijos 
vajus jau pasibaigė, šiais me
tais Aušros Vartų parapija gali 
būti pavyzdžiu kitoms parapi
joms, kaip reikia remti ir my-

35e.

$1.25

$1.00

$1.50

$2.75

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odoe 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai-------------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
MALOŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virfelial 

su kablke________________________ ____ ____
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi........................................ ..............................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, 

raudoni kraštai, 384 pusi.____ ____________
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos. Silkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai................... $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ................. —- 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,

auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ........................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai, 
328 puslapiai. Kaina ........................................................... ....... 65c.

"DARBININKAS"
36G W. Broadway. So. Boston, Mass.
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CLEVELANP, OHK) 
Sv. Jurgio Parapija
MISIJOS IR kO VAL. 

ATLAIDAI

judamieji paveikslai paskutinį 
vakarą pamaldų eigoje.

Misijonierius susižavėjo Šv. 
Jurgio bažnyčioje girdėta - ma
tyta grože, būtent: giedojimu 
ir altoriaus išpuošimu, šeštadie
nio ir sekmadienio vakare laike 

kad važinė
damas po visą Ameriką pirmą 

gyvenime

Spalių 12 d. mūsų parapijoj 
prasidėjo misijos, kurias vedė P™"'1 pareiškė 
misijonieriai kun. A. Mažukna,
jauniems ir kun. J. Vaškas - karti* uko ^vo

girdėti toks gražus ministrantų 
jaunų berniukų už grotelių gie- 

kurie buvo

suaugusiems.
Laike jaunųjų misijų beveik 

per visą savaitę lijo, bet jau- lojimas mišparų, 
nuomenė uoliai lankė misijas ir antiponališkai, papunk-
nuoširdžiai jaunąjį misijonierių čiui ministrantai prie altoriaus 
gerbė ir ieškojo progos jį asme- ir du chorai Prie vargonų. Pa- 
niai pamatyti ir su juo pasikal- reiškė’ kad Sražiai Sieda
bėti. (Būtų labai gerai, kad kas- dldysis choras‘ dėjosi, kaip 
nore iš jaunųjų parašytų pla- į visi žmo«lžs bažnyčioje gieda, 
čiau apie jų misijas). Kiek teko grožėjosi mūsų mokyklos sese- 
man patirti, tai kun. A. Mažuk- hų ^anciškiečių meniškai iš- 
na yra labai malonaus būdoiir,dabintu altoriumi ir aprėdymu 
domisi gera muzika. | vaikučių laike procesijos.

Spalių 19 d. prasidėjo misijos Buvo malonu girdėti misijo- 
suaugusiems. Belankant tą sa- nieriaus įvertinimo žodžius, 
vaitę vakarais ir klausant kun. j Ačiū jam už įspūdingus, sielą 
J. Vaško pamokslų, neapsivil- gaivinančius pamokslus, kurie, 
siu pasakius, kad jo žodžiai, jo matyt, buvo labai tvarkingai 
išreikštos mintys palietė klau- suformuliuoti ir kas vakarąpalietė klau- suformuliuoti 
sytojų širdis labiausiai. Per iš- nauja tema; klebonui kun. V. 

tvarką;tisą savaitę, ypatingai vakarais, Vilkutaičiui už visą 
buvo pilnutėlė erdvinga bažny- kun. B. Barčiui už gražų litani- 
čia žmonių. jos giedojimą; parapijos vargo-

Penktadienį prasidėjo 40 vai.
.. i

nininkui, kuris

LORENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

bažnyčioje keturiasdešimties 
valandų atlaidai — Švč. Sakra
mento adoracija prasidės lap
kričio 13 d., 8:00 vai. ryte, Šv. 
mišių auka. Baigsis sekmadie
nio vakarą, lapkričio 15 d.

Penktadienio vakarą pamoks
lą sakys kun. daktaras Cibuls
kis, šeštadienio rytą, kun. Žu- 
romskis; vakare kun. Abračins- 
kas; ir sekmadienio vakarą, 
kun. Strakauskas.

Mirė Regina Aurilienė. Palai
dota iš Šv. Pranciškaus parapi-i 
jos bažnyčios, lapkričio 4 die- Į 
ną. Jos sūnus tarnauja kariuo
menėje. Aušrelė.

VESTFIELD, MASS.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Ateinantį sekmadienį, tai yra 

8 d. šio mėnesio su suma (10:- 
30) prasideda mūsų bažnyčioj 
40 valandų atlaidai. Atlaidų už
baiga su mišparais ir iškilmin
ga procesija antradienio vakare 
(7:30).

Prašomi visi lietuviai, vieti
niai ir iš apylinkės, pasinaudoti 
tomis dienomis specialiai teikia
momis Dievo malonėmis.

SERGA

apie pusantro
atlaidai. Man trūksta žodžių iš- mėnesio kasdien lavino minis- 
reikšti dvasios įspūdį, kokį įgi- frantus ir mokyklos mergaites 
jau laike tų atlaidų. Girdint a- giedojime; didžiajam chorui ir 
paštališkus misijonieriaus žo- chorai club, kurie lankėsi va- 
džius, vargonų muziką, žmonių, karais giedoti; brangioms sese- 
bemiukų (ministrantų) ir cho- lems Pranciškietėms, vadovybė- 
rų giedojimą; žiūrint į gražiau- je vyrės, seselės Angelos, už jų 
šiai išpuoštą altorių; matant pasišventimą. Ir, ant galo, vi- 
šimtus žmonių priimant Šv. Ko- siems žmonėms, kurie taip gau- 
muniją; pastebint įspūdingą ^ai lankė visus vakarus ir per 
procesiją, vienu žodžiu viskas pildė virš dviejų tūkstančių tai 
tas sukelia žmogaus vaidentu- pinančių bažnyčią.
vėje neapsakomai gražią pano
ramą ir kelia širdį prie Aukš
čiausiojo, o dangų prilenkia la
bai arti. Kun. B. Bartis labai: 
tvarkingai ir gražiai giedojo 
Visų Šventųjų Litaniją, kuriam 
atsakinėjimus
rai ir ministrantai.

Net 9 kartus buvo traukiami

Stasė Greičienė.

MONTELLO. MASS.

Specialis Išpardavimas Tik Vieną Savaitę

Kailiniai už $100.
Nuo Lapkričio-November 3 iki 10 dienos, I. J. Fox didžiausia kai

linių firma Amerikoje, skelbia didelį moteriškų kailinių išpardavimą, 
kuriame galite nusipirkti puikiausius kailinius tik už $100.

Kailinių pasirinkimas didelis — galite gauti įvairių spalvų, kaip 
tai: juodų, rudų, pilkų, ruožuotų ii kitokių. Atsiminkite, kad šis iš
pardavimas tęsis tik vieną savaitę, nuo Lapkričio 3-čios iki Lapkričio 
10 d. Taigi, naudokitės šiuo specialiu pasiūlijimu.

Jei norite už šimtinę įsigyti elegantiškus kailinius, atėjusios į 
krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. 

Naujosios Anglijos

ir suaugusius vaikus. Palaido
tas iškilmingai iš Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčios High- 
land kapuose lapkr. 5 d. A. a. 

Į Matonis buvo nuoširdus parapi
jietis.

Magdalena Simonavičienė ir 
Irena Adomaitytė randasi 
Noble ligoninėje.

Abiem ligonėm linkime greito 
oasveikimo ir vėl grįžti darbuo-

Pereitą penktadienį Marijos 
Vaikelių draugijos nariai, para
pijos svetainėje turėjo “Halio- 
ween party”. Kleb. kun. Kneižis 
parodė vaikeliams judamus pa
veikslus. Komisijoje buvo Ja- 
sionytė, McDermatt, Vytautytė 
ir kitos.

tis į savųjų tarpą. B.

lietuvės ponios ir pa
nelės, nepraleiskite 
progos, pasipirkite 
kailinius dabar, kada 
eina specialis nupigi- 
nimas.

411 WASH1NCTON STREET 
BOSTON, MASS.

Pennsylvanijos Žinios
DONORĄ, PA.

METINE PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

Sekantis iš eilės kalbėjo kun. 
Magnus Kazėnas, kuris čia kle
bonavo apie 4 metus.

Kun. M. Kazėnas gražiai pa
gyrė donoriečius ir mūsų klebo
ną kun. V. Sadauską už pavyz
dingą tvarkymą parapijos bei 
nepaprastą kun. V.

Spalių 30 d. LDS 2 kp. pirmi 
ninkas ir veikėjas p. Kazys Gri- 

giedojo du cho- gas pasidavė operacijai. Mes 
LDS 2 kuopos nariai prašome 
Dievo mūsų pirmininkui sveika 
tos, kad jis pasveikęs dar ilgus 
metus galėtų darbuotis.VHliamJ.ChbboJm

GRABORIUS

"AomenUkas Patarnavimo*"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. X. 

Telephone:
Ofise: Oeater 1952 

Namų: PI. *288

Šiomis dienomis jau buvo su
sitarę su mūsų klebonu ir dva
sios vadu kun. J. Švagždžiu 
pradėti vajų. Tikimės turėti ge
ras pasekmes. Gal Dievas leis 
ir mūsų pirmininkui sugrįžti 
sveikam iš ligoninės ir dirbti 
vajuje. J. Jeskelevičius.

NORfOOD^MASS.
Lapkričio 2 d., po pamaldų, 

parapijos svetainėje įvyko Mo
terų Sąjungos 27 kuopos susi
rinkimas. Išklausyta raportai 
ir priimti. Apskričiui paskirta 
$5.00, kaipo dalis prie įvykusio 
išvažiavimo. Išrinko dvi nares, 
būtent, p.p. Ciubatienę ir Ado
maitienę pasiteiriauti apie su- 
organizaeimą “Surgical Dress- 
ing Unit” Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoj, kuris veiktų dėl Rau
donojo Kryžiaus.

Kitas kuopos susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 14 d. p. A- 
domaitienės namuose, 4 St. 
George Avė., ir tą vakarą įvyks 
kuopos privatinis Kalėdinis va
karėlis. Narės prašomos pasi
žymėti dieną ir vietą. Kviečia
mas visos narės į susirinkimą ir 
atsinešti dovanas. Praneškite 
Kursų Komisijai, kad dalyvau 
site tą vakarą. Narė.

Lapkričio 2 d. p. Ievos Tvas- 
kienės, M. S. Kursų komisijos 
narės, sūnus išvyko į Jung. 
Valstybių laivyno tarnybą. Ge
riausių «sekmių.

Spalių 18 d., š. m., Lietuvių 
svetainėje įvyko mūsų parapi
jos metinė vakarienė.

Lietuvių Piliečių svetainė bu- j įarbštumą parapijos reikaluose, 
vo pilnutėlė mūsų parapi jonų ir Kun. M Kazėnui visad arti šir- iankyti misijų ir atlaidų pamal- 

I jų draugų. Atsilankė visi buvu- jaunim0 mokymo ir das Juk misiiu metu Dievas
Įsieji per paskutinius 30 metų,
mūsų parapijos klebonai: Kun.

jos, vedamos lietuvių kalboje. 
Tad, visi šios apylinkės lietu- 

kviečiami 
kuoskaitlingiausiai

Sadausko vjaį yra nuoširdžiai
ir raginami

das. Juk misijų
auklėjimo reikalai, todėl ir šia gausįai apdovanoja tikinčiuo-

r J. J. DUANE

Namų Ardytojai—Medžio Medegos
600 Southern Artery, Quincy, Mass.

P5
MANO DRAUGAMS:

Per pastaruosius dešimtį metų, 
JOSEPH P. MICHAELONIS FU
NERAL HOME su malonumu pa
tarnavo savo draugams ir pažįsta
miems skausmo valandoje. Per tą 
laiką mes įsigijome daug draugų ir 
pažįstamų, kurie parodė mums tik
rą nuoširdumą, už ką mes esame 
labai dėkingi.

Nuo Spalių 14 dienos iki karui 
užsibaigiant, Joseph P. Michaelo- 
nis Funeral Home biznį varys Pe- 
ter N. Anctil Funeral Home, 39 
Kinsley St., Nashua, N. H.

Aš nuoširdžiai norėčiau, kad ma
no visi draugai, kurie turėjo pasiti
kėjimo manimi, atėjus reikalui 
kreiptųsi į Anctil Funeral Home, 
kur ras taipgi tikrą ir nuoširdų pa
tarnavimą.

Su tikra pagarba, 
JOSEPH P. MICHAELONIS.

n

Pereitą savaitę buvo sunkiai 
susirgus p. E. Sykes, adv. Ben
jamino Sykes žmonos, mamytė 
p. Raudeliūnienė, gyv. Brigh
ton, Mass. Linkime greito pa
sveikimo.

Lapkričio 3 d. anglų kalba lai
kraščiuose tilpo oficialis prane
šimas apie Amerikiečius, pate
kusius į japonų nelaisvę. Nors 
jau buvo žinoma, kad inž. Da
nielius Mylės, pp. Kuru auklė
tinis, yra japonų nelaisvėje, bet 
dabar oficialiai apie tai prane
šė. Linkime inž. Milės pergyven
ti nelaisvę ir sveikam grįžti.

J. Misius, Kun. M. Kazėnas, 
Kun. Abromaitis, ir Kun. E. 
Vasiliauskas. Iš Clevelando at
vyko ‘'Lietuvių Žinių” redakto
rius adv. Gabaliauskas ir Mr. ir 
Mrs. Nemanių šeima. Buvo 
taipgi daug svečių iš Pittsbur- 
gho ir kitų apylinkės miestų.

Po skanios vakarienės, kurią 
taip rūpestingai prirengė mūsų 
gerosios šeimininkės, buvo pra
dėta kalbų programa.

Vakaro vedėju buvo kun. A- 
bromaitis, Braddock, Pa. klebo
nas, kuris pradėdamas progra- 

į mą pasakė labai gražią ir nuo
širdžią kalbą, prisimindamas

proga jis nuoširdžiai ragino lie- gįug įvairiomis malonėmis. Ypač 
; tuvius leisti savo vaikelius į lie-’ kvįečiami atšalėliai, ir tie, ku- 
tuviškas pradines ir aukštesnes rįe sekmadieniais neturi progos 
mokyklas. j išklausyti šv. Mišių, iš priežas-

Paskutiniuoju kalbėjo kun. E. ^es darbo.
Vasiliauskas, kuris pas mus j Kaip žinoma, gan daug iš mū- 
klebonavo, pačiais sunkiausiais Sų į arpo tarnauja kariuomenė- 
depresijos laikais, bet ir jis la-j je įr laivyne. Taigi, kareivių 
bai šiltai atsiliepė apie Donoros tėvai, broliai, seserys ir gimi- 
lietuvius ir linkėjo jiems kuo- ' nėg tegifl Tanko kas vakarą mi- 
geriausios
buose.

Dar keletą šiltų pasveikinimo' kariams dvasinės stiprybės, 
žodžių tarė Šv. Pranciškaus se-1 tvirto tikėjimo, ir kūno sveika- 
serų kapelionas kun. J. Skrip-'tos, ir kad vėl sveikai sugrįžtų 
kus. pas gavo mylimuosius.

sėkmės ateities dar- sijų pamaldas ir tepasimeldžia 
juž juos, kad Dievas suteiktų

Pasibaigus programai visiems Šv. Rapolo yra mišri parapija.
nuoširdžiai padėkojo mūsų pa- Daugumą parapijiečių

Sąjungietės p. O. Glebauskie- 
nės vyrui padaryta operacija 
Norwoodo ligoninėje, lapkričio 
2 d. p. Glebauskienė yra kuopos 
vice-pirmininkė, gyv. Tremont 
St. Linkime p. Glebauskui pa
sveikti.

Kareivis Jonas Kulišauskas 
pereitą savaitę labai gražiai ap
rašė vietiniame anglų kalba lai
kraštyj apie kareivių gyvenimą, 
katalikų pamaldas. Jis labai 
gražiai įvertino lietuvius karei
vius, ypač muziką Giedraitį, 
kuris dabar yra toje stovyklo
je vargonininku. Jo brolis Sta
sys taip pat šiomis dienomis iš
vyko karo tarnybon.

Antradienį, lapkričio 3 d. va
kare, parapijos svetainėje įvy
ko LRKSA 81 kp. susirinkimas, 
kurį vedė pirm. Vincas Kudir
ka. p. Kudirka ragino narius 
pasidarbuoti Susivienymo vaju
je. Nariai pasižadėjo prirašyti 
nors po vieną naują narį. Komi
sija nutarė susirinkti pp. Ku
dirkų namuose pirmadienio va
kare, lapkr. 9 d. pasitarti apie 
parengimą Susivienymo naudai.

Pereitą šeštadienį, spalių 31 
d. mirė K. Bartaška. Velionio kū 
nas buvo pašarvotas laidotuvių 
direktoriaus Edvardo Warabow 
įstaigoje, 1156 Washington SL 
Palaidotas antradienio rytą, 
lapkričio 3 d. iš Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčios Highland 
kapuose. Paliko dideliame nu
liūdime dukteris.

Lapkričio 2 d. mirė Petras 
Matonis, gyv. E. Walpole. Pali
ko dideliame nuliūdime žmoną

DAYTON, 0HH5

sudaro
klebo-tuos gerus laikus, kada jis čia, rapijos klebonas kun. V. Sa- 

mūsų parapijoje, 10 metų kle-' dauskas, o garbės svečiai iškrė- nauja kun. James L. Gildea, o 
bonavo ir perstatė kalbėti visų tė nepaprastą šposą. Visi gar- vikarauja kun. Juozas A. Neve-

airiai ir lietuviai. Ten

bės svečiai susitarė nevalgyti 
ant jų stalo esantį keksą, o jį 
išleisti ant loterijos arba varžy
tinių (auksiono) ir tuo padaryti 
kiek pelno parapijai. Kun. M. 
Kazėnas laike loterijos globojo 
tą kasą, kunigas E. Vasiliaus-

rauskas.

Draugijų sąryšys rengia 
paukščių leidimus parapijos 
svetainėje, lapkričio 22, 23 ir 
24 vakarais. Taipgi bus laikomi 
sekanti eucheriai parapijos sve
tainėje — Altoriaus draugijos, 
lapkričio 8, 3:00 vai. po pietų ir 
LRKSA 191 kp., lapkričio 13, 
8:30 vai. vakare. Visi kviečiami 
lankytis į šias pramogas.

Kaip per daugelį metų, taip ir 
šįmet, kiekvieną sekmadienį po 
pirmų šv. mišių yra laikomos 
tikybos pamokos dėl Šv. Kry
žiaus parapijos vaikų. Pamokas 
veda Notre Dame Seserys. Se
seris atveža kas sekmadienį, 
p. Antanas S. Vaitkus ir Myko
las Aleksinas. F.A.G.

lauktą svečią “Lietuvių Žinių' 
redaktorių p. Gabaliauską.

Gana ilgoje, beveik valandą 
užtrukusioje kalboje, gerb. adv.
Gabaliauskas labai įdomiai pa
pasakojo savo paskutinius per
gyvenimus Lietuvoje. Šiurpas
kratė visus klausant gerb. sve- kas kolektavo 
čio pasakojimą apie bolševikų' gus, 0 adv. Gabaliauskas labai 
ir nacių šeimininkavimą mūsų sumaniai vedė kekso pardavimo 
senoje tėvynėje. Tik girdėdami varžytines. Visi norėjo įsigyti 
pasakojimą gyvų liudininkų, a-' tą garbės keksą, todėl besivar- 
pie baisią Europos žmonių pa-' žydami įsiūlė už tą keksą net 
dėtį, po diktatorių valdžia, ga- $37.15, kurio vertė gal apie po- 
lime geriau suprasti kaip bran- ra dolerių, 
gi ir miela yra Amerikos laisvė, Į Tokiu būdu parapijai buvo 
dėl kurios apginimo neprivalo- netikėtai stambi auka. Keksą 
me nieko gailėti.. ! išlaimėjo mūsų parapijonka

Ir gerb. kalbėtojas, baigdamas Mrs. Genienė, 
savo kalbą, ragino visus remti ■ Apie 11 vai. vakaro skirstėsi 
mūsų šalies karo pastangas ir publika, kupina gražiausių " 

vakaro įspūdžių.

Naujas Zakristijonas 
Neseniai atvyko į mūsų para

piją p. Antanas Bemiškis, kuris 
dabar eina zakristijono parei
gas. Visi, ypač kunigai, labai

varžytinių pini- patenkinti, nes jis uoliai dirba 
ir rūpestingai atlieka visas jam 
paskirtas priedermes. Linkime 
jam laimės ir geros sveikatos 
mūsų tarpe.

šio

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais r e m i s 
“Darbininką”.

sakė, “kad Amerikos laimėji
mas, laimėjimas bus kartu visų 
mažų tautų, jų tarpe ir Lietu
vos laimėjimas”.

Po svečio adv. Gabaliausko 
kalbos buvo perstatyti kalbėti 
iš eilės visi buvusieji mūsų pa
rapijos klebonai. Pirmiausia 
kalbėjo kun. J. Misius, kuris čia 
klebonavo prieš 30 metų ir pa
dėjo, galima sakyti, pamatus 
mūsų parapijai. Kun. J. Misius 
pasakė, kad klebonavimas Do- 
noroje buvo laimingiausi laikai 
jo gyvenimo, džiaugės donarie- 
čių prisirišimu prie savo lietu
viškos parapijos ir bažnyčios,

Garbė donoriečiams ir darbš
čiam ir sumaniam klebonui už 
surengimą tokios garbingos 
pramogos.

Parapijai pelno liko $407.00.
Parapijonas.

NEW PHfLADELPHIA, PA.
Šv. Rapolo Varpai 

MISIJOS

Auksinė žvaigždė
Iš Amerikos sostinės gauta 

žinia, kad viršila (sergeant) A- 
leksandras Lukošius, 26 metų 
amžiaus, guldė savo galvą kau
tynėse su priešu. Jisai gyveno 
7914 Suffolk gatvės, ir tarna
vo J. V. Marinų skyriuje per 
aštuonis metus. Paliko didelia
me nuliūdime jo motiną, seselę, 
ir brolį.

Karo baisumas skaudžiai pa
siekė mus, ir jis tapo pirma šios 
parapijos auka ant karo auku
ro. Iki šiol per 150 jaunuolių iš 
šios parapijos jau iššaukė prie 
Amerikos vėliavos. Jų tarpe 
randasi per 25 lietuviai.

Rapolietis.

Lapkričio 15 d., Šv. Rapolo 
parapijos bažnyčioj prasidės 
misijos, kurias ves lietuvių kal

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

boj pasijonistas kun. Geraldas. 
ragino ir toliau remti savo lie- Misijos tęsis visą savaitę. Per
tuvišką parapiją, nes ten kur 
gerai gyvuoja lietuviška parapi
ja, toje kolonijoje klesti ir lietu
vybė.

mišias lapkričio 15 d., Tėvas 
Geraldas nustatys misijų tvar
ką suaugusiems ir jaunimui. Tai 
bus pirmos šioj bažnyčioj misi-|

Kada Juma reikalingi 
leiskite mums Megzamlnuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
-ne dirbtinas akis.

897 MAIN *T. Tol. 8-1944 
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, M



ReoJctadienis, Lapkričio 6, 1942

ŽINUTES
Lapkr. 2 į, mirė Kenmore li

goninėje, Ona Kadžienė (Intai - 
tė), 46 metų, gyv. 35a Waverly
St., Brighton, Mass. Paėjo Ra
kių parapijos. Amerikoje pragy
veno 30 metų. Paliko vyrą An
taną, dvi dukteris, du sūnų, 
brolį ir seserį. Laidojama iš Šv. 
Petro bažnyčios, penktadienį, 
ląpkr. 6 d., 9:30 v. r. Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už įnirusius.

I^apkr. 8 d., Lietuvos Dukterų 
Draugijos intencijai šv. mišios 
bus giedamos 9 v. r.

Parengimas šios draugijos į- 
vyks tą dieną, 2 v. p. p., bažny
tinėje salėje.

Jaunimo teatras, lapkr. 15 d., 
3 v. p.p. bažnytinėje salėje.

Aukojo Intertypos Fondui Lietuvą

Lapkr. 7 d., 7:30 v. v., “Dar
bininko” salėje, seselių naudai 
parengimas.

DAKTARAI

i

Lietuvis Dantistas
Ai L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 Ud 13, nuo 
1:30 iid 0 ir nuo 6:30 Ud 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
t'-’batomla nuo 9 Ud 6 vi vak. 
1 ■, Miomia nuo 9 Ud 12 vaL dieną

1 (pagal sutartį)

Lapkr. 4 d., parvažiavo ke
lioms dienoms, paviešėti kun. J. 
Vosylius. Jis atlankys savo tė
velius ir gimines. Taip pat daly
vaus parengime seserų naudai, 
lapkr. 7 d., 7:30 v. v., “Darbi 
ninko” salėje., šeštadienį, naktį 
jis grįš į Norfolk, Va., kur jis 
baigė kapeliono kursus. Nuo 
dabar jis eis aktyvio kapeliono 
pareigas U. S. N.

Iš Lietuvos yra pranešimas dėl 
Mrs. ar Miss A. Bucevick gal 
Bucevič. Ji prašoma kreiptis į 
“Darbininko” administraciją.

Viktoras J. Galinis

Spalių 12, š. m., Viktoras Ga
linis, sūnus Jono ir Marcelės 
Galinių, gyv. Marine Rd., South 
Bostone, užbaigė Coast Guard 
Navai Academy ir gavo iš Pre
zidento Roozevelto paskyrimą, 
kaipo £nsw/n. Viktoras yra bai- 

s auktšuosius teisių mokslus 
ir perėjęs į advokatūrą Wą- 
shingtone. Jis dirbo kaipo advo
katas Agrikultūros departa
mente. Prasidėjus šiam karui 
Viktoras pajuto pareigą eiti 
ginti šalies laisvę ir laisvė anų 
tautų, kurios jau pavergtos Eu-

4. TROwbridge 6330

j.Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STREET 

Kampa* Innaan arti Central Sų. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Oflao Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirfcland 7119

Mae Uodas. ML
(Lietuvė gydytoja),

400 Broadvvay,
Cambridge, Mase.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

" Nuo 6 iki 8.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMĖTRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

Nuo B ryto Iki 12 vai. diena.

Nauja dainininkė lietuvaitė 
panelė Griškaitė, pereitą vasa
rą, įstojo į Ptoiladelphijoe ope
rą ir jau koncertuoja. Lapkr.-3 
ir 4 dienomis ji dainavo rolėje 
Barbarina veikale “The Mar- 
riage of Figaro”. Mūsų tautietė 
turi gražų balsą ir gerai pasiro
dė vaidinime. Linkime gerų 
sėkmių.

Penktadienį, lapkričio 6 d , 7 
vat vakare, Forrester s Hali, 
879 Fourth St., So. Bostone, į- 
vyks Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto ir to paties 
posto Ladies Auxiliary valdybų 

Į instalacija.
Į Ladies Aųxiliąry nauja valdy
ba: pirm. Marijona Ross: vice- 
pirm. — Alena Janeliūniėnė; 
Jr. vice - pirm. — Louise Palio
nienė; sekretorė «— Bronė Stra 
vinaky; iždininką — Marijona 
A. Vinčienė (Winehus), buvusi 
pirmininkė; kapelione — Petro
nė Zuromrftas; istorike — Ve
ronika Grebovsky; maršalka — 
Ieva Sedlevičienė. Egzekutyvis 
komitetas — BštHer Kelies, A- 
delė Patatskas, Elzbieta Smig- 
lienė.

Visi kviečiami dalyvauti ins- 
talacijoj.

★
p. Marijona Vinčienė (Win- 

chus) per du metu buvo Stepo
no Dariaus Amerikos Legiono 
317 posto Ladies Auxiliary pir
mininkė. Ji labai nuoširdžiai

Šį sekmadienį, lapkr. 8 d., š. 
m., 3 vai. po pietų (tuoj po miš
parų) bažnytinėje salėje bus ro
domi gražūs paveikslai apie 
Lietuvą. Paveikslus rodys ir a- 
pie juos paaiškinimus suteiks 
kun. K. Jenkus. Šį gražų ir nau
dingą parengimą ruošia Lietu
vos Dukterų, po globa Motinos 
Švč. Draugija ir kviečia visus 
lietuvius atsilankyti.

Tą pačią dieną 9 vai. ryte bus 
draugijos šv. mišios už miru
sias nares. Visos narės susirin
kite į bažnytinę salę 8:30 vai. 
ryte. Iš ten maršuosime bažny
čion.

“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny-

ropos diktatorių. Štai jis ir au 
koja savo gražiausią gyvenimo ^bavosi ne tik posto naudai 
laiką, kaip ir daug kitų jaunuo- ir kitU06e Rengimuose, p. 
lių, dėl anų keturių laisvių, ku- Vinčien® yra nuoširdi “Darbi

ninko” rėmėja. Ji užbaigus savo 
pareigas, kaipo pirmininkė, pa
rašė jūsų redakcijai padėkos

Muz. R. Juška daug prisidėjo 
prie panelės Griškaitės balso 
lavinimo ir įstojimo į operą.

Šio parengimo programos 
knygelėje buvo skelbimas apie 
panelės Stoškiūtės koncertą, 
kurs įvyks Symphony salėje, 
lapkr. 22 d. 3 v. p.p.

L. B. K. Susi vienijimo 
94 K-pos Susirinkimas

rias paskelbė 
seveltas.

Prezidentas Roo-

Šiomis dienomis Viktoras par-

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) . 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vožtojo vėiiousios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8

1 534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ateinantį sekmadienį, lapkr.- 
Nov. 8 d., 10:45 vai. ryte įvyks
ta Susivienijimo 94 kuopos susi 
rinkimas. Susirinkimas įvyks 

; pobažnytinėj svetainėje, 5th St., 
So. Bostone.

Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, nes yra svarstytina 
labai svarbių reikalų. Taip pat 
neužsimokėjusieji apdraudos 
mokestį, prašomi skubiai sumo
kėti, kad nebūtumėte išbraukti 
iš organizacijos.

Norintieji save apsidrausti ar 
apdrausti savo artimuosius ma
lonėkite taip pat šiame susirin-

vykęs pas savo tėvelius praleido 
kelias dienas su namiškiais ir 
pažįstamais Sekmadienį, lap
kričio 1 d., Viktoro tėveliai sa
vo namuose iškėlė kuklų bankie
tą savo sūnaus išleistuvių pro
ga, kur buvo susirinkę arti
miausieji giminės bei pažįstami. 
Įdomus dalykas, kai peržengi 
slenkstį panašiuose atvejuose 
tų namų, iš kurių išeina sūnus į 
karo tarnybą. Štai tėvelis ir mo
tinėlė. Jų veidas mainosi —čia 
šypsnys, čia ašara ritasi pro gy
venimo išvagotą veidą. Tai gilus 
širdies susijaudinimas, kuris pi
nasi tarp džiaugsmo, kad štai 
turime retą svečią ir vėl palydi
mas širdies skausmu, kad tik 
valandėlei ir vėl nematysime... 
Tuo momentu nieks negalėtų 
atspėti tėvelių vidaus jausmo ir 
tik bendru visų linksmumu, tas 
sunkumas prabėga. Tame atsi-1 
sveikinimo vakarėly atvyko ir 
Viktoro artimiausi draugai, su' 
kuriais kartu augo, žaidė, va- j

Rašo:
“Dear Sir:
“I wish to thank you for your 

kindness to me in the past two 
years as President of the La
dies Auxiliary to the Stephen 
Darius Post No. 317 American 
Legion. When ever I asked for 

j your co-operation in publishing 
; i little items about the Auxiliary 

you always helped in every way 
you could, so therefore I ana 
thanking you again.

Sincerely yours.
Mrs. Mary Winchus 

- Pres. 31 
pasitikime, kad p. M. 

Winchus ir ateityje nenutrauks 
bendradarbiavimo su “Darbi
ninku”, kurio ji yra ilgametė 

i skaitytoja. Taipgi tikimės, kad 
ir nauja pirmininkė p. Ross pa

laikys artimus ryšius su “Dar
bininku”, pranešdama apie Au- 
xiliary veikimą ir kitas žinutes.

Dėkojame p. M. Winchus už 
paramą “Darbininkui” ir naujai

Mes

žiavo, mokinosi ir gal nekartą valdybai linkime geriausių sek- 
sporto aikštėj su laimėjimais iš- mjU-

kime dalyvauti. Jaunimo kuopa Jis eidamas 
jums maloniai patarnaus.

ėjo. Ir taip buvo. Juk Viktoras 
eidamas High School buvo vie- ■ 
nas iš geriausių futbolo žaidėjų.

ĮVADUS

ĮVAIRŪS skelbimai

Valdyba.
*O. BOSTON

Lietuviai Šoko Airiams 
Ir Lenkams BTUDĖBAKER

geriausius sporte atsižymėji- 
mus. Jo atsižymėjimų rinkiny 
randasi keliolika įvairių meda
lių ir rašto pagyrimų. Taigi Vik
toras užsigrūdinęs sporto lauke 
ir pasiekęs aukštą teisių moks-

Spalių 31 d. (Halloween lo laipgnį> Q pintinėmis dieno_ 
night) policija įvairiose salėse mis baigęs Navai Akademiją, 
ruošė vaikams programus. Pro-reta karo lauke>
grame dalyvauti, Šv. Augustino kur jis šiomis dienomis į. i& 
airių salėje, buvo pakviesti ir vyksta.
lietuviai jaunamečiai šokėjai

SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 
TURTAS

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais 

Gydymas visokių ligų Šaknimis,
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

Jie pašoko keletą lietuviškų šo
kių ir pagrojo. Iš ten policija 
savo automobiliais nuvežė į Šv. 
Marijos lenkų par. salę, kur bu
vo susirinkę vieni lenkai. Ten 
lietuviai savo programą pakar
tojo.

Programe dalyvavo: Alvytė ir 
Danutė Averkaitės, Marytė Ple- 
vokaitė, Marytė Prakapaitė, E- 
vdina Marcinkaitė, Rita Vait- 
kūnaitė. Arnoldas Plevokas ir 
Algimantas Ivaška. Rop.

Mes linkime Viktorui pasiekti 
pergalės vardan Dievo ir Tėvy
nės, o istorija užrašys visų tau
tų knygose Dėdės Šamo didvy
rių vardus, kurie padėjo atgau
ti laisvę ir nuplauti nuo žemės 
ritulio vergijos purvus.

Svečias.

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Ta luome visokių lSdirbyočlų auto 
mobiliu*. Taisymo Ir demoostravl 

mo vieta:

1Hah)linSLirL8thSL
SOUTH BOSTON, MASS.

Joo. KapoČlūnas Ir Peter Trečioką* 
SavlnlnkaL

čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
J. Pivoriūnienė, Mattapan, Mass.............................. $2.00
M. Jurienė, So. Boston, Mass.....................................1.25
B. Juodaitė, Waterbury, Conn.................................  1.00
M. Mikelskienė, Waterbury, Conn........................... 1.00
John Kaveckas, Millbury, Mass.................................5.00
O. Rudienė, Orange, Mass.........................................1.50
J. Puzinas, Elizabeth, N. J........................................ 1.25
M. Sutkaitis, Vandergrift, Fa.................................. 1.00
J. Adomaitis, Waterbury, Conn.................................. 1.00
S. Siciunienė, Hamtramck, Mich...............................1.00
A. Tumsienė, Westfield, Mass................................... 2.00
•P. Staniūnienė, Hudson, Mass. ............................... 1.00
Pr. ir Ona Tuleikiai, So. Boston, Mass.....................5.00
A. Vareikienė, Dayton, Ohio................................... 1.00
A. Vervecka, Maynard, Mass..................................... 1.00
J. Kakstis, Detroit, Mich............................................ 1.0C
A. Maricienė, Newark, N. J........................................ 1.00
Mrs. F. Jusis, Clevelarid, Ohio...................................1.00
K. Yokubaitis, Detroit, Mich...................................... 1.0(»
M. Kursevičienė, Shenandoah, Pa.............................. 1.0C
B. Baranauskienė, Kearny, N. J.............................  1.0
A. Rodgers, N. Braddock, Pa.................................... 1.00
Anna Jacewicz, Boston, Mass.................................. 1.00
Eva Dunda, Pittsburgh, Pa.....................................  2.00
L. Staskus, Brighton, Mass.....................................  2.00
J. Svirulis, Kearny, N. J............................................ 5.00
J. Česnulevičius, Montello, Mass............................... 1.00
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn...................... 1.00
K. Kudzma, Waterbury, Conn.................................  1.00
F. Kudirka, Norwood, Mass.....................................  1.00
P. Vojagienė, Dorchester, Mass.............................. 1.40
V. Barysas, Worcester, Mass...................................... 1.00
C. Aleksiūnas, E. Vandergrift, Pa.............................1.00
O. Pilkonis, Cambridge, Mass.................................  5.00
P. Tumonis, Birch Run, Mich..................................... 5.00
M. Kocis, Brooklyn, N. Y...........................................1.00
Mr. & Mrs. Legner, Chicago, III................................ 1.00
Mrs. A. Podėli, Swapscott, Mass...............................2.00
S. Druskauskas, Detroit, Mich...................................1.00
K. Brazauskas, Homestead, Pa.................................. 1.00
F. Kuras, Norwood, Mass......................................... 2.00
J. Stasilionis, Kearny, N. J..........................................1.00
D. Matas, Waterbury, Conn. .................................. 5.00
B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y..................................1.00
V. Burba, Edwardswille, Pa.....................................  1.00

Auksinis jubiliejus
Šiais metais LRKSA 21 kuo

pa, So. Bostone, mini savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Tai 
auksinis jubiliejus, kuris vertas 
atžymėjimo. Todėl tos kuopos 
valdyba ir komisija rengia šau
nią vakarienę ir pasilinksmini
mą sekmadienį, lapkričio-No- 
vember 8 d., 6:30 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, kampas E 
ir Silver Streets, So. Bostone.

Šeimininkės gamina turkių*
vakarienę. Po vakarienės bus 
pasilinksminimas ir leidimas 
dviejų kalakutų (turkeys). 
Kviečia visur dalyvauti. J.G.

Pilietybės Pamokės
Cambridge, Mass. — Lietuvių 

klūbo valdyba praneša, kad pi
lietybės pamokos įvyks klūbo 
patalpose, 823 Main St. Mokys 
valdžios skirtas mokytojas. Pa
mokos įvyksta antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais nuo 7 
vai. iki 9. Pamokos duodamos 
dykai.

UEPOS tlEOV. mimo ICOrtMO

TŪBAS BIČIŲ

MEDUS

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖSI Oatšerv SU Xb, Ahto^loa. Mase.

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras tučm medus.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_______85c.
5 svarai ---------------- $1.25
Galionas, 12 svarų___ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

NOVENOS
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ..........................  15c.
NOVENA prie Motinos Gėrėsies Patarties. Kaina ..................— 2Oc.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagelbos. Kaina --------- 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina____ ____ ________ ___  2Oc.
NOVENA Stebuklingojo Medali kėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

šeštadienį, 7:30 v. v., “Darbi
ninko” salėje, Seselių Jėzaus 
Nukryžiuoto prieteliai rengia 
Seselių naudai vakarėlį- Jo pa
sisekimui kai kurie labai dar
buojasi — ypatingai ponios 
Malvina Jenkevičienė, Cecilija 
Naudžiūnienė, Ona Martusevi- 
čienė ir M. Ruzgevičienė. Kvie
čiami yra visi atsilankyti į šį 
labdaringą parengimą.

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

*----•-BTOflIS MMlTnin
CONSTABLE 

Mesi Įstate A Insurance
JUSTICK OF THK PEACE

996 E. Broadway,
80. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Ros. 120 Marine Road 

TpL SOUth Boston 2483 
COAL-COKK-OIL

Ras. lou 8729 Bcu 4B1B

Utnuanian nBiniure lo.
MOVERB— 

Inaured and

Ltosl A Long 
Dlstanos 

Movlng

326- 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Jonas Grigas, Worcester, Mass............................... 5.00

PASTABA:
Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, galina iš 

“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę 
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja 
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą ir nuoširdumą.

Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Bererage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSK1S. Namu Tel Dedham 1S0Ą-R

S. Barasevičiusir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAB 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay, 
so. boston, Mass.

Tsi. soutfcr *—
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

$38 Dorchester Avė.
TeL COLumtoa 2537

... J.TJlj U B

CASPER
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street

Joseph f. Castr
(KASPJERAB)

Laidotuvių Direktorius B! 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykdl 
Tol. ŠOU Boston 14S7 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMl

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Žalstokas F. E. Zslstokas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Jermenlma dykai 

NOTARY PUBLIC

Tol. BOU Boston 680 
Tol. ŠOU Boston 2809
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RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Vienuoliktojo Seimo 

PROTOKOLAS
Vienuoliktasis Marianapolio reito Dešimtojo Seimo protoko- 

Kolegijos Rėmėjų Seimas įvyko lą, kuris buvo vienbalsiai priim- 
spalių 25 dieną 1942 metų, Kris-1 tas.
taus Karaliaus šventėje, Maria
napolyje, Thompson, Conn. —
PAMALDOS

10 valandą ryto Kolegijos ko-

SVE1KIN1MA1
Sekė sveikinimai. Gyvu žo

džiu sveikino: p. Jonas Rama
nauskas, stambus Kolegijos rė-

plyčioje buvo atlaikytos pamal- mėjas ir geradaris; p. B. Mičiū- 
dos. Iškilmingąsias šv. Mišias nienė, New Britain rėmėjų sky- 
už geradarius atnašavo kun. K.
Rėklaitis, TT. Marijonų Provin
cijolas, asistuojant diakonu — 
kun. J. Šauliui, MIC., subdiako- 
nu— kun. V. Černiui, MIC. Gra - 
žų pamokslą Seimo dalyviams 
pasakė kun. J. Kuprevičius,
MIC. Po Šv. Mišių buvo suteik
tas palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

ATIDARYMAS,
PREZIDIJUMAS,

KOMISIJOS 
Vienuoliktąjį Marianapolio

Kolegijos Rėmėjų Seimą atida
rė malda kun. K. Rėklaitis, TT.
Marijonų Provincijolas, 2 vai. 
po pietų, ir pasakė pirmąjį svei
kinimo žodį.

Į Seimo Prezidijumą išrinkta: telegrama p. Stasys Ga-
kun. Jonas švagždys, šv. Roko baIiauskas * kun. Juozas Vaš 
par. Klebonas, Brockton, Mass.;! kas’ MIC’ Marianapolio Kolegi-
— pirmininku; p. Edvardas Čio-ijos rektonus’ kuris buvo su" 
ėys, iš Providence, R. I. — vice-trukdytas ir negalėjo dalyvauti

riaus ir LRKM Sąjungos 36 
kuopos vardu; p. E. čiočys, Pro
vidence, R. I. rėmėjų skyriaus 
vardu; p. M. Karčiauskienė, So.
Boston, Mass. rėmėjų skyriaus 
vardu; kun. A. Petraitis, Šv. j 
Kazimiero par. Worcester,
Mass. rėmėjų vardu; p. Dr.
Vaišnora ir prof. Pauliukonis, 
irgi iš Worcester, Mass., ir dau- i
gelis kitų, įteikdami savo auką • _______________________________
Seimui. Jų vardai pažymimi ” , 3
skyrium drauge su Uis, kurie darbe- Ypatingu būdu pazy- tus padaryU Marianapolio Ko
miškais sveikino Seimą ir ori- “*3° Tr Mari30nū atliktąjį di- legijos naudai M10.00; Skynua

Traukinių inžinieriai - vedėjai nustato savo laikrodžius, kad punktua
liai atvežus karo jėgas į reikalaujamą vietą, kovai už laisvę.

MAMANATOUO ŽINIOS
Seimą ir pri

siuntė aukas Kolegijai. — Be to
Šv.

delį darbą Argentinoje, kur pa- daug pagalbos suteikė per Lie-
Kazimiprn statyta nauja graži bažnyčia, pos 4-tos pikninką; du studen- 

kuri buvo pašventinta paties tai iš Šv. Petro parapijos moko- 
La Platos arkivyskupijos Gany- si Marianapolio Kolegijoje. —

PARENGIMAI PARAPIJOS 
NAUDAI

Ketvirtadienių vakarais, 8 v. 
įvyksta vakarėliai parapijos 
naudai. Šiuose parengimuose 

, žaidžiama bingo ir duodamos 
piniginės dovanos, kurios nuo 
pereito ketvirtadienio yra žy- ' 
miai padidintos. Žaidimai įvyk-, 
sta parapijos salėje. Visi kvie- į 
čiami dalyvauti ir paremti pa
rapiją.

Mūsų parapija turi įvairių rei
kalų. Štai jau pradėta naujų 
vargonų statyba. Taipgi reika
las užbaigti sukelti fondą.

I Need Your Helpl

MARIANAPOLIO STUDENTŲ 
DARBAI

Netoli nuo tos vietos, kur guli 
palaidotas a. a. Kun. Dr. Navic- 

konferencijos

Seime. Pagaliaus gauta vėliau 
telegrama iš J. E. Vyskupo Bu
čio, kuris per Vatikano radijo 
prisiuntė Rėmėjų Seimui nuo
širdžius sveikinimus.

raštu sveikino
Seserys per savo Generalinę 
Viršininkę Motiną Juozapą, iš
Chicagos, UI. Sveikino taip pat tojo’ 16 d- 1942 me- b) Sv- Kazimiero parapijos,, kas, toje pačioje

tais. Šia proga T. Provincijolas Worcester, Mass. Skyriaus var- salėje, kur tiek daug kartų bu-
nuoširdžiai dėkojo rėmėjams už du kalbėjo p. Mažuknienė. Sky- j vo išaukštinta tikra lietuviška 
gausią paramą visiems TT. Ma- rius padarė kelis parengimus dvasia, įvyko pirmasis šių nau- 
rijonų atliekamiems darhams, o Kolegijos naudai. Daug dirbta jų mokslo metų Studentų kuo- 
ypač už aukas Argentinos baž- per Liepos 4-tos pikniką. — c) pos susirinkimas spalių 27 die- 
nyčios statybai, kurių dėka tik Providence, R. I. Šv. Kazimiero ną.

Nors karo reikalai šiemet su
mažino Marianapolio studentų

pirmininku; sekretoriais: — p.
A. B. Miciūnienė, iš New Bri
tain, Conn. ir p. Jonas Navic
kas* Marianapolio Kolegijos 
studentas.

Darbui sparčiau atlikti Sei
mas išrinko dvi komisijas: rezo-1 PRANEŠIMAI 
liucijų ir mandatų; į pirmąją1
buvo išrinkti: kun. K. Rėklaitis,
MIC. ir p. Antanas Vaičiulaitis; 
j antrąją — p. Antanas Peldžius 
ir kl. Vincas Parulis.

TT. MARIJONŲ VADOVYBĖS

10.000 dolerių liko skolos, kuo- par. Skyriaus vardu kalbėjo 
met statyba atsiėjo 60.000 do- kun. J. Vaitekūnas, šios para-
lerių. — Apie sunkią Kolegijos pi jos klebonas, pažymėdamas; skaičių, bet visi moksleiviai 
padėtį dėl mažo skaičiaus moki- kad iš Providence daug asmenų, gausiai atsilankė į šį susirinki
mų pranešė kun. A. Markūnas, įsirašė a. a. kun. J. Navicko
MIC., tačiau pareiškė, kad TT. Fondo nariais, kad iš jo parapi- 
Marijonai yra pasiryžę ir toliau jos yra trys kunigai išėjusieji

Užsibaigus sypikinimams, eita laikyti Kolegiją, kadangi daug mokslus Marianapolio Koiegijo- i klauso nuo narių skaičiaus kuo- 
prie kito dienotvarkės punkto, Paramos susilaukta ir tikimasi je ir dabar vienas studentas mo-1 poje, bet nuo darbininkų skai- 
būtent: pranešimai apie TT. susilaukti iš Kolegijos rėmėjų ir kosi Marianapolyje.—d) Brock- čiaus. Mūsų 

i tono Šv. Roko par. Skyriaus 
I pranešimą padarė kun. J. švag-

mą, atsinešdami su savimis no
rą veikti. Visi mes gerai žino
me, kad darbo vaisiai nepri-

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys^

IŠ LABDARY BĖS SRITIES ; Aną savaitę, vienas asmuo iš 
Šv. Andriejaus lietuvių para- mūsų parapijos svečiavosi Det- 

pijos kaikurios moterys gražiai ro:t, Mich. Parvažiavus, papasa- 
darbuojasi Raudonajam Kry- kojo mums apie šiurpulingą ne- 
žiui; siuva įvairius drabužius, laimę, kuri atsitiko arti Šv. Jur- 
neria sveterius ir-taiso įvairius gį0, lietuvių parapijos. Trauki- 
reikmenis susižeidusicms. Kai- nys važiuodamas visu smarku- 
kurios yra jau įdėjusios po ke- mu, sumušė busą, kuriame va- 
lis šimtus darbo valandų. Kvie- žiavo 45 žmonės. 17 iš jų tapo 
čia visas moteris prisidėti. A- užmušti, ir per kokius 5 blokus 
teikite į parapijos salę kiekvie- jų kaulai ir sąnariai buvo išbar- 
ną penktadienį po pietų. styti. 23 liko sunkiai sužeisti, o

Gildos draugijos narės, vado- penki liko išgelbėti; jų tarpe 
vaujant Seselei M. Urbanai, ga- buvo dvi Seselės vienuolės, ku- 
mina ant kaklo nešiojimui me- rios nukentėjo tik didelį sutren- 
dalikėlius kareiviams. Toji kimą ir išgąstį. Dauguma^ buvo 
draugija pereitą sekmadienį bu- High School jaunimo, kuris va- 
vo suruošusi pasilinksminimo žiavo į savo įvairias mokyklas, 
vakarėlį, kurio pelną skyrė mū- Buvo įvairių priežasčių šiai ne
su kareivėliams Kalėdinėms do- laimei: viena iš svarbiausių, tai 
vanoms. vežiotojo pasitikėjimas keleivių

----------- žodžiams: “All’s clear:”NEGAVOM LAIKRAŠČIO 
“DARBININKO”

New Britainiečiai negavo pe- Gražiai ir pamaldžiai pralei- 
reito penktadienio, spalių 30 d. dome Visų Šventų ir Uždūšinės 
š. m. laikraščio “Darbininko”, šventes. Kun. M. Pankus, pasa- 
Būtų gera, kad redakcija duotų kė gražų, įspūdingą pamokslą, 
viešą pareiškimą dėlko? T.M. kuris sužavėjo visus ir skatino

----------- prie karštesnės maldos tiems,
REDAKCIJOS PAREIŠKIMAS kurie jau nebegali melstis už

Laikraštį Darbininką iš- Visur matyti, kad žmo-
siuntinėja administracija, ne ngg surimtėję ir jaučia didelę
redakcija. Redakcija atsiklausė svarbą to galingiausio ginklo,
administratoriaus dėlko nebuvo Maldos. P.
išsiųstas laikraštis “Darbiniu- ’----------------
kas” New Britainiečiams, ir ga
vo atsakymą, kad buvo išsiųs
tas visiems. Administratorius
zažadėjo padaryti tyrinėjimą ------------- .
ląstoje, dėlko nepristatė “Dar-' Kingston, Pa. — Švč. Panos 
lininko” skaitytojams. Kaip Marijos par., lapkričio 9—15 
jaus paštos pareiškimą, tai vie- d., T. Justinas Vaškys. • 
šai atsakys Gerb. Skaitytojams.! Chicago, IU. — Švč. Panelės

__________ i Marijos Nekalto Prasidėjimo
Jau mūsų parapijoj prasidėjo P31*-* Avč. P. Marijos Nekalto 

svarbus darbas, senų vargonų Prasidėjimo novena ir misijos, 
griovimas ir įrengimas naujų, lapkričio 29 gruodžio 8 d.,

Tėvu Pranciškonu Relolek- 
djos h* Misijos 1942 m.

prietelių.
Kolegijos padėtį. Šiuos praneši- RĖMĖJŲ PRANEŠIMAI 
mus padarė T. Provincijolas ir TT. Marijonų vadovybės pra- 

Seimo pirmininkas kun. Jonas 'kun. A. Markūnas, Marianapolio nešimus išklausius, sekė prane- 
Švagždys, padėkojęs už suteik- vyresnysis. T. Provincijolas Šimai iš Rėmėjų skyrių, a) So. 
tąją jam garbę, tuo jaus ėmėsi bendrais bruožais nupiešė Ame- Bostono Šv. Petro parapijos 
vykdyti patiektos dienotvarkės rikos Provincijos Marijonų vei- Skyriaus vardu pranešimą pa- 
punktus. — Visų pirma sekreto- klą Argentinos misijoje, spau- darė p. M. Karčiauskienė. Sky
rius p. Navickas perskaitė pe- doje, švietimo, parapijos ir mi- rius yra veiklus, per šiuos me-i

Marijonų darbuotę, ypač apie

PROTOKOLO SKAITYMAS

Patikrink
Savo Rūkimę prieš

skoningus oia Goia
MAŽIAUSIA Nikotino

ždys, Klebonas. Kad formaliai 
9kyrius ir negyvuoja, betgi pa
rapijoje yra daug Kolegijos rė
mėjų. Šv. Roko par. bažnyčioje 
pirmiausiai padaryta rinkliava 
Kolegijos naudai, kuri davė ge
rų rezultatų, nes surinkta su 
viršum $300.00. — e) Water- 
bury, Conn. Šv. Juozapo par. 
Skyriaus vardu pranešimą darė 
p. Marija Stankevičienė. Wa- 
terbury irgi yra gausus Kolegi
jos rėmėjų bū«y£. Daug kas įsi
rašė kun. J. Navicko Fondo na
riais ir rėmėjais; taip pat pa
gelbėta per Liepos 4-tos pikni
ką. — f) New Britain, Conn. 
Šv. Andriejaus par. Skyriaus 
vardu kalbėjo p. O. Radzevičie
nė ir p. B. Mičiūnienė. Skyrius 
veiklus. Padaryta parengimas 
Kolegijos naudai. Yra įsirašiu
sių į kun. J. Navicko Fondą na
riais ir rėmėjais.
A. A. KUN. J. NAVICKO 
FONDO REIKALAI

MAŽIAUSIA Erzinančių Savybių 
(Tars and Resins)

Bešališkame Reader's Digest Patyrimai .
Tūkstantiai pamaino j Old Gold! Jie geriau patenkinti.

Old Gold iiandien yra geriausi mūaų istorijoje, kurie turi 
natūralų kvapsnį brangaus tabako.

REĄDER’S DIGEST TYRINĖJIMAI rodo, kad Old Gold 
turi mažiausia nikotino, mažiausia gerklę erzinančių savy
bių — tars and resins. Buvo patikrinta 7 r ūžiu eiga retai, Old 
Gold rasta mažiausia minėtų kokybių.

Old Gold parsiduoda taip greit, kad jų nauji pristatymai 
skubiai siunčiama kasdien. Tas reitkia^kad jie yra švieži— 
malonūs ir skoningi. Pabandyk Old Gold šiandien!

P. borillard Company. Established 1760.

NUO KBAŠTO m KRAŠTUI VISI UNKŠTA PRIE OLD GOLD

Toliau Seimas svarstė a. a. 
kun. Jono Navicko Fondo rei
kalą. Pranešimą apie Fondo pa
dėtį padarė T. Provincijolas, 
trumpai atpasakodamas Fondo 
pradžią ir jo dabartinį stovį. Iki 
šiol jau yra įsirašiusių Narių 
arti 60 asmenų (tarp Kolegisto 
ir Seminaristo Fondo). Fonde 
dabar yra arti $7.000. Be to pa
žymėjo, kad rengiama greitu 
laiku išleisti apie kun. J. Navic- j 
ką knygą, kuri bus išdalinta do
vanai visiems Fondo nariams ir 
rėmėjams. Po šio pranešimo ki-

susirinkimo buvo 
galima matyti šį darbštumą 
tarp studentų.

T. Marijonas Provincijolas 
kun. Dr. Rėklaitis atidarė susi
rinkimą su malda, o po to stu 
dentas Jonas Navickas pasvei 
kino senus studentus ir priėmė 
naujus narius. Antrasis susirin
kimo uždavinys buvo išrinkti 
valdybą. Išrinktasis pirmininku 
studentas Miltonas Starkus, iš 
Hollywood, Califomia, kuris y 
ra gyvenęs Lietuvoje; jis su 
džiaugsmu priėmė šias parei
gas. Vice - pirmininku buvo iš
rinktas studentas Raimundas 
Yuška, kuris jau ilgus metus y- 
ra dirbęs šios kuopos gerovei 
Raštininko pareigos teko stu
dentui Jonui Navickui. Studen
tams patiko nauja valdyba, ir 
jie linksmai parodė savo džiaug
smą.

Tuojau naujoji taryba pradė
jo veikti. Apsvarstyti naujo 
darbo planai, išrinkta korespon
dentai. Buvo kitų vertingų pata
rimų ir klausimų apie ateinan
čius kuopos darbus.

Ateityje lauksime daug dau 
giau darbų iš šios kuopos, kuri 
pirmame susirinkime parodė 
mums tą norą ir tikrą lietuviš
ką darbštumą, kuris turėtų gy
venti visų mūsų lietuvių širdy 
se. Dieve Padėk.

Petras Remeika.

HE* BRITAIN, CONN.
LAIMĖS VAKARAS 

Sekmadienį, lapkričio 8 d., 
vai. po pietų, parapijos svetai 
nėję įvyks LRKMS 38 kp. lai

Pinigai jau seniai sumokėti, bet 
col kas nebuvo galima pradėti

T. Justinas Vaškys.
Chicago, IU. — Šv. Kryžiaus

darbą, nes sunku gauti medžią- Dar-’ gruodžio 13 20 d., T.
gų dūdoms bei įvairioms vargo
nų dalims. Šis darbas ne pir
mas, kurį mūsų darbštus kun. 
tlebonas šioj parapijoj atlikęs, 
ir jaučiame, jeigu taip bus Die
vo valia, kad ne paskutinis. Die
ve, padėk Jam ir geriems para- 
>i jonams.

Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Kewanee, IU. — Šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

lo gana gyvos diskusijos, kurios > mes vakaras. Rengėjos nuošir- 
iškėlė vieną, kitą mintį, kaipdžiai kviečia visus dalyvauti ir
būtų galima padidinti Fondą. I linksmai praleisti laiką, beieš- 

jkant laimės. Bus užkandžių ir
Bus daugiau * gėrimų.

ĮVAIRIOS KNYGOS
•

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Para-
U Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapi g... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. SI knyga labai tinkama 
ieimininktm*, nes joje yra labai daug receptu, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------ $1X0

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTĄ- 
MENTAS .............................................. $1X5

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuviu Ir anglu kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Ii knygute yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik------------------- 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraU Kun. A. Alekna 50c.

SEPTYNI KRISTAU8 ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
paraie kun. Pr. Jutkaltis. Kaina _ _______ 25c.

ENCIKLIKA Sv. TSvo Pijaus XI. Kaina . ........... . 100.
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvę 
50c, dabar parduodame pe ........................... ŽSe.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1X0, dabar _ 5Oo.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parate Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ____ ______ ________ $1.10
VYTIS KANKINYS (Iv. Jurgis) penktu veiksmu 

tragedija. Parade V. Nagomoakls. Kaina___ 3Se.

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS" .

3S6 W. Broadway So. Boston* Mass.
• •

rr. r.x ~.yJi i* ?




