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Nuoširdžiai prašome 
sų Gerb. “Darbininko 
bendradarbių siųsti Kalė- f 
dinius straipsnius ir ki
tus raštus į Kalėdinį nu
merį kaip galima ankš
čiau. Tik tuos raštus ga
lėsime įtalpinti į Kalėdinį 
“Darbininko” numerį, ku
riuos gausime nevėliau 
gruodžio 17 d. š. m.
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Chicagiškių sandariečių 
organas “S.” persispaus
dino iš komunistų spau- 

- dos Justo Paleckio “tele
gramą”, kurioj sakoma:

“Dovanas jau gavome... 
Jos bus padalintos, pagal 
jūsų pageidavimus, ko- 
vūnams lietuviškų Raudo
nosios Armijos pulkų, lie
tuvių vaikams ir evakuo
tiems iš Lietuvos žmo
nėms.”

“S.” pastebi:
“Kiek mums žinoma, tai 

tų “dovanų” pasiųsta vos 
keliolika pundelių, o ta- 
vorščius Paleckis pažadė
jo jais apdovanoti kelius 
“lietuviškus” raudonos 
armijos pulkus ir šimtą 
tūkstančių ištremtųjų iš 
Lietuvos žmonių. Tai yra 
ne tik kvaila propoganda, 
bet tiesiog apgaudinėji
mas, kad ir tų pačių mū
siškių komunistų”.

Londonas, grucd. 2 — 
Sovietų Rusijos kariuo
menės buvo priverstos pa- 

jsitraukti iš svarbaus mie
sto, Korosteno, kurį jie 
savaitę prieš buvo atsiė
mę iš vokiečių, ir vėl jį ati
duoti naciams.

Korostenas yra 85 my
lios į šiaurę - vakarus nuo 
Kievo.

Keletas dienų pirmiau 
rusai taip pat buvo pri
versti pasitraukti iš Žito- 
miro miesto, kurį naciai 
vėl užėmė.

Naciai smarkiai varosi 
link Kievo ir norėtų tą di
dį miestą atsiimti iš rusų, ti pasitraukti 
Rusai praneša, kad prie# miestų visai suprantama, 

' Dniepro upės įlankos mū- nes jų karo frontas yra il- 
i šiuose jie nužudė 4000 na- gas ir susisiekimas iš- 
! cių. temptas.
Į
I
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Sovietų Rusijos vyriau
sybė praneša, kad naciai 
sutraukė labai daug ka-, 
riuomenės į jų karo fron
tą. Maskva skelbia, kad 
naciai atvežė kariuome
nės iš Italijos ir Norvegi
jos. Tas pranešimas nėra 
tikslus, nes naciai taip 
spaudžiami esą Italijoje 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenių, kad jie jokiu 
būdu savo kariuomenės 
skaičiaus nemažins; taip 
pat naciai neištrauks ka
riuomenės dalių iš Norve
gijos, nes čia gręsia Ali-i 
jantų įsiveržimas.

Kad rusai buvo privers- ■ 
iš kaikurių

KĄ B. DAUNORAS PATYRĖ 
ČEKISTŲ NAGUOSE

Mirė Stasys Peldžius

Cairo, Egiptas, gruodžio 
2 — Pranešama, kad Cai- 
re, Egipto sostinėje, įvyko 
Jung. Valstybių Prezi
dento Roosevelto, Angli
jos premiero Churchill ir 
Kinijos prezidento Chiang; renci joje. 
Kai-Šek konferencija, ku-į —
ri tęsėsi nuo 
dienos iki 26.

Telephonų 
susisiekimas 
miestu buvo 
kad didžiųjų valstybių va
dų pasitarimus išlaikius 
paslaptyje. Pasitarimai 
vyko dieną ir naktį. Pasi
tarimuose dalyvavo ir mi- 
litariai vadai.

Konferencijoje sudaryta 
planai sėkmingai pravesti 
karą prieš Japoniją, ir ją mi į Vokietijos vidų, 
nugalėjus, 
imperiją, 
tiek, kiek ji turėjo prieš pačius. 
1895 m. Korėjai pažadėta; — Britanijoje, Edinbur- 
nepriklausomybė, o Kini- gO mieste, spalių mėn. 17 
jai — grąžinti visas že- d. įvyko Lenkijos Pietry- 
mes, įimant ir Mandžiūri- čių Žemių Sąjungos stei- 
ją, kurias japonai buvo giamasis suvažiavimas. Jo 
nuo Kinijos atplėšią. dalyviai pareiškė Lenkijos

i Be to. Alijantai pažade- vyriausybei kaltinimus, 
i jo pagelbėti Kinijai atsi- būk ji nesugebanti apgin- 
statyti.

Sakoma, kad iš Egipto 
i visi trys vadai — Roose- 
veltas, Churchill ir Kai-, 

įsek vyksią į Persiją, kur 
Londonas, gruod. 2 —į Garbei Diena”. Tačiau į susitiksią su Stalinu. Ten,

Vokietijoje susidarė gru-fPrez. Rooseveltas to bi- sako tarsis kaip greičiau 
pė generolų, kaip tai. Kari liaus nepasirašė, pareikš- ir sėkmingiau užbaigti ka- 
’1------ kad bus garbin- rą prieš Ašį. Spėliojama,

tu-1 kad reikalausią iš Rusijos 
bazių, kad lengviau galė
tų pulti Japoniją.

Spaudos korespondentų varo savo politiką, nevisa- 
įį konferenciją neįsileido, da atsižvelgdamos į savo 
Žinias spaudai padavė di- vyriausybės liniją.

plomatai, kurie dalyvavo 
konferencijoje. Iš to su
prantama, kad gal tik vė
liau sužinosime viską, kas 

į buvo ir bus nutarta toje 
i vyriausiųjų vadų konfe-

laukričio 22 Apie Lietuvos Kaimynus: 
Ukrainiečius Ir Lenkus
(LKFSB) Mums prane

ša iš Londono, kad ukrai
niečiai sudarę SS Galizien 
diviziją iš buvusių Lenki
jos piliečių — ukrainiečių. 
Divizijai vadovauja gene
rolas Kurmanovicz; bet 
dabar, artėjant frontui, 
vokiečiai ištraukė tą divi
ziją iš Galicijos, nusiųsda- 

Ma- 
padalinti jos tyt, bijosi, kad su ginklais 
paliekant tik neatsigręžtų prieš juos

ir telegrafų 
su Cairo 

nutrauktas, •

pulk. Petruitis. Vėliau pa
teko į IX fortą. 1941 m. 
birželio mėn. pirmomis 
dienomis prasidėjo išveži-, 
mai naktimis. Birželio 6 d. 
vežė kalinius į Rusiją ir 
dieną. Užklupus karui, 
Daunoras liko neišvežtas. 
Minėtasis bolševikų tar-

(LKFSB) Iš vieno nei- 
tralaus krašto mūsų ko
respondentas praneša a- 
pie sunkius pergyvenimus 
Broniaus Daunoro. Oku
pavus Lietuvą bolševi
kams, NKVD tarnautojai 
ėmė Daunorą kviesti būti 
bolševikų slaptosios poli
cijos agentur bet jis visą 
laiką spyrėsi. Pagaliau 
Vladas Baronas, kurs jį 
kvietė tam darbui, prara
do visą viltį jį įtraukti ir 
pareikalavo suareštuoti. 
Kalėjime buvo ilgai muša
mas ir tardomas. Sėdėjo 
vienas karceryje. Taipgi
pateko į bendrą kamerą, mams. Jie buvę naujų o- 
matyt tame pat kalėjime, kupantų - vokiečių suimti 
į kurį buvo pasodintas ir ir žuvę.

t
KRYŽIAUS ŠEŠĖLYJE— O Dievulėli, susimylėk! 
Tos Lietuves pasigailėk, kuri Tau “Šventas Dieve“ 
gieda! Nejau už tai, kad ji karštai tarnauja Dievui, 
jos skruostai per amžius ašaromis rieda?

“Darbininko” adminis
tratorius p. A. Peldžius, 
gruodžio 2 d. gavo iš Ame
rikos Randonojo Kryžiaus 
pranešimą, kad prieš du 
metu mirė jo tėvas Stasys 
Peldžius, gyvenęs Bimbų 
kaime, Panemunėlio para
pijoje, Rokiškio apskr.

A. a. St. Peldžius pali
ko dideliame nuliūdime 
tris sūnus: Joną, kuris y- 
ra marijonas vienuolis, 
Chicago, III., Antaną. So. 
Bostone, Juozą, Lietuvoje 
ir dukterį Uršulę Panovie- 
nę, Panevėžyje.

LDS Centro Valdyba ir 
“Darbininko” redakcija 
reiškia p. Antanui Pel- 
džiui ir jo šeimai, jo bro
liui vienuoliui Jonui ir 
bendrai visai Peldžių šei
mai gilią užuojautą.

I

bėgo į Rusiją, bet rudenį 
grįžo s usavo NKVD (Na- 
rodny Komisariat Vnutre- 
nich Diel — Vidaus reika
lų komisarijatas — bolše
vikų žvalgyba) bendra
darbiais Vilimu ir Slapšiu 
terorist i n i a m s veiks-

Planuoja Pašalinti Hitlerį

Italijos Karalius Neteko 
Imperatoriaus Titulo

t

I

NACIAI SUDEGINO KAIMĄ 
BALSTOGĖS SRITYJE

I

Londonas, gruodžib 2 — Vokiečių pranešimas sa- 
(ONA) — Vokiečiai iška- ko, kad tas kerštas pada
bino spausdintą plakatą' rytas “nuraminti” Balsto- 
Balstogėje (Bialystok),!ges sritį, kai ten partiza- 
kur pasakoma, kad dėl už- nai nužudė 16 viršininkų, 
puolimo vokiečių pareigu-į kareivių ir policininkų, 
nų sudegintas artimas Kitas vokiečių pareiški- 
kaimas ir jo gyventojai mas sako, kad panašus 
sušaudyti. i kerštas buvo įvykdytas,

Sakoma, kad naciai su- kai gyventojai užpuolė vo- 
šaudė 75 Balstogės žmo- kiečių policijos sargybą, 
nes, kurie priklausė prie Vokiečiai sudegino Knia- 
pasipriešinimo judėjimo; cowodce kaimelį Gardino 
sušaudė 50 Wasilowo kai- distrikte. Kaimelio namai 

tūkstantį iki žemės sudeginti, o jo 
Lomžos gyventojai sušaudyti, 

distrikte, konfiskavo nuo- Šimtas žmonių iš Balsto- 
savybes ir sunaikino na- gės provincijos, pritarėjai 
mus. Devyniolika intelek- ar nariai priešvokiško ju- 
tualų iš įvairių distrikto dėjimo, ir jų šeimos su-j 
miestelių areštavo ir su- šaudytos, ir jų nuosavy-! 
šaudė. bės konfiskuotos. I

I

mo žmones; 
žmonių sušaudė

AMERIKONAI UŽIMA NAU
JAS VIETAS PACIFIKE

Neapolis, Italija, gruo
džio 2 — Italijos gen. Ba
doglio valdžia panaikino, 
karaliaus Emmanuelio siveržė į Torokiną, Bou- 
imperatoriaus titulą. Kaip gainville vakarinę dalį, 
žinoma, kada Mussolinio

von Rundstedt, Walther, damas, 
von Brauchitsch, Fedorįgesnių dienų, kurias 
von Bock ir Erich Raeder, į vėsime minėti, 
planuoja pašalinti Hitlerį, j

Prie generolų grupės 
prisidėjo vadų iš įvairių 
luomų. Sakoma, kad ta 
grupė Maskvos konferen
cijai buvo pasisiūlius tai
kos sudarymą. Tačiau nie
ko tikro apie tai nėra; ga
limas dalykas, kad yra 
tik gandas, nes Hitleris ir 
jo naciai Vokietijoje 
leistų jokiai grupei susi
daryti prieš juos.

ti Lenkijos žemių, neats
tovaujanti “žmonių va
lios”. Lenkai savo tarpe 
turi įvairiausių sąjungų į- 
vairiems miestams ir vals
tybės pakraščiams vaduo
ti. Į tas sąjungas gali pri
klausyti kariai ir civiliai. 
Iš dalies atrodo, kad Len
kijos vadavimo darbas iš 
vyriausybės rankų ima 
pereiti į sąjungas, kurios

Vokiečiai Sulaikė 
Raudonuosius

Londonas, gruodžio 2 — 
, Pranešama, kad Vokieti- 
; jos naciai. susistiprinę 
į naujomis karo jėgomis, 
i visame Rusijos 600-mylių 

ne karo fronte sulaikė Rusi- 
ijos karo jėgas. Tik kaiku- 
riose vietose rusai padarę 
mažą pažangą.

Prezidentas Nepatvirtino 
Pearl Harbor Dienos

I
I 
iI

Washington, D. C., gruo-i

Italijos Laivyno Dalys 
Pacifike

Londonas, gruod. 2 — 
džio 2 — Kongresas prie- Pranešama, kad Italijos 
mė bilių, kad Pearl Har- laivyno dalys dabar Paci- 
bor užpuolimo diena, fiko vandenynuose, kartu 
gruodžio 7, būtų minima, su Alijantų laivynais, ko- 
kaipo “Ginkluotų Jėgų voja prieš priešus.

ALIJANTAI VAROSI PIRMYN 
ITALIJOJE

Algiers. Afrika, gruod. 2] sumažinimas paakstins 
Amerikos ir Anglijos ka- pirkti daugiau mėsos.

(riuomenės Italijoje, pa
mažu, varosi pirmyn. Blo
gas oras ir kalnuotas kra- 
štas neleidžia kariuome
nėms greitai žvgiuoti o ir 
nacių pasipriešinimas yra 
galingas.

Sumažina Punktus Mėsai

1440 Grįžo Iš Japonų Nelaisvės 
Gripsholm laivu—

New York. gruodžio 2—j Dabar sugrįžusius pa- 
Vakar iš Japonijos nelais- tikrina FBI agentai, kad 
vės grįžo 1.440 amerikie- nebūtų įsibrukęs koks ja- 
čių ir kanadiečių. Jie grį- ponų ar nacių šnipas, kaip 
žo laivu Gripsholm. Grįžu- jau yra buvę pirmiau. Ka- 

visus doku-

VVashington, D. C. — 
Kainų Administracijos 
viršininkas paskelbė, kad 
apie trečdaliu sumažina 
štampų punktus perkant 
mėsą. Tas parodo, kad 
šiuo metu yra daugiau 
mėsos— jautienos ir kiau
lienos. Štampų punktais

I

Londonas, gruod. 2 —j Japonai yra nusistatę šiųjų tarpe yra kareivių- da peržiūri
Tokio radio praneša, kadi kovoti iki paskutinio, bet jūreivių ir civilių žmonių, mentus ir nebelieka abe- 
Amerikos kariuomenės į-j nepasiduoti. I kurie prasidėjus kanui pa- jonės, kad tikrai tas as-

Lenkai Domisis Lietuviškųjų 
Laikraščių Turiniu

(LKFSB) Pastaruoju 
laiku Londono lenkai ima 
daugiau dėmesio kreipti į 

t lietuvių spaudą. “Dzien 
Polski” spalių 26 d. įsidė
jo ištraukas iš ‘Draugo’, 
‘Naujienų’ ir iš Škotijoje 
einančio ‘Išeivių 
nors kaikurios 
jiems nemaloniai 
primindamos
skriaudą ir Vilniaus pa
grobimą. Stengiasi pain
formuoti skaitytojus, ką 
lietuviai mano apie lenkus 

, ir jų siekius.

I Draugo’, 
vietos 

skamba, 
Lietuvos

Darbininkų Radio Programa

______ I kurie prasidėjus kasui pa- jonės, kad tikrai tas as- 
Žiauriausia kova visoje teko nelaisvėn. muo, tai išleidžia iš laivo.

Jung. Valstybių Marinui Kada laivas Gripsholm Kanadiečiai buvo be
Kitose salose žiauriuose istorijoje įvyko Tarawa prisiartino prie Laisvės trukdymo išleisti, bet jie 

karo jėgos užgrobė Ethio- mūšiuose Japonai nugali-saloje, kur už laimėjimus Stovylos (Statue of Liber- tuojau turėjo eiti į trauki- 
piją ir Albaniją, tai italų mi. bet mūšiai yra žiaurūs užmokėta 1026 žuvusiais ty), tai civiliai žmonės už- nius, kurie, buvo užplom- 
karalius buvo paskelbtas ir Alijantų nuostoliai di- ir 2557 sužeistais ameri-traukė “God Bless Ameri- buoti. ir jais vežami į Mon- 366 W. Broadway, 
imperatorium. ‘deli. kiečiais. ca”. itreal, Kanadą.

šeštadienį, gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klausytis 
lietuviškų dainų, muzikos kūrinių ir pranešimų. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penk adienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
Se. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
> •
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Druskininkuose Naciai Suaręs 
tavo Visus Inteligentus

(LKFSB) PAT praneša, spausdinant 
kad jų gautomis žiniomis 
Druskininkuose esą sua
reštuota visi inteligentai 
— šviesuoliai. Be vadų li
kę žmonės lengviau su
kontroliuojami.

Lietuvis Turizmo Komisijoje

(LKFSB) Michigano 
vals. gubernatorius Kelly 
sudarė tos valstybės turiz
mo ir poilsio vietų komisi
ją, kurios nariu yra pa
kviestas ir žinomas lietu
vis J. J. Bachunas. kurs 
toj valstybėje turi poilsio 
namus — Tabor Farm, o 
Floridoje. Ft. Lauderdale, 
turi Hotel Boulevard.

reikšmingus 
dokumentus. Gen. St. Raš
tikis atpasakoja, kaip bu
vo panaikinta šaulių są
junga. A. Merkelis rašo a- 
pie kariu, patekusius i so
vietų karini tribunolą. A. 
Vilainis patiekia Įdomių 
dokumentų iš bolševikų 
slaptosios komisijos dar
bų Lietuvoje. E. Budrys 
nupasakoja apie bolševikų 
skverbimąsi i lietuvišką 
pramonę. Liudas Dovydė
nas pasakoja savo pasikal
bėjimą su aukštu sovietų 
kariu apie busimuosius 
karo veiksmus su Vokieti
ja.

Bendri Lietuvos vargai 
subūrė Brisbano lietuvius 
krūvon. Beveik kiekvieną 
šeštadieni ir sekmadienį 
jie renkasi lietuvio Albino 
Levono namuose. Kalbasi 
lietuviškai, aptaria atei
ties planus. Tas savotiš- 
i kas lietuvių klubas net 
i svarsto išleisti mašynėle 
į rašytą lietuvišką laikraš- 
itėlį, kurs aptarnautų lie- 
i tuvius, esančius Brisba
ne, Sidney ir Melbourne.
Bronius Volas. Australi- 

; joj gyvenąs lietuvis, paini
otas Į kariuomenę.

Australės Domisi Lietuva

|V»

Apie Lietuvoje Išleidžia
mas Knygas

80 Kg. Medaus Kauno 
Ligoninei

ūki-(LKFSB) Vienas 
ninkas nuo Vkmergės at
vežė į Kauno ligoninę 80 
kg. medaus. Lietuvos laik
raščiai užgiria tokią auką 
ligoniams. Gerai nežino
ma. kokia buvo to ūkinin- 

1 Irn -trolio iv* *iio nm-oin ot- 
|18-

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad lap
kričio mėn. pradžioje bu
vęs išleistas "Lietuvos Ar
chyvo” ketvirtasis tomas. 
Jame rašoma apie bolševi- ko valia ir ko jis norėjo at- 
kų okupacijos metus, iš- siekti.

(LKFSB) 
Jungtinių 
persvarai Pacifike. gyve- 
nimas Australijoje darosi 
normalesnis. Australijon 
atsidūrę lietuviai jau daro 
planus, kaip jie tvarkytis 
karui pasibaigus. Yra šei
mų. kurios

Italijos premieras Pietro Badoglio (kairėj), pasisa
kė, kad jis pasitrauks nuo savo pareigų, kaip tik Ali
jantų kariuomenė užims Romą. Sale jo matosi tos 
kalbos pareiškimo proga buvęs Britų Armijos Lieut. 
Gen. Mason MacFarlane.

(LKFSB) Brisbane (Au
stralijoje) gyvenąs lietu
vis kunigas Tamulis buvo 
pakviestas didelėj mergai-, 
čių mokykloj — Lourdes 
Hill C^llege — laikyti ke
letą paskaitų : x * 
vą. Pasisekimas buvo di- begėlių

Jungtinių Tautų Moterys Moko 
mos Išlaisvinimo Darbui

VVashingtonas. — Britų.
apie Lietu- salose grupės moterų pa-1 pavojai; sugriuvę

— okupuotųjų11---- 1—1---- *
delis. Studentės su dide- kraštų mokosi atstatyti

epidemijos, ar epidemijų 
; namai; 

nepakankami aprengimo 
ištekliai; stoka

liu susidomėjimu klausėsi JU nuteriotas^tėviškes, ka-' stoka maisto; iki 
apie lietuvių gyvenimą, 
papročius, kalbą, istoriją 
ir tt. Prašė lietuviškai pa
kalbėti, padeklamuoti, pa
dainuoti. Lietuvių kalba, 
joms atrodo, esanti labai 
aristokratiška. Po paskai
tos kalbėtoją jos apipylė 
daugybe visokių klausimų 
apie Lietuvą.

Čekoslovakų moterų 
tarnyba, greta atstatymo 
darbų, galvoja ir apie lavi
nimą ir ruošia planus at
naujinimui knygų, kurios 
nacių buvo sunaikintos.

Lenkų vyriausybė Lon
done, numatydama rijntą 
trūkumą apmokytų atsta
tymo darbininkų, yra pa
siūliusi visą eilę stipendi
jų-

*

Norveges - slaugės Ang
lijoj ruošiasi problemoms, 
kurios iškils Norvegijoje.

Visų šių moterų intere
sas savo darbu pasirodė: 
esąs toks didelis, kad pa
pildymui atstatymo dar
bams, atrodo, tereikės ■ 
mažų grupių profesionali
nių pagalbos darbininkių.

’ Tačiau didelė pagelbi-Į 
ninkių kariuomenė bus į 
reikalinga kraštuose, ku
riuose nuteriojimai yra y- 
pač dideli ir tokia kariuo
menė bus sudaryta iš gru-' 
pių Anglijos ir Amerikos: 
moterų, kurios jau ruošia-i 
si šiam uždaviniui. Be ruo-! 
šimosi šiam pagalbos dar
bui, šios moterys turi pui
kiai mokėti vieną ar dau
giau svetimų kalbų.

Moterys, kurios buvo 
ruošiamos šiam pokari
niam darbui, nėra dykos 
šiandien. Daugumas jų 
dirba pramonėje ar įvai-l 
riose savanorių organiza-! 
ei jose, kaip tai Raudona-5 
jam Kryžiuje ir Belaisvių 
Pagalboje. Jų tarpe yra 
daktarių, teisėjų, studen
čių ir šeimininkių. Nežiū
rint kokia jų praeitis, jos 
gerai paruoštos atnešti 
paguodą ir pagalbą savo 
tautiečiams, kai “toji die
na” ateis.

Savaitei Gruodžio 5—11

not con- 
front ofšvaros; 

šiol ne- 
Prie to, 
grupės,

stampmatyta migracija, 
įvairios tautinės 
sekdami žinias, kurios jas 
pasiekia iš jų kraštų, ruo
šiasi ypatingiems savo 
krašto reikalams.

Kovojančiųjų prancūzų 
stato “Assist- 

ance Nationale” kariuo
menės pagalbos tarnybą, 
kuri seks 
Prancūziją.

Olandės 
drabužių 
biam, 
nus, išdalinimui.

da jos bus vėl išlaisvintos. 
Belgės, čekoslovakės, o- 

landės, prancūzės, grai- 
gės, norvegės, lenkės ir 
jugoslavės atstovauja į- 
vairius gyventojų sluoks
nius, bet dabar jie suvie
nyti vienam bendram tik- moterys 
slui. I 

Jau virš metų, kaip į- 
vairių tautinių ir tarptau
tinių organizacijų atsto
vai dirba Londone, besi
rūpindami suteikti toms 
moterims žinių apie so
cialinę gerovę, taip kad 
jos galėtų sekti kariuo
menę į savo kraštus ir 
pradėti išvaduotųjų žmo
nių sveikatos bei saugumo 
atstatymo darbą.

Hygienos, maitinimo, 
nuo ligų apsaugojimo, pir
mosios pagalbos ir pana
šūs kursai buvo suorgani
zuoti. Mokytojai, eksper
tai savo srityse, veda tuos 
kursus. Užbaigus, teorija atvykęs 
papildoma praktikos dar-! - 
bais.

Tokiu būdu grupės mo
terų, susikrovusių ant nu
garos patalynes ir kitus 
prietaisus ir gabenančių 
maistą ir kitus išteklius 
vežimėliuose, bus išsiųs
tos į tolimesnes nuo mies- j _tų vietas. Tenai jos turės 
mokėti kaip įtaisyti sto
vyklą geriausiame sklype, 
kaip rasti ir išvalyti pa-! 
kankamą vandens kiekį,! 
kaip įtaisyti virtuvę.

Jos gali būti iššauktos 
LKFSB-ras gavo laišką nakties metu vykti pirmos 

nuo Australijoje gyvenan- pagalbos misijai už kelio- 
čio lietuvio A. Levono. Ji- likos mylių. Jos gali būti 
sai džiaugiasi USA lietu- pašauktos, be atskiro pra- 
vių laikraščiais, kurie juos nešimo, pagaminti valgį 
pasiekia. Jie nuolat skai- būriui apylinkėje manev

ruojančios vietinės apsau-i 
gos armijos.

Jos gali būti pašauktos 
pataisyti sulūžusį sunkve
žimį ar įrengti gyvenamas' 
vietoves subombarduotuo
se namuose. Kiek tai gali
ma, jos dabar mokosi 
veikti panašiose sąlygose 
kokiose joms gali tekti 
karo sunaikintose terito
rijose.

Svarbiausios problemos, 
su kuriomis šioji moterų 
armija susidurs, daugu
moje yra visoms bendros;

Klaipėdos Lietuvis—25 
Metai Australijoje

' i
(LKFSB) Musų kores- 

oottdentas Australijos
Aiškėjant’ venimas ir papročiai — mieste Brisbane surado 

Tautų karinei joms svetimi. Net puoš- lietuvius Joną ir Oną Gar- 
nios Australijos bažny- land, kilusius iš Klaipėdos 
čios joms nesančios taip ir Brisbane jau gyvenan- 
jaukios. kaip Lietuvos 
bažnytėlės. Kartkartėmis 
lietuviškas pamaldas at
laiko kun. Tamulis, Aus-

pasiryžusios tralijoje esąs lietuvis dva- 
pasilikti visą laiką. Viena sininkas, kada jis nėra pa- 
lietuvių šeima — Jonas ir reigų pririštas prie vysku- 
Ona Kalvaičiai — jau nu- po katedros, prie kurios 
sipirko Brisbane namuką, gyvena. Australijos iietu- 
Tačiau daugelis lietuvių, 
ypač moterų. jaučiasi, 
kaip praneša mūsų kores
pondentas. labai pasiilgu
sios Lietuvos ir nori grei
čiau grįžti į savo paliktą 
tėvynę,
moka, lietuvių 
nėra, be to — australų gy- negu sovietų “rojuje”.

viai dabar gerai uždirba 
— net po du ar tris sva
rus į dieną. Jei po šio ka
ro Lietuvoje ilgėliau ru
sai Įsistiprintų, niekas iš 
lietuvių ten nevažiuos.

čius daugiau, kaip 25 me
tus. Per tą laiką jiedu lie
tuviškai nebuvo girdėję 
nė žodžio, bet visgi savos 
kalbos dar nepamiršo: kal
ba lietuviškai, tik su klai- 
pėdietišku akcentu. Jonas 
Garland nepaprastai buvo 
nustebintas, kai mūsų ko
respondentas prašneko Į 
jį lietuviškai — jis nesiti
kėjo, kad Brisbane kas- 
nors tą kalbą žinotų. Jo
nas Garland dabar'dirba 
vienoj laidotuvių kompa-

Anglų kalbos ne- Jie sako — geriau pasilik- nijoj, o jo sesuo — vienoj 
kolonijos ti Australijos tropikuose, farmoj, keliasdešimts my

lių nuo miesto.

NAVAI CENTER SALVAGES USED FATS

kariuomenę į

gamina šiltų 
atsargą sku

jų kraštą išlaisvi-

Lietuviška Spauda Pacifiko 
Pakrantėse

(LKFSB) Spalių mėn. 
pabaigoje į Londoną buvo 

> iš Glasgovo kun. 
! J. Gutauskas, “Išeivių 
Draugo redaktorius. Jam 
besisvečiuojant kun. Dr. 
Matulaičio 
vieną naktį 
nio šovinio 
ant stogo, 
akmeninę stogo lentelę ir 
susilaikydama lentoje. 
Krito apie 6 pėdų nuo kun. 
Gutausko lango.

Kun. Dr. Matulaičio bro-

klebonijoje 
priešlėktuvi- 
ataiža krito 
pramušdama

ka-lis Jonas, tarnaująs 
riuomenėje, šios vasaros 
pabaigoje pateko į ligoni
nę. Nuo jo brolis kunigas 
gavo pieštuku rašytą laiš
ką, iš kurio negalima su
prasti, kokiu būdu jis pa
teko į ligoninę ir kas su 
juo nutiko. Paskutinėmis 
žiniomis — jis jau pasvei
kęs.

Meats and Fats: Brown 
stamp N in Book Three be- 
comes valid Dec. 5 with stamps 
L and M through Jan. 1.

Processed Foods: Green 
stamps D. E and F in Book 
Four good Dec. 1 through Jan. 
20, stamps A, B and C valid 
through Dec. 20.

Sugar: “Sugar” stamp 29 in 
back of Book Four valid to Jan. 
15 for five pounds. Do 
f ūse with stamp 29 in 
Book Four.

S h oes: Aeroplane
number one in Book Three valid 
for one pair indefinitely. Stamp 
18 in Book One štili valid for 
an indefinite period. also. To 
control the black market, loose 
coupons cannot be accepted ex- 
cept with a mail order.

Fuel Oil: Period One coupons 
valid to Jan. 4. Period Two 
coupons valid Nov. 30 to Feb. 8. 
Class four worth ten gallons, 
class five worth fifty gallons. 
Period Three coupons will be- 
come valid Jan. 4 to March 14.

Tire Inspection: A-car dead- 
line March 31, B-car deadline 
and new C-car deadline Feb. 29.

Gasoline: Number 8 stamps 
in A-Book valid for three gal
lons through Feb. 8. B and B-l, 
C and C-l coupons good for two 
gallons. Only the new coupons 
marked B-2 and C-2 are good 
for five gallons. The face of all 
gasoline coupons in your pos- 
session mušt be endorsed in ink 
with registration number and 
statė.

/• iį I
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— Apie Lietuvių Dienos pa
maldas Aušros Vartų par. baž
nyčioje. prakalbas ir aukų 
rinkliavą Lietuvos reikalams 
gavome ankščiau kito kores
pondento.

Redakcijos Atsakymai

to "Draugą” ir tik iš jo su
žino, kas dedasi Lietuvoje. 
Laiškas rašytas rugsėjo 
mėn. pabaigoje; tada ten 
buvo vasaros pradžia, bet 
jau gerokai karšta. Vidur
vasaryje gana sunku dirb
ti uždarytose patalpose. 
"Man pačiam, — rašo Le- 
vonas, — tenka dirbti di
deliame gumos avalinės 
fabrike ir kartais būna 
taip karšta, kaip pragare, 
kad atrodo geriau gyven-i 
ti Lietuvos žiemos spei
guose, negu šitame Aus
trališkame karštyje. “Ta
čiau visa jų šeima sveika. 
Jo žmona sūnus ir dukrelė 
dažnai ilgisi Lietuvos. Vi
si susirūpinę, kad negau-

II 
... i na žinių nuo savo giminių 

iš Lietuvos. Taipgi visi iš-! 
siilgę lietuviškų kalendo-' 
rių.

Fed. Rast., Worcester, Mass.

NEW TARGETS—Capture of Kiev brought new targets under 
sights of rampaging Russian Army. Broken arrows show 
where Soviets may aim drives at key points in Poland and 
Rumania. Double prong shows how Reds overthrew Khitomir.

Jurgiui Spurgiui, Dayton, 
Ohio — Tamstos koresponden
cija apie p. Jono Varno rapor- 
tavimą iš Pittsburgho Lietuvių 
konferencijos labai neaiškiai 
parašyta. Vietomis negalima 
išskaityti. Netilps.

Tūkstančiai Rumunu Bėga 
1$ Rusijos

Istabul, Turkija, gruod. 
2 — Tūkstančiai Rumuni
jos kareivių bėga iš Kry
mo, Rusijos, Odesos ir Be
sarabijos. Rumunijos ka
riuomenės Kryme buvo 
aštuonios divizijos.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų
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< DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
• Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

©omestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams.... .........  $4.00
Vieną, kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Teiephone SOUth Boston 2680

Sovietai Neturi Kuo Pasigirti
I

—

Išvystę akyplėšišką propagandą, “Rusijos Drau’_
gai” visiems lenda j akis su savo nudėvėtu šūkiu: "pa
žinkite Rusiją”. Tam “supažindinimui” jie vartoja 
tūkstančius tonų brošiūrų, knygų-knygelių, žurnalų, 
laikraščių, lapelių, kuriuose iki negalimumo liaupsina
ma sovietų tvarka, pažanga, gerbūvis-, laisvė ir tt. ir tt. 
Deja, ta literatinė agitacija su tikrąja Rusija skaity
tojo nėkiek nesupažindina; ar, tiksliau tariant, supa
žindina su tokia Rusija, kokios visai nėra. Kam tos 
vaikiškos melagystės, sunku suprasti. Nebent aiškin
tume tuo, kad, kaip kažkas išsireiškė, jog bolševikai 

į' vien šia diena gyvena. Praeitį išrovė iš pašaknų, o apie 
| ateitį visai negalvoja. Ir ką čia begalvosi, kad ateity 

bus geriau. Tam nėra jokios vilties, nes jų šeimininka
vimas taip beprotiškai pastatytas, kad jis veda į am
žiną minusą — į vis didėjančius nuostolius. Kur kas 

• būtų naudingiau, jei bolševikai nors puse burnos pra- 
’ sitartų apie tikrąją Rusiją. Tuomet jie pelnytų pa
saulio palankumą: žmonija pamatytų, kad jie jau lio- 

wvėsi melavę ir kaip tik dėlto parodytų jiems užuojautą — _ „. . _ _ . . —

t

I

i

■tą. Ką gi — nėra čia ko gėdytis: bandėte komunizmą 
|' įgyvendinti, pamatėte, kad tai negalima, na, ir prisi- i 
I -pažįstate padarę klaidą. Grįžkite prie sveiko proto, tai 

mes jums padėsime atsigriebti. Bet kur tau. Puikybė 
neleidžia prie klaidos prisipažinti. Sarmata pasauliui 
pasisakyti, kad po tiekio metų bandymo komunizmas! 
taip Rusiją nukamavo, jog nieku būdu negalima pa
rodyti žmonėms jos tikrojo veido. Tenka meluoti.

Iš tiesų, Rusijos veidas nebekoks. Komunistų šei
mininkavimas padarė iš jos kažkokį pusdykynį, pana

ršą į girtuoklio, ar tinginio, ar pusgalvio, ūkį. Veikiau- 
i šia, į visų trijų drauge. Štai koks tikrasis Rusijos vaiz- 

įdas.

f

3
taip... Nedarykite...” Klie
rikų vyresnysis — deka
nas — paaiškino apie už
draudimą dainuoti lietu
viškai. Tada vyskupas į 
juos pratarė:
— Dabar

nuoti, 
tvarkos

Mūsų 
reikėjo.
tuviŠKos dainos

i

dai- 
tik

— Atleisk, kunige.
Taip sakant:
— Atleisk už skundą vys

kupui, už kitus nemalonu
mus.

Kunigas ją paprašė at
sikelti ir sau pasakė:
— O vis dėl to — aristo

kratiškas išauklėjimas; 
kas kitas taip padarys?!

šimtmečio pa-
šimtme- 
jaunoje 
jau sti- 

demo-
ir nuotai-

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
Šv. Roko lietuvių par., Brockton, Mass., klebonas, LDS 
Centro pirmininkas, lapkričio 24 dieną šventė savo 
varduves ir gimtadienį. Tą dieną pradėjo šešiosdešimt 
antruosius amžiaus metelius. Taipgi šiais metais mi
ni 30 metų atvykimo į šią šalį sukaktį.

Kun. Jonas Švagždys nuo pat pirmųjų atvykimo 
dienų dirba ne tik parapijinį darbą, bet jis labai daug 
dirba ir visuomeninėje dirvoje. Jis yra įžymiausias 
kalbėtojas, pasakęs labai daug prakalbų įvairiose mū
sų kolonijose, įvairiomis temomis, bet gal daugiausia 
yra kalbėjęs ir veikęs kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Būdamas mūsų centralinių organizacijų vir
šūnėse ir Amerikos Lietuvių Tarybos nariu labai daug 
pašvenčia laiko ir finansiniai remia mūsų tautos kovą 
dėl atgavimo Lietuvai nepriklausomybės.

LDS organizacijoj veikia nuo pirmųjų jos gyva
vimo metų. Už didelius nuopelnus organizacijai yra 
pakeltas jos Garbės nariu. 1932 metų seimas išrinko 
kun. J*. Švagždį Centro pirmininku, kurio pareigas la
bai uoliai ir sumaniai atlieka per tuos vienuolika metų.

Sveikiname garbingąjį darbininkijos vadą ir lin
kime ilgiausių metų!

“Reikėtų manyti — sako “Bolševizmas Europos; 
Teisme” — kad darbininkų diktatūros šalyje bent pa- i 
tys darbininkai turėtų būti laimingi. Ką gi darbinin-: 
kai gavo iš sovietų ? Vieną tik — baudžiavą fabrikuo- i 
se. Skurdas miestuose ir gamybos puolimas vertė dar
bininkus grįžti į kaimus. Štai, kodėl pasilikusieji ta
po fabrikų baudžiauninkais ir be ypatingo atleidimo 
negali fabrikų apleisti. Darbininkai yra palikti žiau
riausiam ir griežčiausiam rėžimui. Pavėlavimas, apsi
leidimas darbe, baudžiamas yra kalėjimu ir plakimu. 
Išsiunčia į koncentracijos stovyklas, kaip pavyzdžiui 
į Archangelską, kur žmonės iš šalčio ir alkio neišven
gia mirties. Aštuonių valandų darbo diena pakeista Į 
12 valandų. Vadovybė niekam neverta: darbo gamyba 
krito, praktikos ir mokėjimo jokio. Už darbą mokama 
darbininkams dvejopu būdu: pinigais — popieriniais 
ženklais ir po jaku (pajok), kurs retai kada esti išduo
damas pilnai... Tikrai proletarų revoliucijos stebėtini 
yra rezultatai. Darbininkai suskirstyti į 17 kategori
jų (rūšių bei luomų). Tai puikiausia lygybės karalija, 
privedusi prie to, kad darbininkai dalijami į 17 kate
gorijų, kada skelbiama kategorijų bei luomų panaiki
nimas. Komisarai yra labiausia privilegijuota katego
rija...

— Tiesą pasakius, patsai nežinau — kalbėjo vienas 
darbininkas — ką toji revoliucija mums davė. Seniau, 
aš mėsą pirkdavau krautuvėje, ją suvyniodavo į popie
rių, or galėjau valgyti nebijodamas susirgti cholera. 
Dabar ji yra brangi, sušvinkus, musių nutupėta.

Olandijos komunistė sako, kad darbininkų luo
mas yra vergiškoje būklėje: nėra nei aštuonių darbo 
dienos valandų, nei teisės streikuoti, maistas brangus, 
atlyginimas visai menkas. Darbininkai bėga į kaimus. 
Jei dirba blogai

i

bruka juos į kalėjimus. Devintasis 
komunistų partijos kongresas patvirtino centralinio 
komiteto dekretą, nustatantį darbininkų mobilizaci
ją, darbo prievolę, mobilizaciją gamybos ir pristaty
mą į darbą kariuomenės pagalba. Štai Į kokį "rojų" 
darbininkai pakliuvo! Iš čia protestai, susirėmimai, 
streikai ir jų patys žiauriausieji paglemžimai"...

"Rojus”, kaip matome, nepatrauklus. Bolševikai 
neturi kuo pasigirti, vien melais išsisukinėja. Bet me
las juk ne amžinas. Tiesa visuomet į viršų išplaukia. 
Bolševizmas, tas klaikus pasaulio smauglys, vis pla
čiau darosi žinomas ir giliau neapkenčiamas. K.

AMERICAN RED CROSS
VVASHINGTON, DC.

nedidesnis kaip 12 sieks
nių ilgio ir 6 pločio, kad

• būtų išlaikytas numaty- 
! tas atstumas nuo bažny- 
I čios. Tas viskas tvarkoje, 
į— teisinosi pristavas.

Tiek ir tekalbėjo, bet 
namą užantspaudavo. Vėl 

i nebėra kur daryti susi- 
i rinkimus, ar ruošti vaka-
* rus.

Kun. švagždys vyksta į 
Kauną, pas gubernatorių 
Veriovkiną ir jam kalba:
— Atvykau ne kaip pas 

gubernatorių, bet kaip 
pas vietinį dvarininką. 
Mūsų apylinkėje reikia 
kelti žemės ūkio pažangą. 
Reikalingos paskaitos a- 
pie ūkį, susirinkimai, o 
sueiti neturime kur. Liau
dies namai užantspauduo
ti...
— Atsiųski prašymą 

man, užrašykite tiesiai — 
Petrui Veriovkinui, mano 
privačiu vardu, kitaip už
sitęs.

Kun. Švagždys taip ir 
padarė. Po kokios savai
tės ateina telegrama nuo 
Veriovkino:
— Leidimas duotas, do

kumentai seka”. Apsi
džiaugė kunigėlis ir be
matant nuėjęs prie namų 
nuplėšė rusų antspaudas 
ir pradėjo salėje darbuo
tis.

Utenos rusų valdinin
kai, po keletos dienų gavę 

į raštus, atvyko nuimti ant- 
; spaudų, o jau čia jos ke
linta diena nuplėštos, vyk- 

i sta vaidinimai. Užsirūsti
nę puolasi prie kun. švag- 
ždžio:
— Kas nuėmė antspau

das.
— AŠ?
— A na kakom osnovani- 

ju (kuo pasiremdamas tą 
padarei) ?

I — Va kuo! — ir pakišo 
žandarams gubernato
riaus telegramą.

Rusai numojo ranka ir 
nuėjo...

Liaudies Namai ir šian
dien tebestovi, daug pasi
tarnavę apylinkės gyven
tojams.

Vis ilgisi Lietuvos
Kad ir kaip sunkus buvo 

darbas okupuotoje, pris- 
Į lėgtoje Lietuvoje, kun. J. 
Švagždys vistiek savo tė
vų krašto taip labai ilgisi. 
Viename privačiame pasi
kalbėjime jis prasitarė:
— Aš konser v a t y v u s 

žmogus... Negaliu prigyti 
| naujoje šalyje, 
dos nostalgijos
ilgesio) nė kiek neretėja”.

K. J. Prunskis.

Linksma istorija — kaip 
oastatė liaudies namus 
Jtenoje

Netoli bažnyčios, Ute
noje, yra puikūs liaudies 
namai, kur jau daug metų 
daromi šaunūs vakarai, 
garsūs suvažiavimai. Bet 
nedaugelis žino ypatingą 
tų namų istoriją. Jau 
prieš Didįjį karą uteniš
kiai mėgo daug vaidinti. 
Trankosi, būdavo po klo
jimus, daržines — nėra 
............  Klebonui kun. 
Švateliui pritariant, vika
ras kun. švagždys nutarė 
pastatyti tam salę, — spe
cialius namus. Bet tada 
buvo sunkumų su rusų 
valdžios leidimu. Utena 
buvo valdžioje gubernato- 

: riaus Veriovkino, kurs at
važiuodavo į netoliese e- 
santį dvasą ir bent per sa- 

; vo vardines — Petrinėse 
—pasikviesdavo į svečius 
net ir kunigus. Išeina taip 
kartą kalba apie statybą 
liaudies namų.
— Kad sunku su leidimu, 

l— atsidusta kun. Švagž
dys, patsai turbūt tą kal
bą pradėjęs.
— Eto ne važno! Tas tai 

jau ne taip bloga, — pra
tarė gubernatorius.

Gubernatoriaus sesuo■ • i! buvo menininkė ir ta pro- i 
ga kun. Švagždys su ja j 
dar pakalbėjo apie uždan
gos ornamentus (pagraži
nimus).

Kun. Švagždys, po kiek 
laiko, pas Ukmergės is- 
pravniką, paprašė leidi
mo statyti liaudies na
mus. Leidimą gavo, 
rinkę pinigų statybą pa
vedė kompozit o r i a u s 
Gruodžio tėvui. Namus 
pastatė, bet žiūrėkite, kas 
toliau:

Kartą į Uteną atvyko 
gubernatorius Veriovki
nas, kaip visada, su gau
siu palydovų būriu. Atėjo 
ir į Liaudies Namus. Vaik
što, dairosi, pamato lietu
višką užrašą —

gausite 
ir lietuviškai, 
neardykite... 
vyrams tik to ir 
Oi, suskambo lie- 

už aukš
tųjų mūrų! Nekartą būre
lis susimetęs ir ties ins
pektoriaus kambariu už- 
plėšdavo smagią dainelę, 
bet tas jau nusilenkė vys
kupo valiai, nebesakyda
vo nieko.

Pereito
baigoje, ypač šio 
čio pradžioje, 
dvasiškijoje buvo 
priai beįsigalinti 
kratinė dvasia

JXXxl L4O, UC 

kos. Tą daug pavaizduoja į-ur ^įtur. 
vienas mažas nuotykis:

Vaiguvos parapijoje bu
vo dvarininkė Schulz Mo
ro. Jos brolis, p. Venclaus-i 
kas, buvo Vilniaus bur
mistru, kas dar labiau su
stiprino ponios Įsitikini
mą apie savo didybę. Vie
ną rytą ji karieta atvažia
vo Į bažnyčią. Skuba Į zo- 
kristiją — išpažinties. 
Klebonas jau buvo apsi
rengęs mišių drabužiais, 
tai jis palikdamas ponią 
taip ir nuėjo prie alto
riaus. Jo vikaras — kun. 
Švagždys — buvo pasiruo
šęs Įvesdinti moterį Į oaž- 
nyčią, taigi jis tą apeigą ir 
atliko. Ponia pasiliko vie
na zokristijoje ir pasijuto 
užgauta, xad jai neskiria
ma dvarponiams “pride
gamo” dėmesio.
— Jestem irvtovana... E- 

su suerzinta, prašyčiau iš
klausyti mane išpažinties, 
— tarė ji kun. Švagždžiui, 
grįžusiam po Įvesdinimo 
moteries. Bet jis pratarė:
— Ponia, jūs atvažiavote 

uždengtoje karietoje, o ši 
moteris per purvą brido 
klampojo; argi aš ją ture-: 
jau priversti laukti, kai 
jos kūdikis gal alkanas. O 
išpažinties — kelios eilės 
prie klausyklos. Ar aš ga- 
liū daryti išimtis? Ponia, 
malonėkite prie klausyk
los stoti Į eilę!”

Tas buvo kaip degtukas 
į sauso parako bačką. Po
nia metė viską, parvažia
vo Į namus, o iš čia — pas 
vyskupą, ir apskundė. — Nerūkit. 
Vysk. Girtautas pasišau-' Matyt tas jam nepatin- 
kia kun. Švagždį: ka, tai perverčia Į rusišką:
— Na, ką tu, kun. Jonai J — Značit, “Nekurit”.

pane tego?.. Staiga Veriovkinas atsi-
— Ekscelencija, — pra- grįžta Į kun. švagždį ir 

bilo kun. švagždys, — jei klausia:
aš kalbėsiu 
teisinsiuos.
bausmę, aš 
Ištirkite ir 
kaip jau ten
— Na. o kaip ten buvo ninkai. 

“po tvojemu” (pagal 
nuomonę)?— klausia 
kūpąs.

Kunigas švagždys 
pasakojo viską, kaip buvo 
ir klausia vyskupą:
— Ekscelencija, o 

priimtumėte viską 
kaip aš nupasakojau, 
prieš kokį Dievo

Paslaptys Ir Nuotykiai, Kurie 
Neturi Pražūti Užumarštyje 

- “Revoliucija” Kauno kunigų semi
narijoje. - Ponia uždengto] karietoj 
ir purvą bridusi valstietė. - Kaip gu
bernatorius Veriovkinas buvo užant
spaudavęs Liaudies Namus Utenoje.

— Redaktoriau, prieteli. 
nerodyki šio rankraščio 
kun. Švagždžiui — gali
me abudu turėti “trube- 
lių". Išspausdinki. Kas 
bus, tas, bet žmonės pa
skaitys, o mums — ką gi 
bedarys.

galima, bet lietuviškos 
dainos — ne. O jaunieji 
lietuviai klierikai jau bu
vo pamilę vargo sukurtas 
ir laukų bei miškų aiduo
se komponuotas valstie
čių dainas. Buvo egzami
nų laikas. Visi nuvargę. 
Bet vistiek, abiejuose di
džiuliuose rūmuose gyve
nantieji lietuviai susitarė 
atsidaryti kambarių lan
gus ir vienu metu pradėti:

— Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė... Galingai 
skambėjo Nemuno - Ne
ries santakoje ši giesmė 
iš jaunų krūtinių. Jau pa
sibaigė ir laisvalaikis, 
skambutis ėmė šaukti ki
tur, o lietuviai vis gieda. 
Pabaigia ir vėl iš pradžios. 
Prefektu tada buvo pa-

' garsėjęs lenkas Liausas. 
Jis puola Į vieną kambarį 
— ten nutyla, puola Į kitą 

mokėsi : — čia vėl nutyla, bet pir-

K. J. P.
Mielas lietuviškųjų drau

gijų judintojas ir lietuviš
kos spaudos prietelius, 
kun. Jonas Švagždys šie
met švenčia 30 m. atvyki
mo į šią šalį sukaktį. Daug 
jo nudirbta, daug pergy
venta. Kaikurie jo gyveni
mo nuotykiai tiesiog turi 
istorinės reikšmės, • nes 
gerai nušviečia anų laikų 
gyvenimo sąlygas, kad jie 
taip nepražūtų užumarš
tyje. mes čia šį-tą ir patie
kiame.
Nepaprastas įvykis Kauno 
seminarijoje

Kun. Švagždys i
Kauno kunigų seminari-Įm^sis kambarys jau trau- 
joje. Anais laikais ten dar 
gerokai buvo įsistiprinę 
lenkai. Apie 1903 ar 1904 
m. inspektorius Kriskijo- 
nas (latvis) uždraudė se- 

[ minarijoje dainuoti lietu
viškas dainas. Giesmės —♦

I

Su-

ir valan- 
(tėvynės

— išeis, kad — O kas jums davė leidi- 
Paskirkite mą statyti šiuos namus?

ją pakelsiu. | — Isprauninkas, — atsa- 
nubauskite, ■ ko kunigas. ‘Isprauninkai’ 

rasite. ;buvo lyg apskrities virši-

FOKVICTORY
■I

tavo 
vys-

jeigu 
taip, i 

tai!
ar Baž

nyčios Įsakymą aš būčiau
nusižengęs?..
— Kunige Jonai, 

zink senų žmonių, 
zink..., — pratarė vysku
pas ir jį paleido.

Praėjo kiek laiko. Į ?o- 
kristiją vėl ateina ta pati 
ponia. Vėl susijaudinus, 

vika-

neer- 
neer-

kia su visais...
Visas reikalas pasiekė 

vysk. Paliulionį. Susi- 
kvietė jis visus į didžiąją 
seminarijos salę ir prade- prieina prie kunigo 
jo tėviškai: ro, puola ant kelių ir kal-

— Kodėl gi, jūs vaikeliai* ba:

— Bet gi leidimą duoti 
šiuo atveju turi teisė tik 

i gubernatorius, — erzinasi 
Veriovkinas.

į — Man buvo atsiųstas
t prašymas leisti statyti i 
namus 12 sieksnių ilgu- j 
mo, šešių platumo, tiek ir 
tiek sieksnių 
čios. Paduoti 
apie išorinius 
namo paskirtis nepasaky
ta. Maniau — privatus na
mas..., — teisinosi isprav- 
ninkas.
— Kodėl pristavas nepri

žiūrėjo, kad iš privataus 
namo išėjo viešas pasta
tas, — vėl "atakavo” Ve
riovkinas.

— Man buvo Įsakyta tik 
stebėti, kad namas būtų

nuo bažny-, 
duomenys j 
dalykus, o
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Auksinis Švč. Trejybės Lietuviu 
Parapijos Jubiliejus

| dovanojo kompanija. Po kun. 
šedvydžio. iš eilės, šioje parapi- 

i joje klebonavo kun. A. Kaupas, 
kun. Jonas Balsevičius, kun. J.i r

Martin (airis) ir kun. A. Lopa- 
įtto. Kunigui A. Lopattai klebo- 
; naujant. 1903 ir 1904 metais

Parapijos Organizatorium buvo Ku- j parapija įsigijo dar du sklypu
. ▲ n 1 TA 1 ••111 žemės su dviem namais, t. y.'nigas A. Burba - Dabartiniu klebonu ! visą kampą South ir So. Meade

yra Kun. Juozas K. Miliauskas - Para
pijos Nuosavybė Įkainuota $145.500.

KUNIGAS JUOZAS K. MILIAUSKAS

DABARTINĖ ŠVENČiAUSIOS TREJYBĖS BAŽNYČIA

■——— ' J*

supirkti langus, stacijas, sto4 
vylas. liktorius, bažnytinius*" 
drabužius ir tt.; ir tą visą geraj 
širdžiai žmonės savo aukom 
įtaisė. Tą pat galima sakyti 
apie visus kitus žymesnius 
symus bei pagerinimus,
nams atsišaukus, draugijos 
pavieniai visuomet atėjo į 
galbą savo gausiomis 
Garbė jiems už tai.

Dabar, minint 50 
kaktį, Švč. Trejybės
turtas, maždaug, štai kaip 
tinamas:
Bažnyčia su nauju alto

riumi. vargonais, tapy
ba ir šviesomis - - $100,000.‘JBl 

Klebonija su rakan
dais ...... . 10.000. 00

Garažas 500.
Rutulių svetainė .......
Kapinės (abejos)

Dabartinis Parapijos Klebonas

gatvių. Kampinis namas para
pijai atsiėjo $1.800.00. o antras į
— $1.600.00. Kunigas A. Šau-1 
linskas atvyko klebonauti 1904 
metais. Keturiais metais vė-1 
liau (1909). parapija kampinį 
namą išleido lioterija ir nau-

ijas savininkas jį nukėlė kiton 
bažnyčios pusėn, prie South 

į gatvės. Antrasis namas nukel- 
į tas žemiau, prie So. Meade gat- 
į vės. ir nuo to laiko iki šiai die- 
jnai naudojamas, kaipo kleboni- 
I ja. Tais pačiais metais, t. y. 
, 1909. nutarta statyti naują 
; bažnyčią prie kampo South ir 
' So. Meade gatvių, nes pirmoji 
pasirodė permaža augančiai pa
rapijai.

Naujai bažnyčiai rūsis (skie
pas) iškasta 1909 metais. 1910 
metais, jau kun. dr. V. Visgir-i 
dai klebonaujant, pradėta sta-' 
tvti nauja mūrinė bažnyčia.. 
Rugsėjo 4 d., 1911 metais. Jo 
Ekscelencija. Vyskupas M. J. 
Hoban. bažnyčią pašventino ir 
tą pačią dieną pirmą sykį joje 

; atnašauta Šv. Mišios. Ši nauja 
bažnyčia, be vidujinio išpuoši
mo. kainavo suvirs $52.000.00. kurios Kristus pastatė savo liu. yra vieta, padaryta iš ce- 

i Parapijiečiai sumokėjo po S20. Bažnyčią ir kurią pragaro var- mento ir plieno.
Svarbu žinoti, kad prie nau- tai nenugalės.

i jos bažnyčios statybos advoka- 
tu buvo p. Jonas S. Lopatto,

- kuris da ir dabar yra šios pa
rapijos nariu ir sėkmingai ad
vokatauja Luzeme County.

Apleidus kunigui dr. Visgir-

metų

Visa par. nuosav.

ĮVILKĖS BARRE. PA. ■ , 
Lapkričio 25 d. š. m. Šv. Trejy
bės lietuvių parapija iškilmin
gai minėjo 50 metų gyvavimo 
sukaktį. Minėjimas prasidėjo 
pontifikalėmis šv. mišiomis. 
kurias atnašavo J. E. vysku
pas W. J. Hafey. D. D. Pamoks
lą pasakė kun. Dr. Juozas Vaš
kas. MIC. Vakare į 
mingas parengimas, 
vavo parapijiečiai 
svečiai.

— (užmokėjo $1.600.00. 1893 me
tais. gegužės 3. pradėta statyti 
bažnyčią ir rugsėjo 
E. Vyskupas O’Hara 
no kertinį akmenį.
25. 1893. Kristaus
Šventėje (per Kalėdas) pirmos 
Šv. Mišios 
bažnyčioj.
$3.000.00.

mėnesi J.
ęašventi-
Gruodžio 

Gimimo

■ A. A. Julijona Kimutien 
J

Mirė, lapkričio 24, 1943, 
laukusi 71 metų amžiaus.

.si Lietuvoj, Panevėžio a
: Rozalime. Paliko dideliame 
į liūdime vyrą Motiejų, dvi 
įteris su žentais, anūkais ir 
• terį šv. Kazimiero Seserų 
‘nuolyne Chicagoje. Sister 
' cija. Palaidota su
. mis šv. mišiomis iš šv. 

draugijų ir pavienių asmenų di- miero par. bažnyčios Šv. Kr» 
šešiems kars- ^elį dosnumą bažnyčios reika- ’ žiaus kapuose, lapkričio 29 d. 

tams liglaikiniam reikalui. lams. Pastačius vieną ir kitą j Laidotuvėse patarnavo 
1937 metais šios parapijos bažnyčią daug reikėjo aukų'Joseph Kavaliauskas.

gražios bažnyčios vidus buvo : 
pirmą kartą nudažytas. Nuda-! 
žymas nepaprastai pavyko ir j 

i tikrai meniškai darbas atliktas.1 
j Pašaliečiams, pirmą kartą įė-' 
jus į bažnyčią, daro gilaus įspū- 

| džio, o parapijiečiams, kurie. I 
i reguliariai lanko, niekuomet: 
nenusibosta. Bažnyčios išdeko- Į 
ravimas kainavo S7.000.00. 

' Tuo pačiu laiku buvo ir nau- 
mė kainavo S2.000.00 ir kadan- jos šviesos suvestos. Įtaisytos 
gi toj apylinkėj statomi namai, gotiško 
tai dabar žemė jau kur-kas pritaikius prie 
brangesnė. Parapijiečiai patys liaus. Lempos kainavo SI.113. ' 

' daug dirbo šią kapinių žemę iš- 1941 ir 1942 metais senosios 
lygindami ir išvalydami. i bažnyčios name, kuris iki to

Naujomis kapinėmis parapi- laiko buvo naudojamas kaip 
jiečiai ir šiaip publika labai svetainė, įtaisyta puikiausi ru- 
džiaugiasi, nes vieta ištikrųjų tūlių sporto įrengimai (Bow- 
laba graži ir maloni. Prava- ling Alleys). Kad padarius na- 
žiuojantį traukte - traukia sus- mą rutulių sporto įrengimams 
toti, medeliais nusodintais ke

bliais pavaikščioti ir prie vieno 
i ar kito kapo sukalbėti poterėlį 

ir “Amžiną atilsį”... Ten taip
. gražu, taip tylu, taip ramu.

Šių kapinių didysis kryžius, 
kurį keleiviai privažiuodami 

$1.850.00

KUR DABAR YRA PROF. 
VOLDEMARAS?

grafe.

vėl

už
miki sterili 

keturioliktajan kabinėta*, 
Po keletos metų prasidėjo 
varžybos dėl įtakos tarp 
Smetonos ir Voldemaro. 
Voldemaras buvo ištrem-

(LKFSB) Šiemet prof. stiprinę tautininkai 
; Augustino Voldemaro 60- oldemarą pakvietė 
tas gimtadienis. Voldema-

' ras yra gimęs 1883 me
tais. Aukštuosius moks
lus jisai baigė Petrapilio 
universitete, filologijos 

i skyriuje, gaudamas ma-
i gistro laipsnį. Buvo vėliau tas ir vėliau uždarytas U- 
pakviestas profesoriauti tenos kalėjime. Būdamas 
Petrapilio univrsitete, kur valdžioje Voldemaras yra 
buvo privatdocentu, vė- padaręs visą eilę veiksmų, 
liau buvo docentu Petrapi- varžančių tikėjimo ir Eaž- 
lio fiziko - neurologinia- nyčios laisvę, bet patekęs į 
me institute. Įsikūrus Lie- kalėjimą pataisė savo mo- 
tuvos universitetui, kurį 
laiką čia buvo profesoriu
mi socialinių mokslų, vi
suotinos istorijos. 1918 
metais lapkričio mėn. 11 
d. susidarius pirmajam 
Lietuvos ministerių kabi
netui, prof. Voldemaras 
buvo ministerių pirminin
ku ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Ministerių kabi- ras grįžo taipgi į Lietuvą 
netams keičiantis prof. ir kad jisai buvęs bolštvi- 
Voldemaras užsienio rei
kalų postą išlaikė iki 1920 
m., kol šeštame kabinete 
jį pakeitė Purickis. 1926 
metais, po gruodžio mėn. 
perversmo, valdžioje įsi- dar gyvas.

Bear Creek - Nevv York ir Phi
ladelphijos vieškeliu. Kapinių 
žemės plotas 21 akeris ir 1000 
pėdų kapinių žemės siekia virš- 
minėtąjį didįjį vieškelį. Ši že-

nisteriu pirmininku ir 
sienio reikalų

stiliaus lempbs. kad 
bažnyčios sti-

i r • r

atnašautos naujoj 
Bažnyčia kainavo 
Parapijiečiai, kaip 
taip ir pavieniai, 

sumokėjo po $36.00.
LS 

laikė pats parapijos steigėjas 
kun. A. Burba, važinėdamas iš 
Plymouth’o kas sekmadienį. 
Vienas Šv. Mišias atnašaudavo 
Plymout’n'e. kitas — IVilkes- 
Barre.

Liepos mėnesį 1894 m. Šven
čiausios 
pradėjo 
įšvęstas kun. Mykolas Šedvy- 
dis. 
pirkta 
Lehigh
Co. dėl kapinių trys sklypai že
mės. Už žemę parapija užmokė
jo $300.00. Ketvirtą sklypą pa-

■yko iškil-
kur daly- vedusieji.
ir įžymūs kiekvienas --------- ---------------

• Per šešis mėnesius pamalda;

Parapijos įsikūrimas 
ir los Gyvavimas

(Naudojamės žiniomis ’š para 
pi jos jubiliejinio leidinio)

Švenčiausios Trejybės parapi
ją. Wilkes - Barre. Pa., suorga
nizavo didis lietuvių patriotas 
ir 'veikėjas, kun. Aleksandras 
Burba. Tuo laiku ils klebonavo

Ply-
matė, kad lietu-

Trejybės
klebonauti

parapijoj 
naujai

išdir- 
vieni 

VVyoming

Šv. Kazimiero parapijoje, 
mout’n. Pa. Jis 
viai katalikai gyventojai kitoj 
pusėj upės, išsisklaidę po įvai
ria.-: kitataučių parapijas, netu
ri progos klausyti Dievo Žodžio 
savo gimta kalba 1892 m. pra
dėjo organizuoti lietuvių para
piją Wilkes-Barre‘iuose.

Nelengvas tai buvo darbas iš 
Plymouth’o važinėti po visas 
VVilkes-Barre’ių miesto dalis ir 
r iši i ' ■ ii< tuvi is į naują para
piją. Patogumų, kokius mes 
šiandien turime, tais laikais ne
buvo. Pėsčias, per pusnyną, vi
sokiam-? ore. tas mūsų pijonie- 
rius vaikščiojo ir ieškojo tų, 
jam taip labai brangių, tėvy
nainių katalikų. Galutinai, su
rado viso 52 šeimas. Kai kurios 
šeimos gyveno pačiame mieste, 
kitos — priemiesčiuose, kaip 
tai. Ashley, Sugar Notch. Mait- 
by. Port Buckley ir George- 
town. Klebonui Burbai organi
zavimo darbe daug pa Įėjo Vin
cas Kvietka .skar. Leoną. Virž- 
bauskas ir Andrius Graževiziu 
ir kiti.

Nauja parap.ja gegužės 15. 
1892, pirko du žemės sklypu 
prie South gatvės už kuriuos'

Prie klebono Šedvydžio 
Georgetown’e nuo 

and Wilkes-Barre Coal

Po kun. P. B. Paukščio pradė
jo klebonauti kun. J. K. Miliau
skas. Jo klebonavimo laiku, 
1935 metais, ši parapija įsigijo 
naujas kapines Wyoming Kal
ne. astuonios mvlios tolumo

dai. klebono pareigas ėjo kun. nuo bažnyčios, važiuojant link 
J. šupšinskas. Po klebono Šup- 
šinsko klebonavo kun. P. B. 
Paukštis iki 1932 metų. Prie 
klebono P. B. Paukščio parapi
ja įsigijo da daugiau žemės 
kapinynui ir įtaisyta bažnyčiai 
labai dideli vargonai, kurie kai
navo $10.000.00 ir nepaprastos 
grožės marmurinis altorius, ku
ris kainavo $11.000.00.

Vargonai Tellers Kent 
bystės, 1.728 balsų, yra 
didžiausių visam
Klony. Kaip jais groja laike pa
maldų. tai ištikrųjų žmonių 
maldingumui priduoda savo ža- 
vėjaučiais balsais didelio ma
lonumo ir kartu noro toliau 
tęsti pradėtą sielos pašnekėsi 
su savo Kūrėju.

Altorius nepaprastai gražus, 
padirbtas is importuoto mar
muro, tikrai sužavi kiekvieną 
tikintį žmogų įėjusį į Švč. Tre- mato ištolo, kainava

> jybės bažnyčią. Arčiau prisi- ir yra padirbtas iš pirmos nu
žiūrėjusiam to marmuro sun- Į šies Barre granito, todėl jis ten 
kūmas ir tvirtumas, rodos, at-. stovės daug, daug metų, visuo- 
vaizduoja Katalikų Bažnyčios met baltas, visuomet švarus, 
nenugalimą jėgą, tą uolą ant Po kryžiumi, po supiltu kalne-

tinkamu, prisėjo jį pailginti ir 
visą vidų remontuoti, šiandien 
daug žmonių pripažįsta, kad 
Švč. Trejybės parapijos rutu
lių svetainė yra moderniškiau
sia ne tik Wyoming Klony, bet. 
gal būt. ir visam šiame Penn
sylvanijos krašte. Žaislų ir sve
tainės įrengimas kainavo 
$13.000.00.

Baigiant šią trumpą Švč. Tre
jybės parapijos istoriją būtinai 
reikia pabrėžti šios parapijos

terystę pagal Katalilfų 
Bažnyčios reikalavimus ir 
parašė Kristaus gyveni
mą. Katalikams neparo
džius susidomėjimo, tas 
veikalas nebuvo išleistas. 
Vėliau Voldemaras buvo 
ištremtas į užsienį. Bol» 
vikams okupavus Lietui*, 
buvo žinių, kad Voldema-

kų areštuotas ir išvežtas į 
Rusiją. Per paskutinius 
trejetą metų nieko nebuvo 
girdėti nei kur yra p. of. 
Voldemaras, nei — ar j sai

Švč. Trejybės parapijos bžnyčios, Wilkes-Barre, Pa., vidus kaip paveikslas parodo, juos saugoja.
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VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULY 
ENCIKLIKA

SPALIŲ 20 d., 1939 m.
19. Dievo ir Žmogaus Teisės

Garbingieji Broliai, nepaisymas visus žmones api
mančios meilės įstatymo, kuri viena tegali apsaugoti 
taiką, nuslopinti neapykantą ir numalšinti vaidus bei 
ginčus, yra didžiausių blogybių versmė bendram, tai
kingam žmonių sugyvenimui. Bet yra ir kita klaida, 
ne mažiau pavojinga tautų gerovei ir pažangai didžios 
žmonių visuomenės, apimančios visas tautas; būtent 
klaidinga nuomonė, pagal kurią valstybės valdžia tu
rinti būti laisva ir nepriklausoma nuo Aukščiausios 
Esybės, nors Dievas ir atskiro žmogaus ir visuomenės 
yra pirmoji priežastis ir galutinis tikslas. Valstybės 
valdžia turinti nepripažinti jokio aukštesnio įstaty
mo, kuris eina iš Dievo, kaip iš pirmo šaltinio; priešin
gai, pripažįstama jai neaprėžta veikimo laisvė ir tuo ji 
paliekama nepastoviam nuožiūros bangavimui ir vien 
nepatvarių istorinių sąlygų bei laikinų gėrybių reika
lavimams. Tuo būdu yra neigiamas Dievo autoritetas 
ir saistomoji Jo įstatymų galia. Su visu tad nuoseklu
mu valstybės valdžia savinasi sau aukščiausią valdžią, 
kuri priklauso vien Dievui; ji stengiasi pati stoti Dievo 
vietoje; valdžia stato valstybę ir visuomenę galutinių 
gyvenimo tikslu ir draudžia paklusti įgimto proto ir 
krikščioniškos sąžinės įstatymų.

Mes gerai žinome, kad tie klaidingieji dėsniai ne 
visuomet ir ne visą daro įtaką, ypatingai kada krikš
čioniškos tradicijos, kuriomis tautos buvo gyvenusios, 
nors nejučiomis, yra giliai įleidusios šaknis į jų širdis.

Tačiau nereikia pamiršti, kad kiekvienas gyveni
mo principas, kuris yra pagrįstas vien žmogišku pa
grindu, sudarytas tik žemiškais sumetimais, ir palai
komas vien išorinio autoriteto prievarta, yra visai ne
pakankamas ir silpnas.

Žmogiškos Teisės Silpnumas
Ten. kur neigiama žmogaus teisės priklausomybė 

nuo Dievo teisės, ten kur remiamasi vien nepastovia 
ir netikra grynai žemiško autoriteto sąvoka, ten kur 
ginama absohuti valstybės autonomija, pagrįsta vien 
naudos dorove, tenai ir pati žmogaus teisė sunkiuose 
gyvenimo reikaluose netenka savo dorinės jėgos, sa
vo saistančios galios ir negali reikalauti iš piliečių dėl 
jos nukentėti.

Tiesa, kad valstybės valdžia, remdamosi tokiais 
silpnais siūbuojančiais ramsčiais, kartais atsitiktinai 
aplinkybėms susidėjus, pasiekia išorinių laimėjimų, 
stebinančių paviršutini stebėtoją, bet ateina valanda, 
kada neišvengiamas įstatymas ima viršų; nueina nie
kais visi darbai, atremti į atvirą ar paslėptą nelygybę 
tarp medžiaginio ir išorinio laimėjimo ir tarp jo vidi
nės vertės ir dorinio pagrindo silpnumo; toji nelygybė 
atsiranda visuomet tada, kada valstybės valdžia ne
pripažįsta Aukščiausiojo įstatymų Davėjo valdžios ar
ba ją neigia. Jis, Aukščiausis įstatymų Davėjas, vals
tybių vadovams duoda valdžią ir Jis pažymi bei nu
stato jų ribas.

Valstybės Tikslas
Valstybės valdžią įsteigė pats Kūrėjas, .kaip tai 

su didžia išmintimi yra išdėstęs didis Mūsų pirmtakū- 
nas Leonas XIII. savo enciklikoje “Immortale Dei”. Ji 
turi tvarkyti visuomenės gyvenimą savo pagrindi
niuose dėsniuose nesikeičiančios santvarkos taisyklė
mis; ji turi palengvinti žmogaus asmenybei prigim
ties santvarkoje įsigyti kūno, dvasios ir doros tobu
lumą ir pagaliau padėti jai siekti jos antgamtinio 
tikslo.

Taigi valstybės garbinga pareiga ir veikla yra 
valdyti, pagelbėti ir nurodyti visuomenės gyvenime 
žmonių veiklą, kad jie visi sutartinai siektų bendro
sios gerovės. Ta gerovė negali būti nustatyta pagal ne
apribotą supratimą ir negali priimti savo pagrindu vi
suomenės medžiaginės gerovės, bet turi būti nustaty
ta į sutartiną išsivystymą, ir žmogaus ištobulinimą. 
Tam tikslui pats Dievas skiria valstybę būti priemone 
ir pagalba.

Laikyti valstybę tikslu, kuriam/ turi būti viskas 
pavesta ii atiduota, tai vis tiek, ką kenkti tikrai ir pat
variai tautų gerovei ir ją trukdyti. Taip visuomet atsi
tinka, kada tą aukščiausią valdžią paveda valstybei 
Kuri nacija ar tauta, ar kuri piliečių grupė, arba kada 
Ją pasisavina pati valstybė, kaip visiškai absoliuti val
dovė, nieko neatsiklausdama.

Iš tikrųjų privatinė iniciatyva turi savo ypatin
gus, savotiškus, sudėtingus dėsnius, kuriais tikriau
siai pasiekiamas tikslas. Jei tad valstybė tą privatinę 
iniciatyvą paverčia sau ir savaip tvarko, tai, atitrauk
dama .ją nuo įgimtos tvarkos, būtent, nuo atskiro as
mens atsakomybės vien daro nuostolį visuomenės ge
rovei.
KLAUSIMAI APSVARSTYMUI

1. Kame glūdi blogybių priežastis taikingam žmo
nių sugyvenimui?

2. Koks yra valstybės tikslas?
3. Koki turi būti valstybės įstatymai?

DARBININKAS

Šv. Alfonso liet, par., mokyklos vaikučiai, kurie pagerbė savo naująjį kleboną.

I
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Naujos Gen. Želigovskio
Svajonės

k Į

Mokyklos Vaikučių 
Teatras

Metinis viešas mūsų parapiji
nės mokyklos vaikučių pasiro
dymas įvyko sekmadienį, lap
kričio 21 d. Programa buvo 
skiriama pagerbimui mūsų nau
jo klebono kun. dr. Mendelio. 
Pasveikinimo žodis buvo tar
tas Alfonso Kiškio. Vakaro iš
kilmes prasidėjo su Amerikos 
himnu. Po to mokyklos choras 
užtraukė Žilevičiaus 
nimą Klebonui ir 
Petrausko - Pociaus
rei žirgelį’ ir Šimkaus ‘Karvelė
li

į ig

I
! bus viešas visos parapijos 
gerbimas naujojo klebono. į 
rį kvietė visus atsilankyti.

Pasveiki- 
sudainavo 
‘Kam šė-

mėlynasis'.

Visi Skyriai Dalyvauja
Airių šokį išpildė Mažyčių 

Darželis. Buvo visiems juokų 
kuomet viena penkių metų pa
nelė norėjo pavilioti kitos mer
gaitės bernelį. Lietuvių šokį 
gražiai pašoko 1-as ir 2-as mo
kinių skyrius. Kinų šokį parodė
3- čio ir 4-to 
niai. Mažyčių 
dainą Senas
4- to skyriaus mergaitės pasiro
dė Italų šokyje. Ispanų šokis su
5- to skyriaus mokiniais. Ame
rikiečių ir Rusų šokiai atlikti
6- to, 7-to ir 8-to skyriaus mo
kinių užbaigė pirmutinę progra
mos dalį.

skyriaus moki- 
Choras sudainavo 
Mikas, o 3-čio ir

I

I

!i 
t

Kunigų Kalbos
Kun. dr. Mendelis, pirm tar

siant padėkos žodį, perstatė va
karo svečius kunigus, būtent, 
jubiliatą kun. Vincių iš Indiana, 
kunigus Dyer. Spencer ir Re- 
gan iš šv. Marijos Seminarijos. 
Kun. dr. brolis Jonas ir buvo 
salėje. Po perstatymų kun. dr. 
Mendelis. perdavė jam vaikučių 
įteiktą gėlių kasę savo myli
mąja! — Mamytei. Kun. dr. 
Mendelio kalba buvo trumpa. 
Jis tarė ačiū Sesutėms ir vai
kučiams už jų sveikinimus ir 
linkėjimus, dėkojo tėvams, ku
rie leidžia savo vaikučius para- 
pijinėn mokyklon, ir visiems, 
kurie atsilankė į vakaro iškil
mes, kad paskatinus Sesučių - 
vaikučių bendrą darbą. Salė 
buvo pilna žmonių. Kun. Anta
nas Dubinskas kalbėjo ir trum-

' (LKFSB) Mūsų Londo-j 
» no korespondentas pra-■ 
* neša, kad Želigovskis, tas į 
į pats, ką okupavo Vilnių,} 

dabar gyvena Anglijoje. 
Jisai išleido 43 pusi, kny- 

Pa- gėlę, antrašte: “Zapom- 
ku- niane Prawdy” (Užmirš

tos tiesos). Čia jisai tvir
tina, kad Žemaitija sau

uzurpavusi (paglemžusi) 
Lietuvos vardą. Nesą ki
tos Lietuvos, kaip Slavų 
Lietuva. Jos sostinė — 
Vilnius: Jisai “išvadavęs” 
Vilnių ne kaip karys, bet 
kaip tos šalies pilietis. Se
nelis Želigovskis, matyt, 
ima sirgti panslavizmu: 
esą. visi slavai turį susi-

tą dieną buvo atnašaujamos Pranckevičienei nuo 1718 W. 
Ligonė jaučiasi 

iki galės

Dolores 
Anglija. 
Lietuva. 

Lekavičiūtė — Airija.

Ispa-

Antra Dalis
Po trumpos pertraukos, ant

roje programo dalyje buvo su
vaidintas labai tinkamas šiems 
laikams veikalas užvardintas 
Ramybės Karalius, kuriuo buvo 
atvaizduota įvairių tautų pra
šymai. Lucilė Geisey vaidino 
Balso rolę. Janeta Bridickaitė 
atstovavo Ameriką. 
Vyšniauskaitė buvo 
Stasė Dubauskaitė — 
Liliana
Teresė Keidošiūtė — Italija. 
Florencija Petrikaitė — Kinija. 
Mildreda Pilipauskaitė 
nija. Aloizas Jucis — Rusija, ir
Česlovas Valeika — Vokietija. 
Atsisveikinimo ir Padėkos dai
na buvo meningai vadovaujama 
Alfonso Kiškio ir Juliaus Bo- 
mzek, Šią išpildė visas mokyk
los choras. Vakaras gražiai už
sibaigė mokyklai ir svečiams 
giedant Lietuvos himną. Ne tik 
visiems vakaras patiko, bet pe
reitą sekmadienį kunigai garsi
no. kad 8250.00 pelno liko para- • 
pijai. Ričardas Glaveckas po 
visam kam vaikučių vardu pra
šė naujo klebono laisvos dienos 
pirmadienį, kurią dieną kun. dr.

6:30 v., 7 v., 7:30 v., 8 v.. 8:30 
v. 10 v. Mišios buvo su asista. 
ypatingu giedojimu ir pamoks
lu. Paskutinės mišios buvo au
kojamos 12 v. vidurdienį, švč. 
Sakramentas buvo išstatytas 
po tų mišių ir garbinamas iki 
po šv. Valandai, kuri buvo lai
koma nuo 8 v. iki 9 v. Buvo vi
siems puiki proga padėkoti 
Dievui už gautas malones ypač, 
kad mes išvengėm tų karo bai
senybių. kurias kenčia žmones 
Europoje.

laikraščiu 
kun. dr.

Fayette St. 
stipri, bet ims laiko 
grįžti namo.

Visi džiaugiasi 
“Darbininku". Nuo
Mendelio apsilankymo Bostone 
"Darbininkas" pasiekia Balti
more kas penktadienį vietoj 
pirmadienio, kaip jau buvo be- 
įpratęs daryti. Ačiū p. Antanui 
Peldžiui. “Darbininko" admi
nistratoriui. už pataisymą.

jungti. Jų bus per 300 mi
lijonų. Atrodo, kad jis vi
sus slavus būtų linkęs pri
jungti prie didžiojo rytų 
kaimyno... Savo knygelėje 
jisai net puolė dabartinę 
Lenkijos vyriausybę, kad 
ši nevedanti išmintingos 
politikos...

Londone išeinąs lenkų 
laikraštis “Dziennik Pols- 
ki” Nr. 1003 Želigovskiui 
įdomiai atkirto: išspausdi
no straipsnį “Litwa i 
Žmudz” (Lietuva ir Že
maitija ), pasirašytą St. 
W. (berods — Stanislovas 
Westfalis). Tame straips- 

Į nyje pagiriama “drąsūs 
pareiškimas ir grynai ka
riški polėkiai”, bet Želi
govskiui nepripažįstama 
nei mokslinių, nei politi
nių kvalifikacijų (sugebė
jimų). Nurodo į Vytauto 
Didžiojo laišką karaliui 
Zigmantui, rašytą 1920 
m., kur pasakyta: “Terra 
Samaytarum... ėst et sem- 
per fuit unum et idem
eum terra Lithwanias, 
nam unum ydioma et uni 
homines” (Žemaičių že
mė yra ir visada buvo vie
na ir ta pati su Lietuvos 
žeme, nes ir kalba viena ir 
žmonės tie patys). Ir to
liau: “...quod terra Samay
tarum ėst terra inferior 
interpretatus, Samyte ve- 
ro Lithwaniam apellant 
Auxstote, quod ėst terra 
superior respecta terrae 
Samaytarum. Samagitae 
quoque homines se Lith- 
wanos ab antiquis tempo- 
ribus et nunquam apel
lant...” (Žemaitija — reiš
kia žemesnioji šalis, že
maičiai gi Lietuvą vadina 
“aukštaičiais”, kas reiškia 
— aukštesnė žemė už Že
maitiją; bet nuo seniausių 
laikų ir žemaičiai save 
lietuviais vadina)”. Minė
to straipsnio autorius įro
dęs Želigovskio mokslinę 
klaidą, reiškia vilties, jog 
“slavų kilmės litvinai” 
persiorientuos ir tikriems 
lietuviams neginčys teisės 
vadintis lietuviais. Baigia 
straipsnį žodžiais, kad 
“gen. Želigovskis turėjęs- 
raciją (pagrindą) savo 
kariniuose žygiuose, bet 
neturi to savo pseudomok- 
slinės publicistikos (neti
krai mokslinės laikrašti- 
ninkijos) bandymuose”.

Nuotrupos
Valio p-lei Lilijonai Valčec- 

kaitei. mūsų parapijos Reko
lekcijų kapitonei. Ji surinko net 
43 mergaites, kurios dalyvavo 
dienas susitelkime Seton High 
School sekmadienį.

Sveikiname ponus Grigaičius. 
Lazauskus ir Česnus su jųjų 
naujais katalikais. Visų trijų 
šeimų naujagimiai buvo pa
krikštyti šeštadienį ir sekma
dienį. Linkime jųjų tėveliams 
daug džiaugsmo iš savo vaike
lių.

J

atlankė lietuvius

Kalėdojimas Baigiasi
Dar viena arbi dvi savaiti ir

šių metų parapijiečių lankymas 
bus užbaigtas. Užpereitą savai
tę kunigai
gyvenančius užmiesčiuose, kaip1 
tai Lodge 
VVestport. Relay, Catonsville ir 
Wallbrook. Beliko tik pavienios 
šeimos, išsiblaškiusios po įvai
rių įvairiausius miesto ir už
miesčio kampus. Kunigai turi 
viltį visus aplankyti ir visus
Kūčių plotkelėmis aprūpinti.! Ponia Stasė Kašinskienė dė- 

’ į Jei bus geras oras, tai gal

Forest. Dundalk.

Mendelis su džiaugsmu jiems padarys dar prieš Adventa.
suteikė.

tai

A. A. Narutienė ir 
Paciūnienė

Antradienį. lapkričid 23 d. po 
ilgos plaučių ligos, buvo palai
dota iš Šv. Alfonso bažnyčios 
a. a. Ona Narutienė. o šeštadie
nį. lapkričio 27 d. po trumpos 
ligos buvo nulydėta įkapus a. a. 
Kotryna Paciūnienė. Pirmutinė 
ilsisi šv. Stanislovo kapuose, o 
antroji buvo nuvežta į New Ca- 
thedral kapines, šeimoms ir gi
minėms tų dviejų iš šio pasau
lio atsiskyrusių moterų reiškia
me gilią užuojautą. Už miru
siųjų vėles kviečiame visus tar
ti dievobaimingą Amžina Atilsį.

Padėkos Diena
Ketvirtadienį, lapkričio 25 d..

J. V. Tautinė Padėkos Diena 
pai. Jis susirinkusiems pranešė buvo minima mūsų bažnyčioje
linksmą žinią, kad sausio 16 d. i su nepaprasta iškilme. Mišios

NUOTRUPOS
P-lė Aldona Grajauskaitė

707 Portland St. penktadienį 
paėmė sau už vyrą svetimtautį 
karį. Kun. Antanas Dubinskas 
priėmė jaunųjų įžadus. Sveiki
name naująją porelę. Linkime 
gausiausių Dievo malonių.

Sunkiai serga Andreliūnienė. 
Gyvena 814 W. Lombard St.

Jau keli mėnesiai kaip yra 
kankinama arthritis ligos And- 
rišiūnienė nuo Portland St. 
Baisiai kenčia: negali pavaikš
čioti. Kūno sąnariai yra sutinę. 
Reiškiame užuojautą.

Laidotuvių direktoriaus Juo
zo Kašinsko žmona sveiksta. 
Manoma, kad bus galima jai 
grįžti namo pas savuosius gal 
dar šią savaitę.

Maryland General ligoninėje 
padaryta sunki operacija

nuo

koja Dievui kad galėjo apleisti 
ligoninę ir žymiai pasveikus 
grįžti pas savuosius. * Apelidc 
Md. General ligoninę šeštadie
nį lapkričio 27 d.

Prie to reikėtų tik pridė
ti, kad Želigovskio sapa
liojimai tokie patys, kaip 
jo “žygiai”, tik gaila, kad 
mes neišnaudojame visų 
savo jėgų net lietuvių var
dui apginti ir to imasi 
Hnkokie lenkai (kaip 
nėtas St. W.), kurie 
gindami naujų klaidų
daro, kalbėdami apie “sla
vų kilmės” lietuvius ir Že
ligovskiui pripažindami 
karines racijas.

ka- 
mi- 
be- 
pa-

COLD PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

nuo $10.00 iki $15.00

I

STEAM WAVE 
PERMANENT

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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DARBININKAI

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

t

VOfiCESTER, MASS.

os Vadų Parapija
Fe leracijos 33 skj 

tangomis. kuriame 
smukiai darbuojasi 
G v < us. Mykolas 
kas. p-lė Marcelė Meškiniūtė ir 
ponia Meklė Mažeikienė, lap
kričio 21 dieną įvyko Lietuvai 
rinkliava, prakalbos ir muzika- 
lis programas. Jau seniai Fede
racijos 33 skyrius Aušros V ar
tų parapijoje sielojosi 
VVorcesteryje reikia 
padaryti Lietuvos : 
reikalams. Bandė 
sus lietuvius ir 
kartu surengti 
nepaprasto ir 
remti Lietuvos 
pas mus daug yra 
tų. užsidarėlių, kurie 
sutartino darbo nepripažįsta, 
tad prisiėjo Federacijos 33 sky
riui vienam ką nors surengti. 
Ir pasiskyrė lapkričio 21 dieną 
pravesti Aušros Vartų parapi
joje vajų, rinkliavą, prakalbas 
ir koncertą. Tą dieną įvairių 
"draugijų atstovės, kaip tai: 
Aušros Vartų. Moterų Sąjun- 
,gos 69 kuopos. Sodalečių. Vy
lių 116 kuopos. Moterų klubo ir 
Choro, po kiekvienų mišių ap
stojo visas bažnyčios duris ir 
rinko Lietuvos reikalams au- 
"kas. Priebažnytyje įtaisyta, 
skarbonka su užrašu "Aukos 
Lietuvai" ir jiji ten pasiliks vi
są laiką, taip, kad by kada kas 
norės galės paaukoti Lietuvos 
reikalams.

1- <■ maus pas- 
valdvboje 

pp. Juozas 
Nedzvec-

kad čia 
ką nors 

gelbėjimo 
išjudyti vi- 

bendrai visiems 
ką nors 
sėkminga: 
reikalus.

6
vajų. Klebonas pats pasižadė
jo pagelbėti. Kuopa nutarė 
ruošti kortavimo vakarėlį gruo
džio 5 d., tuoj po mišparų (3 
vai. po pietų). Nariai pasižadė
jo sunešti dovanėles. Tikimės 
gauti daug gražių dovanėlių.

Lietuvių Kooperatyvo 
jas Jonas Arlauskas, Jr. 
karo tarnybon. Vedėjo 
užėmė toje

vedė- 
išėjo 
vietą 

krautuvėje dirbęs 
Pranas Adomaitis. Jis užsistatė 
dviejų tūkstančių dolerių bond- 
są. Bet išdirbęs apie pustrečios 

, savaitės, kaip sako ko-operaty- 
• vo pareigūnai, pabėgęs su tri
mis tūkstančiais dolerių. Dabar 
jo iešką apdraudos kompanija 
ir policija. Jis palikęs žmoną 
su keturiais vaikais. Ko-opera- 
tyvui gal priseis turėti kiek 
nuostolių, bet jis finansiniai 
gerai stovi. Dzūkelis.

M. LeBaire.
S. Galčienė.
E. Dirsienė.

Tą pat dieną po pietų 4:00 
' valandą bažnyčios salėje įvyko 
prakalbos su muzikaline prog
rama. Programo vedėju buvo 
Federacijos 33 sk. pirmininkas 
p. Juozas Glavickas. Kalbas pa
sakė p. Antanas Kneižys. ‘Dar
bininko’ redaktorius, p. adv. A. 
Mileris ir klebonas kun. K .A. 
Vasys. Kalbėtojai aiškiai nu
švietė Lietuvos vargus, dabar
tinę padėtį, reikalą visiems da- ’ 
bar dirbti vieningai Lietuvos 
išlaisvinimui ir neatidėliojant 
rinkti aukas tam tikslui. Susi
rinkimas priėmė p. adv. A. Mi
lerio parengtas rezoliucijas, ku
riose prašoma ginti Lietuvos 
nepriklausomybės reikalus, ir 
jas pasiuntė J. V. Amerikoje 
Prezidentui ir Valstybės De
partamento Sekretoriui p. C. 
Hull. Muzikalę programos dalį 
išpildė p. vargonininkas V. 
Burdulis su mažesniuoju cho
ru ir solistais, kaip tai: p-lė Ri
ta Tamulevičiūtė, V. Vaškelevi- j 
čiūtė ir kiti. Žmonių buvo pri
sirinkę virš 300. Aukų tą dieną 
surinkta $182.94. Vajus dar vis 
tebesitęsia. įrašomi nariai ir ti
kimasi. kad skaičius padidės.

Sekantieji aukojo didesnėmis 
aukomis: Kun.

I

tokio j 
pa- 
Bet

izoliacionis- 
bendro '

»

Vaškelevičius.
Jankauskienė.
Švedienė. A. Volungevičienė.
Liberienė. J. Kiškis. J. Bal-

rienė. S. Tamulevičienė, A. Se
rafinas. V. Sviklas. O. Never- 
dauskienė. V. Levancevičius. J. 
šriupša. A. Kaliūnas. J.'Kuni- 
gonienė. P. Kraunelis. G. Šilai*. 
J. Matačinskas, V. Keršis. S. 
Tamošaitis. A. Stoškus. V. Kaz
lauskas. L. Totilienė, M. Pinkie- 
nė. O. Gudukienė.
P. 
E. 
M. 
M.
sevičienė. J. Miškinis. P. Aikš- 
noras. F. Zakaraitė, J. Maščins- 
kienė. M. Nedzveckas. A. Kasė- i 
tienė. M. Lapinskienė, M. Kir-j 
miiienė. P. Begonienė. A. Ta- 
mulionis, A. Simonas. B. Serei- 
čikas, K. Meškinienė. J. Stoš
kus. J. Struckus. F. Guzauskas,
J. Debeikis. T. Saurusaitienė.
K. Kureiša. M. šeškevičienė. O. 
Daugininkienė. K. Kaminskie
nė. S. Ščiglinskas, K. Mažeika, 
P. Marcinkus. S. Vaškelevičius. 
O. Cipronienė. Akstinas. V. 
Kazlauskas. J. Čiras. E. Čirie- 
nė. J. Ganis. J. Vaitkevičienė.
L. Baliukonis. J. Stakunas. P.

*
Dainienė. E. Atkočienė. E. Liu- 
binienė. M. Skamarakienė. V. 
Masionineė. J. Miglinienė. J. 
Noreikienė. J. Rukštinaitis. M. 
Kašėtienė. J. Burdulis, J. Trun- 

O. Žie-

Matomos bombos, kurios paruoštos gabenimui į karo frontą. Įsivaiz- 
dinkim, kad tai mirties kevelai, o anas žmogus, lipa nuo vienos ant ki
tos ir tur būt jam nei j galvą neateina, kad jis vaikštinėja mirties šešė
liuose. Bet čia nieko nepaprasto. Vis tai pripratimas...

Kun. Jonas Švagždys, nors iš N. P. bažnyčios palaidota 
jau pradėjo 62-sius amžiaus Naujos Kalvarijos kapuose. Ve- 
metus. bet yra nepalaužiamos j lionė paliko didžiame 
energijos vadas. Jis visuomet 
kalba labai įdomiai, ir jis nie
kad neatsisako kviečiamas kal
bėti. nežiūrint kaip toli ar arti 
jam priseina važiuoti. Važiuo
ja savo lėšomis. Tuo jis parodo 
tikrą pasiaukojimą mūsų išeivi
jai. Lai Dievas jį stiprina svei
katoje 1

PADĖKA
nuliūdi

me vyrą Juozą. 3 sūnus ir 3;
dukteris. Reiškiame a. a. P. Gi- kad mūsų Sąjungiečių surengti 

! lienės nuliūdusiai šeimai gi
liausios užuojautos.

Ištikrųjų tenka pasidžiaugti. ^A3our

j. šokiai ir vakarienė šeštadienį, 
lapkričio 20 d., Columbus sve-. 
tainėje. visais atžvilgiais pavy- į 

! ko. Atsilankiusi publika ir sve- ' 
čiai linksmai praleido laiką ir 1Praeitą savaitę vagiliai įsi-.

laužė į p.p. S. Luinių namus.{liko patenkinti Sąjungiečių 
Vagyliai išnešė arti dviejų šim- ’ vaišingumu. Kad padarius šį 
tų dolerių pinigais ir racionavi- parengimą sėkmingu, aukomis 
mo štampas. Kiek laiko vėliau ir darbu daug prisidėjo šios na- 
vagyliai p.p. Luiniams racioną- rėš, kurioms turiu tarti širdin- 
vimo štampas grąžino, numes- giausį ačiū, būtent: 
darni prie laiptų. Policija vagy- Brazdžiūnienei. 
liūs sugavo, bet nežinia kiek Mikalauskienei.

I _

p.p. Luiniams bus grąžinta pi- tams, panelėm,
nigų. Stebėtina, kad įsilauži- ir Mikalauskaitei. Taipgi dėko- 
mas įvyko anksti vakare apie ju visai publikai ir svečiams už 

dvasiniai atsi- 8 va^- ir dar p.p. Luiniams esant taip gražią paramą mūsų Są- 
i namuose. Pasirodo, kad tai bū- jungiečių parengimui.

______  ta drąsių vagylių.

cienė. Kr. Meškinienė.
daitienė. J. Pigaga. J. Pomerie- 
nė. E. Barbaravičiūtė. P. Šilan- 
-vie r Dubickienė,

A. Ganienė. M.
M. Ku-
M. Svi-

skis. V. Buda.
E. Zakarienė.
Peterson. J. Bengston. 
reišienė. T. Mažeikienė, 
tojienė. A. Kasparienė. 
rafinavičienė. O. širvinskaitė. 
Ona Vaitkevičienė. M. Puodžiū
nienė.

I

K. A. V asys

Šakalis $5.00.
Juozas Gla- 

Marcelė 
Sprindžiū- 

Tamulevičius.

85.00 ir Antanas 
Po $2.00 aukojo: 
viekas. Ignas Pigaga. 
Sviklienė. Zenonas I 
nas. Adolfas 
Bernardas Tamulevičius ir Pet- I 
ras ir Elena Kosuliai.

LAWRENCE, MASS.

i
Po $1.00 aukojo: M. Ščiglins- 

kienė. M. Klimkaitienė. M. Či-

Kalėdų Šventėms

iI. J. Fox didžiausia 
moteriškų kailinių į- 
staiga, Amerikoje. 
Kalėdų švenčių proga 
turi didelį pasirinki
mą naujausios ir vė
liausios mados kaili
nių. Ateikite į mūsų 
krautuvę šiandien ir 
išsirinkite sau puoš
nius, elegantiškus kai
linius ir jais ateinan
čiose šventėse pasi- 
puoškite.

Kailinius galite įsigyti prieinamomis kainomis 
ir labai patogiomis sąlygomis. Mes duodame pro
gą nusipirkti kiekvienai poniai ar panelei kailinius 
ilgais išsimokėjimais. Kailinius pirkdamos tikrai 
padarysite gerą investmentą.

Atėjusios j kartuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų lietuvis mūsų krautuvės atsto
vas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių expertas ir žinovas. Dabar laikas shopinti!

FqpjCTOKY

• T A T F •

24Č
411 WA$HINGTON STREET

BOSTON, MASS.

R.\

Trijų dienų rekolekcijos Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje prasidės gruodžio 6 d. 
ir baigsis gruodžio 8 — Nekal
to Prasidėjimo P. Marijos 
šventėje. Pamokslus sakys mi- 
sijonierius kun. šaulys, MIC., 
iš Marianapolio. Visiems proga 
Advento metu

i naujinti.

Sodalietės turės trijų dienų 
rekolekcijas, kurias pradės sek
madieni. gruodžio 5-tą dieną, 
ir baigs Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios šventėje, 
gruodžio 8-tą d. Vadovaus dva
sios vadas, kun. J. Skalandis.

Moterystės Sakramentą pri
ėmė šv. mišių aukoje kareivis 
Jurgis Piekarskis su Alena Bu- 
drevičiūte. Telaimina Dievulis 
jaunąją porelę. Aguonėlė.

NORWOOD, MASS.

CAMBRIDGE, MASS

d.

Šmitienei, 
pp. Griškam. 
p.p. Daukan- 
Jankauskaitei

A. Ambrazaitienė.

Boston Edison Company 
sako:

...nepilk perdaug vandens j 
elektrikinę skalbiamą maši
ną, nes tas sumažina produk- 
tingumą. Permažai vandens, 
neduoda daug putų. Didžiu
moje skalbiamų mašinų turi 
vandens pažymėtą liniją. Su 
tuo apsisaugokite.
Boston Edison CompanyNASHUA, N. HŠiomis dienomis vietinis mū

sų Cambridžiaus graborius. p. 1 
P. Vaitkus, aukavo savo krau-i 
jo Raudonajam Kryžiui, ir dar 
pasižadėjo artimoje ateityje 
aukoti daugiau, nes p. P. Vait
kus gerai supranta, kad mūsų 
kariams yra reikalingas krau
jas.

Penktadienį, lapkričio 26 
Cambridge lietuvių N. P. par. 
bažnyčioje įvyko 40 valandų 

> atlaidai, kurie tęsėsi per 3 die
nas. Atlaidai užsibaigė iškil- 

■ mingomis pamaldomis sekma
dienį. lapkričio 28 d., 7:30 vai. 
vakare.

Per visas tris dienas žmonės 
labai skaitlingai lankėsi į pa
maldas ir, esant daug svečių 
kunigų, visi turėjo progą atlikti 
išpažintį ir pasinaudoti gausio- 

I mis Dievo malonėmis.

Pirmadienio vakare prasidėjo 
Novena prie 
Prasidėjimo,
gruodžio 8 d.: taipgi su pirma
dienio Novena prasidėjo reko
lekcijos, kurios tęsis per 
savaitę. Rekolekcijas veda 
J. Kidykas. S. J.

Parapijos klebonas kun.
Juškaitis ragina visus parapi
jiečius gausiai lankyti rekolek
cijų ir Novenų pamaldose. Re
kolekcijų 
7:30 vai.
karais ir

i

d..Sekmadienį, lapkričio 28 
tuoj po sumos. Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje įvyko Fede
racijos skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo veik visų draugijų 
atstovai. Susirinkimas užgyrė 
komisijos ruošiamą programą 
tuojau po Naujų Metų lietuvių 
kareivių naudai. Programos 
dalį išpildysi yra pakviesta p. 
Ona Ivaškienė su jos vadovau
jama šokėjų grupe.

Visi draugijų atstovai pasi
žadėjo pranešti apie tą paren
gimą savo draugijų susirinki
muose ir kviesti visus dalyvau
ti.

Tą pačią dieną po popietinių 
pamaldų įvyko Federacijos sky
riaus suruoštos prakalbos Lie
tuvos reikalais. Principaliu kal
bėtoju buvo kun. Jonas Švagž
dys. Brocktono lietuvių par. 
klebonas ir LDS Centro pirmi
ninkas. Kalbėtojas labai įdo
miai pasakojo apie baisų ir var
gingą ištremtųjų lietuvių į Si
birą ir kitus kraštus gyvenimą. 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
galimybes Lietuvai atgauti ne- 

. priklausomybę ir laisvę.
Aukų Lietuvos reikalams su

dėta apie $35.00.

i

P. Švč. Nekalto 
kuri tęsis iki

Šioje kolonijoje lietuvių vei
kimas labai apmiręs. Visi yra 
užimti darbais dirbtuvėse. Tai
gi joks veikimas neįmanomas. 
Jeigu ką ir surengtume, tai 
vargiai sulauksi gerų sėkmių.

Parapijos kortavimo vakarė-; 
liai įvyksta ketvirtadieniais. • 

Šią savaitę mus aplankė šie bet ir juose dalyvauja daugu- 
kariai; puskr. J. Laurinaitis, moj svetimtaučiai.
F. Gražulis. F. Burokas ir jūr. -----------------
S. Jakutis. ; Lapkričio 21 d. įvyko LDS 65

----------------- kuopos susirinkimas. Dalyvavo 
Šią savaitę rekolekcijų ir No- dvasios vadas, kleb.

venų pamaldų proga, nebus jo- M. Cibulskis. Daug ką patarė 
kių draugijų susirinkimų. Susi- ir ragino skelbti naujų narių 
rinkimai, kurie turėjo įvykti 
šią savaitę, įvyks kitą savaitę. ,

Columbus
Sąjungiečių | 

vakarienė. 1 
labai pui- 

| 

j

I

I

kun. Dr.

NE eikvokit elektros

Musę valdžia ragina neeikvoti be reikalo elektros.

Karui laimėti, mes turim taupyti kurą, trar.sporta- 

ciją, žmonių jėgą ir medžiagą. Vita tai reikalinga 

elektras pagammimut

Eorton Edison Company pasižadėjo ko-operuoli 

šiame Tautos Taupymo Vajuje ir prašo savo kostu- 

merių daryt tą patį.

VARTOM kiek reikia

BE REIKALO nevartokit

Draugijų Valdybų Adresaivisą ---------------
kun. Lapkričio 20 d..

svetainėje įvyko 
surengti šokiai ir 
Vakarienė ir šokiai 
kiai pavyko, nes dalyvavo daug 
gražios publikos ir svečių. Są- 
jungietės iš gauti pelno yra pa
siruošusios įtaisyti mūsų Cam
bridge lietuvių karių garbei 
garbės vėliavą. Malonu matyti, 
kad sąjungietės puikiai veikia 
ir visados gražiai pasirodo.

p. J.

ir Novenų pamaldos 
per visą savaitę va
rytais 9 vai.

Lapkričio 16 d. mirė Paulina 
Gilienė. Velionė lapkričio 19 d.

Prakalboms pasibaigus, vie
tinis kleb. kun. S. Kneižis irI

Į kun. J. švagždys išvyko į Cam- 
: bridge lietuvių parapiją daly
vauti 40 Valandų atlaiduose. 
Kun. J. švagždys buvo pa-

I kviestas pasakyti pamokslą.

ASKS W0MEN’S AID

Lt. (jg) G. R. BI»M«r, of Lima, 
Obie, the Commiaaary Offieer at 
the U. S. Navai Training School 
(W. R.), The Bronį, New York, has 
•et up a complete usetf fat saivage 
program at the Wave tralning een- 
ter. Me etreMee the need for uaed 
fata and eihorta houeeholdera to 
eontinue and eitend _the^ program 

4oo the kome fronL'v— - ■ _

Šv. Teresėlės Moterų draugi
ja iš parengimo gavo virš S60. 
pelno, ir pinigus per pirminin
kę p. M. Zaveckienę pasiuntė 
N. J. Seselių sudegusio našlai- 
tyno fondui.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — B. Ctinienė,

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvvay—1864-VV.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai, 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštminkė.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulei kla
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

Cambridge Federacijos 16 
skyrius rengiasi prie parengi
mo, būtent, kortavimo vakaro, 
kad iš gauto pelno apmokėjus 
Cambridge katalikiškų draugi
jų duokles Federacijai. Organi-

i zacijos, už kurias duoklės Fede
racijos skyrius apmoka, ragi
namos prisidėti parama prie 
šio parengimo, ar tai aukomis, 
ar kooperavimu sėkmingam pa
rengimui. . A. D.

Remkite tuos profesljonalus ir bli- 
nlerius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką".

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ISOlf-R

i 
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VIETINES ŽINIOS!
ŽINUTES (ir įpareigojo savo valdybą 

kreiptis į Mass. Valstybės se-' 
natorius Washingtone David I.'

gi Rusija šioje kovoje yra jų mokyklų jaunimas”, nes 
netekusi apie 7 mil. savo nuo tinkamos politikos 
kareivių ir apie tiek civilių pravedimo šiame kare pri- gražus namas su visais impro- 
žmonių, tai už tai ar jei ne-; klausys mūsų pačių ir mū- vementais, 
verta pripažinti tų kraštų, i sų vaikų ateitis. Politiko- 
kurių ji norinti? — Taip, 
bet kur būtų galas? — at
sako kalbėtojas. Juk ir 
Hitleris pirmiausia tik 
vienos Austrijos teprašęs 
ir pasiėmęs. Bet Austrijos 
“apsaugai“ reikėję paskui 
paimti Čekoslovakiją. Ki- 

cock Hali) Bostone kalbė-jper kitas mažesnes valsty- tai sienų “apsaugai” rei- 
jo, Louis Fisher, autorius, | bes iki pasieksianti Rusi- kėję paimti Lenkiją, iš ko 
istorikas ir buvęs korės-ją. Reiškia toks senas di- kilo šis pasaulinis karas, 
pondentas Maskvoje, te- j plomatas skaitė mažasias Taip pat galį būti su Rusi- 
____ a______________ Doknl ia ciomi riAva

Rusija Yra Mililarinė 
Nacionalistinė Tauta

PARSIDUODA
trijų šeimynų, 18 kambarių

Ten Žodžio, Susirinkimų ir Asmens
Panelė Suzana Griškaitė laiš-;Walsh, Henry Cabot Lodge ir į Laisves Visai Nėra

• s _ . _________ ____ •

j j I

ku dėkoja Šv. Petro parapijos 
kunigams, muz. R. Juškai, cho
rui, ir darbuotojams-joms už 
surengimą jai koncerto, ir vi
siems atsilankiusiems už taip 
jautrų ir šiltą atsinešimą į jos 
dainavimą. Ji pasižada, progai 
pasitaikius, atvažiuoti ir pagie
doti Šv. Petro par. bažnyčioje.

LAUKIAME VYSKUPO. — 
Kaip jau yra skelbiama, gruo
džio 5 d., sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, W. 5th St., So. Bos
tone, proga merginų Sodalici- 
jos mėnesinių pamaldų, kalbės 
J. E. Vyskupas R. J. Cushing, 
D. D., apie misijas pagonų že
mėse. South Bostoniečiai vys
kupo atsilankymu taip yra už- 
interesuoti, kad visi rengiasi a- 
teiti jo pasiklausyti.

• J—
Gruodžio 1 d., mirė, ilgai sir

gusi, Amelija Kveragienė (Ži- 
gutytė), 55 metų, gyv. 1 Mt. 
Washington Place, So. Boston, 
Mass. Paėjo Žiežmarių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 31 
metus. Paliko vyrą Jurgį, du 
sūnų, brolius ir seseris. Laido
jama šeštadienį, 9 v. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Pašarvota 
pas graborių J. Kasparą, 187 
Dorchester St., So. Boston.

Gruodžio 1 d., 8 v. v., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., Mote
rų ir Merginų kareiviams rem
ti skyrius turėjo parengimą — 
Whist. Parengimo pelnas eis 
kareivių Kalėdinėms dovanoms 
Kareivių prietelių prisirinko 
daug. Didžiumoje buvo karei- 
vij tėvai bei giminės.

Šis skyrius varo rimtą veik
lą. Du syk savaitėje darbuojasi 
Raudonamjam Kryžiui. Rašinė
ja kareiviams laiškus, ir, du 
syk metuose siuntinėja karei
viams dovanas.

' Šis parengimas pagelbėjo 
siųsti gausiau ir daugiau dova- “ 
nų kareiviams.

šio distrikto kongresmoną John 
McCormack, Lietuvos reikalu. 
Pareikšti savo atstovams šios 
d-jos narių, kurie nors yra A- 
merikos piliečiai, bet didžiumo
je Lietuvoje gimę, todėl giliai 
susirūpinę to krašto pokariniu 
likimu. Tas susirūpinimas pa
didėjo po Maskvos Konferenci
jos. Ypatingai, kuomet, tuoj po 
tos konferencijos Rusijos dik
tatorius pasiskubino viešai pa
skaityti tarp kitų kraštų ir Lie
tuvą kaipo Rusijos dalį. Drau
gijos narių vaikai ir patys na
riai kovoja ir krauja lieja, kad 
būtų sunaikinti tautų užpuoli
kai — skriaudėjai ir koks būtų 
baisus apsivylimas, jei didžio
sios demokratijos sutriuškinu
sios vieną diktatorių nusilenk
tų kitam — paaukodamos to
kias mažas kultūringas tautas, 
kaip Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Nusileidimas Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tautų klausimu Rusi
jai — reikštų tų tautų visišką 
sunaikinimą. Prašyti, kad jie 
prie kiekvienos progos dėtų 
pastangas, kad mūsų šalies vy
riausybė kaip ligšiol, taip ir to
liau bekompromisiniai stovėtų 
už laisvo žmogaus, teises ir pa
vergtųjų tautų, ypatingai Lie
tuvos nepriklausomybės atstei- 
gimą. Narys

Gruodžio 1 d., ilgai sirgęs, mi
rė, ligoninėje. Fall River, Mass. 
Martinas Kybartas, 54 metų, 
gyv. 250 Gold St. Paėjo Luokės 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 34 metus. Paliko žmoną O- 
lesę (Pustaitę), du brolių ir se
serį. Laidojamas pirmadieni 9 
vai. ryte, iš Šv. Petro par. baž
nyčios. Naujos Kalvarijos ka
puose. Velionio kūnas pašarvo
tas laidotuvių direktorių D. A. 
Zaletskų. 564 E. Broadvvay, 
Boston. įstaigoje.

i

je reikia veikti dabar ir 
savo idealus pravesti. A.
Proga Pasiruošti Pilietybės 

Gavimui

gerame stovyje.
Kaina prieinama.

S. MOTEJUNAITE,
25 Roseclair St.. Dorchester,
Mass. Tel. COLumbia 1347.

I

Lapkričio 28 d., Ford,lėsianti užpulti, nes ji tu- 
Hall Forume (John Han-i rėsianti dar prasimušti

So.

LANKĖSI

Pirmadienį, lankėsi ilgametė 
‘Darbininko” skaitytoja ir rė

mėja Valerija Klevienė iš Cam
bridge, Mass. Atsilankymo pro
ga įstojo į Liurdo knygos rė
mėjus. atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą, nupirko du meda- 
likų. dėl karių, aukojo radio 
programai $2.00 ir Liurdo kny
gai $5.00.

Tą dieną lankėsi LDS Centro 
vice pirm. kun. Pr. M. Juras iš 
Lawrence. Mass.

Pirmadienį lankėsi ilgametė 
“Darbininko" skaitytoja ir rė
mėja. Atsilankymo proga at- 

metams 
ir įstojo į Liurdo knygos rėmė
jus, aukodama $2.00.

Antradienį, lankėsi Tėvas Jo
nas Kidykas, S. J. ir kun. F. 

Tękioje temoje bus rodomi į- Norbutas iš Brockton, Mass. 
domūs judamieji paveikslai I Pereitą savaitę lankėsi Mrs. 
sekmadienį, gruodžio 12 d.. 3 Adela Schweickhardt — Agur- 
val. po pietų, bažnytinėj salėje, kiūtė iš Phila., Pa. Josios vy- 
5-tos gatvės, So. Bostone. Į ras tarnauja Dėdės Šamo laivy- 

Judamuosius paveikslus apie ne Mrs. Schweickhardt tėve-

TREČIADIENĮ ŠVENTA. — 
Trečiadienį, gruod. 8, yra dide
lė Panos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventė. Tą dieną kata
likui pridera išklausyti šventų 
mišių, pasimelsti ir prisilaikyti 
nuo sunkaus darbo, jei yra ga
lima.

Šv. Petro par. bažnyčioje, tą 
dieną, Šv. Mišios įvyks šiomis 
valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 9; sa
lėje, 6 ir 7:30: vakare bus iš
kilmingas naujų sodaliečių pri-(naujino “Darbininką” 
ėmimas. '

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

p. William G. Tobin, Pat- 
rick F. Gavin mokyklos 
viršininkas, praneša, kad 
toje mokykloje pirmadie
nių, antradienių ir ketvir
tadienių vakarais nuo 7:30 
iki 9:30 vai. yra mokoma 
pilietybės, skaityti ir ra
šyti anglų kalba, aritmeti-' 
kos, Amerikos istorijos,' 
geografijos, siuvimo, mez
gimo, namų papuošimo ir 
virimo. Pamokos duoda
mos dykai visiems, kurie 
gyvena Bostone.

Kviečia visus pasinaudo
ti tomis pamokomis.

Pabal- ja. Savo sienų neva ap
saugai reikalauja tik Pa
baltijo kraštų, Suomijos, 
Lenkijos ir Rumunijos da
lių. Bet tų dalių “apsau
gai“ juk reikėsią užimti 
kiti plotai, o po tų dar ki
ti ir t. t. ir kur būtų ga
las? Ir vėl turėtų kilti pa
saulinis karas, kaip kilo 
kai Vokietija pradėjo 
grobti svetimus kraštus.

Atsakydamas į kitą 
klausimą, kalbėtojas pa
reiškė, kad Rusija žymiai 
palengvintų Vokietijos 
bombardavimą Amerikos 
ir Anglijos lakūnams ir 
daug jų gyvybių ir lėktu
vų sutaupytų, leisdama 
Amerikos ir Anglijos la
kūnams nusileisti Rusijos 
teritorijoje. Bet ji tokio 
leidimo neduoda. Todėl 
prie Rusijos esančių Ru
munijoje aliejaus šaltinių 
bombarduoti Amerikos la
kūnai turėję lėkti net iš 

Į Afrikos ir tame žygyje 
daug jų žuvę, nes Rusija 
nedavė leidimo jiems Ru
sijoje nusileisti. Rusija 
neleidžianti nei jokių A- 
merikos bei Anglijos ste
bėtojų prie savo fronto — 
reiškia, nepasitiki.

Be to kalbėtojas nema
nąs, kad Rusija eitų tal
kon Amerikai ir Anglijai 
nuveikti Japoniją. Rusija 
nekariaujanti dėl demo
kratijos, ar kad demokra
tijoms padėti, bet už savo 
ir dėl savo reikalų.

Galop 
reiškė, 
daroma mūšiams pasibai
gus, bet ji esanti daroma 
dabar. Ir jis bijąs, kad A- 
merika laimėdama karą 
nepralaimėtų taikos. To 
pavyzdžiui esą. kad Rusi
ja, toms, šalims, kuriose 
nebuvę demokratijos, siū
lanti demokratiją, pati 
jos neturėdama ir neprisi
leisdama, gi Amerika pas 
save turėdama demokrati
ją, nesugeba propaguoti 
kitoms šalims demokrati
jos. Priežastis esanti, kad 
šioje šaly politika palieka
ma “politikieriams”. Bet 
jąja turėtų susirūpinti ne 
tik visi švaresni žmonės, 
bet ypatingai “aukštesnių-’

(Nepriklausomas 
tijo) valstybes reikalingas 
didesniam Rusijos 
mui.
Rusijoj Jokios 
Laisvės Nėra

Sulig kalbėtojo, 
ir demokratiškumo, kokį 
mes suprantame, Rusijoje 
visai nėra. Ten nei vienas 
žmogus nepasakys nei 
vieno kritikos žodžio prieš 
Rusijos vyriausybę ar 
tvarką. Jei vieną kartą pa
sakys. tai jau kitą kartą 
nebesakys...

Žmogus jokios neliečia
mybės teisių neturi. Žmo
gus bile kada gali būti su
imamas ir apie jį daugiau 
niekas, nei jo šeimynos 
nariai nežinos kur jis din
go, bei už ką buvo suim
tas. Suimtiesiems jokio 
teismo nėra. Jie dingsta 
be teismo. Ir taip dingstą 
tūkstančių tūkstančiai.
Atsako J Klausimus

Kalbėtojas atsakinėjo ir 
į klausimus. Į klausimą: 
ar Sovietų konstitucija 
negarantuoja 
laisvę ir 
tvarką? Atsakė, kad So
vietų konstitucija esą tik 
gražūs žodžiai ant popie- 
ros. Bile naktį 2-3 ar 4 va
landą rytą gali į tavo du
ris pasibaladoti GPU a- 
gentai ir pasakyti “eime”. 
Ir tu nepaklausi, kur, už 
ką ir kodėl? Tu išeisi ir 
niekas apie tave daugiau 
nieko negirdės ir nežinos, 
kur tu dingai. Į klausimą 
kodėl Sovietų Valdžia dėl 
humaniškumo ir geros va
lios parodymo nepaliuo- 
suoja iš savo koncentraci
jos darbo stovyklų tūks
tančius lenkų, lietuvių,

moję: “What Are Russia’s 
War Aims” — kokie yra 
Rusijos Karo Siekiai. A- 
not kalbėtojo, Rusija, sie
kia užgrobti ir pasilaiky
ti, kaip tai yra keliais at
vejais pareiškęs pats Sta
linas, ir nuolat kartoja jų 
spauda, netik Rytinę dalį 
Lenkijos, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Finų (Suomių) 
Kareliją, Rumunijos Be
sarabiją ir Bukoviną, bet 
taipgi užimti dominuojan
čią vieta Europoje ir Azi
joje. Užimdama Rytinę 
Lenkiją Rusija turėtų tie
sioginį rubežių su Čeko
slovakija, kuri, kaipo sla
vų tauta reiškianti sim
patiją Rusijai ir ji būsian
ti pilnoje Rusijos įtakoje. 
Per Čekoslovakiją Rusija 
pasieksianti Vokietijos 
šoną.

Nors kai kam neįtikėti
na, bet Rusija aiškiai nu
sisukusi nuo tarptautinės 
revoliucijos, ir pakrypusi 
į militaristinį, nacionalis
tinį slavišką tautiškumą. 
Slavizmas Maskvoje ryš
kiai propaguojamas. Nors 
faktinai iš 180 milijonų 
Rusijos gyventojų, tik gal 
80 milijonai tėra rusų, o 
kitos įvairių tautų miši
nys, o už pergales karo 
frontuose pačioje Rusijoje 
kreditas atiduodamas tik 
rusų armijai, o ne “sovie
tų”, “raudonajai”, ar 
“liaudies”, bei darbo žmo
nių” armijai. Visoje Rusi
joje koedukaci ja (maišy
mas berniukų su mergai
tėmis mokyklose) panai
kinama. Berniukai jau 
nuo 8 metų mokoma mili- 
tariškumo (kaip fašistinė
se šalyse, m. p.), carai i- 
dealizuojami, j 
vams suteikiama laisvė. 
Oficialė Sovietų spauda į- 
dėjusi oficialę šventiko 
Sergijaus sveikinimą — 
raštą, kur Stalinas vadina
mas “Dievo išrinktuoju 
(You are God’s elect).
Militariniu Atžvilgiu 
Nepateisinamas 
Grobimas

Kalbėtojui atrodo, 
Rusijos motyvavimas,

saugu-
I

laisvės

I

piliečiams 
demokratinę

i

kalbėtojas pa- 
kad taika nebus

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“'Asmeniškas Patarnavimas''

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 t

Namų: PI. 6286
I

Šou 4476

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston. Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- ; 
kitę mums išegzaminuoti akis ir, 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass
j

(

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Ba'samuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
3alsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960 i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

♦
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latvių iv estų, kuriuos ji iš- 
deportavo 1939, 1940, 1941 
m.? Kalbėtojas atsakė: 

j “Nežinau”. Nežinąs kodėl 
i ji taip pat nepaliuosuojan- 

„ ti tūkstančius rusų, kurie 
taipgi uždaryti tose stovy- 

I klose, nevien okupuotų 
j kraštų gyventojai. Tokia 
i esanti jų sistema. “Ir tas 
man nepatinka,” sako Fi
sher.

______________________________________j________________________,___ Kodėl keturiose knygo- 
Pabaltijo, Rytinės Lenki- se, tarp kurių ir Joseph E. 
jos ir kitų kraštų užgrobi- Davies “Mission to Mos- 
mas reikalingas militari- cow” rašoma prielankiai 
niu atžvilgiu esąs nepatei- Rusijos tvarkai bei prie
šinamas. Girdi, Rusija ne- šingai kalbėtojo 
buvus užpulta, kol tų kraš- Į tai kalbėtojas 
tų neturėjo. Bet kaip mi- kad Joseph E. Davies ma- 
nimus kraštus užgrobusi, žai Rusiją tepažįstąs. Jis 

misijonierių darbus rodys ir iiaį p Rimgailai yra ilgamečiai tik tada tapus užpulta. Ir tik daręs keletą oficialių 
paaiškinimus suteiks kun. K., “Darbininko” skaitytojai ir rė- tuose kraštuose 
Jenkus.

Ruošia Lietuvos Dukterų po' 
globa Mot. Šv. draugija. Kvie
čia visus lietuvius į šį Advento 
parengimą atsilankyti.

Rengėjos.

Misijonierių Pėdomis

Nutarė Kreiptis Prie 
Savo Senatorių

Didžiausia lietuvių pašalpinė 
draugija Bostcme. būtent. Šv. 
Jono Ev. Blaivininkų Pas. d-ja, 
praeitame savo skaitlingame 
susirinkime, vienbalsiai nutarė

mėjai.

fa į

I

kad 
kad’

minčiai, 
atsakė,

kelionių j Rusijos pramo-nei kiek 
negalėjusi atsilaikyti ir nės sritis ir jo knyga e- 
didžiausius nuostolius pa- 
nešus žmonėmis ir karo 
reikmenimis. Prieš priešą ten esą pažymėta, kad, 
pradėjusi geriau atsispirti Rusijoje laisvės nėra. Kad 
tik savo žemėje. Kalbėto- Rusijoje žodžio ir asmens 
jas mano, kad Rusija būtų laisvės nėra, to nėra už- 
daug geriau atsilaikiusi, ginčinęs nei vienas rimtas 
jei tų kraštų nebūtų bu- Rusijos pareigūnas. Kad 
vus užėmus.

Tą patvirtinąs ir pats 
Litvinovas viename savo 
komunikate, seniau, pa
reikšdamas, kad Vokieti
ja staigiai Rusijos nega-

santi rinkinys įvairių ofi
cialių komunikatų, bet ir

ten esanti absoliute dik
tatūra, tai esą neginčina- ■ 
mas faktas, nežiūrint kas. 
ką kitaip rašytų ar saky
tų. - ; ............

Vienas paklausė: Kadan-

Tel. ŠOU 2805

DrJ. L. Pasakantis
OR. AMELI AE. RODO

OPTOM ETRISTA1

447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

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

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė Akių. Vidurių ligų. 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

■Vai. nuo 2—4 ir 7 —8 
534 Broadway

So. Boston. Mass.
i

I
I

I

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUM3ERS T/
Also limited supply of 024. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6S K7. 6K8. 7F7, 
1LN5, 27. 26. 24A. 77.

73, 6C6. 35. 51, 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repstirs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Įamžinkite Savo Vardą į Liurdo Knygą
Iš visų Marijos stebuklingų šventorių labiau

siai yra pagarsėjęs Liurdas. kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Šv. Marija apsireiškė mažai 
mergaitei Bernadetai, toje vietoje, kur Marija 
apsireiškė, atsirado šaltinis vandens, gydąs įvai
rias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą. Švenčiausios 
Panos Marijos apsireiškimus ir įvykusius Liurde 
stebuklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo 
P. Bučio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis 
‘ Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, ku
riai Švč. Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie 
.stebuklingai pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisidėkite prie josios 
išleidimo. Kas aukos $5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir jų vardai bus 
įamžinti - atspausdinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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1Jau buvo pranešta, dabar at
kartoju. kad Šv. Jono Ev. drau
gijos priešmetinis labai svar
bus susirinkimas įvyks sekma- J

4

RYTINIU
V ALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Stadolnikienė ir randasi ligoni
nėje. Giminės pažįstami ir 
draugai meldžiasi už ligonės 
sveikatą, prašydami gerojo 

į Dievo greito pasveikimo.

Vyskupas Richard J. 
Cushing.

Bostono Tikėjimo Pla
tinimo Draugijos Di- 
rektor i u s. Vyskupas 
Cushing kalbės apie 
misijas šv. Petro lietu
vių par. bažnyčioje So. 
Boston. gruodžio 5 d., 
7:30 v. vakare.

Tikėjimo Platinimo Kongregacija!
— Popiežių Rūpinimasis Misijomis 
Nuošimtis,

v«

Mažas Katalikų
Kiek Darbininkų Misijų Kraštuose. — Bos

tono Vyskupe Cushing Pasišventimas Misijoms. — Skau
džios Misijonierių Valandas

*

e

Pagonis Kunigas Priima
Katalikų Tikėjimą. — :

MILIJONAI KLAIDŽIOJA TAMSYBĖJE
★ PASAULIO katalikų spauda nuolatos klabena į 

tikinčiųjų širdis, nurodydama begalinius misijų reika
lus ir vargus, šv. Tėvas Pijus XI misijų klausimą pa
darė labai aktualų. Dabartinis Popiežius. Pijus XII tę
sia toliau Jo pirmtakūno kilnųjį darbą. Niekad taip ne
sirūpino katalikai misijomis, kaip dabar.
NUOSTABIAI AUGA GYVENTOJŲ SKAIČIUS
★ YRA tautų, kurių skaičius diena iš dienos eina 

mažyn: tuo tarpu tolimųjų kraštų gyventojų skaičius 
nuostabiai gausiai auga. Jei katalikų tikėjimo moks
las šioms naujoms kartoms nebus perteiktas, jos 
mums nepateks. Dar 1200 milijonų pasaulio gyvento
jų klaidžioja burtų arba įvairių klaidatikių rūbais. Ka
talikė telūrį apie 18 nuošimčių viso pasaulio žmonių. 
Katalikų misijoms dar vra labai plati darbo dirva.

VARIAUSIAS KARIUOMENĖS ŠTABAS
KATALIKŲ misijas tvarko Tikėjimo Platini

me Kongregacija, kuri yra lyg vyriausias štabas Kris
taus

lenuoles aukojasi misijų trasiuose.

c

Šv. Pranciškus Ksaveras 
(1506—1552)

Indijos apaštalas ir Tikė
jimo Platinimo Draugijos 
Patronas. Pernai sukako 
400 metų kai Šv. Pranciš
kus įžengė Indijon. Jėzui
tų įsteigėjas, Šv. Ignacas 
Loyola Pranciškų Ksave
rą siųsdamas misijonie- 
uauti jam tarė: “Eik, visą 
užžiebk ugnimi ir lieps
na”. Šv. Pranciškus kelia
vo 13 mėnesių, kol pasiekė 
Indiją. Ten atsidavęs dir
bo Dievo garbei, 
žmones, ligonius 
vaikučiais rūpinosi, 
laisviais sielojosi. Į ketu
rias savaites pakrikštijo 
10,000 žmonių. Indijoje, 
Burmoj ir Ceilone, pagal 
vėliausias skaitlines ran
dasi 4,800,000 katalikų.

Šv. Pranciškaus Ksavero šven
tė švenčiama gruodžio 3 d.

mokino 
lankė, 

be-

riai dirba, aukoja sieloms visas savo jėgas, stato savo 
gyvybę į tūkstančius pavojų. Kad išplatinti Kristaus 
karalystę, siunčia tūkstančius apaštalų misijonierių iš 
savo tėvynės į svetimus tolimus kraštus, įkvėpdamas 
jiems kilnios drąsos pasakyti “sudiev” savo tėvams, 
broliams, seserims ir visą gyvenimą praleisti pavo
juose, varguose tolimose Afrikos, Azijos ir Australi
jos dykumose. Kristaus meilė skatina juos tuose kraš
tuose steigti vaikučiams mokyklas, tvarkyti išpirki- 
nėjimą vergų negrų šalyse.

IŠTRĖMĖ 100 MISIJONIERIŲ
★ Tenka misijonieriams ir skaudžių valandų per

gyventi. Štai neseniai Abisinijos valdžia ištrėmė apie 
100 misijonierių (kunigų ir vienuolių). Jie buvo Gam- 
beloje, viename Nylo upės uoste, susodinti į garlaivį ir 
išvežti per sritis, kur dabar siaučia užkrečiamos ligos.

PAŠVĘSDAMAS KŪNĄ IR SIELĄ BUDDAI
★ Tačiau pagonių atsivertimai guodžia misijonie- 

rius. Neseniai į katalikų tikėjimą perėjo vienas jaunas 
bonca, pagonų kunigas. Kilęs iš vienos įtakingos bu
distų šeimos, tas bonca nuo pat kūdikystės buvo ne
sveikas ir kentė didelius skausmus. Savo tikėjimo 
burtininko patariamas, jisai įstojo pogodos (šventyk
los) tarnybon, pašvęsdamas savo sielą ir kūną Buddai, 
tikėdamasis atgausiąs savo kūno sveikatą.

KATALIKAS ĖMĖ PASAKOTI
★ Sugrįžęs kartą į tėviškę, jis susitiko savo seną 

draugą, jau priėmusį katalikų tikėjimą. Tasai jaunas 
katalikas ėmė jam pasakoti apie Kristaus tikėjimą, 
primindamas, kiek jėgų jis priduodąs skausmuose, ir 
jam paaiškino “Tėve mūsų”.

PAGONIES MALDA
★ Tie pasikalbėjimai nebuvo tušti. Jaunas pago

nis įsitikino, kad yra Dievas, visų regimų ir neregimų

Karaliaus kariuomenės, kurios ginklai ne karo
bet meilė, teisybė ir ramvbė.

DARBININKAI KRISTAUS VYNUOGYNE
r sitos kongregacijos žinioj yra iš viso 498 misijų

1 patriarchatas, 29 arkivyskupijos, 72 vysku
pijos • abatijos (vienuolynų valdomos sritys), 261 a- 
p išta’.iškasls vikariatas, 101 prefektūra. 29 nepriklau- daiktų Leidėjas, geras ir atlaidus, ir pradėjo melstis: 
sc mr s misijų sritys ir 2 misijų apskričiai. Misijose dir
ba 11,656 kunigai, 5,872 broliukai ir 21,360 seserų vie
nuolių iš Europos ir Amerikos. Jiems padeda 5,384 
vietiniai kunigai. 2.333 broliukai. 18,144 seserys vie- 
nuo’/s. 74.127 katechistai ir 61,756 vietiniai mokvtojai.

ĮKVĖPDAMAS kilnios drąsos
yskupo Cushing’o atsilankymo tikslas yra
i visiems katalikams vieną svarbią pareigą, 
paremti misijonierių pasiaukojimą. Misijonie-

“Suteik, Dangaus ir žemės Viešpatie, kad aš Tave pa
žinčiau; išgydyk mane; bet jeigu ne tokia Tavo valia, 
duok man kantriai iškęsti’’. Su tokiu nusiteikimu jis 
nuvyko pas katalikų misijonierių, atsižadėjo savo sta
bų ir pasidarė katalikas .Būdamas guvaus proto, greit 
išmoko svarbiausias tikėjimo tiesas ir priėmė krikštą. 
Per krikštą gavo Povilo vardą ir nuo to laiko pasidarė 
veiklus katalikas.

KVIETIMAS

* y

-•Trl
Prieš dvidešimt penkerius 

metus, baigiantis Didžiajam 
karui ir auštant Lietuvos lais
vei. 1918 m. spalių mėn. 15 d.. 
buvo įsteigta Nekaltai Pradėto
sios Švenčiausios Panos Mari
jos Seserų Kongregacija.

Šią mūsų Kongrekacijos si
dabrinę sukaktį paminėti nori
me drauge su visais mūsų bi
čiuliais ir rėmėpais š. m. gruo
džio mėn. 8 d.. Nekalto Prasi
dėjimo šventėje. Jubiliejaus at
minimui tą dieną bus pašven
tintas naujas vienuolyno namas 
ir koplyčia, kur bus mūsų Mo- 

jtiniškasis Namas Amerikoje.

Iškilmės prasidės 10 vai. ryto.
Numatome, kad daugelis mū

sų nuoširdžių prietelių ir rėmė
jų gruodžio 8 d. dėl savo tiesio
ginių pareigų atvykti negalės, 
todėl Jubiliejus bus minimas 
ir Nekalto Prasidėjimo oktavos 

į sekmadienį, būtent, gruodžio 
mėn. 12 dieną, pradedant iškil
mingomis šv. mišiomis 10:30 
valandą ryto.

Nuoširdžiai kviečiame ir tiki
nės sulaukti kurią nors dieną 
.'isus mūsų prietelius.

A’. Pr. šrč. P. Marijos Seserys. 
Nekalto Prasidėjimo

Vienuolynas.
R. D. 1. Putnam, Conn. 
1943 m. lapkričio 28 d.

Svarbūs Susirinkimai
Penktadienį, gruodžio 3 

choro kambariuose, 8:00 vai. 
vakare. įvyks Federacijos sky
riaus ir Tėvų - Savųjų draugi
jos svarbus susirinkimas. Pra
šome draugijų atstovų ir narių 
skaitlingai atsilankyti, nes yra 
svarbių pasitarimų, būsiančios 
veiklos dūliai. Ypatingai reikia 
gerai prisiruotši prie “Card 
Party”, kuri bus gruodžio 5 d.. 
3:00 vai. po pietų, lietuvių ka
reivių naudai. Taip pat šiame 
susirinkime bus rinkimas 
m. naujos valdybos.

Gruodžio 12 d., parapijos sve
tainėje Gyvojo Rožančiaus 
draugija puošia linksmą korta- 
vimo vakarą. Visą pelną skiria 
parapijai. Girtinas yra draugi
jos užmanymas ir didelis pasi
šventimas renkant aukas ir 
platinant bilitėlius. Dėl šio pa
rengimo daug darbuojasi ir kle
bonas kun. E. Gradeckas.

Rengimo komisija širdingai 
kviečia visus-as atsilankyti ir 

f : laimėti gražių dovanų.
- j --------------------

20 metų mirties sukaktį _ • , ,Lietuvių Moterų Raudonojo 
Kryžiaus skyrius jau nupirko 
lovą dėl ambulance, kuri yra 

į pilnai įrengta ir neužilgo bus 
įteikta Raudonajam Kryžiui. 
Už gražią darbuotę ir aukas 
priklauso garbė mūsų skyriaus 
vedėjai p-niai Onai Alf. visoms 
narėms ir aukotojams.K. Jegelaitė,!Mirė Petrone Janušaitiene

Lapkričio 16 d., iškilmingai 
palaidota a. a. Petronė Jenušai- 
tienė. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų (taksų komisionierių) 
Joną, dukterį Eleną, marčias 
Anielę ir Frances. anūkus kapi
toną Edmundą, jūreivį Joną, 
kolegijos studentę Florence, 
Antaną, Eleonorą ir žentą An
taną Barkauską. Iškilmingas 
Šv. Mišias atnašavo kun. J. J. 
Valantiejus. Pamaldose dalyva
vo kun. dr. A. Bružas, kun. dr. 
P. Liutkus, prelatas Valdambri- 
ni, kun. E. Gradeckis, kun. B. 
Gauronskas. kun. A. Čebatorius 
ir kun. dr. J. Bogušas bei nepa
prastai daug žmonių. Laike Šv. 
mišių sutartinai giedojo Mote
rų S-gos choro (Mrs. S. Sapra- 

1 nas. Mrs. Dulsky. Mrs. N. Stas
kevičius, Mrs. V. Mažeika) 
kvartetas. Gerb. Jenušaičių ir 
Barkauskų šeimoms reiškiame 
gilios užuojautos žodį.

Malonūs Svečiai
Šiomis dienomis savo 

muosius šeimų narius aplankė 
kapitonas Edmundas Jenušai
tis. leitenantas Norbertas Alek-■

sis. sergeantas Alfonsas Jeru- 
sevičius ir korporalas Vytautas 
Ulinskas. Visi šieji jauni ka
riai. tai buvusieji gabūs 
ninkai. scenos mylėtojai 
kestrų vadai. Sveikiname 
kime mūsų karžygiams 
Šamo tarnyboje geriausių sėk
mių. Taip gi pas savo giminai
čius Ignus Žukauskus ir kitus 
bičiulius aplankė buvusieji šios 
kolonijos veikėjai Juozas ir Ci
ną šaliūnai iš Kingston. Pa.

____________________

Moterų Sąjungos kuopos cho
ras. Po to suvaidino veikaliuką 

. “Dabar Suprantu” šie vaidin
tojai: pp. Luciukė, Uršulė Sar- 
dinskaitė, Onutė ir Adelė Lu- 
šaitės. Veikaliuką “Tylėk, Nes 
Tuojau Suminsiu” suvaidino 
šie: pp. D. Morkiūtė, Alena
Padaigytė, Gladys Nekrošaitė,' 
Ona Sabytė. Tai buvo a. a. Juo
zo Kovo, rašytojo ir vargoni
ninko, 
paminėti.

Klebonas kun. J. Valantiejus 
labai vaizdžiai atpasakojo a. 
Kovo gyvenimą ir darbuotę.

Sekė tautinis šokis “Kalve
lis”. Šoko pp. Marcelė Andriky
tė, Aldona Bukauskaitė, Jonas 
Kalinauskas, Edv. Kušlis, Ade
lė Grėbliūnaitė, 
Joana Lušaitė, Jonas Lušas.

Chorai, vad. kamp. Aleksio, i 
sudainavo keletą dainelių. Pro
gramą užbaigė Lietuvos ir A-1 
merikos himnais. Sekė šokiai.

Šį parengimą suruošti daug 
pasidarbavo pp. Marcelė Andri
kytė. Aldona Bukauskaitė. Pet-įdienį gruod 5 d d po 
ras Jakubauskas, Magdalena tų kampas Broad įr CapitaJ 
Karišauskienė, Marytė Kašė- ave y- nariai prašomi pribūti 
taitė, Povilas Kauneckis, Gla- jadf 
dys Nekrošytė, St. Sapranas, 
Ant. Šambarys, Al. Morkus, J. • 
Vilčiauskas, Jonas Kairys, M. 
Dumšys, p. Matusevičienė. Ka-! 
zys Dapkus, M. Bogušas.

Daug žmonių dalyvavo šiame 
parengime.

Klebonas ir komisija nuošir
džiai dėkoja visiems veikėjams 
ir dalyviams.

Beje, šiame parengime daly
vavo ir Įeit. Norbertas Aleksis, 
komp. A. Aleksio sūnus, ir kiti noti. kad M. Beržanskis 
kareiviai; dalyvavo slavų kata- siai perdirba senus rožančius ir 
likų kunigas. Visi gėrėjosi pro
grama.

—arti-

ELIZABETH, H J.

Praeitą žiemą krautuvininkas 
M. Beržanskis pardavė nemažai 
maldaknygių dideliom raidėm, 
kun. Juškaičio išleistą. Pirku
sieji labai patenkinti. Šiais me
tais vėl jis parsisiųsdino iš 
“Darbininko” ir, kaip girdėti, 
pirkėjų netrūksta. Teko suži- 

vyku-

<

4

daini- 
ir or- 
ir lin- 
Dėdės

Šis-Tas
Mrs. N. Jenušaitis ir Mrs. O.

Padėkos diena buvo labai gra
ži, bet žmonių gatvėse labai 
mažai buvo, nes dauguma dir
bo. Tiesa, dabartiniu laiku dar
bai kiek sumažėjo, bet kaiku- 
riose dirbtuvėse dirba po septy
nias dienas savaitėje, o kitos po 
šešias dienas. Darbo valandos 
nelygios: kaikur dirba po 8 va
landas dienoje, o kitose dirbtu
vėse po 9—10 valandų. Už virš
laikį gauna mokėti laiką ir pu
sę.

Daugumoje dirbtuvių yra į 
CIO unija, bet gaila, kad ne vi
si darbininkai prie unijos pri
klauso. Nepriklausantieji išsi- 
kalbinėja, kad unijoj perdaug 
bolševikų. Tačiau bolševikų ar 
komunistų yra labai mažai. Ge-

naujus padaro taip dailiai lig 
būtų dirbtuvėje dirbdinti. Ne
mažai turi darbo ir visi jam. 
kurie tik turi jo rožančius, yra 
patenkinti. Būtų gerai, kad jis 
nuolat tuo užsiimtų ir savo 
krautuvėje pardavinėtų. Pirkė
jų netruks.

Kai Sūnus Po šliūbo Va
žiavo Namo, Graborius 
Vežėsi Jo Motinos Kūną
Paskutinį sekmadienį prieš 

Adventą buvo Tareilos šliūbas. 
Kaip paprastai, šliūban suva
žiuoja ir tėvai. Šiame atsitiki
me atvažiavo tik motina, dali
nai, nuo kelių metų suparali- 
žuota. Kai sūnus rengėsi mar
guoti per bažnyčią prie alto
riaus. jo motiną užtiko širdies 
ataka ir ten pat, bažnyčioje.I

Barkauskas svetingoje _pasto- sėdynėje mirė. Kun. dr. J. Star-
gėje tapo parašyta apie <00 ka-, ■ .... ........................
riams Šv. Kalėdų pasveikinimų.1 .. . ,.. i šiomis dienomis pas save tęsiame darbe šauniai pasidarba- „ . .. ,. , vėlius is Seminarijos buvo par- vo. Marcelė Andrikis. Adele ,važiavę klierikai Ed. šambarvs Grebliūnas, Kastutė Jegela, A- . _, ° , ir Pranas Karvelis.Iena Padaigis ir Alena Barkaus- ( 
kienė. Chorų prieš Kalėdiniai 
pratimai bei valdybų rinkimai 
įvyks gruodžio 6, 7 ir 10 d., 8 
vai. vakare. A. J.į

kus suteikė paskutinį palaimi
nimą. Kai sūnus po šliūbo va
žiavo su jaunąja namo, grabo
rius vežėsi jo motiną Tarailie
nę į savo įstaigą. Tikrai savo
tiškas ir retas įvykis.

t
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Lapkričio 21 d. įvyko šv. 
Juozapo parapijos Vyčių choro, 
va d. komp. A. J. Aleksio, dvi
dešimt metinis vaidinimas ir 
koncertas parapijos mokyklos 
svetainėje.

Pirmiausia sudainavo keletą l

Pereitą savaitę mirė Elzbieta 
Baranauskienė ir M. Matakis. 
Palaidoti iš Šv. Juozapo lietu- 

par. bažnyčios. Pasimelski- 
už mirusius. Koresp.

vių 
me

NEW HAVEN, CONN

45 Metai Atgal
1898 m. Elizabethe lietuvių 

šeimų buvo 70, bendras skai
čius 421 asmuo. Veikė 5 drau
gijos. Parapijos turtas siekė 
$10.700. Buvo 2 valgomųjų 
daiktų krautuvės ir 4 saliūnai. 
Namus buvo įsigiję 3 lietuviai 
bendroje vertėje $9,700. Tais

Lapkričio 21 d., pas savo tetą 
Izabelę Jokubaitę lankėsi p. Jo
nas Vaitkus su žmona, ponia P. metais gimė ir mūsų garbingas 

dainelių pp. D. Markiūtė. O. So- Paimbrekienė ir p-nia Liutkie- klebonas kun. J. Simonaitis, 
bytė, O. Dulskytė ir Studentų nė iš Bayonne. N. J. Visi pasi- 
choras. Po to prasidėjo vaidini-' dalino įspūdžiais

Suvaidinta “Amerikos' lietuvių gyvenimo bei veikimo.
Vaidino šie: ypatingai linksma buvo išgirs-

iš Bayonnes
mas.
kaimo mokykla”.
pp. P. Kauneckis, Joana Lušai- ti, kad visi Bayonnes lietuviai 

: tė, Marcelė Andrikytė, Rai- katalikai džiaugiasi savo klebo- 
mondas Vaičius. Jonas Lušas, no kun. Kemežio dideliu darbš- 
Adelė Grėbliūnaitė, Konstanci- tumu ir prielankumu.
ja Jegelaitė, Pranas Saldukas. j

Keletą dainelių sudainavo ■ Šiuo tarpu rimtai serga Ieva

Rap.

• • •
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