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Vilnius Lietuvai

Brocktono lietuviai pir
mieji išėjo su reikalavimu 
Vilniaus ir Vilniaus kraš
to. Ar tą reikalavimą so
vietai išpildys, tai jau čia 
kitas klausimas.

Sovietai, pagrobę Vil
niaus kraštą, o ficialiai ne
nori nė prisiminti apie jo 
grąžinimą Lietuvai. Bet 
neoficialiai iš įvairių šalti
nių skleidžia žinias, kad 
Lietuva nenorinti Vilniaus, 
kad Lietuva nereikalau
janti Vilniaus ir tt.

Lietuvos vyriausybė turi 
pilnas rankas svarbių pro
blemų, kurios sudaro rim
tą pavojų Lietuvos nepri
klausomybei. Štai kad ir 
Lietuvos ministro Urbšio 
kelionė į Maskvą nėra be 
svarbaus reikalo. Mes tvir
tai tikime, kad Lietuvos 
vyriausybė išnaudos kiek
vieną progą atgauti pa
vergtas žemes. Bet gerai 
žinome, kad Lietuva dabar 
negali ginklu vaduoti Vil
niaus kraštą, nes tas kraš
tas yra sovietų valdžioje, 
kurie liepos 12, 1920 m. 
Vilnių ir Vilniaus kraštą 
yra pripažinę Lietuvai.

Nuskandino 62 
Laivus

Vakar ties Singapore nu
skandino Norvegų trans
portinį laivą, o Airijos 
vandenyne nuskandino 
Graikijos laivą “Diaman- 
tis”. Taigi iš viso nuo pra
džios Europos karo jau 
nuskandinta 62 laivai, ku
rie skirstomi šiaip: Angli
jos, 32; Vokietijos, 9; Nor
vegijos, 5; Švedijos, 4: 
Suomijos, 3; Graikijos. 2; 
Prancūzijos, 2; Olandijos. 
2; Danijos, 1; Rusijos, 1; 
ir Belgijos, 1.

Hitleris Jau Turįs Paruošęs 
Kalbą
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Brocktono Lietuvių Deklaracija j
Montello, Mass. — Ant

radienį, spalių 3 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Roko pa
rapijos naujoje svetainėje 
įvyko Brocktono lietuvių 
masinis susirinkimas. Sve
tainė buvo pilna žmonių. 
Kleb. kun. J. Švagždys, 
pasakęs įžanginę kalbą, 
pakvietė Prof. Dr. K. Pak
štą, Lietuvos Universiteto 
profesorių, pasakyti kal
bą. Prof. Pakštas kalbėjo 
labai ugningai apie aktua
liuosius mūsų tautos rei
kalus ir dabartinį Europos 
karą.

Pabaigus prof. dr. K. 
Pakštui kalbėti, tuojau ki
lo sumanymas paruošti 
Vilniaus klausimu rezoliu
ciją, ją priimti ir pasiųsti 
sovietų Rusijos ;______
doriui ir kitų valstybių už
sienių departmen tams. 
Susirinkimas išrinko as
menis ir juos įgaliojo pa
sirašyti rezoliuciją ir ją 
pasiųsti kaip buvo numa
tyta. Išrinktieji buvo šie: 
op. Jonas Vaičaitis, Kazys 
Oksas, Jurgis Samsonas, 
Leonardas Kumpa ir Pet
ras Bartkevičius.

Štai rezoliucija, kuri bu
vo paruošta ir vienbalsiai 
priimta:

Brocktono lietuvių įvai
rių pažiūrų visuomenė, su
sirinkusi spalių 3 d., ap
svarstyti Vilniaus klausi
mo ir išklausiusi tuo reika
lu referatą, nusprendė pa
reikšti kas seka:

1. Senąją Lietuvos sosti
nę Vilnių ir jo kraštą apie 
32,000 kvadr. km. su IV2 
mil. gyv. Sovietų Rusija

• v

• v
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Berlynas, Vokietija, spa
lių 5, — Ryt (6 vai. ĖST) 
Vokietijos kancleris Adol
fas Hitleris pasakys kalbą 
reichstage (parliamente) 
Spėja, kad jis savo kalbo
je išdėstys “taikos pla
nus”.

Vokiečiai Pasirengę Smar
kiai Kovai

Berlynas, spalių 5, —Vo
kietijos naciai supranta, 
kad Anglija ir Prancūzija 
nepriims Hitlerio taikos 
sąlygų, ir daro intensy
vius prisirengimus smar
kiai kovai vakarų fronte. 
Vokiečių atstovai vėl va
žiuoja į Maskvą tartis su 
Stalinu.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
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Laivakorčių
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grįžtąs į Maskvą baigti 
derybas su sovietais.

Iš Danijos buvo praneš-

nebūtų joks neitralumo 
laužymas ar neteisėtumo 
aktas, nes tarp dviejų val
stybių siena dar nebuvo 
galutinai nustatyta.

5. Etnografiniu atžvilgiu ----- -------- . . — ----------- r------o
kraštai į šiaurę ir į pietus Spėjama, kad jis atvyko į naudotis geležinkeliu, ku- 
nuo Vilniaus kalba lietu-■ Kauną pasitarti su savo:ris einąs iš Vilniaus per 
viškai ir rugsėjo vidury■ vyriausybe. Lietuvos žinių1 Šiaulius, Mažeikius į Lie- 

----- ’"‘J po ją. Bet kitos žinios sa
ko, kad sovietai nori nau
dotis ne tik geležinkeliais, 

Į bet taip pat ir įsikišti į Lie
tuvos vidjinius reikalus, 
būtent, pakeisti Lietuvos 
vyriausybę, sustiprinti 
Lietuvos vakarinį frontą 
prieš nacius. Visos tos ži
nios eina iš svetimų šalti
nių. Tikrų žinių nėra. Lie
tuva kol kas neduoda žinių 
iš derybų su sovietais.

i 
i

Maskva, Rusija, spalių 5, 
— Lietuvos užsienių rei
kalų ministras Juozas

į Urbšys staiga išvyko or- ta, kad sovietai reikalauja 
' laivių iš Maskvos į Kauną, iš Lietuvos privilegijų

Vilniaus krašto draugijos agentūra Elta rašo, kad; 
prašė tą kraštą prijungti ministras Urbšys tuojau 
prie Lietuvos. Pačio mies
to gyventojų dauguma y- 
ra lietuvių kilmės, priklau
so tam pačiam lietuviškos 
kultūros typui ir ekono
miškai yra stipriai susiri-! 
šę su Lietuva.

6. Visa tai turėdami gal
voje Brocktono Lietuviai, 
daugiausia kilę iš Vilniaus 
krašto, stoja už savo bro- 

ambasa- lius Vilnijoj ir prašo So
vietų Vyriausybę leisti Vil
niaus kraštui susijungti 
su savo tėvyne Nepriklau
soma Lietuva, už tai ne
statant jai jokių sąlygų. 
Toks Sovietų Vyriausybės 
žygis visai atatiktų Lietu
vių Tautos ilgametį troški-

i

1

i

p. Juozas Urbšys,

Rusijos Bolševikai Didžiuo
jasi Grobiais

mą, tautų apsisprendimo Lįetuvos Užsienių Reikalų
principą ir tarptautinį tei- 1 - - - - -
singumą bei taikių santy-i iįeka svarbias diplomati-

Tęsinys 2-rame pusi. 'nes pareigas Maskvoje.

ministras, kuris dabar at-

Rusija Ruošiasi Pulti Suomiją _ _ _  ♦-- - - - - - - - - - - - -
Paryžius, Prancūzija,— 

Spalių 5, 
kad sovietų Rusija jau su
traukė 600 karinių oriai-i 
vių ir 8,000 lakūnų Kron-! 
stadte į pietvakarius nuo 
Leningrado. Rusija tokiu 
pasiruošimu nori išgąs
dinti Suomijos vyriausy-

Pranešama,

Turkija Nepasiduoda
Istanbul, Turkija, spalių 

5 — Turkijos ministras 
Shukru Saracogiu jau ke
lios dienos kaip veda dery
bas su Maskvos komisa- 

: rais. Sovietų diktatorius 
; Stalinas ir pagelbininkai 
reikalauja, kad Turkija vi- 

I siškai atsipalaiduotų nuo 
Anglijos ir Prancūzijos, ir 
kad sudarytų sutartį su 
sovietais, priimdama ben
dros pagalbos projektą, 

j Turkijos ministras pareiš
kė, kad jis vienas neturįs 
teisės nei priimti nei at
mesti. Todėl laukiąs savo

i

Rusija Nusamdo Norvegy į 
Ir Danų Laivus

Stockholm, spalių 5, — 
Sovietų Rusija nusamdė 
Norvegų laivus su kuriais 
iš Rusijos bus vežamos 
prekės į Angliją ir Pran-

pripažino Lietuvai Mask- įę pa<j jį paįp kitos Bal-icūziją- Ji taip pat veda de-
vos sutartimi 1920 m. lie
pos 12 d. labiausia dėlto, 
kad tas kraštas visas yra 
lietuvių kilmės ir per am
žius sudarė pačią širdį se- ginti 
nosios Lietuvos valstybės.

2. Lietuva tą kraštą val
dyti galėjo tik iki 1920 m. 
spalių 9 d., kuomet Lenki
ja sulaužė Suvalkų sutar
tį, pasirašytą spalių 7 d. ir 
paliekančią Vilnių Lietu
vai, smurtu atplėšė tą mie
stą ir prijungė jį prie Len
kijos, kuriai Vilnius nie
kuomet ankščiau nepri
klausė.

3. Prieš tą Lenkijos
smurtą protestavo Tautų 
Sąjunga ir daugelis vals
tybių, o Lietuva per 18 
metų laikė uždariusi savo 
sieną su Lenkija protesto 
ir gedulo ženklan. Už tą 
sienos uždarymą Lenkija 
iškėlė Lietuvai bylą Tarp
tautiniame Hagos Tribu
nole ir tą bylą Lietuva lai
mėjo. ,

4. Sovietų vyriausybė vi
suomet palaikė Lietuvos 
teises į Vilnių, pati skati
no Lietuvos nusistatymą 
jį atgauti, o Tautų Sąjun
ga niekuomet tų teisių ne
paneigė. Tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dar niekuomet 
nebuvo pastoviai nustaty
tų ribų. Buvo tik laikina 
administracijos linija. Jei 
Lietuva, nesusidurda m a 
su Lenkijos kariuomene, 
įeitų į savo žemes —

“Buvo

Maskva, spalių 5, — Ru
sijos bolševikų spauda, 
Pravda ir Izvestia didžiuo
jasi, kad Pabaltės valsty
bės sugrąžintos Rusijai. 
Laikraščiai rašo:
reikalinga užimti Baltijos 
jūros pakraščius, kad su
tvirtinti sovietų unijos ap
saugą vakarų fronte”. To 
liau laikraščiai sako, kad 
tos Pabaltijos valstybės 
leido kitų tautų laivams į- 
plaukti ir sovietų unijai 
grėsė pavojus. Žinoma, ko
munistai užgrobę tas ne
priklausomas valstybes, ir 
jas pavergę sakys, kad tai 
padarė dėl tautų taikos. 
Tačiau visas pasaulis su
pranta, kad Stalinas žiau
riai sunaikina valstybes 
komunizmo išplatinimui. 
Vagystė jam gerai žino
mas amatas.U jos valstybės, geruoju ?'b^s nusamdyti Dany ir 

sutiktų pasiduoti. Bet šved1.Ialvus ta” Pac,a"> 
Suomijos vyriausybė ne- tikslui, 
nusigąsta. Ji pasiryžus;

i savo i 
mybę ginklu.

Sovietų Rusijos komisa
rai nori pasigauti ant savo 
meškerės ne tik Suomiją, J Hitleris 
bet ir Švediją., Lkf2Žr^d/e.nį_x,S??liU dimą apsigyventi su žmo-

mijos, kad ji užleistų ke- ’ nugalėtojas Lenkijos. Bet 
lėtą miestų Suomijos į- dabar tą važiavimą atide- 
lanko je. 1 dąs. !

I

%
vyriausybės atsakymo.

Bendrai visos Balkanų 
valstybės priešinasi sovie
tų užsimojimams. Sovietai 
nori su visomis Balkanų 

i valstybėmis pasirašyti sa
vitarpinės pagalbos sutar
tis, maždaug tokias pat, 

1 kokias yra pasirašę su Es- 
! ti ja ir Latvija.

Turkijos ministras sako, 
kad sovietų vadai yra išsi
tarę, kad jie turi gauti 
Rumunijos uostą Cons- 
tanta, ir taip pat teisę sių
sti savo kariuomenę per 
Balkanų valstybių žemę.

RUSIJA PAVERGIA PABAL- 
TIJOS VALSTYBES

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakarą Fronte Smarkių 
Mūšių Nėrav*

5,Paryžius, spalių 
Prancūzijos kariuomenė 
turi užėmus apie 154 kva
dratines mylias vokiečių 
žemės ir apie 65 mieste
lius ar kaimus. Nei Pran
cūzai nei vokiečiai smar- 
į kių mūšių dar nepradėjo. 
I Visi laukia kSS "išeis iš di- 
I plomatinių pasitarimų. 
Kaikurie mano, kad Angli
jai ir Prancūzijai atmetus 
Hitlerio taikos pasiūly
mus, Vokietijos vadas dar 
pateiksiąs paskutinį pa
siūlymą, jei tas bus atmes
tas. tada vokiečiai visu 
smarkumu pradės pulti 
prancūzus.

MOSCICKI GAVO LEIDIMĄ
• ____ —___ - ___ _____ __ — ■ ----------------- __________________— * —~

nepriklauso- Hitleris Atidedąs Važiavimą APSIGYVENTI ŠVEICARIJOJE
Į Varšuvą I

—
Berlynas, spalių 5, — §

bU-V° lentas Moscicki gavo lei-
.....    1 v. .T, . • dimą apsigyventi su žmo- Kaunas — Spalių 1 d. mi- 
Rusija reikalauja iš Šuo-, važiuoti į Varšuvą, kaip na Šveicarijoje. Moscicki rė Juozas Tūbelis, pasta- nrvei lrn/1 -»i Iro,1 nnrrolnf moc I nnlznnc ... • m t •pirmiau buvo Fnbourgo ruoju metu buvęs Lietu- 

universiteto profesorius ir vos Banko valdytoju. Ve- 
1908 metais patapo Švei- lionis buvo ministru ke- 
carijos pilietis. Tos šalies liuose kabinetuose, o nuo 
pilietybės jis niekada ne- 1929 iki 1938 metų minis- 
atsižadėjo. Ir dabar, ka- tru pirmininku. Politinia- 
dangi jis yra Šveicarijos me veikime velionis buvo 
pilietis jam tos šalies vy
riausybė leidžia ten apsi
gyventi.

DARBININKŲ UNIJOS REI
KALAUJA NEUTRALUMO

nistus suriko, kad Rusija 
yra lygiai kalta, kaip ir 
Vokietija.

New York, spalių 5, — 
Drabužių išdirbystės dar
bininkų unija, savo meti
niame suvažiavime pareiš
kė, kad darbininkai reika
lauja iš valdžios griežto 
neutralumo ir tikisi, jog 
vyriausybė neįvels šios ša
lies į Europos karą. Pana
šios rezoliucijos Amerikos 
Darbo Federacijos skyriai į vietų Rusija sykiu su Vo- • v v— • « - - * 4 ei mi cioc

Rusai Ir Vokiečiai Prieš 
Angliją

Paryžius, spalių 5, — 
Amsterdamo laikraštis 
Telegraf praneša, kad so-j

išnešė ir kituose miestuo
se. CIO darbininkų unija, 
Detroite, taip pat pareiš
kė, kad Amerika neprivalo 
būti įvelta į joki karą, kaip 
tik apgynimui šios šalies. 
Komunistai tame unijos 
susirinkime norėjo pra
vesti rezoliuciją apkalti
nant Hitlerį už Lenkijos 
sunaikinimą, bet visi dar- 

tai bininkai, išskyrus komu-

kietija yra pasirengusios 
nugalėti Angliją. Jos pra
dės bombarduoti 
tvirtoves ir laivyną.

anglų

Kaunas — Trys inžinie
riai susitarė steigti antrą 
cemento fabriką Lietuvo
je. Fabrikui vieta Darinkta 
prie Akmenės. Pirmasis 
fabrikas steigiamas Skirs
nemunėje, netoli Jurbar
ko.

Berne, Šveicarija, spalių 
— Buvęs Lenkijos prezi-

Ordinas Šv. Tėvo Atstovui 
Lietuvoje

Mirė Juozas Tūbelis

Kaunas — Spalių 1 d. mi-

Maskva, spalių 5, — So
vietų Rusija jau galima 
sakyti pavergė Estiją. Šią 
savaitę į Maskvą buvo pa
šaukti Latvijos ir Lietu
vos užsienių reikalų minis
trai, ir sakoma, kad Suo
mijos ministras taip pat 
gavęs įsakymą atvykti. 
Kokius reikalavimus Sta
linas pastatė tų kraštų at
stovams, dar tikrai nėra 
žinoma. Tik tiek žinoma, 
kad iš Latvijos reikalauja 
Liepojaus ir Ventpilio uo
stų. Kadangi Lietuva ne
turi uostų, tai spėjama, 
kad Stalinas reikalauja 
geležinkelio per Lietuvą į 
Liepojų. Kadangi Stalinas 
užgrobęs Vilniaus kraštą 
sutiko Suvalkus priskirti 
prie Rytų Prūsijos, tai 
manoma, kad jis pačios 
Lietuvos neužims. Tačiau 
jokių aiškių žinių apie tai 
dar nėra. Iš mažų reikala
vimų gali pasidaryti dide
li. Pavyzdžiui, kada pri
vertė Estiją priimti jų rei
kalavimus bolševikai sta
tė vienokius, o paskui pa
reikalavo daug daugiau, 

1 kaip Estai buvo sutikę 
duoti. Meška nepasotina- 

* ma.

v •

Kaunas — Respublikos 
Prezidentas paskelbė ne

vienas iš veikliausių Lietu- paprastuoju metu tautos 
vos tautininkų šulų ir va- ūkįuį tvarkyti įstatymą, 

kuriuo finansų ministras 
įgaliojamas leisti įsaky- 

Kaunas — Šiemet išvež- mus šiais reikalais: 1. pre- 
ta į užsienius jau daugiau kių ir medžiagų įvežimo, 
kaip 81 mil. kiaušinių. Ly- į išvežimo bei jų paskirsty- 
ginant su praėjusiais me- mo, 2. gamybos ir tausoji- 
tais, šiemet jau išvežta 7 
mil. kiaušinių daugiau 
kaip pernai. Per savaite 
dar išvežama po 2 mil. 
kiaušinių.

i

dovų.

K aunas — Apaštališkojo 
sosto nuncijų arkiv. A. A- 
ratą, kurs keletą metų bu
vo šv. Tėvo atstovu Lietu
voje, Respublikos Prezi
dentas apdovanojo D. L. 
K. Gedimino pirmojo laip
snio ordinu.

mo ir 3. gaminių paskirs
tymo, pardavimo sąlygų 
bei kainų normavimo. Nu
sižengę įsakymams bus 
griežtai baudžiami.

Darbininkų Radio Programa
I-

Kaunas — Kauno ir pro
vincijos knygynuose iš
pirkti visi Europos žemė- rapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Rapolui 
lapiai ir knygynai gavo te- Juškai. Kalbą pasakys prof. dr. K. Pakštas.
legrafu užsakyti didelius
žemėlapių kiekius Vokie- locycles ir klausytis dainų, muzikos ir kalbų iš VVCOP 
tijoje ir kituose kraštuose.1 stoties, Boston, Mass.

Šeštadienį, spalių 7 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa, kurią išpildys Šv. Petro pa-

Prašome pasukti savo radio rodykles ant 1120 ki-
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Brocktono LietuviųDeklaracija ĮVAIRIOS Žinios
(Pradžia 1 pusi.)

kių stabilizaciją Nemuno rights of Lithuania. j
baseine. Toksai teisingu- c---------- ----------
mo aktas iš Sovietų Vy-1 Poland there had

tions had never denied

Between Lithuania and j 
never

Hitlerio-Stalino Taikos Sąlygos
riausybės šono būtų lietu- i been a finai determination j Berlynas, spalių 5, 
vių tautos nuoširdžiai j-' the boundaries. There tikrų šaltinių suži

, -Iš 
_______ šaltinių sužinota, 

____ sudarytų pa-jhad been only a tempora- kad Hitleris nori užbaigti 
rindą abiejų valstybių jy Jin® of administration. karą savo paties sąlygo- 

““il - -- mis. jįs sudaręs tokias tai-

vertintas.
gi___ T ---- v_ ------j —_
pastoviam draugiškumui If Lithuania, without co-
ir būtų konkretus įrody- m contact vvith the kos sąlygas:
mas visam pasauliui, kad Polish army, should occu- Iš tos dalies, kurią da- 
Sovietai tikrai gerbia ma- PJ’ her territory, Jhen bar turi užgrobę vokiečiai, 
žųjų tautų apsisprendimo 
teisę.

šitą rezoliuciją susirinki
mas įgalioja pasirašyti: — 
Joną Vaičaitį, Leonardą 
Kumpą. Jurgį Samsoną, t 
Petrą Bartkevičių ir Kazį 
Oksą;

jos originalą pasiųsti So
vietų Ambasadai Vašing
tone ir kopijas U. S. Vals
tybės Departmentui, di
džiųjų valstybių ambasa
doms ir Lietuvos Pasiun
tinybei Vašingtone.

kiečiai jaučia, kad maža 
tėra viltis dabar sudaryti 
taiką. Anglija ir Prancūzi
ja žino, kad dabartinis jų 

• nusileidimas Vokietijai 
■ būtų pralaimėjimas.

v •

cmmkmss. ’ Sovietai stat0 t|aujus
BALIUS Į *

Spalių 11, Columbus dienos 
išvakarėse, Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos naudai. 
Eikš Bali Room erdvioje, gra
žioje. visų mėgiamoje salėje į-į

II
II
i_ , _ _ ___ __ t ' — — v

vyks šaunus balius. Per dauge- vyriausybė užtvirtino Ru-

vimus
------------ 6>-

Helsingfors, Suomija, — 
Spalių 5 — Vakar Estijos

• •

that would be neither a sudaryti Lenkijos valsty- 
breach of neutrality nor frę įp skirti Varšuvą sosti- 
an illegal act because the ne. Rusija ir Vokietija to- 
boundary line had never kią valstybę garantuotų. į 
been finally determined 2. __________ ‘ '
between these two statės, Houimac cnriai-onf tom ti_

5. From the ethnographic krą tarptautinę kontrolę, 
point of view, one mušt kuri prižiūrėtų, kad visos 
concede that the Lithua-/tautos laikytųsi nustaty- 
nian language is spoken. mų.
in thue ^strietsnorth a.ud 3. Išdalinti žaliąją me- 
south of Vilna. Dunng the džiagą pagal Tautų ^un.

° • 3ePten,I>ef> goS pirmiau patiektą pla-
1939, the various organi- n 
zations of the Vilna dis- ' ~ 
triet had requested that 5 Garantuoti dabarti- 
distriet be joined to Lith- nius ®ur?P°g *rube’ 
uania. The majority of the bendra sutartum vi- 
inhabitants of the city of kurlos norl * Paslra’ 
Vilna are of Lithuanian 
origin, belonging to the 

į very šame tvpe of Lithua
nian culture and having 
firm economic bonds withj 
Lithuania.

6. In view of all the fore- 
going, the Brockton Lith- 
uanians, who have emi- 
grated mostly from the

(Vilna district, in behalf of; i 
! their brothers in Vilna, re- Į 
: quest Soviet Russia to 
permit the Vilna district 

i to join with their father- 
land, Independent Lithua
nia, without any condi- 
tions. Such a step by So- 

! viet Russia would be in ac- 
cord with the long felt 
desire of the Lithuanian 
Nation, with the principle 
of national self determina- 

Į tion with international 
jusitice and with the

The Brockton Lithua- 
nians of various views as- 
sembled at a meeting to 
discuss the status of Vii-į 
na. after listening to a de
sertą tion on that subject, ’ 
decided to make the f oi-j 
lowing declaration:

1. In accordance with a 
treatv signed in Moscow, 
July 12. 1920. USSR had 
acknowledged that Vilna, 
the ancient capital of Lith
uania. along with the Vil
na district of about 32.000 
Km and having 1.500,000 
inhabitants. belongs to 
Lithuania. particularly be- 
cauce that entire locality 
is of Lithuanian origin and 
for ages it had made up 
the very heart of the an
cient Lithuanian statė.

2. That locality was 
within the jurisdiction of 
the Lithuanian govern- 
ment only until October 9. 
1920 when Poland, break- 
ing he treaty with Lith- peaceful means of stabili- 
uania signed October 7, zation in the Niemen ba- 
1920. under which treaty sin.
Vilna belonged to Lithua- Such a step of justice ta
nia. invaded Lithuania and ken by Soviet Russia 
by force of arms Poland would be greatly apprecia- 
took Vilna and annexed it ted by the Lithuanian na- 
to Poland to whom Vilna 
had never belonged before.

3. The League of Nations 
and many other

t

Mokesniai Darbininkų 
Karui

Cincinnati, spalių 5 —
2. Visų tautų nusigin- šiame mieste vyksta Ame- 

klavimas, sudarant tam ti- rikos Darbo Federacijos 
i seimas. Šis seimas nutarė

ir šiais metais rinkti iš na
rių mokesnius po vieną 
centą į mėnesį vedimui 
kovos su CIO. Kaip gaila, 
kad darbininkų vadai ne
mato kiek daug žalos dar
bininkams daro vedamoji 
kova. Darbininkų vadai, 
Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO, turėtų susi
taikinti ir pradėti kovą už 
darbininkų reikalus, nes 
darbininkai baisiai išnau
dojami ir skriaudžiami.5. Patikrinti kolonijų 

klausimą tuo tikslu, kad 
vėliau jos bus išdalintos.

Hitleris nebenori ilgiau 
kariauti. Užkariavęs Len-į 
kiją, didelę jos dalį buvo 
priverstas atiduoti Rusi
jai. Toliau, Rusija jau už
valdo Baltijos jūrą. Hitle
ris turi būti pasitenkinęs 
ką gavo, būtent Dancigą, 
Gdynią ir koridorių. Jei jo 
taikos sąlygos būtų priim- 
.tos, tai jis būtų laimėto
jas, i 
pasilikti nenubaustas. Jis CIO būtų galutinai suda- 
dabar žiūri kaip išsisukti ryta vienybė. Amerikos 
iš tų nelaimių, kurios gali Darbo Federacijos valdy

ba pareiškė, kad pasitari
mai su CIO vienybės suda
rymui bus pasiūlyti. Taip 
pat Amerikos Darbo Fede
racijos kongrese buvo iš
keltas klausimas reikalau
ti, kad federalė šalies val
džia “tuojau likviduotų“ 

i nacių ir komunistų parti- i 
j ją Amerikoje.

Rooseveltas Ragina Darbi-
Prie Vienybės

Cincinnati, Ohio, spalių 
5, — Jungtinių Amerikos 
valstybių prezidentas Roo 
seveltas pasiuntė laišką 
Amerikos Darbo Federa
cijos kongresui, raginda
mas dėti pastangas, kad 
tarp darbininkų unijų, tai 

sunaikinęs Lenkiją, yra, Darbo Federacijos ir

lį metų tas parapijos balius į-, sijos - Estijos bendros pa
vykdavo spalių 12, Kolumbus galbos sutartį, kuri leidžia 

1 dienoje. Pareiškus pageidavi- Į sovietams pastatyti 25,000 
mą. kad būtų prieš Kolumbus kariuomenę strateginiuose 

: dieną tą 
: balius ir
bus dieną

i vai. iki 12:30 vai. nakties.
Orkestras yra pasamdytas 

vienas iš geriausių. Susidės iš 
aštuonių patyrusių, savo ama
tą gerai žinančių kavalierių. Jo 
grojimu visi bus pilnai paten
kinti. Seni ir jauni turės tokį 
good time, kokio dar neturėjo. 
Už gražiausi šokį, porelė gaus 
puikią sidabro taurę, kurią D. 
ir F. Zaletskai. graboriai, paau
kojo.

Cambridge Bottiing Co. apsi
ėmė visus ištroškusius atgai
vinti troškulį skaniais, sveikais 
sustiprinančiais gėrimais.

Gaspadinės jau seniai galvoja 
kaip geriausiai visus baliuje 
svetelius skaniausiais valgiais 

i pavaišinti. Visi atėjusieji į ba
lių tikrai bus pilnai patenkinti, i 
Todėl visi iš visur nuoširdžiaiI

Į kviečiami į Cambridge parapi
jos metinį balių. Eikš svetainę, i 

1 8 Magazine St., Centrai Sąuare. į 
I Cambridge. Mass. Kvieslys. I

vakarą, todėl šiemet i 
įvyks prieš Kolum- 
— spalių 11, nuo 8

Estijos punktuose. Abiejų 
šalių vyriausybių atstovai 
pasikeitė dokumentais.

Bet sovietų Rusijos ko
misarai jau nebepasitenki- 
na ką yra gavę iš Estijos. 
Jos vyriausybei stato nau

dus reikalavimus. Reika
lauja, kad Estija užleistų 
sovietams dar vieną stra-; 

į teginį punktą prie Baltijos 
jūros. Estija pasipriešino, 
nes nėra numatyta sutar-: 

ityje. Sovietų militarė ko- 
! misija tuojau pasiuntė 
Maskvai telegramą, pra
šydama instrukcijų.

Iš to matome, kad Stali
nas eina Hitlerio pėdomis. 
Tai du nepasotinami dik
tatoriai.

I

I Visoje Rusijoje Mobilizacija

Palaidotas Juozas 
Tūbelis

Kaunas, Spalių 3 d. pa- 
i laidotas Juozas Tūbelis. 
Laidotuvėse dalyvavo Val- 

i stybės Prezidentas, Vy
riausybės nariai, studen
tai, moksleiviai ir keli 
tūkstančiai Kauno ir pro
vincijos visuomenės.

Hitleris Varšuvoje

Kiek ankščiau buvo ži
nių, kad Hitleris nevyks į 
Lenkijos sostinę Varšuvą, 
nepasakęs kalbos parlia- 
mente. Bet jis matyt apsi
galvojo, kad dabar geriau 
palankyti. Vėliau gali su
sidaryti įvairių kliūčių.

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

A. A. Kardinolo Mundelein

Vengrija Užbaigė Nesusi
pratimus Su Sovietais

Ji

tion: it would lay the 
foundation for lasting 
friendliness between these 

■ nations two statės; and it would 
had protested against that! be concrete proof to the 
Polish invasion of Lithua- whole world that USSR 
nia. For eighteen yearsjreally respects the rights 
Lithuania had closed her*of self determination of 
borders with Poland as a 
sign of protest and mour- 
ning. In conseųuence of 
Lithuania’s closing 
borders with Poland.

her
Po-

jį ištikti.
Anglijos minist ras 

Chamberlainas pareiškė, 
kad su Vokietijos vyriau
sybe, kuriai vadovauja 
Hitleris, negalima tartis 
sudarymui taikos. Jis sa
ko, kad Anglija ir Prancū
zija yra nusistatę kovoti 
iki galo, jei ir Rusija visa
savo galybe prisidėtų prie. 
Vokietijos. Toki pat nuo
monė buvo pareikšta ir 
Prancūzijoje. Tačiau Ang
lijos buvęs ministras 
Lloyd George, griežtas na
cizmo priešas, patarė mi
nistrui Chamberlainui ap
svarstyti Hitlerio taikos 
pasiūlymus. Ir patys vo-

Budapeštas, spalių 5 — 
Vengrijos vyriausybė, ku
ri prasidėjus Europos ka
rui dairėsi į visas puses ir 
Tylėjo, šiandien užbaigė 
visus nesusipratimus su 
sovietais ir atnaujino di
plomatinius ryšius su so
vietų Rusija.

Vengrijos vyriausybė 
paskyrė savo ministru 
Maskvai Jozef Cristoffy, 
buvusį ministrą Varšuvai.

Vengrijos santykiai su 
sovietais buvo nutraukti 
pereitą vasario mėn. 24 d., 
kada Vengrija pasirašė 
anti - kominterno sutartį.

i I
Londonas, spalių 5, — Iš 

Maskvos per radio buvo 
pranešta, kad visoje Rusi
joje eina mobilizacija, at
sarginiai pašaukiami į ar
miją. Pirmiau mobilizaci
ja buvo daroma tik vakarų 
Rusijos dalyje, bet dabar 
visur. Sakoma, kad Hitle
rio - Stalino pasiūlytos tai
kos sąlygos Anglijai ir 
Prancūzijai yra mobiliza- 

I ei jos tikslas. Tačiau An- 
į glijos Chamberlainas pa- 
; reiškė, kad Hitlerio ir Sta- 
jlino grasinimai neprivers 
nei Anglijos nei Prancūzi
jos su jais daryti taikos 

, pasitarimus.

Chicago, III. — Penkta
dienį, spalių 6 d. įvyks a. 
a. Kardinolo Mundelein 
laidotuvės. Gedulo pamal
dos įvyks Švč. Vardo Ka
tedroje. Pamokslą sakyti

i pakviestas vyskupas Sta- 
nislaus V. Bona iš Grand 
Island, Neb.

Po pamaldų Kardinolo 
kūnas bus nuvežtas į St. 
Mary of the Lake semina
rijos koplyčią, kur už di
džiojo altoriaus bus palai
dotas.

Iš visos Amerikos suva
žiavo Kardinolai, Vysku
pai ir Kunigai į a. a. Kar
dinolo Mundelein laidotu
ves.

Vyskupas Sheil Adminis
tratoriumUrbšys Išvyko Į MaskvąKaunas — Nors šiemet 

vasarojimo sezonas buvo 
! labai gražus ir Palanga tu
rėjo vasarotojų rekordinį 
skaičių (registruotų sve
čių buvo viršum 9,000), 
tačiau neramūs laikai Eu
ropoje ir mūsų vasaroto
jus paskubino ankščiau 
grįžti į savo pareigų vo—

zoliuciją. buvo rimtos dis- tas. Palangoje paskutinė-j

kusijos Vilniaus ir 
niaus krašto reikalu, 
buvo užinteresuoti 
niaus vadavimu.

Vil-
Visi
Vil-

mis rugpiūčio dienomis 
pajūris ištuštėjo ir daugu
ma vilų pradėjo užsidary
ti.

i

Kaunas — Iš Italijos at-! 
vyko į Kauną amerikietė 
lietuvaitė dainininkė Kas
tancija Menkeliūnaitė, ku
ri dar prieš did. karą buvo 
maža būdama išvykusi į į 
Ameriką, ten 8 metus mo
kėsi dainuoti ir dar 4 me
tus mokėsi Italijoje, kur 
yra jau pasirodžiusi ir o- 
peroje. Lietuvoje žada pa-j 
būti porą savaičių.

Kaunas, Spalių 3 d. Lie
tuvos Ministrui Maskvoje 
dr. L. Natkevičiui lankan
tis pas Sovietų Rusijos 
Užsienio Komisarą Molo
tovą, pastarasis išreiškė 
pageidavimą plačiau ap
tarti naujus kaimynistės 
santykius drauge su Lie
tuvos Užsienių Reikalų 
Ministru. Tuo reikalu Mi
nistras J. Urbšys ir išvyko 
į Maskvą.

Chicago, III.—Mirus a. a. 
Kardinolui Mund e 1 e i n, 
Chicagos arkivyskupijos 
patarėjai paskyrė vysku
pą B. J. Sheil arkivyskupi
jos administratorium.

Uždarė Komunistų Laikraštį 
Kanadoje

the smaller nations.
The meeting authorized 

and empowered John Vai
čaitis. George Samson, Pe- 
ter Bartkevicz. Leonard

land had brought suit a- Kumpa and Kazys Oksas 
gainst Lithuania in the to sign this declaration; 
International Court of to send the original to the 
Justice at The Hague Ambassador of Soviet 
where Lithuania prevai- Russia in Washington; and 
iea against Poland. i copies of it to the Statė

4. USSR has always ack- J Department of the U. S. 
nowledged the rights ofįA., the embassies of the 
Lithuania in Vilna. She! great powers and the Lith- 
had encouraged Lithua-į uanian Legation in Wa- 
nia’s determination to geLshington, D. C.
it back. The League of Na- Į Prieš priimsiant šią re-

i
I

z:
Ottavva, Canada, spalių 
— Teisingumo ministras

Masinis Susirinkimas
5

i Lapointe, einąs valstybės 
sekretoriaus pareigas, įsa
kė uždaryti prancūzų kal
boje leidžiamą komunistų 
laikraštį “Clarte”.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mteą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję J bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

LIETUVOS PAVERGTŲ ŽEMIŲ VADAVIMUI

Įvyks Spalių - October 8 d., 2 vai. po piety, 1939
B

Municipal Bldg. Saleje, Broadway, So. Boston, Mass.

GEN. KONSULATO 
PRAŠYMAS

J

Kalbės Profesorius Dr. K. Pakštas
Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Market
F. Baltružiūnas ir p. Klinga, Sav. 
783 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I

i

I
I

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
'lai verti skaitytojų paramos.
i V įsi skelbki tėa “Darbluiuke”.

Taipgi KALBĖS - Kun. K. Urbonavičius, Kun. P. A. Virmauskis. Adv. A, Jankauskas. 

DAINUOS - šv. Petro Parapijos Gabus Choras, vadovaujant Muzikui Rapolui Juškai 

KVIEČIA -Visus Bostono lietuvius atsilankyti i ši taip svarbų visuomeninį susirinkimą 

bei parengimą. FEDERACIJOS 3 SKYRIUS.
> 4

New York, — Laike Lie
tuvos Dienos iškilmių tiek 
Court of Piece, tiek kitose 

į Parodos vietose (ties Lie
tuvos Paviljono, Lagoon 
of Nations) daug fotogra
fų mėgėjų fotografavo. 
Pilnam vaizdui sudaryti 
Gen. Konsulatas prašo vi
sus fotografus neatsisaky
ti išsiųsti po vieną kopiją 
nuotraukų adresu:

Consulate General 
of Lithuania

16 West 75 Street 
New York City.
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Popiežius Uolus Taikos

Ginklams bežvangant ir tautoms bekerštaujant, 
Šv. Tėvas Pius XII nesiliauja klabinęs į valdovų širdis, 
kad mestų kariavę ir kaip nors susitaikytų. “Taikoj 
viskas ugdoma, per karą viskas sunaikinama” — tą 
šūkį dar prieš karą Popiežius yra paskelbęs pasauliui. 
Iš tiesų, reikia neturėti nei širdies, nei logikos, kad ne
matyti ryškaus tų žodžių teisingumo. Bet kai kurie 
valstybių vadai į tai užsimerkia ir, vadovaudamiesi 
vien savanaudiškais sumetimais, kardu ir ugnimi ardo 
civilizacijos laimėjimus. Karas tebesitęsia ir žada dar 
plačiau užsiliepsnoti, bet Taikos Skelbėjas ryžtingai 
darbuojasi ir nenustoja vilties.

Kovo 2 d., vos į 24 valandas po išrinkimo į Popie
žius, Pius XII pasisakė, kad pirmučiausias jo pagei
davimas yra pasaulio taika. Jis tuojau pradėjo visus 
kviesti į “taiką, plaukiančią iš ramios sąžinės, priete- 
lystėje su Dievu”. Balandžio mėnesy šv. Tėvas paskel
bė taikos vajų, įsakydamas per ištisą gegužės mėnesį 
melstis už taiką. Ta proga jis taip pareiškė pasaulio 
Vyskupams: “Gerai žinokite, kad Mes trokštame ir 
Dievo prašome, kad žmonių mintys galutinai pakryp
tų į teisingumą ir meilę, kad taip karštai Mūsų pagei
daujama taika, toji didžiausia Dievo dovana, pastoviai 
užviešpatautų visoj žmonijoj”.

Gegužės mėnesy šv. Tėvas atsikreipė į didžiųjų 
valstybių valdovus, kviesdamas juos į Vatikaną taikos 
būdu išspręsti Dancigo klausimą. Visi palankiai tą pa
kvietimą priėmė, išskyrus lenkus, kurie tuomet neno
rėjo paklausyti Ganytojo balso, nes Dancigo klausi
mu jie nėkiek nenorėjo nusileisti. Dabar lenkų delega
cija su ašaromis prašė šv. Tėvo užtarymo... Pijus XII 
pats apsiverkė, matydamas lenkų nelaimę, ir liūdnai 
pareiškė, kad. deja, jo pastangos taikai įvykdinti nu
ėjo niekais... Ramino lenkus, kad nenustotų vilties su
silaukti atstatytos Lenkijos, bet nė žodžio neprasitarė 
ta kryptimi, kad jei lenkų vyriausybė būtų paklausiusi 
Popiežiaus balso, tai jų šalį nebūtų ištikusi tokia baisi 
tragedija. Dabar taikos įvykdymo galimybė kur kas 
mažesnė, negu prieš lenkų-vokiečių karą. Tačiau Po
piežius nenuilstamai darbuojasi ir nepraleidžia nevie
nos progos taikos reikalui pastūmėti. K.

• v

SPALIŲ DEVINTOSIOS MINĖJIMO 
REIKALU

Filo de patrujo.

Baigias ir rugpiūtis. Gra- 1 
į žu ir šilta, kartais net kar- j 
• šta. i

Vasaros pabaiga, bet, ro
dos, dar taip anksti. Sau- < 

įlė jau kelinta vasara tie
siog sveikina. Atsimenu 
prieš dešimtį ir daugiau 
metų — vasaroją valyda
vo spalių mėnesį. Pats ma
čiau dar nepiauto vasaro
jo net per Visų Šventę, o 
bulves tikrai daugelis tuo 
metu kasdavo.

Bet dėl šilumos šiandien' 
niekas nebesiskundžia tik 
skundžiamasi dėl drėg
mės. Pereitą vasarą kai 
kur Lietuvoje visai išdžio
vino; šią vasarą nors lie
pos mėn. gale gerai palyjo, 

į ir dėl to bulvės, daržovės, 
pievos atolas — išbujojo. 
Bet rugpiūtis vėl karštas, 
sausas; javai bus dėl to 
kluone, bet daržovės nebe- 

į atlaiko saulės kaitros — 
be laiko vysta ir džiūsta.

Bet šių metų vasaros pa
baiga mūsų kaimiečiams 
nepalyginamai linksmes
nė: — Javai (išskyrus do
bilus) daug gražesni. Be 
to miškuose buvo didelis 
visokių uogų derlius, ir 
kam arčiau miškai — mo
terys prisirinko įvairių uo
gų ir uogienių prisivirė. 
Dar daugiau: — vaisiniai 
sodnai šiemet duoda jau 
vaisių, kurių bus daugiau, 
kaip pernai. O sodnais ūki
ninkai gyvai pradeda rū
pintis. Visa bėda, kad dar 
pas mus Lietuvoje silpnai 
gerbiama svetimo nuosa
vybė. O dėl sodo vaisių, tai 
tartum vyrauja įsitikini
mas (žinoma, daugiausia 
kaimo išdykėlių, pusber
nių tarpe) —kad sodno 

j vaisiai, tartum “priklauso 
visiems”! Ir daugelis ūki- 

j ninku, kurie turi vaisinius 
sodnus — jau nuo Žolinės, 
dažnai nemiega, riša šunis 

. sodnuose, samdo sargus ir 
tt. Bet argi to reikėtų? 
Nejaugi bausmės, griež- 

i tesnės ir jaunuomenės au
klėjimas čia galų gale ne-

Į

Nuo pat Vilniaus krašto kiniuose turėsime stipriai 
užgrobimo dienos, būtent, ir drąsiai pareikšti, kad ir 
nuo 1920 m. spalių mėn. 9 iš naujojo okupanto rei- 
d., Amerikos Lietuvių R. kalausime grąžinti Vilnių 
K. Federacijos apskritys Lietuvai ir dėsime visas 
ir skyriai kasmet rengda- savo jėgas, kad tas sieki- 
vo paminėjimą ir rinkdavo mas būtų realizuotas kuo- 
aukas lenkų pavergto Vii- greičiausia.
niaus krašto vadavimui. Į Šiemet Vilniaus užgrobi-

Ar rengti Vilniaus kraš- mo dieną minėsime ypa- 
to užgrobimo dienos pami- tingose sąlygose, kuomet 
nėjimą šiemet? — dauge- Europoje siaučia karas ir 
lis klausia. ’grąso dideliu pavojum vi-

Toks klausimas stato- , soms mažosioms tautoms, 
mas dėl to, kad Vilnius jau Yra daug pavojų ir Lietu- 
nebe originalių užgrobikų vos nepriklausomybei. Dėl 
rankose. Jis jau kito mūsų to, be užgrobtų kraštų 
tautos priešininko ruso reikalų, visu rimtumu iš- 
bolševiko naguose. Lenki- kelkime ir Lietuvos apsi- 
ja dėl savo gruobuoniškos gynimo reikalus, kurie 
politikos nubausta, ji. kai-. šiuo momentu yra patys 
po valstybė, nebeegzistuo-(aktualiausieji. Nekalbėki- 
ja.

Mūsų, lietuvių nusistaty
mas Vilniaus atžvilgiu ne
sikeičia. Nežiūrint į kieno 
rankas jis nepatektų, mū
sų tauta tol nenurims, kol 
jis nebus prijungtas prie 
Lietuvos.

Tad ir Spalių Devintoji 
turės būti tol minima, kol 
tauta galutinai savo tikslo 
neatsieks.

Šios dienos minėjimas 
šiemet turi ypatingos reik
šmės. Masiniuose susirin-

beturėtų jokių vaisių? — 
nusiskundžia ne vienas, 
sodnelio savininkas.

Vis dėlto sodnų vaisiai 
didelis džiaugsmas kaimie
čių vaikams. Jie tik suka
si nuolat apie kriaušes, o- 
belis. Kriaušės sultingos, 
didelės, saldžios. Obuoliai, 
ypač — olyviniai balti net į 
peršviečia! Vaikai nebeno
ri sriubos, pieno, — bet 
net pyrago su sviestu antį 
obuolio nemainytų! Jie per 
šį vaisių sezoną nori prisi
sotinti vitaminais visiems 
metams...

Kas rytas, Lietuvos kai
me teliūskuoja, prisikro
vęs ratus pilnus bidonus 
(pienui indai) — į grieti
nės nugriebimo punktus. 
Pieno ten veža ir veža 
kiaurus metus. Praslinko 
mėnuo — ūkininkas ben
drovės t. y. ūkininkų pieno 
kooperatyvų iždininkas 
atveža pinigų ir išmoka už 
per visą mėnesį, pristatytą 
pieną. Ūkininkui smagu 
gauti kelios dešimtys litu
kų į mėnesį. Bet?... Čia ne
toli punkto vynynė. (Vai
sių vyno parduotuvė). Ga
vę šieš tiek litų negi iškę
si?...

Jau paskutinėmis rug- 
piūčio dienomis mieste bu
vo jaučiama įtempta nuo
taika. Žmonės nekantriai 
laukė išeinant laikraščių 
ir godžiai skaitė neramias 
žinias. Žmonės ginčijosi: 
vieni sakė, kad karo ne
bus, viskas baigsis mobili
zacijomis ir grasinimais, 

■ nes niekas nedrįs pradėti 
karą, kada visi taip pasi
ruošę..., kiti tvirtino, kad 
taip smarkiai ušsuktos 
karo mašinos nebebus ga
lima sustabdyti, ir karas 
jau neišvengiamas. O kai 
rugsėjo 1 d. rytą pasirodė 
ekstra telegrama, skel
bianti, kad Hitleris davė į- 
sakymą vokiečių kariuo
menei veikti, gatvėse visi 
puolė telegramų pardavė
jus, skubiai skaitė lemtin
gą žinią, o visų veiduose 
ryškėjo neramių ir baugių 

( minčių šešėliai: neejaugi 
. tikrai karas?!

Pakaunės miškai buvo be
veik tušti. Gatvėse taip 
pat buvo maža vaikščio
jančių. Visi sėdėjo namuo
se arba pas kaimynus prie 
radijo aparatų ir klausėsi 
paskutinių naujienų, ku
rių buvo labai gausu. Dau
gelis dar tikėjosi, kad ka
ras bus sustabdytas, kad 
jis neišsiplės: gal vokie
čiai pasitenkins Dancigu, 
o lenkai nusileis... Tačiau 
12 vai. radijas pranešė, 
kad Anglija, vokiečiams 
neišpildžius jos reikalavi
mų, jau laiko save karo 
stovyje su Vokietija. 17 
vai. ir Prancūzija paskel
bė karą. Žuvo paskutinės 
viltys išlaikyti taiką Eu
ropoje, ir visų kauniečių 
veidus apgaubė liūdni še
šėliai.

DABAR JAU TIKRAI 
PRASIDĖJO

I

I

— “Oi, tu bedušnikai! — 
jau net dvidešimtį litų pra
lakei...
— O tai kas — ar ne sa

vo?
— Savo, begėdi!... Nuo 

pretkų sviestas ir kiauši
niai buvo moterų tavoras.. 
Už kviečius ar linus — tai 
nebūt tiek pykta!...”

Oi tos vynynės! Tai nau
ja smuklių rūšis.

Miesteliuose — traktie
riai, tų didesnių ir mažes
nių “bedušnikų” niekur 
nestinga. Tie valdovai na
cionalizavę kviečius, linus 
ir pieną su kiaušiniais — 
iš savo moterų laukia tik 
darbo ir “geros” namų 
tvarkos.

Taip kaimas pradeda 
laukti turtingo viskuom 
rudens.

Apie 9 vai. ryto jau pas
klido žinios, kad vokiečių 
lėktuvai apmėtė bombomis 
kai kuriuos Lenkijos mie
stus. Kurie tas žinias iš
girdo per radiją, skubiai 
bėgo pranešti savo kaimy
nams, pažįstamiems ir pir
mam sutiktam gatvėje. 
Gatvėse, krautuvėse, res
toranuose, redakcijose ir 
įstaigose visų lūpose buvo 
tie patys žodžiai: karas 
prasidėjo! Daugelis sku
biai rašė laiškus į kaimą, 
tėvams, broliams, 
nėms, pranešdami

l prasidėjusį karą, 
baimę, kad karo verpetas 
nepaliestų mūsų krašto ir 
prašė kaime gyvenančių 
artimųjų paruošti jiems 
vietą šiaudinėse pastogė
se... Sekmadienį Nemuno 
paplūdymiai ir gražieji

gimi- 
apie 

reiškė

LIETUVA EUROPOS KARO 
PRADŽIOJE

I

Kaunas — Didžiosios palei Vištytį Lietuvos pu- 
! Britanijos ir Prancūzijos į sės gyventojai buvo tikro- 
ikaro paskelbimas Vokieti- jo karo liudininkais, nes 
jai gal daugiau sujaudino iš Lietuvos pusės gyvento- 

i Kauno gyventojus, kaip jai matė maršuojančią ka- 
į Vokietijos karinis žygis riuomenę, lėktuvų kauty- 
prieš Lenkiją, nors kaip nes ore ir tt. Augustavo, 
pirmuoju, taip antruoju Seinų - Suvalkų fronte ė- 
atveju visiška rimtis buvo jo smarkūs mūšiai.
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išlaikyta.
neapsakomai pakėlė savo 
tiražus ir tą dieną kiekvie- 

j nas išleido po keletą laidų.
Nežiūrint pačioje Lietu

vos pašonėje siautusio 
žiauraus karo, i 
pasienio susisiekime

Didžiosios palei Vištytį Lietuvos pu-

— v •

I _ _ _ . _ „ n.

Įme apie tai vien tik tuš
čiais žodžiais. Pasižadėki- 

I me dirbti Lietuvos nepri- 
j klausomybės gynimui ir 
i aukokime į Lietuvos Apsi- 
: gynimo Fondą per Tautos 
Fondą, kuris veikia prie 
Amerikos Lietuvių R. K. 

į Federacijos. Dabartiniu 
į laiku aukos Lietuvai yra 
labai reikalingos. Kiekvie- 

■ no sąmoningo lietuvio pa- 
; reiga, kiek galima dau

giau, aukoti Lietuvos gel
bėjimui.

Dėl 
Tik laikraščiai karo priežasčių neįvyko ir 

Dzūkų dainų šventė, kuri 
turėjo įvykti Alytuje rug
sėjo 3 d.

i Pašto susisiekimas su 
Anglija ir Prancūzija taip 

mažajame Pat nutrauktas prasidėjus 
cn karui. Kaip dabar yra nėra

■ JkJdOltJll AU/ O LlOlOlVxxllllv? wll

■ kaimynais permainų kaip zimW-

Mat, kai kurie pakaunės 
ūkininkai sumojo, kad ka
rui prasidėjus gali greitai 
pakilti grūdų kainos, todėl 
pirmomis siaubo dienomis 
nvežė į turgų grūdų nei 
duonos. Tuojau atsirado 
nesąžiningų krautuvinin
kų, kurie suslėpė cukrų, 
druską, žibalą ir pakėlė 
kainas. Už druskos kg 
mė po 25 — 30 centų, 
žibalo litrą — 50 et., 
miltus ir ryžius pakėlė
5— 10 centų kilogramui. 
Atsirado ir ūkininkų, ku
rie sumanė pasinaudoti 
sumišimu: už bulvių cent
nerį prašė 10 Lt., už laši
nius po 7—8 litus ir tt. Ta
čiau ir juos, kaip ir miesto 
spekuliantus, policija ėmė 
už pakarpos ir rašė proto
kolus. Porą dienų krautu
vėse trūko duonos, kai kur 
pyrago, cukraus ir drus
kos. Tačiau dabar vėl tų 
prekių yra pakankamai ir 
visi gali pirkti sena kaina. 
Užtat tie, kurie prisivertė 
sandėlius cukraus, drus
kos, miltų, prisikrovė krū
vas batų, kojinių ir kvepa
lų, dabar gailisi. Ir Kainų 
tvarkytojo bausmės baisu, 
ir atsargos nėra kur dėti, 
ir už daug ką brangiau su
mokėta.

APKASAI IR DUJO
KAUKĖS

Beveik porą metų viena 
Kauno krautuvė laikė iš
statytas lange dujokau
kes ir 
27 Lt, 
pirko, 
nomis 
buvo pakelta iki 30 Lt, bet 
visos buvo išpirktos ir 
krautuvė jų pritrūko. Da
bar laukia naujo dujokau
kių transporto, žada at
vežti pigesnių, nes netur
tingesni kauniečiai nepa
jėgia jų įsigyti. Tikrai, jei 
darbininkas turi žmoną ir
6— 7 vaikus, kaip jis galės 
visiems nupirkti dujokau
kes, jei tai kainuoja apie 
250 — 300 Lt. Priešlėktu
vinei apsaugai vykdyti 
mieste paskirti kvartalų ir 
rajonų vyresnieji, o kiek
viename name pastogių 
sargai. Namų savininkai 
soduose ir daržuose kasa 
apkasus. Pavyzdingi ap
kasai pasislėpti nuo bom
bų skeveldrų iškasti prie 
Laisvės alėjos ir kitose 
gatvėse. Miesto savivaldy
bė duoda patarimus, kaip 
kasti apkasus, parduoda 
jiems įrengti medžiagą ir 
pagal užsakymus pati iš
kasa apkasus.

Nors karo pavojus Kau
nui dar negręsia, tačiau 
turi būti pasiruošęs viso
kiems pavojams. Miesto 
gatvėse labai sumažėjo 
automobilių ir autobusų, 
nes privatiniai auto nebe
gauna benzino. Laiškinin
kams palengvėjo odiniai 
krepšiai, nes labai suma
žėjo iš užsienių atsiunčia
mų laiškų ir laikraščių 
skaičius. Krautuvėse žiba
lo negalima gauti. Taip 
Kaunas pergyveno pirmą
sias karo dienas. Dabar 
gyvenimas vėl aprimo, 
grįžo į seną vagą, tiktai 
laikraščių parduodama be
veik dvigubai daugiau.

“M. L.”
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SILPNAKINKIAI IR 
VAIKŠČIOJANTYS 

RADIJAI
Karo šmėkla ypač išjudi

no visus smailaliežuvius ir 
šiaudadūšius. Tuojau atsi
rado “žinovų” turinčių 
maža darbo, daug laiko ir 
lankstų liežuvį, kurie 
skleidė pačių pramanytus 
arba iš kitų išgirstus ir 
pačių pagražintus gandus 
apie mūsų kraštui ir ypač 
Kauno miestui gresiantį 
pavojų, ir visa tai skleidė, 
kaip gryną pinigą. Dau
giausia tai buvo tokie 
“šiaudadūšiai piliečiai”, 
kurie nori pasirodyti pro
tingesni ir daugiau žiną 
už kitus, svetimų agentų 
suklaidinti, nemoką kri
tiškai galvoti, arba tiesiog 
tie, kuriems rūpi tik nuo- 

; savas pilvas ir kišenė, o 
visa kita tegul sau žūva. 
Tai tikri vaikščiojantieji 
radijai.

Kai kurie pinigingi mie
stiečiai puolė pirkti mai
šais cukrų, druską, miltus, j 
kruopas, ryžius, kibirais ir 
statinėmis pirko žibalą ir 
gabeno jį į savo sandėlius 
ir rūsius. Poniutės tuzi
nais grobstė šilkines koji-į 
nes, baltinius, medžiagas i 
suknelėms ir ypač bate-' 
liūs. “Vyreli, pirkime, kiek 
tik galime” — karo metu! 
nieko negausime”, zirzė 
vyrams į ausis. Vaistinėse 
ir kosmetikos krautuvėse 
vyko tikri jomarkai. O 
prekybininkai trynė ran
kas iš džiaugsmo. Rim
tam, sveikai protaujan
čiam žmogui buvo gėda 
žiūrėti į tokius silpnakin- 
kius. Ar gi bus reikalingi i 
kvepalai, pudros ir šilki-' 
nes kojinės, jei aplinkui 
liesis kraujas ir ašaros? 
Argi vaikščiosi šilkais pa
sipuošęs ir išsikvėpinęs 
jei ant galvos sproginės

v —

i pardavinėjo jas po 
tačiau mažai kas 
Pirmomis karo die- 
dujokaukių kaina

i

i 
keleivinių autobusų judė-; 
jimas, o taip pat apribotas 
benzino pardavimas priva
tiems autobusams, taksi ir 
automobiliams. Kaune ir! 
provincijoj nubausta eilė 
asmenų prekybininkų ir; 
vartotojų, kurie kėlė pro
duktams kainas, arba slė
pė spekuliacijos tikslais 
reikalingiausias vartojimo 
prekes ir tokių, kurie pir
kosi dideles atsargas pro
duktų be jokio reikalo. — 
Sekant kitų neutralių kra
štų pavyzdžiu, ir Lietuvo
je imtasi visų atsargos 
priemonių, duoti savival-' 
dybėms parėdymai, kaip 
tvarkyti civilinių gyven
tojų priešlėktuvinės ap
saugos reikalus, statomos 
slėptuvės, platinamos pa
mokos brošiūromis Ir žo
džiu, kaip apsisaugoti ori- bombos? 
nio puolimo metu, nuodin
gų dujų ir kt. atvejais. 
Daug kas paskutiniuoju 
laiku pradeda ir dujokau
kes pirktis, kurių apsčiai 
yra parūpinusi didžioji 
Kaune karių krautuvė. — 
Radio aparatai paskutiniu 
laiku pasidarė nebeatski
riama gyvenimo reikme- 
na, prie kurios kaikurie iš
tisas valandas prasėdi. To- 

(kiu būdu gyventojai nėra 
kruvinųjų Europos įvykių 
užklupti iš netyčių ir kiek
vienas 
savo pareigą 
rimtai, vieningai, ir budė-j būdavo pilni vežimai. To- 
ti Lietuvos 
mybės sargyboje.

i

nepastebėta. Su Vokietija' Prasidėjus Europos ka- 
buvo visiškai normaliai, rui, kaikurie Lietuvoje už- 
Lietuvos, Vokietijos ir silikę amerikiečiai turėjo 
Lenkijos sienų susidūrime išsiskubinti išvažiuoti į- 

Į---- -—"----- vairių neutralių valstybių
Minėkime spalių 9 dieną, laivais. Anglų sulaikytasis 

svarstykime pavergtųjų vokiečių laivas “Bremen” 
kraštų klausimą, tačiau rugsėjo pirmomis dieno- 
visą savo dėmesį šiemet mįs turėjo, be kitų kelei- 
atkreipkime į visos mūsų vių, nuvežti į Ameriką ir 
tautos ir Lietuvos valsty-.......................................
bės gyvybiškus reikalus!

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekretorius, 

2334 S. Oakley avė., 
Chicago, III.

keletą lietuvių, jų tarpe 
porą kauniškių. Lietuvoje 
tuoj buvo žymiai suvaržy
tas benzino ir kitokio sky
stojo kuro vartojimas, su
mažintas automatrisų ir

I

SPEKULIANTAI IR 
IŠNAUDOTOJAI 

SUKRUTO
Rugsėjo 4 d. pirmadienį 

į Kauno turgavietes su
plaukė labai daug pirkėjų, 
su maišais ir krepšiais. 
Tačiau kai jie pamatė, kad 
turgus visko pilnas, jų no
ras kaip galima daugiau 

j prisipirkti tuojau atslūgo. 
Į Mėsos, lašinių, sviesto, 
kiaušinių ir grietinės buvo 

i ligi soties. Tiktai kaimiš- 
vra įsisąmoninęs kos duonos nesimatė, ku- 

— laikytis rios kitais turgadieniais 
• • • ’ — T. — _T__________ _ v« • _
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nepriklauso- dėl daugelis moterų var- 

1 žėsi dėl kepalo duonos

• X

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

Prof. K. Pakštas.



• DARBININKASPenktadienis, Spalių 6, 1939

Spalis yra rožančiaus mėnesis.! santos, Skiffington, Sullivan, 
Paprastai rožančius kalbamas Schrambs ir vikaras iš Gr. Ra- 
kasdien prieš mišias. Be to. pa- i pids. nes kun. Lipkus negalėjo 
maldos įvyks du vakaru kas sa- pribūti, jis tuo tarpu buvo su- 
vaitę: trečiadieniais ir penkta-; sirgęs.
dieniais. Trečiadienio vakarais! Per vtals aUaidua giedojo di- 
pamaldose giedos Sodalrajo. dygjj choras ProcesJJa Uv0 u. 
choras. Penktadienio vakaraus ta. akitalinga. u 4itų atlaidų 
didysis choras. Pageidaujama. yra malonių.
kad žmonių pamaldose daugiau
sia dalyvautų. Dažnai pasitaiko, 
kad žmogus nežino, kaip viena, 
kita valanda vakaro praleisti. 
Nueina pas vieną, kitą kaimyną, 
arba į teatrą, arba į saliūną. ar
ba taip veltui vakarą praleidžia.■ 
be jokios naudos. Pamaldose 
galima praleisti valandėlę, ne-i 
tik ramiai, bet ir naudingai, nes 
mažiausias darbas dėl Dievo 
garbės nepraeina be atlyginimo. 
Neapleiskim šio mėnesio pamal
dų.

Praeitą sekmadienį mirė Mag
dalena Kolisilienė, senutė 80 
metų. Ji gyveno pas sąvo vai
kus 24 gatvėje. Buvo palaidota 
iš šv. Antano bažnyčios. Amži
ną atilsį duok jai Viešpatie!

Pertraukiant bendrą pasilink
sminimą, komisijos perstatytas 
Dr. J. J. Jonikai t is plačaiu api
brėžė vakaro tikslą ir pakvie
tė toliau kalbėti susirinkusius 
profesionalus, biznierius ir vei
kėjus.

Dalyvių tarpe buvo gana gar
bingų svečių, būtent vienas iš 
jų W. Stankevičius (Stanton) 
Profesor of History Garson U- 
niversity of Michigan.

Visi kalbėjo trumpai, bet 
jausmingai.

Po visų kalbų padaryta rink
liava ir surinkta viso $205.00.

Visi pinigai nusiųsti Lietuvos 
konsului Chicagoje p. Daudž- 
vardžiui.

Lai paviljonas ir toliau džiu
gina kiekvieną Lietuvio širdį. 
Lai garbingai skelbia Lietuvos 
kultūrą visiems svetimtau
čiams!

Komisija reiškia p-nams Miš
kiniams nuoširdžiausią padėką 
už malonų, vaišingą priėmimą 
jųjų namuose. Taipgi reiškia 

i padėką visiems vakaro daly- 
j viams ir rėmėjams už visas su-

Rugs. 28-tą d. pp. Juozo ir teiktas aukas.
Onos Miškinių ypatingai gra
žiuose namuose surengta šeimy
niškas vakarėlis. Atsilankė apie 
60 žmonių, kurie linksmai ir 
naudingai praleido laiką.

Seimo Pasekmes AUKA CIO UNUOS NEW PEPFORD, MASS
i-

Detroitiečiai 
Nesnaudžia

Kaip tik gerb. konsulo 
Daužvardžio atsišaukimas Lie
tuvos paviljono reikalais pasi
rodė spaudoj, detroitieciai stojo 
į darbą. Dėka p. Malvinos Smai
li enės iniciatyvos sudaryta ko
misija iš pp. M. Smailienės, M. 
Aukštakalnienės (Hill), Stella 
Bukšnienės, O. Miškinienės, O.

i Kremblienės ir O. Kratavičie- I
nes.

P«

Kiekvienas geros valios 
ir veikiančio proto žmo
gus, žingeidaudamas klau
sia: Kas svarbiausia buvo 
nutarta Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų Seime?

Apie daug ką buvo kal
bėta, tartasi, bet iš visų 
svarbiausias ir visų dėme
sį sukėlęs klausimas, bū
tent: Akademijos didini
mas. Šiam svarbiam klau
simui priežaščių yra daug, 
kurios versti verčia Sesu
tes prie statybos.

Pati pirmoji priežastis y- 
ra ta, kad Sesutės negali 
sutalpinti lietuvaičių mer
gaičių, norinčių mokytis 
Akademijoj ir ten pat gy
venti. Daug mergaičių 
liūdi, kad nebuvo priimtos 
ne vien iš tolimų valsty
bių, bet ir čia pat iš mūsų 
apylinkės.

Antra, Akademikės turi 
gyventi ir mokytis po tuo
pačiu stogu SU Seselėmis, susirgo ir ne tik kad turėjo 
Susidaro daug nepatogu- nuo jo pasitraukti, bet net ir 
mų ir vienoms ir kitoms, gydytis. Dabar ji, kaip CIO uni- 
Vienuolyne mergaitės turi jos auka, tik palengva grįžta į 
tyliau ir ramiau užsilaiky
ti, nes vieta to reikalauja.

Trečia, šioje mūsų apy

«
man 
teko 
Jon-

“Darbi-

Sekmadienį, 1 d. spalių, 
rašančiam šiuos žodžius 
susieiti su panele Mariute 
čyte, uolia skaitytoja
ninko” (jos mamytė ir sesutės 
taip pat “Darbininką” skaito). 
Jinai ankščiau dirbo vietinėje 
pono Sutros kojinių dirbtuvėje. 
Jos darbas buvo ir valus ir ne
persunkus ir pusėtinai pelnin
gas. Bet atėjo organizatoriai 
ČIO unijos ir žiauru teroru 
darbininkų ir darbdavio nenau
dai toje dirbtuvėje taip “šau
niai” pradėjo “gaspadorauti”, 
kad po trumpo laiko jų “gaspa- 
doravimo” ir dirbtuvė turėjo 
likviduoti savo darbą kartą ant 
visados. Darbininkės ir darbi
ninkai prispirti buvo ieškoti 
darbo kitur. O jį čia, Philadei- 
phijoje rasti tai ne taip lengva, 
kaip kas gal sau, išsivaizdoja.

Po kiek laiko panelė Mariutė 
Jončytė, tiesa, gavo darbą, bet 
tai buvo labai sunkus, tinkamas 
tik stipriam vyrui. Pasėka buvo 
ta, kad ji nuo to darbo rimtai

Economy Blouse Co.

94 Savvyer St., New Bedford, Mass.

Centrai Lumber & Supply Co.

384 So. Water St. Tel. 1950 New Bedford.

Building Materials
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Thomas P. Payne Optical Co.

966 So. Water St.. Tel. 2921 New Bedford, Mass.
t

Praeitą savaitę atsilankė 
šios parapijos kleboną kun. 
pelis iš Grand Rapids. Kun. 
pelis yra mažai žinomas tarpi 
lietuvių. Jis buvo įšventintas 2j1 
metai atgal ir beveik visą laiką j 
darbavosi tarp svetimtaučių.1 
Šią vasarą jis darbavosi parapi
joj Reed City. Iš ten. patarnavo 
misijoj Luther. Mich., kur yra! 
nemažas būrys lietuvių. Bet ir 
ten lietuviai ūkiuose išsisklaidę, 
ir daugumas atšalę nuo tikėji
mo. Kun. Popelis darbavosi ten 
per vasarą. Vasarai pasibaigus 
žmonės ten netenka lietuvio ku
nigo. nes kun. Popelis bus pas
kirtas Į kitą vietą. Gaila, kad 
mūsų žmonės nereikalauja, kad 
tarpe jų visados pasiliktų lietu
vis kunigas.

pas
Po-
Pa-

Širdingai ačiū virš minėtai 
komisijai už taip gausiai auko
tą valgį, gėrimą ir už patarna
vimą.

Ona Krataviciciiė.

1

Pennsylvanijos Žinios
Kataffldškas Veikimas— Dirbtuvė

linkėje nėra kitos katali

savo sveikatą, kurios turėjo 
i prieš atėjimą žiaurių CIO uni
jos agentų, ir viršminėtą koji- 

j nių dirbtuvę.
kiškos mokyklos. Šv.
Pranciškaus Akademija y-

Kataffldškas Veikimas

Visiškai ne,

ra vienintelė South Hills
I

Dirbtuvė puseje. Katalikai, norėda-
ii
i

mi savo dukrelę išauklėti !

Artimiausios Prof. K.
Pakšto Prakalbos

Hon, Arthur E. Poole

Mayor

Taunton, Mass.

Keturiasdešimties valandų at
laidai šv. Petro parapijoj pra
ėjo gražiai. Suma sekmadienį 
prasidėjo Solmon mišiomis. Mi
šias atlaikė kun. Petrv: Jam a- i 
sistavo kun. Masevičius diako- gyvenimui 
nu. kun. Whalen. rektorius De
troito katalikiškos kolegijos 
subdiakonu. Klebonas pasakė 
trumpą pamokslą apie Šv. Sa
kramentą.

Vakare, mišparai buvo taip 
pat iškilmingi. Mišparus atlai
kė kun. Petry. asistavo kun. I- 
vanauskas iš Akron ir Murphy. 
Kun. Ivanauskas pasakė turi
ningą pamokslą. Pirmadienio 
vakare, pamaldas atlaikė kun. j 
Cižauskas. Patarnavo kun. Vil- 
kutaitis iš Clevelando ir kun. 
Kučas iš Saginaw. Kun. Kučas 
pasakė pamokslą. Antradienio 
vakarą pamokslą pasakė kun. 
Vilkutaitis. Užbaigoje pribuvo 
kunigas Petry ir kunigai iš De-

Raulas — Darbininkas, 
dirbdamas dirbtuvėje, 
tampa tos įstaigos dalimi, 
mašina.

Jonas
Raulai. Kad suprastų dar
bininkas savo svarbą ir 
uždavinį, jis nesakytų: e- 
su mechaniškas žmogus, 
bet protingas. Dirbu šiai 
kompanijai, kad savo dar
bu uždirbčiau sau ii- savie
siems duoną ir visą užlai
kymą. Bet tuo pačiu kar
tu, dirbu Dievo didesniai 
garbei ir savo sielos išga
nymui.

Raulas — Kaip gali dar
bininkas dirbdamas pra

dirbti Dieyo 
didesniai garbei. Jį gar
binti?

Jonas — Tegu kiekvie
nas darbininkas nepamir
šta, kad jis yra laisvas ir 
gali sau išsirinkti — dal
bą ar tingėjimą. Jis turi 
laisvą valią. Jeigu dirbs 
su noru, su gera intencija 
ir tą savo darbą paaukos 
Dievui, tai kiekvienas dar- ; 

jbininkas užsitarnaus nuo 
Dievo dvigubą užmokestį: 
pinigišką ir dvasišką. Dar
bininko kasdieninis darbas 
yra jo kelias išganimui, 
kūniškai ir dvasiškai.

Raulas — Jonai, kuomet' 
žiūrim į dirbtuvę, matomi

ŠVENTAS RAŠTAS
< 'I t | ;
! 1

NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- 
t pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
t taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
F Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
? Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00,

“DARBININKAS”
366 Broadway, So.

K. V.

■š

Spalių 3 d. 7 vai. Brock- 
tone, Šv. Roko par. svetai
nėje.

katalikiškai prašyti pra- j 
šo, kad tik būtų dukrelės 
priimtos.

Dievo Šventai Apvaizdai Spalių 8 d. 2 vai. South 
ir gerų žmonių duosuumui Bostone (Vilniaus kiausi- 
pasitikėdamos, Seselės tu-imu), Municipal Bldg. sve
ri viltį, kad neužilgo Nau- tainėje.

1

ten vien žmogaus proto ir 
rankų darbą. Juk Dievas 
neturi nieko bendra su 
tuo.

Jonas — Raulai, Graikų 
filosofas Sokratas pasakė: 
“Žmogau, pažink pats sa
ve!” Reiškia, kad žmogus 
turi brangią Dievo duotą 
dovaną — protą. Tuo pro
tu jis gali pagerinti savo 

J būtų, vartodamas visokius 
išradimus ir kitus paleng
vinimus, gražiau, laimin
giau gyventi, aukodamas 
ir dėkodamas Dievui už 
suteiktą protą, gali laimėti 
dangų.

: Raulas — Kaip Dievas 
žiūri į žmogaus išradimus 

i (orlaivius, automobilius, 
isubmarinus), kurie, varto
jami vien dėl blogo, naiki
na žmones.

Jonas — Raulai, niekas 
i nėra blogas pats savyje, 
•nei orlaiviai, nei automo
biliai, nei submarinai, nei 
kiti panašūs dalykai. Pats 

i geriausias dalykas gali 
būti pavartotas blogam 
tikslui, jeigu yra tokia in- 
tencija. Žmogus gali ir pa^ 
versti blogam tikslui ir 
pačias Dievo dovanas — ; 
protą ir laisvą valią, ir 
skriausti artimą.

j Todėl, brangus Darbi
ninke, nesvarbu, kur tu 
dirbsi ir ką dirbsi, tik at
simink, kad esi svarbesnis 

. ir naudingesnis už visą ta- 
į me fabrike mašineriją, 
■ nes tu Dievo sutvertas, tu
ri protą, laisvą valią ir ne
mirtiną sielą. Kiekviena 
mašina, brangi ar pigi su 
laiku suges, suės rūdys ir 
bus panaikinta, o tu, bran
gus broli darbininke, gy
vensi amžinai! Tik nema
nyk, kad darbas tave pa- 

(niekina. Visiškai ne. Pats 
! Jėzus Kristus dirbo, visi a- 
paštalai dirbo, visi šven- 

| tieji buvo uolūs darbinin- 
įkai. Todėl, mielas brolau 
. darbininke, yra ir tau 
šventa proga tapti laimin
gu, tik turėk gerus norus 
ir aukok Dievui savo dar
bus. J. V. S.

Greene 8C Wood, Ine,
Building Materials

jos Akademijos svajones( s u g d 7 val. Cam. 
taps tikrenybe. Prašo sa- j fer]£ (vilniaus klausi. 
vųjų lietuvių ištiesti gai-į 6 Prasidėjimo
lz-toimcrn renizn ir tinu un_ /J •?lestingą ranką ir tiek au
koti, kiek išgali. Lai Gera
sis Dievas Jums atlygina 
šimteriopai. Prietelis.

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 15 d. Šv. Jurgio para

pijos sodalietės. vadovaujant 
pirm. Benediktai Grinkevičiū- 
tei, ruošia iškilmingus pietus 
(Testimonial Dinner) vikarui 
kun. Jeronimui Bagdonui pa
gerbti. Pietūs bus Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. 
Jurgio parapijiečiai 
skaitlingai dalyvauti, 
mi ir svečiai.

Visi Šv. 
prašomi 
Kviečia- 

K. V.

par. svetainėje.
Spalių 9 d. 7 vai. Brook- 

lyne (Vilniaus klausimu).
Spalių 10 d. sustoja Phi- 

ladelphijoj.
Spalių 11 d. Shenandoah, 

Pa.
Spalių 13 d. Wilkes Bar- 

re, Pa.
Spalių 15 — 20 d. Pitts- 

burghe, Pa.
Nuo spalių 25 d. Čikago

je ir apylinkėse.
Rašyti jam prašoma į 

“Darbininko”, “Amerikos” 
ir “Draugo” redakcijas.

NEW BEDFORD, MASS.

Compliments of

•r

Boston University

Daniel L. Marsh, President

BARNEYSHĘFF
King of the Delicatesseers 

Popular Price lunches

27 Spring St. Boston 9—11 Boylston St.

334 So. Water St., Tel. 618, New Bedford, Mass.

BOYLE BROS.
Credit Honored Visit Our New Basement

940 Purchase St., New Bedford, Mass.

Rochester Brewing Company
Rochester, N. Y.

DISTRIBUTORS:

Handy Beer & Winę Co., Boston

Z

b

American Playshoe Company, Ine.
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New Bedford. Mass.

Tel. 2824,2825

Ormsby Roofing Co.
Established 1885

Tar and Gravel — Asphalt Shingle 
Slate — Metai — Asbestos 

Repairs A Specialty

76 Midvvay Street South Boston, Mass.

Kenwood Manufacturing Co., Ine.

South Boston

Mayflower Creamery

129 Savvyer St., New Bedford. Mass.
t
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS

Moterystę
14. Moterystes Šventumas

Šventas moterystės pobūdis, kuris yra glaudžiai 
susijęs su religijos ir šventų dalykų tvarka, kyla, iš 
tikrųjų, arba iš Dievo, kaip Mes aukščiau minėjome, 
arba iš tikslo vaisyti ir auklėti Dievui vaikų ir taip pat 
pririšti prie Dievo susituokusius krikščioniška meile ir 
savitarpio pagalba, arba pagaliau iš natūralios parei
gos santuokos, įsteigtos išmintingos Dievo Kūrėjo 
Apvaizdos, kad būtų priemonė gyvybei perduoti, kur 
tėvai tarnauja dieviškajai visagalybei. Dar viena ver
tybės priežastis prisideda, kilusi iš Sakramento, kuris 
padaro krikščionių moterystę daug kilnesnę, ir kuris 
ją iškelia į tokį aukštą pranašumą, kad ji pasirodė A- 
paštalui “didelė paslaptis, visų gerbiama”.

Šitas šventas moterystės būdas ir aukšta jos ma
lonės ir sąjungos tarp Kristaus ir Bažnyčios reikšmė 
reikalauja iš busimųjų susituokusių šventos pagarbos 
krikščioniškai moterystei, švento budėjimo ir švento 
uolumo, kad moterystė, prie kurios jie rengiasi, kuo 
labiausiai prisiartintų prie Kristaus ir Bažnyčios pa
vyzdžio. _

Mišrios Sutuoktuvės
Tuo atžvilgiu nusikalsta ir kartais išstato į pavo

jų savo amžiną išganymą tie, kurie drąsiai leidžiasi į 
mišrias jungtuves, nuo kurių Bažnyčios motiniška 
meilė ir motiniška priežiūra, dėl labai rimtų priežaš- 
čių, kreipia savuosius, kaip matyti iš daugybės doku
mentų, jų tarpe ir iš šio Bažnyčios įsakymo, kuris skel
bia štai ką: “Bažnyčia labai griežtai draudžia moterys
tę tarp dviejų krikštytų asmenų, kurių vienas yra ka
talikas, o antras priklauso klaidingai sektai; jei yra 
iškrypimo pavojus susituokusiam katalikui ir vai
kams, moterystė yra paties dieviškojo įstatymo už
drausta”. Jei Bažnyčia kartais, dėl laikų, dalykų ir as
menų priežasčių, ir neatsisako dispensuoti nuo šių aš
trių įsakymų (dieviškam įstatymui išlikus nepalies
tam ir kiek galinti pašalinus iškrypimo pavojų), ta
čiau vargiai pasitaiko, kad susituokęs katalikas nepa
tirtų kokios žalos nuo šios rūšies jungtuvių.

Neretai ir jų vaikams kyla apverktinų atsimeti
mų nuo religijos arba bent greitas puolimas į tai, kas 
vadinama religinis abejingumas, toks artimas neti
kėjimui ir bedievybei. Pridurkime, kad mišrios jung
tuvės padaro daug sunkesnį tą gyvą sielų bendravimą, 
kuris atvaizduoja paslaptį, kurią jau minėjome, ta
riant, nuostabiąją Bažnyčios sąjunga su Kristumi.

Mat, glaudus širdžių bendravimas bus sunkiai į- 
gyvendomas, kuris, būdamas Kristaus Bažnyčios žen
klas ir žymė, taip pat turi būti ir krikščioniškos mote
rystės ženklas, šlovė ir papuošimas. Nes širdžių ryšys 
paprastai nutrūksta, bent atsipalaiduoja, kada pasi
taiko, aukščiausiuose dalykuose, kuriuos žmogus gar
bina, tai yra, religinėse tiesose ir jausmuose, dvasių 
nepanašumas ir valių skirtingumas. Iš čia gresia pa
vojus, kad tarp susituokusių neimtų nykti meilė ir to
dėl nebūtų pajudinta namų draugės taika ir laimė, 
kurios ypač gema iš širdžių sąjungos. Nes, kaip api
brėžė senoviškoji romėnų teisė: “Jungtuvės yra vyro 
ir moteriškės susijungimas, viso jų gyvenimo suben- 
drinimas, dieviškosios ir žmogiškosios teisės susisieki
mas”.

Bet, kaip jau Mes esame iškėlę, Garbingieji Bro
liai, tai, kas kliudo šitam Kristaus Išganytojo įsteig
tos moterystės atnaujinimui ir ištobulinimui, yra be 
paliovos augantis išsiskyrimų lengvumas. Naujo pa- 
gonizmo kūrėjai, nieko neišmokę iš liūdno prityrimo, 
ir toliau kyla su vis nauju įniršimu prieš šventą mote
rystės nesuardomumą ir prieš įstatymus, kurie jį pa
teisina; jie siekia išgauti persiskyrimų legalizavimą, 
kad kitas įstatymas, žmoniškesnis įstatymas pakeistų 
pasenusius įstatymus.

5DARBIHINKAB
■ » ... . „„j.1 1_____________—------------—____ — ..................................... ...................... : . ...

Palaimintas Martynas De Porres, Dominikonas
------

Mirė Tris Kartus

r*

AMERIKOS NEGRAS <1579-1639)
pirkėjo, Kuris gyveni iri 
viešpatauji su Dievu Tėvu, 
Šventosios Dvasios, Dievo, 
vienybėje, per amžių am
žiuj. Ąmen.

PALAIMINTO MARTY
NO MfANUA

(Prjyąjčioms Maldoms) 
Viešpatie, pasigailėk mūsų. 
Kristau, pasigailėk mūsų. 
Viešpatie, pasigailėk mūsų. 
Kristau, išgirs^ mus. 
Kristau, išklausyk mus. 
Tėve iš dangaus Pieve. pasigai

lėk mūsų.
Sūnau, pasaulin atpirkėjau, Die

ve, pasigailėk mūsų.
i Šventoji Dvasia, Dieve, pasigai- 
j lėk mūsų.

( (Tęsinys) 
AŠTUNTA DIENA 

Palaiminto Martyno 
Užmokesnįg

Palaimintas Mgrtynąę 
mirė ramiai ir šyentai. Ji
sai, kaipo nusižeminęs ga
liukas — padėjėjau, pralei
do savo gyvenimu gerą da
rydamas. Kas save gali
na, bus paaukštintas. Grei
tu laiku jo heroiškąs gyve
nimas buvo žinomas pla
čiame pasaulyje, ir popie
žius Grigalius XVĮ iškil
mingai jį paskelbė Paiai- 
mintu Dievo Tarnu, Pžiąų- 
kimės ir mes, turėdami to
kį kilniaširdį broliuką už-i 
tarimui < 
šventųjų tarpe.

MALDA
O Palaimintas Martynai, 

Visagalis Dievas tave iš
kėlė, 
kelią į mūsų tikrus na- Palaimintas Martynai, ištikimas 
mus. Mums jau esi šutei-1 Dievo tarne, 
kęs gerą pavyzdį ir paska-j Palaimintas Martynai, Švč. Eu-I 
tinimą, kurių mums reikė- ■ charistijos mylėtojau, 
jo. Dabar, padėk mums SU j Pal. Martynai, Dievo Motinai 
prasti, kad peigu norime; atsidavusis, 
pelnyti garbes užmokesnį, Pal. Martynai, dvasinis ameri- 
mes tiktai teturime mylėti i kiečių užtarėjau, 
ir tarnauti Geriausiam j pai. Martynai, paaukštintas iš 
Viešpačiui. Suteik mums 
visados būti nusižeminu
siais, kad ir mes būtumėm 
paaukštinti amžiname gy
venime.

DEVINTOJI DIENA
Palaiminto Martyno 

Stebuklai
Palaimintas Martynas, 

laike savo gyvenimo ir po' 
jo šventos mirties nuveikė; 
daugelį stebuklų. Taigi, Į 
mes galime artintis prie jo' 
su didžiausiu pasitikėjimu,! 
nes jisai išklausys mūsų 
prašymus, jeigu jie bus 
naudingi mūsų sielų išga
nymui. Jo širdis yra labai 
didelė, ir jisai trokšta žmo
nijai visokiais būdais pa
gelbėti. Mes tiktai teturi
me jam priminti mūsų rei
kalus ir paprašyti pagal
bos. Jeigu mes iš mūsų pu
sės atliksime savo dalį, ge
rasis palaimintas Marty
nas savo dalį išpildys, ir 
tikrai išklausys.

MALDA
O Viešpatie Jėzau Kris-

danguje Dievo švent°ji Trejybė, vienas Dieve,
pasigailėk mūsų.

Šventoji Marija, melskis už mus.
Švenčiausio Rožančiaus Kara

lienė,
Palaimintas Martynai, visuomet 

kad mums rodytum Dievo akivaizdoje,

I

Dievo Avinėli, kuris naikini pa
saulio nuodėmes, pasigailėk 
mūsų.

V. Melskis už mus palaimintas 
Martynai,

R. Kad taptume verti Kristaus 
žadėjimų.

MELSKIMĖS

Vengras Janos Kevecas i drąsųjį kareivį į šviežią 
mirė tris kartus, bet vis duobę ir atsisveikinimui 
prisikeldavo iš numirusių. į iššovė sutartinę, bet nuo 
Per pasaulinį karą, 57 me- to Janos pabudo ir atidavė 
tų, Kevecas tarnavo arti-: 
lerijoje ir buvo apglušintas 
granatai sprogus. Be są
monės išgulėjo 18 valandų 
ir gydytojas pasakė, kad 
jis galima užkasti, nes ka
rui esąs miręs. Stiprūs 
draugai verkdami nešė

: viršilai pagarbą.
Eidamas 67 metus jis nu

mirė antrą kartą, kada jį 
surado negyvą prie gyvu
lių bandos. Negyvu jis iš
buvo 30 valandų, bet pas
kui vėl atsigavo.

Dabar, jau 80 metų se
nis, Janos Kevecas numirė 
trečią kartą. Praėjo 48 va
landos, bet jis vis dar ne- 

i atsigauna. Dėl visa ko gi
minės parvežė gydytoją, 
kuris smulkiai pažiūrėjęs 
tikrai pasakė, kad tai aiš
kus lavonas. Jį pašarvojo 
ir pradėjo giedoti. Kada 
viena kaiminka spiegian-

MALPASy ATLAIDAIS

Nuolankiausias palai 
mintas Martynai de Por
res, spindintis meilės pa
vyzdi, į e tave mes kreipia
mės, prie tavęs mes šau
kiamės, kurio deganti mei
lė apėmė ne tiktai vargs
tančius tavo brolius, bet ir j

Iš to čiu balsu garsiau užrėkė, 
tai senis atmerkė vieną a- 

■ kį, paskui kitą, atsisėdo, 
apžiūrėjo gražias gėles, 
užpūtė žvakes ir paprašė 
svogūnų sriubos su papri
ka, kurią visada mėgo. A- 

Sūnų, Mūsų Viešpatį Jėzų i padėtyje, į kurią Dievas1 pie tą senio prisikėlimą iš- 
Kristų, visų dorybių ir to- mus skyrė ir kad, drąsiai girdo tas pats universiteto 
bulybės pavyzdį, suteik; 
mums nusižeminimo dory
bę. Mes taip mažai apie Ta
ve mastome, nes esame 
taip pilnai savimeilės. Mes 
negalime Tavęs karščiau 
mylėti iki nusižeminimas 
mums parodys mūsų niek- j Jėzaus Kristaus nuopel- i tokius šposus.
Šurną ir padarys mus 
džiaugtis visiška priklau
somybe Tau.

Tu esi suteikęs pasauliui 
garbingą nusižeminimo a- 
paštalą, palaimintą Marty
ną de Porres. Vesk mus 
pagal jo pavyzdį, ir jo už
tarymu stiprinki mūsų pa
stangas pritaikinti mūsų 
širdis prie nusižeminusios 
Tavo Nukryžiuoto Sūnaus 
Širdies.

Pakartok, Viešpatie, šio
mis dienomis, kada puiky
bė ir Tavęs užmiršimas

O Dieve, nužemintųjų iš
aukštinto jau, Kuris leidai 
palaimintam Martynui, 
Tavo Išpažinėjui, į dan
gaus karalystę įeiti, sutei
ki, per jo nuopelnus ir už
tarymą, kad taptumėm 
verti su juomi būti išaukš
tinti danguje. Per Kristų 
mūsų Viešpatį. Amen.

i
i

lauko gyvulėlius, 
aukšto sosto, 
užimi, teikis 
vargstančių 
maldavimus,

kurį dabar 
išklausyti 

tavo brolių 
kad sektu- 

mėm tavo dorybėmis ir pa- 
mums Savo nusižeminusį Į tenkinti gyventumėm toje

MALDA PALAIMINTO 
MARTYNO KANONIZA

CIJAI
O Dieve, Kuris atidavei

ir stipriai nešdami savo klinikų gydytojas ir pa- 
kryžių, mes sektumėm į prašė atvežt gajų senį į 
mūsų švento Išganytojo ir i Budapešto universiteto 
Jo sopulingos Motinos pė- kliniką, kad galėtų nuo- 
domis, ir galutinai pasiek- i dugniai ištirti jo keistą 
tumėm Dangaus Karalys-širdį, nes tik savotiški šir- 

! tę, per mūsų Viešpaties dies raumenys gali daryti

žemumo į dangiškus rūmus. 
Pal. Martynai, garbingas šven

to Dominiko sūnau, 
Pal. Martynai, švenčiausio 

žančiaus mylėtojau, 
Pal. Martynai, gailestingumo a- 

paštalai, 
Pal. Martynai, spartnuotas mei

lės patarnautojau, 
Pal. Martynai, stebuklingai į to

limas šalis perneštas, 
Pal. Martynai, išliuosuotas iš 

laiko ir vietos kliūčių, 
Pal. Martynai, nusidėjėlių atsi

vertimo ieškotojau, 
Pal. Martynai, gundomųjų ir at- ( 

gailoto jų apsaugoto jau,
Pal. Martynai, tamsumoje ir a- į taip prasiplatino, stebūk- 

bejonėje esančių gelbėtojau. ■ lūs, kuriuos nuveikei per 
Pal. Martynai, nuliūdusiųjų ir■ Tavo nusižeminusį tarną, 

prispaustųjų užjaučiantis, ' palaimintą Martyną de Po- 
Pal. Martynai, nusiminusių ir i rres, jo gyvenimo laikotar- 

nelaimingųjų paguodė  jau,
Pal. Martynai, visokių nesusi- 

tarimų taikintojau,
; Pal. Martynai, visų kentėji-
i mais paliestas,
Pal. Martynai, ligonių ir mirš

tančiųjų suraminto jau, 
Pal. Martynai, ligoninių ir kalė

jimų angele.
tau, Kursai uždegei palai-Ipal- Martynai, 
minto Martyno širdį lieps-i 
nojančia vargstančiųjų 
meile, ir išmokei neapsa
komą tikro nusižeminimo 
džiaugsmą, ir išmintingu
mą nuolatinio 
Šventai Dievo 
teik, kad mes 
tumėm tikrai 
širdies, ir kupini krikščio
niškos meilės kenčiančiai 
žmonijai. Nužemintai mal
daujame, kad greitu laiku 
palaimintas Martynas bū
tų pakeltas į Šventųjų ei
les, ir kad visas pasaulis 
sekdamas šio palaiminto 
negro šventą gyvenimą, ir 
džiaugdamas jo galingu 
užtarymu, būtų privestas 
arčiau Tavęs, žmonijos At-

• v

• v

I
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atsidavimo ■ 
Valiai, su-; 

visados bū- 
nužemintos 

f

Ro-

1

stebūklingasai
gydytojau,

Pal. Martynai, 
lių globėjau,

Pal. Martynai.
pęs Dievo duotą galybę,

Pal. Martynai, klusnumo 
vyzdy.

Pal. Martynai, tvirtas savęs at
sižadėjime,

Pal. Martynai, atliekąs papras
tus darbelius šventu uolumu,

Pal. Martynai, apdovanotas pra
našystės dovana.

: Pal. Martynai, ženklas tarp - ra
sinei brolybei.

Dievo Avinėli, kuris naikini pa
saulio nuodėmes, 
mums Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pa
saulio nuodėmes, išklausyk 
mus. Viešpatie.

benamių vaike

nužemintai sle

pa

Divorsų Legalizavimas
Persiskyrimų jie skelbia daug dėl įvairių priežaš- 

čių; vienos yra dėl asmenų ydų ar kalčių, antros glūdi 
pačiuose daiktuose (pirmąsias jie vadina subjektyvio
mis priežastimis, antrąsias — objektyviomis priežas
timis) ; pagaliau visa tai, kas gali padaryti bendrą gy
venimą per daug sunkų ir nemalonų. Tas persiskyri
mų priežastis ir įstatymus jie nori pateisinti daugybe 
motyvų; visų pirma, susituokusiųjų gerove, ar tai vie
nas yra nekaltas ir todėl turi teisę atsiskirti nuo kalto
jo, ar tai jis yra nusikaltęs ir turi dėl tos priežasties 
būti pašalintas nuo sunkios ir suvaržytos sąjungos; 
paskui vaikų gerove, kuriems trūksta normalaus auk
lėjimo, kuriuos perdaug lengvai žeidžia tėvų nesutari
mai ir kitos jų piktadarybės ir kurie šitokiu būdu yra 
nukreipiami nuo doros kelio; bendra visuomenės gero
vė, pagaliau, kuri visų pirma, reikalauja visai panai- rimo naudai, arba papildo tyčia nusikaltimus, už ku- 
kinti moterystės, kurios visiškai negali įgyvendinti riuos teisėjas įstatymo sąlygomis galės nutraukti jų 
to ką gamta turi akivaizdoje; o paskui reikalauja san- ryšį, arba prieš teisėją, kuris dalykų stovį aiškiai ma- 
tuokinių persiskyrimų įstatymdavystės, arba tam, to, begėdiškai meluoja ir kreivai siekia.

atleisk

kad būtų išvengta nusikaltimų, kurie lengvai gali kil
ti bendrame gyvenime arba per susituokusių nuolati
nį santykiavimą, arba tam, kad būtų padarytas galas 
įžeidimams, su augančiu dažnumu daromiems teis
mams ir įstatymų vertei, atsižvelgus į tai, kad susi
tuokusieji, kad gautų geidžiamą sprendimą jų išsisky-

nūs. Amen.
(100 dienų atlaidų kartą į dieną I .

imprimatur: 1 jr pranašas paklydo per
Patrick Cardinal Hayes, !StipnUS gėrimus: jlS lŠkly-

Archbishop of New York;jo savo kelio; jis klai- 
November 19.1935 į džiojo įsivaizdavime ir at-

(Pabaiga) sidūrė teisme.

BROCKTON, MASS.

Brockton, Mass

S. S. KRESGE

“Ū.-V.Ž.”

I

Brockton, Mass

pyje. Maldaujame, kad ne
užilgo per jo užtarymą į- 
vyktų reikalingi stebuklai 
jo kanonizacijai, kad vi
sas pasaulis pažintų palai
mintą Martyną ir neapsa
komą nusižeminimo dory
bės vertę, per tą patį Kris
tų mūsų Viešpatį.

W. T. GRANT CO

Brockton, Mass

iii

Best Wishes irom
THE

American Oak Leather Co
354 Congress St., Boston, Mass

Shoe Cartons and
Confectionery Boxes



Penktadienis. Spa.. 6 1939 DARBININKAS 6 ,

įKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE i

LAWRENCE, MASS.
Šiais metais, metinėms reko

lekcijoms vadovauja kun. dak
taras Matulaitis. MIC. Tuomi 
pačiu laiku lankėsi Tretininkų 
Vizitatorius, kun. T. 
nas. Spalių 1—3 dd., 
davė jaunimui labai 
pamokinimų.

Grassma- 
vakarais. 
naudingų

Pas mūsų kleboną, lankėsi 
neseniai atvykęs iš Lietuvos į 
Pax Romaną Kongresą, kun. 
Urbonavičius. La\vrence jis tu
ri savo giminių, su kuriais turė
jo progos pasimatyti.

Vaikučių draugija. A. C. S. T. 
ruošia gražius perstatymėlius. 
spalių S d.. 6 vai. vak.

šv. Vincento de Paulio drau
gija. sunkiai darbuojasi išūgdy- 
mui savo fondo šelpimui varg
šų.

Spalių 7 d.. Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje. 7 vai. va
kare. ruošia "Whist Party". Pp. 
George Unick. J. Pash. J. Anta-

■V-".“.----“-“---".---.’.".-

Penktadienio rytą, spalių 6 d. 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje pra
sideda 40 vai. atlaidai. 7:30 vai. 
vakare įvyks mišparai, pamok
slas ir išpažinčių klausimas. At
laidai vyks šeštadienį ir užsi
baigs sekmadienį, spalių 8 d., 

navičius ir kt.. sunkiai darbuo- 7 ;3Q vaj vakare iškilmingais 
jusi, 
pelninga.

I

_ i 
kad šioji pramoga būtų mišparais, pamokslu ir procesi

ja-
Sekmadienį, spalių 8 d.. 8 \al. 

ryte įvyks šv. mišios laike ku- 
------------- rių Šv. Vardo draugijos nariai 

Pirmadienio vakare, spalių 2 “in corpore” priima šv. Komu- 
d.. šv. Jurgio lietuvių par. sve- niJa-i ______

Aušrelė.

N0RW00D, MASS

Antradienio vakare, Šv. Jur
gio par. svetainėje įvyko Mote
rų Sąjungos kuopos susirinki
mas. Išklausyta įvairių rapor
tų. Išrinkta atstovės į apskri
čio suvažiavimą.

kad jeigu 
klausimus, 
būtent, p.

Pereitą sekmadienį, spalių 1 
d., parapijos svetainėje. 7:30 
vai. vakare kleb. kun. S. P. 
Kneižis rodė gražius judamus 
garsinius paveikslus, tarp ku- i 
rių ir savo nufilmuotus spal-] 
vuotus paveikslus, kuriais pa-' 
rodė vietinį veikimą, vietinius 
asmenis. CS.V. Į

—
I

«

*

i
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P-nas B. Koraitis Iš
Kolonijų Sugrįžo

P-nas Bernardas Koraitis, lietuvis I. J. Fox Co. atstovas pereitą sa
vaitę buvo su dideliu kailinių pasirinkimu išvykęs į lietuvių kolonijas, kad 
davus progos Naujosios Anglijos lietuvėms įsigyti naujausios mados kai
linius, kurioms neparanku atvažiuoti į krautuvę. P-nas B. Koraitis važi
nėdamas po lietuvių kolonijas pardavė daug kailinių. Dabar jis bus krau
tuvėje. Taigi, kurios norite prieinama kaina ir lengvais išsimokėjimais 
nusipirkti kailinius, ateikite į I. J. Fox krautuvę ir pamatykite B. Koraitį, 
kuris yra kailinių expertas. Jis Jums primieruos kailinius, kuriais būsite 
patenkintos visam gyvenimui. Per jį pirkdamos dar sutaupysite 10 nuo
šimtį. Taigi, pasinaudokite proga — pirkite kailinius dabar ir per B. Ko
raitį.

cCa/uietč /u/ia
411 washington street 

Boston, Mass.

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washmgton St.. Norvvood. Mass. 
Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS !]

“Asmeniškas Patarnavimas” ’>

331 Smith St., :•
PROVIDENCE. R. I. !]

Telephone: Į>

Ofiso: Dexter 1952 r
Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Aibert R. Barker

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

397 MAIN ST. Te!. 6-1944
tVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

.spalių (Oct.) 11 d. 1939 m. 
Rowentrees Hotel, 500 West 
Englevvood Avė., (pusė bloko į 
žiemius nuo 63 ir Normai gat
vių). Vieta yra graži ir patogi. 
Galima privažiuoti gatveka- 
riais bei elevatoriais.I

I

i A. Mickūnas, p. E. Warabow, 
i laidotuvių direktorius, mokyto
jas F. Babilas. biznieriai — Ad. 
Kavaliauskas, D. Dargvainis, 
Al. Navickas ir kiti, kurie re
mia parapiją ir jie užsitarnau
ja paramos. Kitą kartą parašy
siu ir apie kitus parapiją 
miančius profesijonalus ir

WORCESTER, MASS GARDNER, MASS.

rainėje įvyko Federacijos sky
riaus prakalbos. Kun. S. P. 
Kneižis. pasakęs įžanginę kal
belę. perstatė svečią Prof. Dr. 
Pakštą. Prof. Dr. Kazys Pakš
tas. Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius, kalbėjo apie 
Lietuvos ekonominę ir kultui i- 
nę pažangą. Jis įrodė skaitlinė
mis. kad Lietuva per 21 nepri
klausomo gyvenimo metus pa
darė didelę pažangą. Kada pro
fesorius dr. Pakštas pabaigė 
kalbą, tai pasiūlė, 
kas nori gali duoti 
Vienas iš dalyvių.
Pakarklis prašo, kad prof. dr. 
Pakštas pareikštų savo nuomo
nę apie Lietuvos ateitį. Prof. 
Pakštas labai gražiai atsakė, 
kad jis nenorįs būti pranašas 
ir nebūdamas arti tos “virtu
vės". kur sprendžiamos visos 
problemos, negali tiksliai paša
knį kokia gali būti Lietuvos a- gal dėl senatvės ar apsileidimo, 
teitis. Pareiškė, kad Lietuva 
pasiryžus ginti ir gina savo ne
priklausomybę. Lietuvoje prie 
valstybės vairo yra įžymus mū
sų tautos vyrai. Nauja vyriau
sybė apima veik visus sluoks
nius.

p. V. Kudirka. Federacijos 
skyriaus vice - pirmininkas, 
klausia profesoriaus, kadangi tinę gumo medžiaga takai ir 
jis lankėsi sovietų Rusijoje, kad prie altoriaus, kiek laiko atgal į Ru<rSėjo 20 d

! pasakytų savo įspūdžius. Prof. įtaisyta naujos stacijos, išma-; -
1 Dr. Pakštas maloniai sutiko pa- liavota bažnyčia. uždengtas] 
] kalbėti, bet pareiškė, kad apie bažnyčios stogas ir tt. 1 
] sovietų Rusiją kalbėti, tai rei- niai parapija taip pat gerai gy- ] 
i kia mažiausia trijų valandų. 
Į kad duoti klausytojams pilną 
] supratimą kaip ten žmonės gy

vena. dirba, valdžios tvarka ir 
tt.

Trumpą kalbelę pasakė ir p.
Antanas F. Kneižys.

Federacijos skyriaus atstovai lų: advokatų, daktarų, mokyto- 
paaarė rinkliavą kultūros rei- jų. inžinierių, vaistininkų ir tt. 
kalams. . Visus įvardinti vienoje kores-

Prakalbų programa užbaigta pondencijoje neįmanoma, bet 
Lietuvos himnu, kurį sugiedojo pažymėsiu, tik kaikuriuos. bū- 
visa publika, vadovaujant muzi- tent. adv. Benjaminas Sykes, 

. kui A. šlapeliui. Į Dr. A. Gasson, vaistininkas p.

VEIKĖJAI IR PROFESIO
NALAI

Kiek laiko atgal šioje koloni
joje veikimas buvo plačiau ži- nierius. jeigu tik redakcija 
nomas. Šiais laikais senesnieji 
veikėjai nerodo tokio gyvumo

vietą mano raštams.

re- 
biz- 
už-
V.

I 
o jaunesnieji dar tiek negali iš
sijudinti. Bet negalima sakyti, 
kad mes jau būtume taip atsili
kę. Ne. Mes turime draugijas,' 
kurios veikia. Šv. Jurgio para
pija gerai gyvuoja, vadovauja
ma kleb. kun. S. P. Kneižio. 
Jo rūpesniu, parapijiečiams re
miant. bažnyčioje išklota sūdė-

i 
i

i
I

HAVERHILL, MASS

Šv. Kazimiero Parapija
METINĖ VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero parapijos me
tinė, vakarienė įvyks spalių 8 
dieną. 6 vai. vakare, Šv. Kazi
miero salėje. Klebonas kun. A. 
Petraitis ir kun. J. Padvaiskas 
ir visas komitetas bei šeiminin
kės uoliai prie viršminėtos va
karienės ruošiasi. Todėl kaip 
šios parapijos taip ir apylinkės

Rugsėjo 30 d. įvyko Lietuvių lietuvius kviečiame šioje mūsų 
Katalikų Veikimo Centro vaka- metinėje puotoje dalyvauti. Mū
relis — “barn dance”. Žmonių sų darbščios šeimininkės visus

LINKSMAS VAKARĖLIS
Rugsėjo 27 d. vakare įvyko 

lietuvių parke “Aušros” choro 
j klemsų vakaras su šokiais arba 
užbaiga vasaros sezono darbuo- 

1 tės. Kartu dalyvavo šv. Pranciš- 
j kaus parapijos choras iš Athol, 
■ Mass.. su savo muziku Jurgiu 
į Stačioku, kuris yra abiejų virš 
minėtų chorų mokytojas, labai 

(darbštus ir visuomeninį darbą 
mylįs žmogus. Garbės svečiai 

' buvo kempės pirmininkas J. 
Galvanauskas, kempės policis- 
tas J. Klebavičius ir kempės

buvo daug. Dovanas laimėjo p. dalyvius pavaišins skaniais val-'stuard. J. Stasikėlis. Tariu 
M. Leščinskienė ir p. Helen Mo- giais ir skaniais gėrimėliais. I jiems širdingą ačiū už tokį prie- 
rrow. Rengimo komisija gražiai Prie to bus gražių kalbų, muzi- 
pasidarbavo. Pelno liko nema- ka ir dainos. Nepamirškite spa- 
žai. Daugiau tokių vakarų. Rap. lių 8 d., 6 vai. vakaro.

Raporteris.

Tikietai išsiuntinėti sąjun- 
gietėms ir platinami po visas 
Chicagos kolonijas. Komisija, 
susidedanti iš kuopos pirminin
kės V. Trust, M .Paulienės, ko
misijos pirmininkės, F. Burbos. 
Daunorienės, Kliaugienės, Jo
naitienės bei Butkienės, stro
piai ruošiasi, kad viskas būtų 
tvarkinga bei pasekminga.

Bankieto pradžia yra 7:30 va
landą vakare. Bus skani vaka- K 
rienė ir graži trumpa progra
ma. Kviečiame sąjungietes bei 
jų vyrus ir p. Poškienės drau
ges bei draugus atsilankyti. Ko
misija užtikrina, kad išeisite 
patenkinti. Kaip visuose vieš
bučiuose, taip ir šiame reikia 
vietas užsakyti iš kalno, tad 
prašome pranešti komisijos 
pirm. M. Paulienei iki spalių 9 
d., telefonuodami: Republic — 
7010. Rengimo Komisija.

I

mirė Petronė 
Daučiūnienė, 43 m. amžiaus, 

i gyv. 43 Wilson St. Palaidota su 
D\asi- bažnytinėmis apeigomis iš šv.

— i Jurgio par. bažnyčios šv. Patri- 
vuoja. šv. Vardo draugija, prie L kapuose. PaIiko nuliūdime 
kurios priklauso ne tik vyrai, |vyrą Antaną Velionė prikIausė 

prie Apaštalavimo 
jos. buvo sena 
skaitytoja, gera 
katalikė.

Kun. J. Daunis 
noje atnašavo 
velionės vėlę, 
bėję.

CHICAGO, ILL.

lankumą “Aušros” chorui. Taip
gi tariu širdingą ačiū kempės 
bendrovės visiems nariams už 
leidimą veltui naudotis kempės 
žeme ir trobesiais.

kurios priklauso ne tik vyrai. į 
bet ir jauni vaikinai, turi apie 
100 narių. Gražiai gyvuoja ir' 
kitos draugijos.

Reikia pažymėti, kad parapi
joje yra nemažai ir profesijona-

!

i 
i

AMERIKOS LEGIONAS IR 
LIETUVIAI

LIETUVAITĖ POLITIKOJ
Gerai visiems žinoma lietu

vaitė, Elžbieta Petrauskaitė, 
Rugsėjo 26 d.. Amerikos Le- sumanė padaryti tą, ko dar nė

giono 21 Nacionalis seimas į-!vienas lietuvis arba lenkas ne
vykdė milžinišką ir įspūdinga!ra Padar?s Gardneryje, tai tap- 
paradą. kurioj dalyvavo šimtai- tį council tar>’bos nare‘ 
tūkstančių legionierių. Tarpe Elžbieta yra “Aušros” choro 
milionų žiūrovų buvo tūkstan- narė ir labai -era Hetuvaitė. To' 
čiai lietuvių atvykusių pamaty- dėl mes visi už * st°jam’ kad 
ti žygiuojančius Pasaulinio Ka-* ^utų tokią visų pageidauja- 
ro veteranus. Paradas prasidėjo

»
10 valandą ryte ir tęsėsi iki 11 
valandos vakare. Praėjus 47 
valstybių grupėms, prasidėjo 
Illinois valstybės paradas. Tar
pe įvairių flotų ir tūkstančių 
legionierių pasirodė Dariaus ir 
Girėno Posto 271 Komanderis 
W. B. Sebastian su savo asista. 
vėliavomis ir skaitlingu Da
riaus ir Girėno Posto 271 Ko
manderis W. B. Sebastian su sa
vo asista, vėliavomis ir skaitlin
gu Dariaus - Girėno DRUM- 
BUGLE CORPS. 
Kaziui Misevičiui, 
paprastą įspūdį į 
nių.

Rytojaus dieną

i

Maldos dr- 
“Darbininko” 
ir pavyzdinga

laidojimo die- 
šv. mišias už 

Lai ilsisi ramy- 
Rap.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

mą vietą. Ypatingai būtų garbė 
lietuviams turėti pirmutinę 

-7 moterį coucil taryboj. Visos 
tautos subruzdo, kai sužinojo, 
kad lietuvaitė nori taryboj vie
tos. ko mes snaudžiame — vi
si už Elžbietą Petrauskaitę.

P. Aukštikalnis. i

"Darbininko” Metiniai ■ Tradiciniai

ŠOKIAI ■ BALIUS
8 Magazine St.

ELKS BALLROOM
Cambridge, Mass

Šeštadieni, Spalių-Oct. 28 d., 1939

i Iš Moterų Sąjun
gos

Nors Chicagos apskritys buvo 
vadovaujant surengęs pagerbtuvių vakarą, 

kas darė ne- ir Moterų Sąjungos 67-ta 
minias žmo- kuopa, iš Marąuette Park, ren

gia bankietą bei priimtuves sa- 
šimtai legio- vo narei, Albinai Poškienei, ku-

I

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
tSkanūs Valgiai Ir Gardūs Gėrimai Įžanga 40c

Nuoširdžiai Kviečiame Visus Dalyvauti.

nerių svečių atvyko apžiūrėti r* pereitam Moterų Sąjungos 
Dariaus ir Girėno statomos Me- seime, Worcester, Mass. atsto- 
morial hall, 4416 S. Western A- vavo 67-tą kuopą bei Moterų 
ve. Visi gyrė posto pasiryžimą Sąjungos Chicagos apskritį, 
ir pastangas. Prie šio statymo Bankietas įvyksta trečiadienį, 
prisideda kiekvienas 
Šio namo priekyje bus 
bronzinė tabletė su vardais ir] 
pavardėmis aukautojų: taipgi] 
renkami vardai ir pavardės žu-' 
vusių pasaulinio karo 1----- ,
gryžusiųjų ir mirusiųjų. Gimi
nės. norėdami įamžinti savo Vice-Pirm.’— F.' Zal"etskienė, 
mylimus veteranus prašomi 
kreiptis pas Dariaus — Girėno 
Memorial hall komitetą — 2608
W. 47 Street. 
minklinės 
kričio 10 
Day.

lietuvis. ] 
įdėta' 

' ' • I -------- — I 

taipgi i 
- - 1

lauke,'

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo t im- 

pasiųsim jums PILNĄ 
IŠBAN- 
naudotl

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai 
Pakeij, 7 dienoms DYKAI 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9 

2708 VV. Farwell Avė. tlhicago. Iii.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
i Tel. So. Boston 1298

I

Atidarymas pa- 
svetainės įvyks lap- 
ir 11 d., Armistace

J. A. Mickeliūnas. 
(6747 S. Artesian) 

Chicago, III.

I

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Ražt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtfi,
105 West 6th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienĄ
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienš,
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laike kas 
antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininko.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield 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. 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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[vietinės žinios
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t ŽINUTĖS

Spalių 2 ir 3 dienomis Bosto
no arkidiecezijos kunigai, vado
vaujant J. E. Kardinolui O’Con- 
nell, turėjo pusmetinį suvažiavi
mą (konferenciją). Be kitų da
lykų, Jo Eminencija išreiškė 
užuojautą Chicagos arkidiecezi- 
jai, pasimeldė už kardinolo 
Mundelein vėlę. Prašė kunigų 
melstis už mirusį, ir užgynė 
savo diecezijoje kunigams reng-1 
ti ir leisti savo parapijoje reng- i 
ti “Beano partie”.

dies liga sergantį kun. Alfonsą 
C. P., šv. Elzbietos ligoninėje, 
Brighton, Mass. Gydytojai nu
rodo, kad ligonis turės lovoje 
gulėti bent šešias savaites. Kun. 
Alfonsas buvo apsiėmęs laikyti 
So. Bostone, Misijas.

Spalių 2 d. kun. Urbonavičius, 
kun. Juškaitis ir kunigas Vir- 
mauskis, aplankė sunkiai šir-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutarti)

nu 
v. v

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

Tel. TROvvbridge 8330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

E Tel. ŠOU 2712
X

z

ji
Į

į
B

praktiškais klausimais, kuriuos 
tretininkai užklausė. Vietinis.

SVEIKSTA

DKBBININKBB
—.... x-ug=ssaaaeaagsss: 
IššV. PETRO PARAPI

JOS VEIKLOS

t
GRABORIAIŽMOGUS, KURIS PAMIRŠĘS 

SAVE
________ €<--------- ------- ' ■ —-------—

Matas Norbutas yra vie
nas iš tų žmonių, kuris gy
vena ir dirba tik dėl kitų, 
visai pamiršdamas save. 
Atrodo, kad jis siekia gra
žiausio idealo, nes gyventi 
dėl kitų iš tikrųjų yra gra
žiausia pasaulyje.

p. Norbutas gimė Lietu
voje, Raseinių apskr., Vi
duklės par., Gylių kjn. 
1877 metais. Į Ameriką at
vyko 1905 m. ir 3 mėne
sius dirbo ūkyje. Po to 
pradėjo dirbti Swift kom 
panijoje, Cambridge, Mas-

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8108 VAL8TYBBSI 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590 

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. I 
TeL COLumbia 3637.

Be trumpai paminėtų ži-1 
nučių apie parapijos gyve-’ 
nimą, reikia išskirti du 
svarbesnius ir reikšmin- • 
gesnius faktus, būtent: or
ganizuojamus lietuvių kal
bos kursus ir vaikų darže
lius. Šių faktų negalima 
aplenkti, neišsitarus bent 
porą sakinių apie juos pla
čiau.

I

p. Alena Vadlugienė, gyv. 31 
Jenkins St., So. Bostone, po o- 
peracijos grįžo į namus ir svei
ksta. Linkime pasveikti.—

1 Penktadienį, spalių 6 d., 8 va
landą vakare, L. Vyčių kamba- 
ryj įvyks kortavimo vakarėlis. 
Kviečia visus dalyvauti.

iI

Švento Petro bažnyčioje, mo
terų ir merginų misijos prasi- 

idės dieną pirmiau, būtent: sek
madienio vakare 7:30 valandą.

Tą dieną, t. y. spalių 8-tą, 2 
j vai. p. p. įvyks labai svarbios 
prakalbos Lietuvos reikalais, 
Municipal Salėje, 
Kalbės profesorius. Dr. K. 
Pakštas. Visi kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Sunkiai serga Antanas Pral- 
gauskas iš Dorchester, Mass., 
senas narys šv. Petro parapijos. 
Jam šiomis dienomis darė ope
raciją. Jis turi užauginęs didelę 
šeimą.

STUDENTŲ VAKARĖ
LIS

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir N akt). 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Pirmiausia reikia svei- į 
kinti šią gražią mūsų pa
rapijos klebono, kun. Vir- 
mauskio iniciatyvą — or
ganizuoti lietuvių kaltos 
kursus ir vaikų darželius. 
Kiekvienas parapijietis 
turėtų nepraleisti progos, 
nepasinaudojęs šiais tei
kiamais parapijos patar
navimais. Kadangi parapi
ja neturi lietuviškos mo
kyklos, todėl dabar nors 
iš dalies vaikų darželiai ir 
lietuvių kalbos kursai ją 
pavaduos. Vaikų darželiai 
yra labai svarbi jaunučių 
auklėjimo ir savarankis-; 
kūmo gyvenimo ugdymo 
mokykla. Čia jaunučiai 
pradės įprasti gražiai žais
ti, bendrai gyventi, džiaug
tis ir dalytis savo vaikiš
kais pergyvenimais ir žais
lais. Tai labai svarbi, rei
kalinga ir naudinga jaunu
čiams mokykla, į kurią tu
rėtų siųsti visi lietuviai tė
vai savo jaunučius vaike
lius. Tai yra ne tik parei
ga, bet prievolė.

Antras ne mažiau svar
bus ir reikšmingas faktas, 
tai lietuvių kalbos, istori
jos ir geografijos kursų 
organizavimas.

Šiuos kursus galės lan
kyti visi: seni, jauni, mo
kyti ir nemokyti. Daugelis 
mūsų lietuvių vartoja dar 
labai senus žodžius, kurių 
Lietuvoje jau beveik visai 
nevartojama. Todėl kur
suose bus galima išmokti 
ir naujų lietuvių kalbos žo
džių. Be to bus galima iš
siaiškinti daugelį neaiškių 
ir nesuprantamų klausi
mų. Bus galima įgyti dau
giau žinių iš Lietuvos ir 
pasaulio gyvenimo.

Taigi visi, visi nepraleis
kite progos, nepasinaudo
ję šiais mūsų parapijos 
klebono organizuojamais 
Kursais. P. Kupraitis.

Matas NorbutasŠeštadieni, spalių 7-tą d. įvyk
sta A. L. K. Studentų South 

Broadway. į Bostono kuopos metinis paren
gimas parapijos salėje 7-toje 
gatvėje. Ne tik bus užkandžių, 
bet taip pat ir gražios muzikos 
per ištisą vakarą. Tie kurie my
li muziką ir šokius, galės pasi
naudoti šiuo vakaru gražioje 
nuotaikoje. Taip pat bus progos 
susipažinti su studentais iš Ma- 
rianapolio Kolegijos, Norwoo- 
do, Worcesterio, Providence, 
Brocktono ir New Haveno.

I

Daktaras Antanas G. Rakaus
kas. vis dar apimtas liūdesio,;- - • Rengimo komisiją sudaro šie
laišku iš Chicagos šiomis dieno- studentai: Alfonsas Janušonis, 
mis užsakė metines pamaldas R- Gleneckiūtė, A. Martis, E. 
už savo, kaip jis rašo: mylimos Vasiliauskaitė, ir J. Bernato- 
žmonos Elenytės sielą. Gedu- nis-
lingos šv. mišios metiniam at- Komisija ir visi South Bosto- 
minimui a. a. Alenos Rakaus- no Studentų kuopos nariai nuo- 
kienės (Narinkaitės) bus atna- širdžiai kviečia visus atsilanky- 
šaujamos šv. Petro bažnyčioje tį į mūsų parengimą ir gražiai 
jos mirimo dienoje, spalių 17 d., pasilinksminti jaunimo tarpe. 
8 vai. ryte. Giminės ir artimieji 
kviečiami pasimelsti už mūsų 
buvusią dainininkę. ĮVAIRUS SKELBIMAI

Byla bus svarstoma antradieny, 
spalių 10 d. Šerifas Dowd kaltu 
neprisipažįsta ir sako, kad 
ginsiąs savo vardą teisme.

LANKĖSI

jis

re-Spalių 3 d. "Darbininko” 
dakcijoj lankėsi kun. Alfredas 
Čebatorius, lydimas kun. K. 
Jankaus. Kun. A. Čebatorius į- 
šventintas kunigu liepos 9 d. š. 
m. Belgijoje. Priklauso prie 
Hartfordo (Conn.) diecezijos. 
Todėl Hartfordo vyskupas jau
ną Kristaus darbininką pasky
rė į Waterbury, Conn. šv. Juo- 

. zapo lietuvių parapiją. kurios 
klebonu yra nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas kun. J. Vaian- 
tiejus. Linkime kun. A. Čcba- 
toriui geriausios sveikatos.

Jėzuitams — $100.00; 
$150.00;

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

$8000.

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 i
X-RAY

Sveikino vardinėmis. Šv. 
Pranciškaus dienos išvakarėje, 
pietų metu, suvažiavo pasvei
kinti vardinių proga kun. Pra
ną A. Virmauskį: kun. Jonas 
Švagždys, kun. Čebatorius ir 
Prof. Dr. K. Pakštas. Daug svei
kinimų asmeniškų: laiškų ir te- 
lagramomis. Dvasinėmis gėlė
mis ir piniginėmis dovanomis 
sveikino Pranciškonų Brolija, 
Amžinojo Rožančiaus Draugija, 
Maldos Apaštalavimo Draugija. 
Blaivininkų kuopa ir parapijos 
bernaičiai - mergaitės, 
liai, seserų mokytojų 
beje, gražiai gėlėmis 
altorius.

PAIEŠKAU William White— 
William Vycuną, 57 m. amžiaus, 
pirma gyveno Hoosick Falls, 
N. Y. ir Bennington. Vt. Jei ka? 
žinote apie jį prašome pranešti 
Paul D. Price, Prudential Insu- 
rance Co. Newark, N. J. (17)

I

Vaike- 
vadovy- 
papuošė

KLEBONO VARDINES

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Spalių 4, Šv. Pranciškaus die
noje mokyklos vaikučiai. Sese
rims vadovaujant, surengė labai 
gražią įspūdingą programą, pa
gerbimui klebono kun. P. Juš- 
kaičio. Vaikučiai gavo skanių 
saldainių ir laisvą dieną.

PRANCIŠKONŲ 
VIZITATORIUS

SKUBIAI reikalinga muzika
li mergina ar moteris vargoni
ninkauti ir šeimininkauti.

Kreiptis į “Darbininką”.

IŠSIRENDAVOJA “Dar
bininko” name gražus, 
steamu apšildomas ant 
pirmo aukšto 5 kambarių 
flatas. Renda nebrangi. 
Atsišaukite i ‘Darbininko’ 
administraciją, 366 West 
Broadvvay, So. Boston; te
lefonas — ŠOU 2680.

i

Spalių 1. kun. Tomas Gross- 
man, O. M. F. darė metinę 
pranciškonų vizitaciją. Gėrėjosi 
pranciškonų gražia dvasia ir

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadv/ay So. Boston, Mass.

CHORO OPERETĖ

ADVOKATAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

ir 
ir

Prisiekęs Advokatas
Juoias B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

l A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Baxter St.. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnevvell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

A

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Rosridonro:

16 Thoma* Pk., Tel. S. B. 1043

; Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ;I

Lucy N. Yakim
•I LIETUVE ADVOKATE • 
!; (JEKIMAUČUTĖ)

:• 14HopeSt., :
Greenfield, Mass. ;

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORTCOOD. MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

sachusetts, kurioje dirba 
ir šiandien.

Štai Mato Norbuto įvai
riems reikalams paauko
tos sumos:

Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimui — $100.00; 
Pirkęs Lietuvos bonų už— 
$1.100.00; Vienuolynams: 
Pranciškonams — $1.000. 
00:
Marijonams 
“Saulės” namams, Kaune 
— $200.00; Prisikėlimo 
bažnyčiai, Kaune — $100. 
00; Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselėms — $700.00; Tau
tos Fondui — virš $100.00; 
Išleido į kunigus vieną A- 
merikoje — $3000.00; Ben
drovėje buvo investavęs, 
kurių nebegavo
00; Lietuvos laivynui — 
S500.00; Pirkęs “Darbinin
ke” bonų už — 
Pagelbėjo vienam 
kui Lietuvoje 
“Darbininko” 
tertypos fondui $100.00;

P-nas Matas Norbutas y- 
ra aukojęs pačioje pra
džioje susitvėrusiai Šv. 
Petro par. bažnyčiai $25. 
00, o kiek dolerinių ir pen
kinių aukojęs visokiems 
kolektoriams, tai ir pats 
neatsimena.

Pradžioje šio straipsne
lio pasakėme, kad jis už
miršta pats save. Ir is tik
rųjų. Jis save nuskriaus- 
damas taupo, kad tik dau
giau liktų uždirbtų pinigų 
paaukoti kitiems.

Šis didelis labdarys p. 
Norbutas dalyvaus naujos 
“Darbininko” 
pašventinimo 
lapkričio 26 d. Jis paauko
jo S50.00 įstodamas į “Gar
bės Kūmus”. Dėkojame p. 
Matui Norbutui už nuošir
dumą ir gausią auką.

I
Trečiadienį, spalių 4 d. “Dar

bininke” lankėsi prof. dr. K. 
Į Pakštas, lydimas LDS Centro 
i Pirm. kun. J. Švagždžio. Ant
radienio vakare prof. dr. Pakš
tas kalbėjo aktualiausiais mūsų 
tautos klausimais Montello, 
Mass., kur buvo susirinkus gau
si minia žmonių. Plačiau apie 
tai telpa pirmame puslapyje.

Tą pačią dieną lankėsi kun. J. 
Daunis iš Haverhill.

Pereitą savaitę “Darbininke” i 
lankėsi kun. J. J. Jakaitis. MIC. 
buvęs Tėvų Marijonų Provinci
jolas. lydimas kleb. kun. P. Vir 
mauskio.

S500.00;
klieri- 

— $300.00; 
naujos In-

r
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

%
Parduodu įvairiausios rūšies auk* 

elnius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi Ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Bostcn, Mass.

4

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, Stut Metai VVork

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Šiomis dienomis “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi kun. J. 
Balkūnas. Maspetho (L. I., N. 
Y.) lietuvių par. klebonas, bu
vęs Kunigų Vienybės pirminin
kas, ir p. Juozas B. Laučka. 
“Amerikos” redaktorius. Taip
gi lankėsi pas kleboną kun. P. 
Virmauskį ir kitus. Iš So. Bos- 

Į tono vyko į Worcester. o iš ten 
į Marianapolį.

i Intertypos 
bankiete.

Šv. Petro par. choras, kuris 
šįmet rengia operetę “Pinafo- 
re”, džiaugiasi draugiška para-! 
ma, kurią parodo kaimyniniai į 
chorai.

Cambridge choristai paėmė į 
trisdešimts bilietų; Brocktoniš- 
kiai dvidešimts; Worcest.erio —i 
trysdešimts ir tt. Rėmėjų eilė
se jau stovi didžiuma biznierių 
ir profesionalų. Matyt, kad ir 
šįmet bus pilnutėlė svetainė.

Ši operetė bus suvaidinta lap
kričio - Nov. 5, sekmadienio va-į 
kare 8:15 ir trečiadienį, lapkr. 
8-tą pačią valandą. So. Boston: 
High School auditorijoj. Visos 
vietos rezervuotos. Taigi pata
riama pirkti bilietus iš anksto. ' 

Kvieslys.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water A Steam 

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

NORI PRAŠALINTI 
ŠERIFĄ

I

Boston Bar Association įne
šė į Aukščiausįjį Teismą bylą 
prieš John 
apskričio šerifą,
kad teismas įsakytų 
traukti iš užimamos 
jis ir kiti du rinkę 
savo pagelbininkų 
reikalams, ir kitaip

F. Dowd, Suffolk 
Reikalauja, 

jam pasi- 
vietos. nes 
pinigus iš 

politiniams 
nusikaltęs.

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL.GEN 9296

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite 4| darbą mum*.
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Rytinių Valstybių Žinios
BAYONNE, N. J

E. Fisher. art. J. Žukaus- 
pianistė F. Rummber, 

parapijiečių iš

— šv. Mykolo parapija rugsė
jo 24 d., sekmadienyje, darė pa
gerbimo bei priimtuvių vaka
rienę naujam savo klebonui 
kun. S. Stoniui. Vakarienė pasi
sekė puikiausiai. Vakarienėn 
atsilankė skaitlingas kunigų 
būrys. Metropolitain Operos ar
tistas 
kaitė.
daug buvusių
Paterson. Jersey City. nemažai 
draugu bei prietelių iš kitų apy
linkės kolonijų, o daugiausiai iš 
Bayonne parapijiečių bei biz
nierių. Salė labai gražiai buvo 
papuošta vietinės Vyčių kuo
pos. Programą labai sumaniai 
vedė teisių studentas Jonas 
Brajus. Pasakyta daug nuošir
džių kalbų bei sveikinimų, o 
art. E. Fisher puikiai išpildė 
dainų programą, akompanuo
jant pianistei F. Rummber. Ly
giai nuo Bayonne ir Jersey City 
parapijų įteiktos klebonui do
vanos. Visas vakaras praėjo pa
keltoje nuotaikoje ir linksmoje 
dvasioje.

Vakarienės surengimo komi
sijoje darbavosi Marcinkienė. 
Radzevičienė ir Kvietkauskienė. 
Dėka jų sumanumo, vakarienė 
praėjo pasekmingai. Garbė tat 
Bayonniečiams ir rengėjoms.

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 24 d. šv. Juozapo pa

rapijos bažnyčioje Keturdešim
tės atlaidai praėjo labai gražiai. 
Žmonės pamaldose dalyvavo la
bai gausiai, o paskutinę dieną, 
laike procesijos, bažnyčia buvo 
net prisigrūdusi. Per visą Re
tur iasdešimtės laiką pamoks
lus sakė prelatas Macijauskas. 
Pamokslai buvo aiškūs ir turi
ningi. Paskutinį vakarą prela
tas suteikė Popiežiaus palaimi
nimą. Gaila, kad šiais iškil
mingais atlaidais ne visi pasi
naudojo ir ne visi ėjo išpažin
ties. nors buvo geriausia proga.

Pasitaiko ir tokių žmonių, ku
rie visą laiką laike pamaldų 
stovi prie bažnyčios, ir. kai ei
na žmonės iš bažnyčios, jie ste
bisi. kad tiek daug yra, anot jų 

i “tamsuolių”. Reikia melstis už ■ 
tokius žmones, kad Dievas juos 
apšviestų.

Spalių 1 d., sekmadienio nak
tį, 861 Bank gatvėje įsilaužė 
vagiai į p. Verbylos geležinių 
daiktų krautuvę ir išnešė daug 
daiktų. Ponai Verbvlai yra geri 

į parapijos rėmėjai, reiškiame 
i jiems užuojautą. Nors jiems 
pavogė daug daiktų, tačiau vis 
dėlto parapijos bazare dalyva-

Šviežus Cigaretai Į ŽIBTEREJ1MĄ!

NEW BR1TAIN, CONN
Iš DARBININKŲ GYVENIMO

Kaspinėlis čirkštelės aplink 
virtų — kiaurai perpiaus dvi 

Cellophane eiles...

Tik patraukit tą raudo
nąjį kaspinėlį pakelio 

viršuje...

Viršus nusiims, švarus. 
Amerikos šviežiausi cigaretai ir 

lengviausi atidaryti!

Rugsėjo 29 d. įvyko LRK Fe
deracijos 22 skyriaus susirinki
mas. kuriame komitetas padarė 
pranešimą apie Lietuvių Dieną 
pasaulinėje parodoje.

Komitetas daug dirbo ir jo 
; darbas davė gražių vaisių. 
Komp. A. Aleksis pranešė, kad 
Lietuvos paviljonas šiuo metu 
labai reikalingas paramos, to- 

: dėl tuojau nutarta paaukoti 
$23. kuriuos sudėjo katalikų 
draugijos, ir dar prisidėjo Fe
deracijos atstovai, paaukoda
mi po keletą dolerių. Visi pini
gai pavesta komp. A. Aleksiui 
pasiųsti Lietuvos paviljonui. 
Kurie norėtų tam reikalui au
koti. pinigus prašomi perduoti 
A. Aleksiui arba į kleboniją.

Nutarta pakviesti prof. Puk- 
šis reikalas

šioje kolonijoje darbininkų 
gyvenimo sąlygos mažai page
rėjo. nes dirbtuvės visai mažai 
priima naujų darbininkų, ne
žiūrint to. kad kaikurios gavo 
ir stambių valdiškų užsakymų. 
Pailgino dirbantiems ilgesnes 
valandas ir vieną kitą pašaukė 
iš atleistų. Jaunų bedarbių vi
sur pilna. Jaunieji bedarbiai la
bai dažnai susideda su blogais 
draugais, kaikurie jų pradeda 
vagiliauti. Tik į trumpą laiką 
tapo apvogta dvi drabužių 
krautuvės ir auksinių brange
nybių krautuvė. Pavogta virš 
$1.000.00 vertės daiktų.

Pereitą mėnesį Hartfordo 
aukštesniame teisme tapo nu
teista apie 50 asmenų iš New 
Britain. daugiausia už vagilia
vimą. tarp kurių buvo du lietu
viai, jauni vyrukai.

1

Matykite OLG GOLD’S Naująjį

— Vietiniai veikėjai ir uolūs 
parapijos darbuotojai Jonas A- 
domavičius ir Izabelė Adoma
vičienė susilaukė 30 metų mo
terystės sugyvenimo sukakties. 
Šia proga jų draugų bei pažįsta
mų tapo suruošta spalių 1 d. pa
gerbimo vakarienė. Atsilankė 
skaitlingas būrys draugų bei 
pažįstamų svečių, tarpe kurių
vietinis klebonas kun. S. Stonis. prakalboms, 
poetas ir rašytojas J. Tysliava. Pavesta komp. A. Aleksiui, 
stud. teisininkas J. Brajus ir 
kiti. Pasakyta daug gražių kal
bų bei sveikinimų. Sveikiname 
gerb. Jubiliatus ir linkime ilgų 
ir laimingų metų.

DAUG VEDYBŲ
Nepaisant blogų laikų, jauni

mas. kuris kiek dirba, tai ir ve
dasi. Šv. Andriejaus par. baž
nyčioje kartais būna po penkis 
užsakus. Malonu matyti kai lie
tuviai su lietuvaitėmis vedasi. 
Na. o vedybų proga, tai prieš- 
vedybinių vakarėlių netrūksta.

į

— Novena prie šv. Mykolo! 
praėjo su dideliu pasisekimu ir 
gražiai užsibaigė šv. Mykolo 
atlaidais.

Spalių 7 d., šeštadienį, po pa
maldų įvyks rinkliava labdary
bės tikslui. Nepamirškite visi 
savo aukomis ar darbu prisi
dėti.

I

do draugijos eisenos. Visi 
viai šv. Mykolo parapijos 
giasi joje dalyvauti.

Darbai eina gerai, nes prii
mami nauji darbininkai ir "su
grąžinami seniau paleisti, 
desnės kompanijos pakėlė 

į gas 10U.

Di
ai-

Švč.— Rožančiaus pamaldos 
Dievo Motinos Šv. Mykolo para
pijos bažnyčioje, spalių mėne
syje įvyks sekmadienį 3:00 P.
M. ir kiekvieną trečiadienį ir mus smagiai ir linksmai pralei- 
penktadienį 7:30 P. M. ’site.

Spalių 14 d. įvyksta LDS 5 
kuopos balius. Komisija prašo 
senus ir jaunus skaitlingai da- 
Ivvauti. Balius bus 48 Green 

I *
St. svetainėje. Visi ir visos į 
LDS 5 kuopos balių, laiką pas

ORO BANGOMIS kas antradienį: "Melody and Madness” 
su Robert E»-nchley ir Artie Shaw ork.. NBC Network

P
ADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus 
tikrai šviežiais cigaretais — tikrai patogiuose 
pakeliuose! Nevien kad tai puikiausias tabakas 
ką pinigas gali nupirkti, bet su savo šviežiu skoniu 
ir kvapsniu dvigubai užantspauduota extra Cello
phane eile. Pamėginkite “Zip-Top” labiau sušvel
nintų Old Golds šiandien — bet kurioj cigaretų 
krautuvėje!

2
atsidaro

eCs/P'>u-
YPu!

i

BAŽNYČIOS ATNAUJINI
MO

Rugpjūčio 15 d. kun. dr. Men
delis, mūsų klebono Lietuvniko

i

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 
Iš New York Iš Gothenburg

Drottningholm Spalių 12 
Gripsholm Spalių 21 

Spalių 26 Drottningholm Lapkr. 14 
Spalių 31 Kungsholm -------------
Lapkr. 4 Gripsholm Lapkr. 23 
Lapkr. 30 Drottningholm -------------

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tamaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivokorčių a- 
gentas, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

atlaidų metu antradienį. Kun. 
dr. Mendelis trumpai papasako
jo apie reikalingumą ir naudin
gumą mastymo įvairių paslap
čių. kalbant rožančių.

■ MALDOS UŽ TAIKĄ
Trečiadienį, spalių mėn. 4 d., 

visos Baltimorės bažnyčios kaip 
katalikų taip nekatalikų, neiš
skiriant žydų sinagogų atdaros 
nuo 12 vai. pietų iki vidurnak
čiui. Tai buvo daroma, kad su
teikus progą visiems pasimelsti 
už pasaulinę taiką. Šv. Alfonso 
bažnyčioje ryte buvo trejos mi
šios, per pietus buvo kalbamas 
rožančius ir Palaiminimas su 
ŠŠ. Sakramentu, o vakare buvo 
ypatingos pamaldos paminėti 
šv. Pranciškaus Asižiečio dieną.

NUOTRUPOS
Stebuklingo Medalikėlio no- 

vena lietuviškai vėl laikoma 
sekmadieniais po pietų. Pereitą 
sekmadienį gražus būrys Mari
jos garbintojų dalyvavo pa
maldose.

Katalikiška valanda, vado
vaujant kun. dr. Mendeliui, 
prasidėjo pereitą savaitę. Daly
vavo arti 200 žmonių. Kun. dr. 
aiškina kas tai yra Biblija, iš 
kur ir kaip ji atsirado. Daug 

: nekatalikų lanko tas antradie-
l
. nio vakaro paskaitas.

Pirma naujo veikimo sezono 
vakarienė įvyks sekmadienį, 
spalių 8 d. 6 vai. vak.

I Keturdešimties atlaidai už sa- 
įVaitės, spalių 15, 16 ir 17 da. 
į Visi kviečiami ruoštis į šią dva
sinę puotą. Kun. Pranas Juras 
iš Lawrence, Mass. sakys visus 
atlaidų pamokslus. Žvalgus.

Paškauskienė Anelė. Juknelis 
Juozas, Juknelis Ona, Remei
kienė Magdė, Remeikis Anta
nas, Kvedera Juozas, sūnus, Pa
kalniškienė Liudvika. Marė 
Bubnienė, Ignas štaškūnas, 
Marcijona Strazdauskienė, Va
lerijonas Strazdauskas. Anta
nas Strazdauskas. Juozas Straz
dauskas, Marcelė Strazdauskai- 
tė, Stasė Strazdauskaitė, Mas- 
kevičius Juozas, Agota Maske- 

Maskevičienė,
Veronika, Marė, Zafija ir 
Maskevičiūtės, Juozapina 
rauskaitė, Vincas Pečiulis, 

! šiūnai, Julė Murauskienė, 
i Akelaitienė, Valley View 
Bylienė Ona. Jonas 
tėvas,
Kiti prisiuntė smulkesnias au
kas. Kun. dr. Mendelis įvertina 
visų aukojusių pasišventimą ir 
pradžioje 40 valandų atnašaus 
Šv. Mišias už visų geradarių 
intencijas.

aduotojas, laišku atsišaukė 
į visus parapijiečius, prašyda
mas pininginės pagelbos vi
siems tiems įtaisymams ir pa
gerinimams. kurie buvo padary
ti per pereitus 12 mėnesių. Laiš
ke visi dirbantieji buvo prašomi 
paaukoti ben t $5.00 padengi
mui įvairių išlaidų. Iki šiam

vičienė, Anelė

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Spalių 3 d. B. M. gavo laišką 

iš Lietuvos, rašytą 28 d. rug- į 
piūčio. Tad virš mėnesio buvo 
kelyje. Tarp kitko rašo, kad —‘ v I 
'“laimingi jūs, kad taikiame ze-l 
mvne gyvenate. Pas mus taika.

I
kaip ant plauko.

“O kaimyninės valstybės jau į 
žvangina kardais, ir laukiame i 
kada po dienos kitos prasidės • 
tautų skerdynės.

“Nors kol kas mūsų šaliai pa
vojus dar negręsia. bet toliau į 
Dievas žino.

“Mes kurie karą matėme, ne-į 
norėtume jo matyti antrą kar
tą. Bet atrodo, kad reikės pa
matyti. Pas mus šįmet neblogi 
metai, nors dabar kuris laikas 
sausra.

“Bet jau visi javai ir šienas 
namie.

“Javai labai gerai užderėjo.
“Gaila, kad tik mažai moka”. į 
Šis laiškas gautas iš Seinų; 

apskričio. Sangrūdos, 
vos kaimo.

i
i

IS KRANO IR BUTELIUOSE! »

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

NEWARK,N.J

BRIDGEPORT, CONN.
Rudeniniam sezonui užėjus, 

jau prasidėjo įvairūs parengi
mai parapijos salėj. Ateinantį į laikui gautos sekančios aukos: 
šeštadienį įvyks moterų drau- > P° $100.00 aukavo klebonas ku- 
gijos po globa Panelės šven- nigas Juozas Lietuvnikas, kun. 
čiausios, vaidinimas
Vaidins pačios moterys, 
neišmano”. Veikaliukas 
ir pilnas juokų.

Ona
Ba- 

Mik- 
Ieva 

Avė.,
Jasaitis, 

ir Apolonija Butkienė.

Mocka- 
T. M.

ir šokiai. 
“Katra 
gražus

vaidins

d. New

Parapijos choras 
“Germanija” spalių 22 d., para
pijos salėj. Vaidintojai yra ga
būs jaunuoliai. Vaidins šie as
menys : V. Mockevičius, V. Ka-

į minskaitė, p. Anušauskaitė, p. 
Buzevičiūtė, p. Norkevičiūtė, p. 

i Šurskytė. p. Jakštytė, p. Radvi
laitė, p. A. Mockevičius. Taipgi 
bus dainų programa, kurią iš
pildys choras ir solistai. Po 
koncerto ir vaidinimo bus šo-

Sekmadienį, spalių 1 
York'o ir New Jersey Lietuvos' 
X yčių apskričio bowlinimo lyga kįaj. pejnas parapijai ir chorui, 
atidarė 1939-40 metų žaidimų y— prašomi jaunimą paremti, 
sezoną. Pirmosios rungtynės į-, Rengimo komisija susideda iš 
vyko tarp 29 Newark o ir 61 Pa- ga^įų jaunikaičių: p. Brilvi- 
terson kuopų Newarke. New- ,čius p Stankaitytė. p. Jakštis. 
ark’o Vyčiai laimėjo 2 žaidimus j p Mačiukaitis.
iš 3. Paskutinis žaidimas sužai-Į 
stas lygiomis. Antanas Lukoše
vičius iš Paterson. apskričio 
bowlinimo lygos pirmininkas, 
išleido pirmą rutulį, oficialiai 
atidarydamas bowlinimo lygos 
sezoną. Pradedant rungtynes, 
Newark’e Juozas Grimalauskas, 
pirmininkas Newark’o bowlini- 
mo ratelio, išleido pirmąjį rutu
lį ir tuo oficialiai pradėjo rung
tynes. Žaidimas buvo labai 
glaudus, kiekvienas metimas 
skirdavosi pora taškų.

Dėl įvykstančios šv. Varde 
šventės spalių 8 d., sekantis 
bowlinimo žaidimas įvyks spa
lių 15 d.

Parapijos Fėrai prasidės lap
kričio 9 d. Kleb. kun. J. Kaz
lauskas ragina parapijiečius ir 
draugijas, kad prisidėtų prie 
šio metinio gražaus parapijos 
darbo.

Parapijos bowlerių 
pradėjo savo sezoninius 
mus. Rateliui šį metą, 
vadovauja kun. Ražaitis 
Bamotas.

ratelis 
žaidi- 
rodos. 

ir J.

Ateinantį šeštadienį daug lie
tuvių važiuoja į Pasaulinę Pa
rodą dar kartą atlankyti Lietu
vos gražųjį Paviljoną. O.

dr. Mendelis. kun. Antanas Du- 
binskas ir Magdalena Kaluškie- 
nė Claytonienė, po $20.00 auka
vo p-lės Ona Nageliūtė ir. Mari
jona Bruzgiūtė. $15 prisiuntė 
Elžbieta Benešiūnienė, po $10. 
00 įteikė Katrė Aleknavičienė. 
Marė Labanauskienė, Konstan
cija Bobelienė, Marė šeškiūtė. 
Vladas Stuikis ir Parapijos 
Jaunimo klubas, po $5.00 auka
vo Jonas Karalius, Petras Lei- 
kus, Monika Jucienė, Levanau- 
skas, Morta Žakienė, Pranas 
Vasiliauskas, Elžbieta Pažierie- 
nė. Jurgis Žebrauskas, Elžbieta Į 
Sadauskienė, Kristupas Šilans
kas, Stepone Šilanskienė, Motie
jus Raulinaitis, Liudvika Ska- 
bickienė, Pranas Labanauskas, 
Ona Dubinskienė, Antanas Ta
mašauskas, Veronika Mičiulie- 
nė, Dominyka Mažintienė, Fe
liksas Juškevičius, tėvas, Juo
zas ir Elena Valinčiai, Juozas

i

Mickevičius, tėvas, Juozas Mic-
i 

kevičius, sūnus, Elžbieta Mic
kevičienė, Rozalija Urbonienė, 
Marė Kūpinienė, Petras Navic
kas, Mozrumienė Eleanora, Lu- 
košaičiūtė Magdė, Kirstukas 
Feliksas ir žmona, Ivoška An
tanas, tėvas, Antanas, sūnus, 
Ona Ivoškienė, dr. Edvardas 
Želinskas, Marė Želinskienė, 
Juozas Valčeskas. Lelija Valče- 
skaitė, Marcelė Stučinskienė, 
Elena Stučinskienė, Veronika 
Masendukienė, Feliksas Petkus, 
Paškauskas Mykolas, tėvas,

IV
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Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

ALTORIAUS IR ROŽAN
ČIAUS DRAUGIJA

Moterų dr-ja laikė savo pirmą 
rudeninį susirinkimą sekmadie
nį, spalių 1 d. Tarp įvairių svar
stymų buvo nutarta paaukoti iš 
draugijos iždo $15.00 gėlėms 
spalių mėn., kad papuošus Ma
rijos altorių ir kitą $15 gėlėms 
papuošti didįjį altorių per Ado
racijos atlaidus. Taipgi užpra
šytos šv. Mišios už atsivertimą 
nusidėjėlių. Padaryta rinkliava 
tarp susirinkusių raidėms Jė
zus, kurios žibės Keturdešimtės I

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir °ražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

II
I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN 

Pike

i Nf.w
Engiand

COKE ,

j į

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
A KOPPfBS PPODUO FUELCORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540


