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Darbininkų Radio Programa

1

— Šv. Kazimiero Draugi
ja, veikusi Vilniaus krašte 
dar lenkų okupacijos lai-

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Iš WC0P radio sto
ties, Boston, Mass. vėl turėsime progą klausyti gra
žių lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų. Prašo
me pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

J. E. arkivyskupas Spell- 
man, pažymėjęs, kad tas

Helsinki, Suomija, rūgs. 
26 — Suomijos vyriausy
bė davė leidimą vokie
čiams per jų kraštą vežti 
kareivius į šiaurės Norve-

Prancūzai Bombarduoja 
Gibraltarą

J. V. Uždraudė Parduoti 
Geležį Japonijai

Į ir provincijoje perimami 
švietimo komisariato.

Vokiečiai Išgavo Suomijos 
Sutikimą

DABARTIES 
BILDESIUOS

Vasaros laikas baigiasi, 
šeštadienį, rugsėjo 28 d. 
visi eidami gulti atsukite 
savo laikrodžių rodykles 
vieną valandą atgal, nes 
sekmadienį, rugsėjo 29 d. 
visas judėjimas bus pasto
viu laiku (Eastern Stan- 
dard Time).

Pamaldos bažnyčiose, 
traukinių tvarkraštis, dar
bas dirbtuvėse bus papras
tu laiku. Dienos šviesos 
taupymas pasibaigs šeš
tadienį.

Lietuvių išgamų komu
nistų spauda labai ner- 
vuojasi dėl LDS Seimo. Iš
gamoms nepatinka, kad 
mūsų katalikų organiza
cijose sutelpa visi: darbi
ninkai, amatininkai, pro
fesionalai ir dvasininkai 
Lietuviai komunistai norė
tų, kad ir mes pasisiūlytu
me, kaip jie pasisiūlė So
vietų Rusijos komunistų 
komisarams vergauti. Ne
sulauksite to iš katalikų.

Katalikų Vadas išlaisvi
no vergus. Komunistai 
griežtai kovoja prieš Tą 
Vadą, komunistai žiauriai 
kovoja prieš tas tautas, 
kurios laisvai ir nepriklau
somai gyvena, komunistai 
džiaugiasi, kad didysis 
vergų vadas Stalinas už
grobė ir pavergė Lietuvą.

Beje, komunizmo ver
gams nepatinka ir laikraš
tis “Darbininkas”, kad ne
veda darbininkų į vergiją, 
kurią perša darbininkams 
Sovietų vergai.

Rašo:
“Kai ši Sąjunga steigėsi, 

tai mūsų laikraštis sakė, 
jog, norint darbininkams 
ką nors laimėti, jie turi or
ganizuotis į darbo unijas 
ir politinę savo partiją, ir 
kovoti”.

Taip, “Darbininkas” per 
25 metus ragina darbinin
kus organizuotis, dėtis j 
Lietuvių Darbininkų Są
jungą (LDS.), į unijas ir 
ginti savo reikalus, nesi
duoti išnaudoti kapitalis
tams ir jų agentams, ypač 
komunizmo agentams, ku
rie talkininkauja kapita
listams ir Sovietų komu
nizmo komisarams, kad į- 
traukti darbininkus į tą 
žiaurią ir barbarišką ko
munizmo vergiją.

Štai dėlko komunistams 
nepatinka LDS ir laikraš
tis “Darbininkas”.
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Staiga Pakrypo Sovietijon

Generolas Vitkauskas, 
Sovietų raudonarmiečiams 
okupavus Lietuvą, pareiš
kė, kad Lietuvos kariuo
menė gins Lietuvos nepri
klausomybę. Tuoj po tokio 
pareiškimo gen. Vitkaus
kas prašalintas iš kariuo
menės vadovybės. Lietu
vos kariuomenės vadu So
vietai paskyrė gen. Baltu
šį - Žemaitį, kuris yra iš
tikimas Stalino tarnas.

Rugp. 4 d. gen. Vitkaus
kas kalbėjo iš Maskvos per 
radio ir jau nebesakė, kad 
Lietuvos kariuomenė gins 
Lietuvos nepriklausomy
bę, nes Lietuvos kariuome
nės jau nėra. Ji įjungta į

1915 1940

Atsukite Laikrodžių Rodyk
les Valandų Atgal

Katalikas, kurs neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJITNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 27 D., 1940 M.. Nr. 73. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

LDS Jubiliejinio Seimo, įvykusio rugsėjo 19 — 20 dd., š. m., So. Boston, Mass. daly
viai. Pirmoje eilėje sėdi Centro Valdybos ir Seimo prezidiumo nariai.

SMARKIAI BOMBARDAVO 
BERLYNĄ

Londonas, rūgs. 26 — 
Anglijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Berlyną ir 
pridarė daug nuostolių.

Vokiečiai nepasako, kiek 
nuostolių padaryta, tik 
praneša, kad Anglijos la
kūnai subombardavo ligo
nines ir prieglaudos na
mus.

Prancūzijos pakraščiuo
se Anglijos lakūnai bom
bardavo vokiečių tvirto
ves. Sakoma, kad daug vo
kiečių karo laivų buvo nu- 
skandyta.

Sprogimas Fabrike—
Penki Sužeisti

Clairton, Pa. rūgs. 26 — 
Chemikalų fabrike ištiko 
baisus sprogimas ir penkis 
darbininkus sunkiai su
žeidė. Beveik visas fabri
kas sunaikintas.

Angliia Kovoia Prieš 
Prancūziją

Vichy, Prancūzija, rūgs.
26 — Anglija ir Prancūzi-

Jung. Valstybių Kunigą Paskyrė 
Vatikano Sekretoriatan

ja, kurios vieningai kovo
jo prieš vokiečius, dabar 
kovoja viena prieš kitą. 
Pranešama, kad 120 Pran
cūzijos lėktuvų bombar
davo Gibraltarą, gi Angli
jos lakūnai ir laivai, sako
ma, kovoja vakarų Afri
koje prieš prancūzus.....

McCormack Išrinktas 
Demokratų Vadu 

Kongrese

Boston, Mass., rūgs. 26— 
J. E. arkyvyskupas Fran
cis J. Spellman, kalbėda
mas Amerikos Legiono su
sirinkime pereitą sekma
dienį, pareiškė, kad “yra 
tik vienas kelias į taiką, 
kurį aš žinau, tai kelias 
prie Kristaus ir Jo moks
lo asmeniniamer^gyvenime, 
tautiniame gyvenime ir 
tarptautiniame gyveni- 
me .

Washington, D. C., rūgs. 
26 — Jung. Valstybių Ats
tovų Būto daugumos vadu 
išrinktas atstovas John 
W. McCormack, 48 m. am
žiaus, iš So. Bostono.

Vokiečiai Nusistatė Kovoti 
Prieš Angliją

Berlynas, rūgs. 26 —Sa
koma, kad Mussolini ir 
Hitleris sutarė kovoti iki 
Anglija bus nugalėta, ne
žiūrint kokios tautos eitų 
Anglijai j pagalbą.

Anglai Pasitraukė Iš Dakar Uosto
— __ »

rie nepritarė Petain vy
riausybei.

Vakarų Afrikoj Prancū
zija turi didelę koloniją. 
“Laisvieji prancūzai” su 
Anglijos pagalba puolė tą 
koloniją ir buvo beužimą 
Dakar uostą. Bet po trijų 
dienų apgulos, Anglija iš
traukė savo karo jėgas, 
nes negalėjo atlaikyti 
Prancūzijos pasipriešini
mo.

Oficialiai pranešama, 
kad užpuolimas atšauktas, 
nes Anglija nenorėjo su
silpninti savo laivyno dėl 
Dakar uosto, kurį gal būti 
ir būtų paėmusi.

Britai sako, kad jie nie
kad nenorėjo “karo veiks
mų” prieš prancūzus, ne
žiūrint to, kad prancūzai 
yra “priversti klausyti Pe- 

' tain valdžios įsakymų”.

Londonas, rūgs. 26 —Ka
da Hitleris užėmė Prancū
ziją, tai pabėgusieji pran
cūzai generolai sudarė ats
kirą armiją Anglijoje ir 
kaikuriose kolonijose, ku-

raudonarmiečių kariuome
nę.

Gen. Vitkauskas štai ką 
pasakė:

“Kaip Lietuvos Liaudies 
Kariuomenės atstovas, aš 
drąsiai ir tvirtai pareiškiu, 
kad nuo šiol mūsų Liau
dies Kariuomenė, būdama 
Raudonosios Armijos su
dėtyje, narsiai ir didvyriš
kai gins mums brangias 
bendras idėjas — Lenino, 
Stalino idėjas”.

Kaip staiga gen. Vitkau
skas pakrypo Sovietijon, 
parsidavė Stalinui ir tapo 
Lietuvos išdaviku.

Washington, D. C., rūgs. 
26 — Kun. Dr. Walter Car- 
roll iš Pittsburgho diece
zijos paskirtas Vatikano 
valstybės Sekretoriato 
štabo nariu. Tai jau tre
čias Amreikos kunigas pa
skiriamas į tokią aukštą 
vietą.

Apie kun. dr. Carroll pa
skyrimą praneša Apašta
liškasis Delegatas arki
vyskupas Amleto Giovan- 
ni Cicognani.

Pittsburgho vyskupas 
Hugh C. Boyle atleido ku
nigą dr. Carroll tarnybai 
Vatikanui.

Kun. Dr. Carroll gimė 
Pittsburghe birželio 18, 
1908. Fribourgo universi
tetas, Šveicarijoj, liepos 
mėn., 1933 m. suteikė jam 
daktaratą. Kunigu įšvęs
tas gruodžio 8, 1935 m. Pa
rapijinį darbą dirbo Ro
moje ir Anglijoje. Pasta-

kelias “yra svarbiausias į 
demokratiją”, kuris pažy
mėtas Dešimties Dievo Į- 
sakymų ženklais, pareiš
kė:

“Šį kelią turi pasirinkti 
Amerika. Šis yra kelias, 
kurį pasirinko mūsų pro
tėviai, kada jie gyveno ir 
mirė Už mūsų tautinę ne
priklausomybę.

“Šis yra kelias, kurį jūs 
ir jūsų draugai pasirinko, 
kada jie gyveno ir mirė už 
tautinę nepriklausomybę 
kitų šalių”.

Pasiruošus Karui Su Jungtinėmis 
Valstybėmis

Pranešama, kad Japoni-, kais, dabar yra likvidavi
ja, kuri iki šiol laikėsi nei-J mosi stadijoje. Jos laikyti 
traliai, stosianti Hitleriui-' 18 vaikų darželiai Vilniuje 
Mussoliniui į talką.

Japonijos ambasadorius
Londonui turėjo pasikal
bėjimą su Anglijos sekre
toriaus pagelbininku ben
drais abiejų valstybių rei
kalais.

Autoritetingai pareikš
ta, kad jei Jung. Valstybės 
nori kariauti, tai Japonija 
esą pasiruošus karui.

Pažymėtina, kad Japoni
ja yra visiškai palinkus 
prie Berlyno - Romos a- 
šies. Japonija dominuoja 
tolimųjų rytų vandenyną. 
Ji turi gerą laivyną ir ge
rai išlavintą kariuomenę.

Galimas dalykas, kad
Jung. Valstybėms stojus į 
pagalbą Anglijai, Japonija 

“stos į pagalbą Vokietijai.

Gibraltaras, rūgs. 26 — 
Jau trečia diena, kai pran
cūzai bombarduoja Brita
nijos tvirtoves Gibraltare. 
Spėjama, kad prancūzai 
atsilygina anglams už už
puolimą Dakaro uosto, Va
karų Afrikoje.

Washington, D. C., rūgs. 
26 — Prez. Rooseveltas iš
leido draudimą parduoti ir 
eksportuoti Japonijai ge
ležies ir plieno laužą po 
spalių 16 d.

raisiais metais dirbo laiki
nai Vatikano Sekretoriate.

Naciai Nuvertė Norvegijos 
Karalių

Oslo, Norvegija, rūgs. 26 
— Nacių vyriausias komi- 
sionierius Joseph Terbo- 
ven panaikino Norvegijos 
parliamentą ir pašalino 
karalių Haakon, kuris da
bar yra ištrėmime. Kara
liui ir jo šeimai atimtos 
visos teisės ir privilegijos.

Naciai panaikino visas 
politines partijas. Paliko 
tik vieną Norvegijos nacių 
partiją. Nacių komisionie- 
rius sudarė tarybą iš 15 
asmenų, kurios pirminin
ku yra pats komisionierius 
Terboven.

Vadinasi, Norvegija ne
beturi savo nepriklauso
mybės. Vokietija pasiima 
ją visiškoj kontrolėj.

ITALIJOS MINISTRAS 
BERLYNE

giją. Sakoma,‘kad Suomi
jos vyriausybė sutikusi tai 
leisti vokiečiams pareika
lavus. Vokiečiai sako, kad 
jiems per Suomiją yra ar
čiau į šiaurės Norvegiją, 
kaip per Oslo uostą.

Roma, Italija, rūgs. 26— 
Italijos užsienių reikalų 
ministras, grafas Ciano 
atvažiavo į Berlyną svar
biam pasitarimui. Hitleris 
turėjęs pasikalbėjimą su 
Ispanijos ministru Serra- 
no Suner.

Italijos laikraštis pareiš
kė, kad Ispanijos vyriau
sybė supranta dalyką. At
rodo, kad Ispanija bus pri
versta prisidėti prie Ber
lyno - Romos sutarties.

Ispanijai nebūsią reika
lo eiti į karą, tik leisti vo
kiečiams ir italams naudo
tis jos kraštu užpuolant 
Gibraltarą. Japonija taipj^—7— £ 
pat yra traukiama prie I->- ■■■ .. .. - - ■
talijos ir Vokietijos.

Svarbios Prakalbos Lietu
vos Reikalu

C. Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 
7 vai. vakare, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetai
nėje, 207 York St., įvyks 
svarbios prakalbos pa
vergtos Lietuvos reikalu.

ka, “Amerikos” redakto
rius, Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, 
ir kiti.

Prakalbų rengėjai kvie
čia visus lietuvius daly
vauti ir išklausyti kalbų a- 
pie Lietuvą ir jos naują, 
jai primestą, santvarką, ir 
išeivijos pasiruošimą ko
vai dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Rap.

Amerikos Lietuviu R. K. Federacijos, Naujos Anglijos 
Apskričio EXTRA Susirinkimas

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 1940 m., 3:00 vai. po 
pietų, Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., įvyks Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos, Nau
jos Anglijos Apskričio EXTRA Susirinkimas.

Į šį susirinkimą kviečiama Apskričio valdyba, skyrių 
atstovai, visuomenės veikėjai, o ypač dvasiškiai. Susi
rinkimo tikslas: pasitarti Lietuvos gelbėjimo reikalais 
ir bėgančiais dienos klausimais, k. t. delegacijos siun
timas pas Prezidentą Roosevelt’ą, pabėgėlių priėmimo 
klausimas ir tt.

Kadangi klausimas labai aktualus, todėl tikimasi, 
kad kiekvienas lietuvis katalikas supras reikalą jame 
dalyvauti.

Dvasios Vadas — Kun. K. A. Vasys, 
Pirmininkas — Antanas Zaveckas, 
Sekretorius — Benediktas Jakutis.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
"Darbininko" Metiniai

A ■ • •Šokiai
Penktadienį, spalių-Oct. 

25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. įvyks 
“Darbininko” metiniai šo
kiai - balius. Kaip kitais 
metais, taip ir šįmet tiki- 
mąsi susilaukti iš visų ko
lonijų nevien jaunimo, bet 
ir suaugusių. Šiame baliu
je laimingajam bus įteikta 
puiki dovana — Sidabri
nės Lapės moteriška apy
kaklė — Silver Fox. Taigi 
visi ruoškitės į šį metinį 
“Darbininko” parengimą.
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Kairo, Egiptas, rūgs. 26, 
— Egipte paskelbtas karo 
stovis apsaugos tikslais. 
Italijos kariuomenė įsi
veržė apie 60 mylių į Egip- 
•to žemę, bet Egipto vy- 
| riausybė nepaskelbė karo 
prieš Italiją, nes ji sako, 
kad Italai nekovoja prieš 
egiptiečius, bet prieš An- 

igliją-

Paskelbtas Karo Stovis 
Egipte

Prezidentas Vėl Šaukia 
35,700 Kareivių Tarnybon

T
s

nmkĮTrobur LjetUYOs Darbininkų Išnaudojimai

Japonai Išsitraukia Iš 
Indo - Kinijos

1

I

Vichy, Prancūzija, rūgs. 
26 — Prancūzijos kolonia- 
linė ministerija praneša, 
kad Japonijos kariuome
nė, kuri norėjo pereiti 
Kvvangsi (Kiniečių) ru- 
bežių, sustabdė mūšius ir 
pasitraukė visiškai iš In- 
do-Kinijos.

v •

VVashington, D. C., rūgs. 
26 — Prez. Roosevelt vėl 
šaukia tautinės sargybos 
būrius, kurių skaičius su
sidaro 35,700 vyrų, spalių 
15 d. susirinkti metinei 
tarnybai. Ši bus antra gru
pė tautinės sargybos ka
reivių. Rugsėjo 15 d. įsa
kyta susirinkti ir jau lavi
nasi 60,500 vyrų.

Kariuomenėj geras valgis^ duoda daug energijos 
jų darbui ir kovai. Vaizde matome besisotinančius ka
rius laike manievrų Ogdensburg, N. Y.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Pakeistas Muitų Įstatymas 

Lietuvoje
1FrohmiistiiiC uhsw .

Lietuvoje

Italija Reikalauja Bazių 
Iš Prancūzijos

Operos Namas Skelbiamas 
Pardavimui

Didžiulis Bostono Ope
ros namas, kuriame nuo 
1909 m. išpildyta nemažai 
klasiškų kūrinių, parduo
damas tam, kuris dau
giausia pasiūlįs. Tas na
mas buvo pasiūlytas mies
tui, bet miestas atsisakė 
imti. Galimas dalykas, kad’ 
tas namas bus nupirktas 
ir paverstas garage’iu ar
ba sandeliu.

Pasirodo, kad žmonės 
nebeįvertina geresnių vei
kalų. Per 25 metus Boston 
Opera turėjo $250,000 
nuostolių.

Cairo, Egiptas, rūgs. 26, 
— Pranešama, kad Itali
jos diktatorius Mussolini 
Italijos - Prancūzijos pa
liaubų derybose pareikala
vo, kad Prancūzija užleis
tų laivyno bazes, aerodro
mus ir militarius centrus 
Labanone ir Syrijoj Itali
jos karo jėgoms.

Bulgarai Užėmė Dobrują

Sofia, Bulgaria, rūgs. 26, 
— Bulgarijos kariuomenė 
jau užėmė pietrytinę Dob- 
rują, kurią sutartimi at
gavo iš Rumunijos. 40,000 
gyventojų entuziastingai
sveikino naujus valdovus, mės reforma”.

Kaunas, rūgs. 19 (Elta), 
— Einąs respublikos prezi
dento pareigas pakeitė 
muito įstatymą. Muitinių 
įstatų, pakeitimas šitoks: 
Visos sovietų Rusijos ga
mybos kinofilmos įveža
mos - Lietuvon, atleidžia
mos nuo muitinių rinklia
vos... Už įvežimą kinofil- 
mų iš kitų kraštų bus rei
kalaujama muitinė mokes
nis, jei dar jos bus leistos 
įvežti, bet ne už sovietų 
Rusijos. Sovietų Rusijos 
kinofilmos reikalingos ko
munizmo platinimui Lie- 
tuvoje. • •

— Šiemet mokslo metai 
Lietuvoje pradedami ne 
rugsėjo 1 d., bet rugsėjo 16 
d. Mokslo metų pradžia 
vėluojasi ryšium su “že-
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NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
ile Kuliam 

Butelyje

SINCE
1823

F_______

90 Pto-’ 70 spirtis
VVIl SON DISTIILING Co Ine Bristol Pi

— Dabar jau Lietuvoje 
atvirai skelbiama, kad ku
riami pirmieji ‘sovchozai’, 
t. y. valstybiniai ūkiai. Ra
seinių apskrityje valstybi
niams ūkiams kurti yra 
palikti šie dvarai: Kelmės, 
Pavertenio, Dirvoniukų, 
Akmenės, Nautvorių, Adu- 
šiškių, Karutiškių, Padu
bysio, Kataučių, Zuikakal- 
nio, Graužikų, Šlapgirių, 
Šilupio ir Blinstrubiškių. 
Garliavos valsčiaus Dr. P. 
karvelio Noreikiškės dva
ras taip pat paverstas 
“sovchozu”. Prie jo pri
jungti' buv. Žemės Banko 
valdytojo Radušio ir ran
govo Polovinsko 25 ha ū- 
kiai.

— Sovietų Rusijos avia
cijos šventė buvo paminė
ta ir Jonavoje. Minėjimą 
surengė komunistinis jau
nimas, suruošdamas gegu
žinę. Gegužinėje mitingą 
atidarė Usačevas, po to 
kalbėjo “politinis vadovas” 
Kalininas ir raudonarmie
tis Medvedzevas. Šią “link
smą” žinią spaudai prane
šąs Povilas Jefremovas.Kaunas, rūgs. 19 — Ko

munistų laikraštis ‘Tiesa’, 
num. 37, rašo: “Be komi
saro leidimo įmonėje ne
gali būti daromas jokis di
desnis ar mažesnis žygis”. Į Lietuvos komunistų parti- 
Vadinasi, Lietuvos žmonės jos partinių agitatorių 
savo reikalų vedime be kursai, kuriuose dalyvau- 
Stalino atsiųsto komisaro] ja apie 50 partijos narių, 
negali nė pasijudinti. Lie
tuvoje turtuolių nebuvo. 
Lietuva yra liaudies kraš
tas; komunistai žadėjo 
laisvę ir gerovę liaudžiai, 
bet dabar be komisaro lei
dimo Lietuvos gyventojai 
nieko negali daryti.

LONDONO LIETUVIAI
ĮTEIKĖ PRAŠYMĄ

Londonas, rūgs. 23, —jtančių gatvėse baigia dvi 
Katalikų lietuvių organi-i ” ’ 
zacijos įteikė Anglijos vy
riausybei prašymą, kad 
karui užsibaigus, ji prisi
dėtų prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

Lietuviai taip pat pa
siuntė laišką Kardinolui 
Hinsley pareikšdami, kad 
lietuviai Anglijoje, kaip ir 
Lietuvoje, pasiliks ištikimi 
Katalikų Bažnyčiai ir pra
šė Jo Eminencijos melstis 
už Lietuvą, kad ji būtų iš
laisvinta iš komunizmo 
vergijos.

— Kaune miesto savival
dybė Ugniagesių ir Aukš- 
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— Zarasuose buvusiam 
priešrinkiminiam mitinge 
Paleckio kandidatūrai pa
reklamuoti kalbėjo išverst- 
kūris švietimo vice-minis- 
tras Liudas Gira. Įdomu 
pastebėti, kad Gira į Lietu
vos piliečius kalbėjo rusiš
kai.

dideles mokyklas. Pirmo
sios 8 komplektų rūmai jau 
baigiami įrengti ir juose 
bus pradėti mokslo metai. 
Aukštaičių gatvės mokyk
la bus 12 komplektų; rū
mų sienų statyba jau baig
ta, bet vidaus įrengimai 
dar kiek užtruks. Tenka 
pastebėti, kad šios mokyk
los pradėtos statyti dar ne
priklausomos Lietuvos lai
kais.

» ■ ■ -

— Vilniuje pradėta staty
ti nauja skerdykla, kuri 
kainuos 4 mil. litų. Jos 
darbai užtruks apie dvejus 
metus.

Vichy, Prancūzija, rūgs, 
i 26 — Prancūzijos vyriau- 
i sybė sutiko užleisti Japo-

Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už S139.00 galite J boileri įdėti OI! burnerį tu tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir tūriai tokią žilumą, kokią norisi. Nira 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti ir nereikia pradėti 
mokėt Iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nea įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Tąrtef. ŠOU 0346

s
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— Rugsėjo 30 d. visoje kad valstiečiai nesą dar 
sovietų Lietuvoje rengia-į perėmę 
masi minėti Stachanovo 
sąjūdžio penkerių metų 
sukaktuves. Ta proga jau 
dabar vedama smarki agi- 
tacjia už šio judėjimo iš
populiarinimą Lietuvoje. 
Ypač iškeliamas tas fak
tas, kad mūrininkai ir tin- 
koriai, kurie dirba prie ka
reivinių statybų randona- 
jai armijai, esančiai Lietu
voje, pradėję darbus pagal 
stachanoviečių metodus. 
Turint galvoje, kad šimtai 
tūkstančių raudonarmie
čių, atgrūstų Lietuvoje, 
neturi tinkamų patalpų 
apsigyventi, tai tariamais 
stachanovviškais metodais 
Lietuvos darbininkai ragi
nami įtempti jėgas ir ka
reivines kuo greičiausiai 
statyti. Pirmieji Lietuvos 
stachanoviečiai yra rusų 

, mūrininkai ir tinkoriai.
• Prienų statybose (kareivi

nėms) vadovauja šie as
mens: darbo vedėjas Joffe,

■ technikas Joesas, inž. Dul-
• manas, rusų ltn. Kirkoro- 

vas ir Merkinas. “Darbo 
Lietuva” nusiskundžia,

— Kauno žydų draugijos 
“Ozės” rūmuose atidaryti

— Ryšium su sovietų ka
riuomenės apsigyvenimu 
Alytuje ,ten jaučiamas la
bai didelis butų trūkumas. 
Tačiau miesto centre ir kai 
kuriose gatvėse visiškai 
negalima rasti nė mažiau
sio kambario. Nuo rugsėjo 
1 d. suvažiuos į Alytų apie 
1,000 mokinių. Mokiniai 
nebeturės kur gyventi, 

j Butų komisija ragina 
skubiai baigti pradėtųjų 
namų statybą, bet namų 
savininkai to daryti visai 
nė nemaną.

— Vilniuje įvykusioje 
miesto mokytojų konfe
rencijoje kalbėjo raudono
sios armijos leitenantas 
Jakovas, kuris skiriamas 
Vilniaus rusiškosios gim
nazijos direktorium.

Mirė Profesorius
ii-

stachanoviečių

darbininkai į 
stachanoviečių

I

metodų.
Lietuvos 

tariamus 
metodus žiūri kaipo į pa
prastą darbininkų išnau
dojimą. Prisidengę stacha- 
noviškais obalsiais, oku
pantai stengiasi iš darbi
ninkų kuo daugiausia iš
spausti darbo ir jėgų. Dau
gelyje vietų dirbama net 
po 10 valandų į dieną, kad 
tiktai pakėlus darbo našu
mą. “Tiesa” nusiskundžia, 
kad jokiose kitose staty
bose, kur dirba vietiniai 
lietuviai inžinieriai, dar vi
siškai neprasidėjęs sta- 
chanoviškas judėjimas. 
Tai reiškia, kad lietuvių 
inžinieriai dar nesugeba 
taip darbininkų išnaudoti, 
kaip visokie Joffės, Dul- 
manai ir Joesai, atvykę iš 
darbininkų “rojaus”, t. y. 
Sovietų Sąjungos.

• v

— Ukmergės apskrities 
komunistinio jaunimo se
kretore paskirta “draugė” 
Levin.

/
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— Pramonės ministerija 
įspėja, kad jai siunčiami 
raštai turi būti apmokėti 
žyminiu mokesčiu.

— Rugpiūčio 22 d. po 
gos ir sunkios ligos savo I 
bute mirė vienas iš univer
siteto kūrėjų, buvęs mate-j 
matikos - gamtos fakulte
to fizinės chemijos kated
ros profesorius, ilgametis 
rektorius, universiteto 
garbės profesorius Vincas 
Čepinskis. Velionis palai
dotas universiteto lėšomis.

— Raudonoji ministrų 
taryba priėmė įstatymą, 
kuriuo tvarkoma archyvų 
organizacija. Archyvai pa
skelbti valstybės nuosavy
be. Ne tik įstaigų, bet ir 
privatinių asmenų archy
vinė medžiaga nusavina
ma.

nams Indo-Kinijos dalį. 
Čia Japonai įsitaisys ba
zes, karui prieš Kiniją.

Prancūziojs vyriausybė 
pareiškė, kad Jungtinių 
Amerikos vyriausybė suti-i 
ko leisti Japonams Indo
kinijoje įsisteigti bazes, 
bet Amerikos sekretorius 
Hull, pareiškė, kad tokio 
sutikimo nebuvo.

Iš Kinijos prahešama, 
kad Kiniečiai yra prisiren
gę sutikti Japonų užpuoli
mą iš Indo-Kinijos. Atro
do, kad karas vis toliau 
plečiasi.

— Stojantiems į Vytauto 
Didžiojo universitetą Kau
ne lietuvių kalbos egzami
nai panaikinti. Juos turi 
laikyti tik tie, kurie visai 
lietuvių kalbos nesimokė.

Anglija Skaudžiai Nukenčia

I

WESTFIELD, mass.

Willard’s Garage
24 valandų Patarnavimas — Generalis Taisymas 

Gazolinas. Alyva, Tepalai ir Palaikymas. Kainos Prieinamos

21 Arnold St. Telefonas 378 We*tfield, Mass.

H. F. Lynch Lumbef Co.
STATYBINE MEDŽIAGA

Langai. Durys, Dažai. Dengimui medžiaga ir tt

120 No. Elm Street Telefonas: 154—155 We«tfield, Mass.

— Maskvos įsakymu, Lie
tuvos pašto valdyba, “no
rėdama atžymėti istorinį 
liaudies seimo nutarimą į- 
sijungti į didžiosios sovie
tų sąjungos tautų šeimą”, 
perspausdino po 2, 5, 15, 
25, 30 ir 50 centų apyvar
toje esančius pašto ženk- 

| lūs, kuriuose atspausdin
tas įrašas: “ITSR 1940. 
VII. 21.” Po 25 ir 30 et. paš
to ženklų šis tekstas pers
pausdintas raudona spal
va, o visų kitų pašto ženk
lų — tamsiai mėlyna spal
va. Visi šie pašto, ženklai 
pradėti pardavinėti rug
pjūčio 22 d.

— Pradėtas'tiesti Lūšės- 
Židikų plentas.

WEBBER LUMBER CO.
Building Supplies & Materials 

Fitchburg, Mass.

692 Main St. Phone 1107 Fitchburgh, Mass.

KIDDER & DAVIS
House Furnishers and Decorators
Fitchburg’s Oldest Fumitute Stote

Londonas, rūgs. 26—An
glijos gyventojai neturi nė 
vienos ramios dienos. Die-i 
ną ir naktį vokiečių lakū
nai bombarduoja įvairius 
miestus. Sakoma, kad va
kar buvęs baisiausias 
bombardavimas. Ne tik 
Londonas skaudžiai nu
kentėjęs, bet, Liverpool.l patalpomis 
Cardiff ir kiti didieji rnies-] jaunimo organizacijai ir 
tai.

— Išleistas įspėjimas, 
kad mokyklų vedėjai turi 
leisti naudotis mokyklų 

komunistinio

profesinėms sąjungoms.
North Abington, Mass

NORTH ABINGTON CO-OPERATIVE BANK

President — Wesley C. Gilman 
Vice-President — Francis S. Murphy 

Clerk and Treasurer — George D. Witherell
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Varžytinės Ir Skolos?!
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savo
Tai

skolos, 
laikais 

ūkių,

I
i

darbo sąlygų, tai LDS 25 Seimas nutaria,
Kad tų enciklikų jubiliejus būtų atatinkamai pa

minėtas. Darbininkų kuopos yra prašomos tuo metu 
surengti prakalbas, ar paskaitas, kad Bažnyčios moks
las darbininkų klausimais būtų geriau suprastas.

Ar Lietuva Tebėra laisva Ir 
Nepriklausoma?

Kur Stovi Amerikos 
Lietuvis"

Tarp užmirštų karių randasi ir dalis, kuri daug 
padaro svarbių darbų, kartais net ir labai pavojingose 
fronte vietose, tai susisiekimo korpuso nariai. Vaizde 
matome panašų darbą dirbančius 27th Division, Og- 
densburg, kariškose pratybose.

. Rugsėjo 27. 1940

DARBININKAS
(THE WORKER)

‘ -Published every Tuesaay ana Fnaay ezcept Holidays such aa
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

•A IMT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered aa aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at tbe post office at Boston, 

Maaa under tbe Act of Marcb 3, 1870
Acceutance for mailįng at apecial rate of postage provided for in Sectlon 1103 

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

Domestic yearly ____________  $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly   _______ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metanu $2.00
Užsieny metams ____________  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

OARBININKA8

Praradę Valstybę, Gelbėkim

Kažkas yra pasakęs, kad išeivija ne tik naudinga 
tautai, bet ir kokiu sunkiu likimo momentu gali ją iš
gelbėti. Jei metropolija bei tėvynė yra kaimynų spau
džiama ar pavergta, tai dar lieka kolonija bei išeivija, 
kuria bėdoje galima atsiremti. Pavyzdžiui, kai Angli
jai prisėjo riesta dėl vokiečių puolimo, ji randa atramą 
Kanadoj — vienoj iš didžiausių ir giminingiausių ko
lonijų. Mažutė Lietuva negali tokiu prabangumu pasi
džiaugti, bet ir jos išeivija, kad ir menka, gali bėdoje 
daug jai pagelbėti. Tai paaiškėjo po buvusio pasauli
nio karo, pačiu kritingiausiu Lietuvos gyvenimo mo
mentu. Mūsų tėvynė atrodė žuvusi, o vis dėlto ji atsi
kėlė, pasidėkojant, tiesa, savo vaikų ryžtingumui, bet 
drauge ir išeivijos pagalbai.

Dabar nauja bėda ir, tur būt, didesnė už pirmes- 
niąją. Bėda tame, kad Lietuva, nors ir gerokai sustip
rėjusi, buvo staigiai ir išdavikiškai užpulta ir paverg
ta pirmiau, negu surado galimybės pasipriešinti. Jos 
rankos suvaržytos ir burna užčiaupta. Rankas suraki
no milijoninė užpuolikų armija, gi ant burnos uždėjo 
mirties antspaudą brutališka bolševikų cenzūrą. Mes 
norėtume ją gelbėti, bet visiškai nežinom, kuriuo bū
du ir kokiais keliais. Kol kas tik pradedam dairytis ir 
vargais negalais rankioti šykščius faktus, kurie nesi
duoda tiksliai apčiuopiami dėl begėdiškai skleidžiamų 
bolševikiškų melagyščių. Vien spėliojimais verstis te
galime.

Mūsų spėliojimai labai pesimistingi. Vienas bai
siausiųjų tai toks: jei bolševikai ilgiau Lietuvoj už
truks, tai jie išauklės tokią jaunuomenę, su kuria mes 
nebesusikalbėsim. Isaugs ištisa karta gerokai apru- 
sinto, patvirkusio ir subedievinto jaunimo. Su tokia 
bedievybės bei nutautėjimo užuomazga teks sunkiai 
kamuotis. Tad kas gi daryti? Kaip blogiui už akių už
bėgti. Tuo atžvilgiu mes esame bejėgiai, nes bolševikai 
šeimininkauja kaip tinkami ir mums nėra kaip jų dar
bą sutrukdyti. Esame tarsi tas sūnus, kurio tėvą ir 
motiną užpuolė plėšikai anapus gilios nepereinamos 
upės, ir mūsų akyse juos drasko ir smaugia. Kol kas 
mums viena išeitis tesimato: taupyti ir ugdyti Lietu
vos gelbėjimo kapitalą ir savo tarpe gilinti religinį ir 
tautinį susipratimą, kad būsimame susirėmime su bet 
kokiais išsigimėliais ar bedieviais turėtume pakanka
mai pajėgų ir savo būklę apginti ir nukamuotai Lie
tuvai moralinės paspirties suteikti. K.

LDS JUBILIEJINIO SEIMO 
REZOLIUCIJOS

Rugsėjo 19-20, 1940 
So. Boston, Mass.

ENCIKLIKŲ JUBILIEJAUS REIKALU

Kadangi gegužės 15 dieną, 1941 metais, sueina 50 
: metų, kaip Popiežius Leonas XIII išleido encikliką 

darbininkų klausimu “Rerum Novarum”, kurioje nu
rodo kelią į geresnę gyvenimo tvarką, užtaria darbi- 

’ ninkus, jų teises gina, ir jos dėka darbo žmonių reika- 
j lai pagerėjo, tai reikalinga, kad katalikai darbininkai 

tos svarbios ir jiems brangios enciklikos 50 metų ju
biliejų džiaugsmingai ir naudingai paminėtų.

Taip pat gegužės 15 d. 1941 m. sueina 10 metų, kai 
Popiežius Pijus XI išleido encikliką Quadragesimo 

j Anno, kurioje nuodugniai gvildenama socialiniai ir e- 
konominiai klausimai ir tokiu griežtumu rekalaujama 
darbininkams pragyvenimo atlyginimo ir geresnių

PASAULIO TAIKOS REIKALU

Kadangi Popiežius Pijus XII nuolatiniai ragina 
| visus žmones darbuotis ir melstis už pasaulio taiką, 
t tai mes, būdami paklusnūs Bažnyčios nariai, pasižada- 
j me gerai susipažinti su Popiežiaus taikos nurodymais 
I ir drąsiai skelbti visiems tie pagrindai. Mes drąsiai vi- 
I siems pareiškiame, kad žmogus yra Dievo vaikas, kad

visi žmonės yra broliai Kristuje, ir kad visi turi teisę 
ir laisvę žmogiškai gyventi. Mes prašysime Dievo pa
lenkti žmonių protus prie teisingumo ir męilės dory
bių: mes visada atminsime Popiežiaus žodžius: “Tikro
ji taika tegali ateiti iš Dievo“. Už tokią taiką mes mel
simės ir veiksime, kad užsibaigus karui, Pijaus XII pa
grindiniai nurodymai, taikos punktai būtų priimti.

POPIEŽIAUS NURODYMAI TAIKAI
1. .Teisė gyventi: Pagrindinė prielaida teisingai ir 

garbingai taikai yra visų didelių ir mažų, galingų ir 
silpnų tautų gyvybinių teisių ir nepriklausomybės už
tikrinimas. Vienos tautos noras gyventi neturi būti ki
tos tautos mirtis. Kada teisių lygybė yra paneigta, su
varžyta ar įstatyta į pavojų, tada teisėta tvarka reika
lauja, kad būtų padarytas atlyginimas, kurio saikas ir 
laipsnis neturi būti matuojamas kardu ar savymylės 

'neapribotu sprendimu, bet teisingumo ir sangrąžinio 
dėsniais.

2. Nusiginklavimas: Tikrai ir pastoviai taikai tau
tos turi išsivaduoti iš jos spaudžiančios ginklavimosi 
vergijos ir to pavojaus, kad medžiaginė galybė, vieto
je apsaugoti teises, nebūtų žiauri jų naikintoja. Nusi
ginklavimas turi būti bendrai tautų priimtas.

3. Sutarčių Pataisymas: Įsteigimas tarptautinio 
I teismo, kuris prižiūrėtų, kad sudarytos taikos sutar
tys ištikimai būtų pildomos, ir atsitikus reikalui jos 
būtų pataisytos, yra būtinai reikalingas.

4. Mažumų Teisės: Tautinių mažumų teisingi reika
lavimai turi būti atsižvelgiami. Jei jų reikalavimai ne 
visada sudaro griežtą teisę, reikia juos taikos būdu 
ištirti, ir jei reikalinga ir naudinga pakeisti sutartis, 
kad nė viena tauta nebūtų nuskriausta.

5. Teisingumas ir Meilė: Kad taika būtų pastovi ir 
užtikrinta, reikia, kad tautų vadai būtų persiėmę tei
singumo ir meilės dvasia, tai yra, kad Kristaus moks
las būtų taikos pagrindas.

KOMUNIZMO REIKALU
Kadangi Popiežius Pijus IX, enciklikoje “Sylla- 

bus” viešai pasmerkė komunizmą; Leonas XIII enci
klikoje “Quod Apostolici Muneris“ vadina komunizmą 
“pavojinga užkrečiama liga, kuri griaužia žmonių ben
druomenės pagrindus“; Popiežius Pijus XI enciklikoje 
“Divini Redemptoris“ pasakė, kad “komunizmas yra 
klaidingas savo giliausioje esmėje, ir nevienoje srity
je negalima stoti su juo į bendrą darbą, jei norime iš
gelbėti krikščionišką kultūrą. Jei kai kurie, suklaidin
ti, ir prisidėtų prie komunizmo pergalės savo krašte, 
jie kristų pirmieji kaip savo paklydimo auka“:

Ir kadangi komunizmas nepripažįsta tautybės nei 
žmonių laisvės;

Ir kadangi komunizmo sekėjai pardavė Lietuvą į 
sovietų Rusijos vergiją, tai Seimas nutaria:

Kad katalikai Popiežių įsakymais yra įpareiguoti 
nesusidėti su komunistais ir ju bendradarbiais į ben
drą darbą, neskaityti jų laikraščių ar knygų, neremti 
ir nedalyvauti jokiuose jų parengimuose ar piknikuo
se nepaisant kokio nusistatymo jie laikytųsi.

JAUNIMO REIKALU
Kadangi jaunimas yra mūsų tautos ateitis ir, ka

dangi LDS ir kitų organizacijų ateitis jaunimo ranko
se, todėl pageidaujama, kad būtų daugiau domės at
kreipta į L. Vyčių organizaciją, juos per jų vadus 
kviesti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos, prisirašyti 
ir kartu dirbti kilnų darbą. (Bus daugiau) 

i valomi Sovietų Rusijos 
komisarų įsakymai ir įsta
tymai.

Dabar gi pavergtoje Lie
tuvoje panaikinti visi įsta
tymai, kurie nepriklauso
mybės metais buvo išleis
ti. Lietuva prijungta prie 
Rusijos ir skaitoma sovie
tų respublika. Pavergtos 
Lietuvos valdžioje yra tik 
Sovietų Rusijos pastatyti

“Amerikos Lietuvio” 
šytojas “Alfa“ piktai atsa
ko į “Darbininko“ pasta
bą, kad tas laikraštis ne
turi pastovumo — nugar
kaulio. Nei iš šio, nei iš to 
primena net Dievo įsaky
mą. i

"Darbininkas”, pacitavęs 
is A. L. straipsnio tei
giamus komunistams žo
džius. pastebėjo, kad “taip 
teigia ir mūsų išgamos ko
munistai“. Kitame “Dar
bininko” numeryj mes pa
stebėjome, kad “A. L.“ 
pradeda suprasti Lietuvos 
būklę. Bet rugsėjo 21 d. 
laidoje “Amerikos Lietu
vis ir vėl paslydo į komu
nizmo pusę.

Tame numeryje telpa 
vaizdas iš Lietuvos, kuris 
vaizduoja komunistų de
monstraciją Kaune. De- j 
monstrantai laiko iškėlę 
Stalino, Molotovo, Lenino, 
Vorošilovo ir kitų paveiks
lus. Po tuo paveikslu padė
jo šiokį parašą:

“Milžiniškoje Kauno dar
bininkų ir visos Lietuvos 
valstiečių vienybės mitin
go, įvykusio Kaune, Petro 
Vileišio aikštėje, liepos 11 
d. mitingo - manifestaci
jos vaizdas. Kairėje — iš 
tribūnos kalba einąs Res
publikos Prezidento parei
gas ministeris pirminin
kas Justas Paleckis. Mitin
ge dalyvavo per 100 tūks
tančių kauniečių ir iš pro
vincijos suvažiavusių dar
bo žmonių”.

Perskaitę tą parašą ir vėl 
klausiame: Kur stovi “A- 
merikos Lietuvis” ? Ar 
“A. L.“ talpindamas tokį 
vaizdą ir parašą nesupran
ta, kad jis skleidžia Sovie
tų komisarų propagandą. 
“A. L.” tokiu vaizdu ir pa
rašu įžeidžia Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius, o 
tuo pačiu ir visą išeiviją, 
kovojančią dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

“A. L.” turėtų žinoti, kad 
Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai yra pavergti; 
turėtų žinoti, kad darbi
ninkai ir valstiečiai neturi 
laisvės žodžio, spaudos ir 
susirinkimų. Demonstra
cijos arba manifestacijos, 
kurios įvyko ir vyksta Lie
tuvoje yra tai komunistų 
demonstracijos.

Jeigu “A. L.“ netalkinin
kauja komunizmui, tai jis 
po komunistiniais vaizdais 
neturėtų dėti tokių para
šų, kuriuos parašo Mas
kvos komisarai.

Mūsų išeivija neturi nie
ko bendra ne tik su komu
nistais, bet ir su komuniz
mo simpatizatoriais - tal
kininkais.

šiandien niekam nebai
sios“.

Ar gi gali būti varžyti
nės, kada visa žemė, visos 
įmonės suvalstybintos? 
Savastis panaikinta, tai ir 
varžytinių negali būti. 
Kiekvienas Lietuvos gy
ventojas priverstas dirbti 
komunistiniam kapitaliz
mui. Sovietijoje žmogus y- 
ra lygus mašinai. Jis netu
ri jokios laisvės, turi ver
giškai dirbti valstybei - 
komisarams. Sovietų Lie
tuvoje valstiečiai tik ver
čiami “iki maksimumo iš
naudoti žemę“, bet jie nė
ra tos žemės savininkai.

Jeigu Lietuva būtų lais
va ir nepriklausoma, tai 
jos gyventojai būtų skai
tomi Lietuvos piliečiais, o 
ne Rusijos.

Sovietų Rusijos komisa
rai išleido dekretą, kad vi
si Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos piliečiai, gyvenantie
ji užsienyj turi užsiregis
truoti Sovietų konsulatuo
se Rusijos piliečiais. Su
prantama, nei vienas lietu
vis, nei vienas latvis ar 
estas nesiregistruoja ir ne- 
siregistruos Sovietų Rusi
jos piliečiais, nes tai papil
dytų biaurią išdavystę, to
kią pat, kaip ir tų šalių ko
munistai išduodami 
brolius svetimiems, 
būtų judošystė.

Jeigu sovietų komisarai 
reikalauja registruotis 
Rusijos piliečiais, tai ir 
akliems komunistų pase
kėjams turėtų būti aišku, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija yra užgrobtos ir pa
vergtos, ir yra Sovietų Ru
sijos pilniausioje valdžio
je. Pabaltijo valstybių ko
munistai komisarai yra 
tik Stalino agentai, kurie 
vergiškai vykdo jo įsaky
mus.

Lietuviai, darbininkai, 
nesiduokite apgauti parsi
davėliams komunistams. 
Lietuviais gimėte, lietu
viais ir būkite. Sąmonin
gas lietuvis negali pakęsti 
svetimos Stalino vergijos. 
Jis dirbo, dirba ir dirbs, 
kad Lietuva vėl būtų lais
va ir nepriklausoma. Iš
laisvinkime Lietuvą ir mū
sų brolius iš Sovietų ko
munistinės vergijos, kur 
kiekvienas darbininkas y- 
ra surakintas geležiniais 
retežiais. Lietuvoje už
drausta giedoti himnas, 
dainuoti lietuviškas liau
dies dainos, uždrausta kur 
nors iškelti Lietuvos tris
palvę vėliavą. Lietuvoje 
Sovietų Rusijos komisarų 
agentai sudegino visas 
knygas, kuriose priminė 
tautybę, lietuvio pareigas, 
kovas dėl laisvės ir nepri
klausomybės. Lietuva su
rakinta Rusijos komuniz
mo retežiais.

Sovietų diktatoriaus Sta
lino vergai biauriai apgau
dinėja savo skaitytojus 
melagingomis žiniomis a- 
pie Lietuvą ir jos pavergi
mą. Stalino vergai Brook- 
lyne ir Chicagoje savo 
spaudoje, kaip rašė, tai ir 
teberašo, kad Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma. 
Tai biaurus melas. Jeigu 
Lietuva nepriklausoma ir 
laisva, tai jai nebūtų pri-

Sovietų komunistų lei
džiami ir redaguojami lie
tuvių kalba laikraščiai la
bai plačiai rašo apie žemės 
reformą. Bet reikia pasa
kyti, kad pavergtoje Lie
tuvoje nėra jokios žemės 
reformos. Visa žemė su
valstybinta. Žemės valdo
vais dabar yra Sovietų Ru
sijos komisarai. Jie pasta
tė savo agentus Lietuvoje 
ir jiems įsakė žemę pada
linti taip, kad kiekvienas 
ją vergiškai apdirbtų ir 
gauta iš jos vaisių atiduo
tų komisarų valdžiai.

“V. B.” rašo:
“Varžytinės ir 

kurios reakcijos 
palaidojo šimtus

Radio Programos
Kaip tik Sovietų Rusija 

užgrobė Lietuvą, tai lietu
viai komunistėliai šoko be
protiškai džiaugtis, kad 
Lietuva ir lietuvis paverg
tas svetimųjų.

Patriotingieji lietuviai, 
kurie gausiai rėmė kovą 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės, kurie pa
dėjo atstatyti Lietuvą, 
baisiai pasipiktino išdavi
kiškais komunistų dar
bais ir juos griežtai pa
smerkė, kaipo mūsų tau
tos išgamas.

Visos nekomunistinės 
draugijos, organizacijos ir 
visa spauda išėjo griežtai 
prieš Maskvos agentus ko
munistus ir ragina visą iš
eiviją nieko bendra netu
rėti su komunistais ir jų 
simpatizatoriais. Kažku
rios draugijos jau pradėjo 
šluoti lauk komunistus. 
Komunistams nebeduoda 
svetainių “džiaugsmo pra
kalboms“.

Vadinasi, visa lietuviško
ji patriotingoji visuomenė 
išskiria komunistus, kaipo 
mūsų tautos išgamas — 
penktąją koloną.

Deja, atsiranda ir tokių, 
kurie talkininkauja komu
nistams.

Didesniose lietuvių kolo
nijose yra lietuvių radio 
programos. Kaikurie tų 
programų vedėjai vadinasi 
“nepartijiniais” ir jie savo 
radio programose skelbia 
ką tik gauna. Pavyzdžiui 
New Yorke, Chicagoj ir 
Bostone, kaip praneša, 
radio programų vedėjai 
skelbia be jokių komenta
rų pavergtos Lietuvos ko
munistinės valdžios žinias, 
skelbia komunistinių ir 
joms simpatizuojančių 
draugijų parengimus. Pa
triotingieji lietuviai tokio
mis programomis yra la
bai pasipiktinę. Kitaip ir 
negali būti.

Radio programų vedėjai, 
kurie skelbia komunistų ir 
komunistuojančių drau
gijų parengimus, “džiaug
smo“ prakalbas, komunis
tų laikraščius, jie veda ko
munistinę propagandą, ir 
jie tuomi pasirodo silpna
dvasiais arba komunistų 
simpatizatoriais. Kada to
kių radio programų vedė
jų užklausi dėlko jie taip 
daro, tai jie atsako: “Mes 
visus skelbiame, kurie už
moka“.

Vadinasi, tokių žmonių, 
kurie už dolerį parsiduoda, 
principas yra doleris.

Jeigū mes smerkiame or
ganizacijas, kurios simpa
tizuoja komunistams, tai 
mes turime pasmerkti ir 
visus tuos radio programų 
vedėjus, kurie skelbia ko
munistų laikraščius, jų ir 
komunistuojančių draugi
jų parengimus.
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Galkauskas — Zaccari

Sekmadienį, rugsėjo 22 d., vėl 
įvyko gražios vestuvių apeigos 
mūsų bažnyčioje, kuomet vi
siems gerai žinomas ir visų my
limas giesmininkas Jurgis Gal
kauskas paėmė sau už moterį 
p-lę Oną Zaccarį. Liudytojų tar
pe buvo Jurgio giminaitis Jonas 
Jasaitis, sūnus, su jaunosios 
giminaite p-le Ona Cimino ir 
Jurgio ilgų metų ištikimasis 
draugas Stasys Jankūnas su 
Jurgio sesute Viktorija. Kun. 
dr. Mendelis ir kun. Antanas 
Dubinskas abudu priėmė jaunų
jų sutarties įžadus, po kurių 
priėmimo kun. dr. Mendelis at
našavo šv. mišias. Bažnyčia bu
vo pilna lietuvių ir svetimtau
čių. Kun. Mendelis po evangeli
jos trumpai, bet aiškiai išdėstė 
svarbą ir rimtumą moterystės 
sakramento, ypač prisiminus tą 
liūdną faktą, kad čia Amerikoje 
abelnai moterystės ryšiai yra 
taip laisvai laikomi, nes vienas 
iš šešių šliūbų atsiduria divorsų 
teismuose. Kun. Mendelis ragi
no visus perskaityti 6 ir 8 sky
rius Tobijaus knygos šv. Rašte, 
kur arkangelas Rapolas jauną- 
jam Tobijui išdėsto priežastis, 
kodėl kaikurie šliūbai turi liūd
nas pasekmes. Vienintelis bū
das užtikrinti laimę vedybiniam 
gyvenime tai vyrui žiūrėti į sa
vo žmoną, kaip į Kristų ir pana
šiai žmona savo gyvenimo drau
ge turi matyti tą patį Kristų. 
Tik žiūrint antgamtiniai j mo
terystės ryšį ir į tas prievoles, 
kurias moterystė uždeda ant 
susituokusiųjų, galima tikėtis 
tos laikinos laimės čia ant že
mės ir amžinos vienybės dan
guje, kurių Bažnyčia meldžia 
jaunavedžiams savo palaimini
muose. Tikrai neišmananti yra 
ta pora, kuri galėdama dėl ko
kios ten menkos priežasties pri
ima moterystės sakramentą be 
šv. mišių. Sveikindamas jaunuo
sius kun. Mendelis priminė vi
siems, kad atsiminimas šios die
nos iškilmių turėtų jaunuosius 
džiuginti ir raminti, nes pirmu-

tinis svečias jų naujam gyveni
me tai bus ne kas kitas kaip 
Marijos Sūnus ir Dievo Sūnus 
Jėzus Kristus. Ilgiausių metų 
ponams Galkauskams. Lai Baž
nyčios linkėjimai išsipildo jų 
gyvenime; lai jie susilaukia ži
los senatvės ir turi laimės ma
tyti savo vaikų vaikus iki tre
čios ir ketvirtos kartos. Ilgiau
sių Metų!

J. Rogosz.

parsivežti namo. Džiaugėsi pp. 
Ivoškai sulaukę — liūdi išleidę 
savo dukrelę.

Antradienį pas mūsų gerb. 
kleboną kun. Lietuvniką buvo 
atvykęs lietuvių išeivijos įžy
mus istorikas - rašytojas kun. 
A. Milukas. Atvyko lietuvių is
torijos reikalais. Paviešėjęs tik 
vieną dieną, trečiadienį išvyko 
į Philadelphia.

ŠIS-TAS
Mažyčių Darželis, ką tik nau

jai įrengtas mūsų parapijinėj 
mokykloje, sutrankė net 16

DSRfiiNtNKAS ~
ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLIJOS RĖMĖJAI ŠVENČIA 

SAVO 15 METŲ DARBUOTES SUKAKTĮ

Metų bėgyje būna daug įvai
rių švenčių bei iškilmių. Bet Šv. 
P. V. rėmėjų d-jos 15 metų dar
buotės sukaktis yra lyg ir kil
nesni ir ideališkesnė šventė. 
Vien dėlto, kad ši draugija yra 
daugiau dvasinio pobūdžio. Jos 
nariai pasišvenčia iš meilės Die
vui pagelbėti, vienuolijai siekti 
savo tikslų, ir tokiu būdu pasi
daro šios vienuolijos rėmėjai ir 
bendradalyviai visų jos maldų,

mažiukų. Tai geras ženklas, nes bei gerų darbų. Jie, nors ir ne
parodo, kad ir jaunosios kartos tiesioginiu būdu, pasidaro tikė- 
lietuviai rūpinasi, kad jų vaike- jimo skleidėjai 
liai būtų auklėjami lietuviškoje 
dvasioje.

Pereitą sekmadienį rytą visus 
ateinančius į šv. mišias nustebi
no du gražūs medžiai, pasodinti 
bažnyčios priešaky. Buvo įvai
rių spėliojimų. Vieni sakė tai 
Keturdešimtei, kiti tai Kalė
doms, dar kiti davė įvairias 
priežastis. Bet tikra priežastis 
tai kun. dr. Mendelio noras pa
grąžinti iš oro mūsų tikėjimo 
ir maldos tvirtovę.

Kun. dr. Mendelio rūpesčiu ir 
Jaunimo Klūbo pastangomis į- 
rengta visuose parapijos kam
bariuose, kur tik žmones suei
ga, gražios didelės Dievo Kan
čios. Kun. dr. Mendelis savo kal
boje parapijos jaunimui pasa
kė: “Turėdami laisvę Dievą 
garbinti šiam krašte be jokių 
varžymų, puošk im mūsų namų 
sienas atminimui Jėzaus meiles 
ir kančios”. Pradėsim nuo pa
rapijos kambarių. Lai nebus nė 
vieno kambario, kuriame nesi
matytų Dievo Kančios. Kamba
ryje, kur jaunimas laiko savo 
susirinkimus, buvo pastatyta 

! graži Marijos stovyla, priminti 
jaunimui, kad jų kalbos ir elge
sys visuomet yra po Marijos 
motiniška priežiūra.

Kun. Dubinskas džiaugiasi, 
kad net 34 sodalietės užsiregis
travo atlikti dienos dvasines 
rekolekcijas, kurios įvyks sek
madienį, rugsėjo 29 d. Notre 
Dame mergaičių Kolegijoj.

Pirmą spalių mėn. sekmadie
nį prasidės žieminė tvarka. Su
ma 11 vai. ryte bus giedama, o 
sekmadienį po pietų 4 vai. bus 

Pereitą savaitę pas savo tė- j kalbamas rožančius ir laikoma 
vėlius, mūsų bažnyčios zakris- į Stebuklingo Medalikėlio novena 
tijonus, pp. Ivoškus, lankėsi jų'lietuviškai. Choro repeticijos 
dukrelė Veronika iš Scranton, > buvo pagarsintos ketvirtadie- 
Pa. Paviešėjus kelias dienas at-'niui. 
vyko jos vyras p. Stravinskas’ Prano Dubinsko, kun. Dubins-

Būbokas — Milinaitytė
Tą patį sekmadienį, rugsėjo 

22 d., p-lė Konstancija Milinai
tytė paėmė sau už vyrą dorą, 
rimtą jaunuolį Petrą Būboką. 
Jų gyvenimo sutarties liūdyto- 
jais buvo jaunosios giminaičiai 
Juozas Skrickus ir Edna Bro- 
kiūtė. Kun. dr. Mendelis Baž
nyčios vardu davė jiems pamo
kinimą ir priėmė vieno kitam 
pasižadėjimus. Kaip pp. Gal
kauskams taip pp. Būbokams 
mūsų rūpestingasis vargoninin
kas Gerardas Kaprišiūnas pa
rūpino ypatingus giesmininkus, 
kurių balsai gražiai aidėjo mū
sų erdvingoje bažnyčioje. Svei
kiname pp. Būbokus. Linkime 
jiems ilgo amžiaus ir daug Die
vo ypatingų malonių.

I
l

UŽUOJAUTA
Pereitą ketvirtadienį, 

kant vieną iš gailestingųjų dar
bų dėl kūno, palietė nelaimė po
nią Jievą Ratkevičienę. Belau
kiant gatvekario prie miesto 
ligoninės ją perbloškė ir sužeidė 
gatvekaris važiuojąs iš priešin
gos pusės. Tuoj buvo nugabenta 

’ į Maryland General ligoninę. 
’ Nutraukti X-ray paveikslai ne

parodė sulaužytų kaulų, tačiau 
ligonė buvo baisiai išgązdinta 
ir taipgi sumušta. Reiškiame 
gilią užuojautą jos nelaimėje ir 
linkime veikiausiai pasveikti.

atlie-

ir gailestingu
mo darbų vykdytojai. Jie veda 
kitus prie Gerojo Ganytojo, ir 
patys eina labai arti Jo, pake- 
lyj į dangų.

Šios iškilmingos draugijos už
uomazga buvo Chicagos mies
tas, 1924 m. didž. gerb. prel. M. 
L. Krušas, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, matydamas reikalą 
sustiprinti naujai įsikūrusį Šv. 
Pranciškaus vienuolyną, kurio 
tikslas buvo pasišvęsti lietuvių 
tautiečių naudai, paragino savo 
parapijiečius įsteigti Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
skyrių. Ir nuo pat savo įsistei- 
gimo dienos iki šiai dienai jis 
užsiliko skaitlingiausias ir stip
riausias veikimo centras.

Šio skyriaus entuziazmu užsi
krėtė dar dvi Chicagoje esan
čios parapijos, būtent: N. P. 
Panelės Švč. ir Šv. Kryžiaus ir 
jose įsisteigė skyriai. Tokiu bū
du Chicagoje užsimezga veik
lumo branduolys šelpti vienuo
liją.

Pittsburgo parapijos taip pat 
neatsiliko. Jos vienuoliją šelpė 
nuo pat pirmųjų įsikūrimo die
nų, bet nors rėmėjų draugijos

SVEČIAI

I
ma šv. Komunija.

Amžiniems Nariams prie virš- 
minėtų maldų dar aukojama: 
Šv. Mišios vėlinių dienoje ir 
per seselių rekolekcijas šv. Mi
šios ir Šv. Komunija.

dar nebuvo įsteigtos. Pirmąjį 
skyrių Pittsburge 1926 m. į- 
steigė a. a. kun. J. Čepanonis, 
Šv. Petro ir Povilo parapijoj. 
Tuo pačiu laiku buvo įsteigti 
skyriai Šv. Vincento parapijoj, 
kun. J. Vaišnorui vadovaujant, 
ir Šv. Kazimiero parapijoj, 
kun. M. J. Kazėno iniciatyva. 
Vėliau įsisteigė skyrius ir j 
Dangų Žengimo parapijoj. 
Skaitlingiausias savo narių 
skaičiumi buvo ir liko Šv. Kazi
miero parapijos skyrius.

Ši Šv. Pranciškaus Rėmėjų 
j šeima dabar susideda iš pen
kiolikos skyrių. Jų dar randasi 
šiuose miestuose: Hartford, 
Conn., Detroit, Mich., Kenosha, 
Wis., ir New Britain, Conn. 
Prie jų taip pat priklauso du 
savystoviai valdantieji skyriai:

' Pittsburgo Moterų Ratelis ir 
Akademijos Motinų Draugija.

, Visų šių skyrių darbuotės 
į ramstis tai Š. P. V. R-jų Centro 
, Valdyba, kuri turi savo centrą, 

Pittsburge, Šv. Pranciškaus 
Vienuolyne. Jos iniciatyva kas 
vasarą sušaukiamas Rėmėjų 
seimas. Susirenka atstovai iš 
visų skyrių, kurie svarsto kaip 
paremti vienuoliją finansiškai 
ir daro veikimo programą. Ats
tovai grįžę į savo skyrius pra
neša seimo nutarimus ir imasi 
vykdyti juos. To viso pasėka 
būna įvairūs parengimai bei 
pramogos, kurie labai atneša 
gražios paramos

Visos Rėmėjų 
sios gaivintojas 

i jas, tai kun. J.
Pranciškaus Vienuolyno kape
lionas. Jo pasiaukojimas bei 
darbštumas rėmėjų idėjoms už
dega ir kitus imtis darbo. Per 
jį, rėmėjų draugija yra turėju
si daug darbščių veikėjų.

| Tat šiems Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno rėmėjams, Krikš
čioniškos meilės apaštalams, 
Bažnyčios ir Tautos tarnauto
jams rūpestingiems kultūros 

į ugdytojams, Šv. Pranciškaus 
mylėtojams savo darbuotės 15 
metų sukaktį minint, linkėtina, 
kad Jūsų pasišventimas atrastų 
gausų užmokesnį pas Aukš
čiausiąjį ir atgarsį kitų širdyse.

Dirbkit ir aukokitės ant Die
vo meilės aukuro!

AD MULTOS ANNOS!

vienuolijai.

I

ko brolio žmona, kuriai buvo 
padaryta operacija Mercy ligo
ninėje jau pasveiko ir grįžo na
mo. Taip pat ir Isabelė Šimke- 
vičienė apleido Franklin Sųuare 
ligoninę ir ilsisi namie. Abiems 
linkime veikiai pasveikti.

■

Kas Iki Šiol Atsiekta 
Rėmėjų Parama

SVEIKINIMAS

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
— O! tėve, jeigu ilgiau čia pabūtumei, pats 

ant kelių pultumei... Bet aš to nenoriu, ne! 
Tai bėk tėve, bėk! nes mane motina prakeik
tų, kad jai vyrą atėmiau, nes mane namiškiai 
keiktų, kad savo maitintojo ir globėjo netek
tų... Savo geradario netektų!... Aš čia viena 
pasiliksiu ir už jus melsiuosi, tu, tėve, bėk! 
bėk!

Su tais žodžiais sąmonės nustodama, sus
muko į pribėgusių jai į pagalbą vienuolių 
glėbį.

vii.
Į Pažaislio vienuolyno bažnyčią tikintieji 

skubėdami grūdosi miniomis. Kiekvienas no
rėtų užimti geriausią vietą ir būti krikšto liu
dininku tos neofitės, apie kurios prieš jos 
vestuvių dieną iš tėvų namų pabėgimą, ne 
seniai kalbėjo visa apygarda.

Po krikšto, kunigas Silvestras, Užbalių 
klebonas, sujungs moterystės ryšiu jaunave
džių porą, o tai visoms subrendusioms pane
lėms, labai įdomus dalykas, ir kiekviena — o 
jų miestelyje yra nemažai — norėtų matyti 
tą išrinktąją, kuri iš susijaudinimo dreban
čiu balsu prisieks meilę, ištikimybę ir mote
rystės paklusnumą. Ar bus linksma, ar liūd
na. ar bus susijaudinusi?

Bažnyčia vis labiau prisipildo atėjusių.

Pagaliau suvažiuoja karietos. Iš vienos išlipa 
pono Apskrities viršininko žmona su dviem 
pomom, iš kitos — teismo pirmininkas su 
žmona, aukštieji karininkai, keletas aukš
tesniųjų valdininkų, keletas apylinkės dva
rininkų. Paskutiniame vežime pasirodo pane
lė baltoje suknelėje su veliumu, jaunas žmo
gus juodai apsivilkęs su baltu kaklaryšiu, su 
gėle prie krūtinės ir senis su ilgais žilais ū- 
sais.
— “Tai jie!... jaunieji!” — per minią perbė

go balsas, vieni pradėjo kumšėtis, kiti stiebė
si ant pirštų galų, o visų akys nusikreipė į di
džiąsias duris, pro kurias ėjo: Angelė, Sta
sys ir ponas Smalinis.

— Daili pora, labai daili! — pasigirdo skait
lingi balsai.
— Jis už ją dailesnis, — kartojo ploni bal

seliai.
— Būtų nešlykšti, bet ta suknelė jai netin

ka, — pastebėjo rudo veido ir pilnų pavydo 
akių, jau ne pirmos jaunystės panelė.
— Praleiskite, Tamstos! Praleiskite — pra

šė vestuvininkai, grūzdamiesi pro besidomin
čių smalsuolių būrius.

Prieš bažnyčią, atatinkamame nuo jos 
atstume, tyčia atsiųstas stiprus kareivių bū
rys palaikyti tvarką. Kaip prieš darganą susi
rinkdami juodvarniai, siuvo įvairaus amžiaus 
ir padėties žydai, paniurę, pikti, kerštingi. 
Atokiau nuo jų, palei artimo namo mūrą sto

Šv. Pranciškaus Seserų rėmė
jų aukomis bei parama daug;
kas buvo nuveikta.

1925 m. ant Dievo Apvaizdos'“““'* —
, . .. .. . . • , ne su tokiu kilniu pasiaukavi-kalnelio pastatytas vienuoly-;
nas, kuriame buvo išauklėta su
virs 200 seselių, pasišventusių 
darbuotis Dievo garbei ir tė
vynės naudai.

1927 m. nupirkta medžiai iri 
krūmai papuošti Apvaizdos į 
Kalnelį. Įtaisytas akademijos 
knygynas.

1932 m.
plytelė.

1934 m. atremontuota
lionija.

1935 m. išsiųstos dvi 
studijuoti Lietuvon, ir 
studijų centrą.

1936 m. pastatytas 1
tems bendrabutis.

1938 m. pastatytas
las Seserų kapinyne.
pakankamai aukų išsiųsti 5 se
seles misijonieriauti Brazilijoj.

1939 m. nupirktas naujas au
tobusas akademijai.

1940 m. pradėta statyba nau
jai mergaičių akademijai.

r •

Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Rėmėjų Tikslas ir Privilegijos

Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Rėmėjai yra suorganizuoti labai 
kilniais tikslais, būtent:

1. Palaikyti ryšius su Šv. 
Pranciškaus Seserimis ir jas į- 
vairiais būdais šelpti.

2. Surasti stipendijų netur
tingoms, bet gabioms mergai
tėms, kurios nori siekti mokslo 
seserų vedamoje akademijoje.

3. Pagelbėti neturtingoms, bet 
pašaukimą turinčioms mergai
tėms į vienuolyną įstoti su ieš
kant joms dalį.

Remiant tokį darbą, visi rė
mėjai užsipelno šių dvasinių 
nuopelnų, būtent:

1. Kasdieną seserys kalba
. maldą už geradarius.
i 2. Kas savaitę kalbama ro-
! žančius geradarių intencija.

3. Metų ketvirtyje laikomos 
šv. Mišios ir priimama Šv. Ko-

■ munija už gyvus ir mirusius rė
mėjus.

4. Į metus sykį atlaikomos 
pamaldos į Šv. Antaną per try
lika antradieftių.

5. Skirtomis dienomis priima-

Širdingai sveikiname visus 
mūsų brangiuosius rėmėjus, ku-

mu ir nuoširdumu teikė mūsų 
vienuolijai tokią gausią morali
nę bei medžiaginę paramą per 
šiuos 15 metų.

Per šį trumpą laiką yra Jūsų 
darbo vaisiai. Jei šiandien Die
vo Apvaizdos Kalnas Pittsbur-

’ge, kaip ta tyrų oazė trukia 
pastatyta laikine ko- >’r,C sielas, jei iš čia akai-

kape-

seselės
steigti

mergai-

pamink- 
Surinkta i

draugijos dva- 
bei palaikyto- 

Skripkus, Šv.

driai švinta religijos, apšvie- 
tos ir tautinio atgimimo ugnelė, 
jei vienuolijos darbo vaisiais 
džiaugiasi plačioji Šiaurės ir 
Petų Amerikos lietuvių visuo
menė — už tai turim būti Jums 
dėkingos.

Bet kokiu būdu mes Jums at
silyginsime? Kai kunigas Bos- 
ko dėkodavo savo bendradar
biams už jam teikiamą piniginę 
paramą tai dauguma atsakyda
vo: “Ne tamsta turi dėkoti 
mums, bet mes Tamstai, nes 
kaip tik pradėjome šelpti Jūsų 
įstaigas, tuoj mums ėmė viskas 
sektis”. Tat, brangieji rėmėjai, 
norėtummė, kad ir Jūs taip pat 
jaustumėtės. Žinokite, kad Die
vas grąžina kiekvienam su pro
centų procentais net ir už ma
žiaus} pasiaukojimą, išeikvotą 
tarnaujant tiesai, teisingumui, 
tobulybei ir sielų gerovei. Tokie 
žmonės žibės kaip žvaigždės 
amžinybėje.

Dievo palaima tegu lydi Jus 
visuomet!

Jums dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys. 

1940 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
Dievo Apvaizdos Kalnas 
Piitsburgh, Pa.

i

miLADELPHIA, PA.
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Lietuvių Muzikantų Piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 1 d. Vy

tauto parke buvo suruoštas vie
tinių lietuviškų muzikantų pik
nikas. Manyta, kad bus didelis 
pasisekimas, bet gaila tą dieną 
iki pietų lijo. Tačiau, kaip gir
dėjau, ne viskas nuėjo niekais. 
Žmonių susirinko pusėtinai. Da
bar tie muzikantai ir muzikan- 
tyktės įsigijo jau ir uniformą, 
kuri visiems žmonėms patinka. 

Pranešėjas.

vėjo lazda pasirėmęs, žylančia barzda auga
lotas žydas.

Tai vienas, tai kitas prie jo prieidavo, už
kalbindavo, bet jis niekam nieko neatsakė. 
Buvo kaip iš akmens iškaltas, nejudąs, akis 
įsmeigęs į bažnyčios duris, — nieko negirdė
jo, nieko nematė, buvo pats su savo širdies 
skausmu...

Tai Irša.
Bažnyčios duris uždarė. Ilgai niekas ne

pasirodė. Pagaliau, zakristijonui duris atida
rius pradėjo išeiti Žmonės miestiečiai ir kai
miečiai daugiausia seniai, kuriems vestuvės 
ypatingos reikšmės nesudaro.

Kuomet vienas jų lenkė Iršą, tas tyliai už
klausė:
— Jau?

Miestietis į jį pažvelgęs tarė:
— Jau!

Žydas sutraukė antakius, jo akys savo 
duobėse sulindo dar giliau, atsiduso, išsitiesė 
ir lengvais, lėtais žingsniais nužingsniavo 
miestelio linkui.

Netrukus po to, žydų juodynas išsiskirstė 
į visas puses spjaudydami, keikdami ir pikt
žodžiaudami.

Tuo tarpu bažnyčioje skaitlingi svečiai 
sveikino naujai krikštytą, vyrai sveikino ran
kos padavimu, moterys bučiavo. Jinai bal
tais krikšto rūbais apsivilkusi, su vainiku ir 
veliumu ant galvos, išsipuošusi visai taip, 
kaip sutuoktuvėms, sumišusi ir drebanti, vi
siems už linkėjimus dėkojo ne tiek žodžiais, 
kiek savo malonia veido išraiška. Seniau, 
taip paprastai apsirengusi, ji buvo panaši į 
daugelį kitų merginų ir tik vienos didelės, o

gražios akys, iš plačiosios minios ją skyrė. 
Šiandien — priešingai, su tuo nekaltybės rū
beliu, su linksma išraiška veide, visų akis į 
save traukė, — taip buvo skaisti, graži, ma
loni, kukli ir nekalta.

Visiems jai linkėjusiems sveikinimus su
dėjus, jinai akis pakėlusi minioje ėmė kažko 
ieškoti. Jos žvilgsnis valandėlę apsistojo ant 
panelės Angelės, kiek ilgiau užtruko ant ša
lia jos stovinčio Stasio, šyptelėjo švelniai, 
maloniai, tarsi dar kartą jiems dėkojo. Ar su 
jais atsisveikino, jos veidas nubalo ir, grei
tai atsigrįžusi į šalia jos stovinčią seselę vie
nuolę tyliai paklausė:
— Ar jau dabar galės eiti į chorą?
— Galima, mano vaikeli, aš pati tave ten 

nuvesiu, — atsakė vienuolė.
Kaip tik tuomet jaunavedžiai artinosi prie 

altoriaus. Užgrojo vargonai, mokinės užgie
dojo linksmą vestuvių giesmę, o muzikai nu
tilus, kunigas Silvestras jaunąją porą surišo 
moterystės ryšiu. Atsigrįžęs į aplink stovin
čius garsiai tarė: O jus visus čia esančius 
imu liudininkais, kad šiuodu, laisvu noru su
rišti moterystės ryšiu...

Toje valandėlėje chore pasigirdo nu
siminimo balsas, tarsi išsiveržė iš sprogusios 
širdies, o kas į tą pusę akis nukreipė, aiškiai 
matė, kad už bažnyčią nuo chorų skiriančių 
krotų kilo sąmišis. Bet tas ilgai netruko.

Kunigas Silvestras baigė trumpą pamok
slėlį, vargonai vėl užgrojo vestuvių himną, 
linksmą, triukšmingą maršą. Jaunavedžiai 
ėjo iš bažnyčios.

(Bus Daugiau)
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18. Laiškas Prezidentui Rooseveltui 
Sausio 7 d. 1940 m.

Tas atmintinas raštas, kurį jūsų ekscelencija ma
lonėjo Mums prisiųsti Šventų Kalėdų išvakarėje, kai 
paguodos, vilties ir pasitikėjimo spindulys nuramino 
kančias, širdį - draskančią baimę ir nelaimes tų žmo
nių, kurie yra karo sūkuryje pagauti. Už tą, visi geros 
valios žmonės reiškia jums nuoširdų dėkingumą.

Jūsų rašto prakilni mintis, kurioje Kalėdų dvasia 
taip tiksliai išreikšta, ir tas troškimas, kad ji nebūtų 
užmiršta bendruomenės gerovės klausimų sprendi
muose, Mus didžiai sujaudino; pilnai suprasdami jūsų 
rašto nepaprastą svarbą, Mes be delsimo apie jį pra
nešėme garbingam susirinkimui tą patį rytą Apašta
liško Vatikano rūmuose, iškilmingai pąreikšdami ka
talikiškam ir nekatalikiškam pasauliui savo įvertini
mą to drąsaus laiško, kuriame pasireiškia jūsų eksce- 
lencijos valstybės reikalų supratimas ir gili žmonijos 
užuojauta.

Vienas ypatingai dalykas yra pažymėtinas jūsų 
ekscelencijos rašte, būtent, tas gyvas, dvasinis atjau
timas vargų ir troškimų tų žmonių, kurie šiais aud
ringais laikais taip daug kenčia. Už tai didžiai įverti
name jūsų raštą, nes Mes patys iš prityrimo žinome, 
kaip karštai geros valios žmonės trokšta taikos. Ir juo 
labiau karas savo tiesioginiu ar netiesioginiu būdu 
plečiasi, ir juo labiau ekonominis, socialinis ir šeimos 
gyvenimas atitrauktas nuo normalių pagrindų ir pri
verstas kęsti visokį vargą ir nepatogumą, kurio reika
las nevisuomet yra aiškus, tuo labiau kyla žmonių šir
dyse tas taikos troškimas ir pasiryžimas surasti ir pri
taikinti priemones, kurios veda prie taikos.

Taikos Pagrindai
Kai toji diena išauš — ir Mes norėtumėm, kad tai 

būtų greitai — kurioje karo griausmai nutils ir susi
darys galimumas įsteigti tikrą ir pastovią taiką, pa
grįsta teisingumo ir teisybė dėsniais, tik tas tada ži
nos kokių principų laikytis, kuris su aukšta politine 
valdžia jungia žmonijos reikalų supratimą ir nuošir
džią pagarbą gyvenimo tvarkai, kokią skelbia Kris
taus Evangelija. Tik tie žmonės, turintieji dorovės 
pilną supratimą, tegalės sudaryti taiką, kuri atlygintų 
už nesuskaitomus šio karo nuostolius, visoms tautoms 
būtų teisinga, naudinga ir palaikoma bendru pasitikė
jimu.

Kliūtys Taikai
Mes pilnai suprantame kokios atkaklios kliūtys 

trukdo tai pasiekti, ir kaip kasdien jos pasidaro sun
kesnės nugalėti. Ir jei taikos draugai nenori, kad jų 
darbas būtų veltui, jie turi aiškiai matyti tų kliūčių 
rimtumą ir už tai mažą vilties pasisekimui, iki dabar
tinis valstybių stovis nebus pakeistas.

Kai Taikos Kunigaikščio Vietininkas žemėje, nuo 
pirmos Mūsų popiežiavimo dienos Mes pašventėme 
savo jėgas ir savo susirūpinimą taikos palaikymui, o 
paskiau jos sugrąžinimui. Neatsižvelgdami į laikinius 
nepasisekimus ir visas kliūtis, Mes tą darbą tęsiame, 
kaip reikalauja Mūsų Apaštališkoji pasiuntinybė. Ei
dami tuo keliu, tankiai nelygiu ir erškėčiuotu, Mes tu
rime didį džiaugsmą ir paguodą, viena, kad atliekame 
savo pareigą, antra, kad nesuskaitoma daugybė žmo
nių, katalikų ir nekatalikų, supranta ir įvertina Mūsų 
darbą.

Ir dabar, kada šioje pasaulio skausmų valandoje, 
Jungtinės Amerikos Valstybės vyriausias vadas, Šven
tų Kalėtų Nakties dvasia persiėmęs, pasirinko stoti į 
eiles tų, kurie darbuojasi pasaulio taikos sudarymui ir 
teikimui karo aukoms pagalbos, tikrai Mes čia mato
me Apvaizdos Ranką, kurią su pasitikėjimu ir džiaug
smu pripažįstame. Tikrai tai yra pavyzdingas broliš
kos meilės darbas ir noras sujungti Naują su Senuoju 
pasauliu ir jį išgelbėti nuo bedieviškų ir prieš krikš
čioniškų antpuolių, kurie grąsina sunaikinti pačius 
civilizacijos šaltinius.

Šiose aplinkybėse Mes turėsime ypatingą džiaugs
mą, kaip jūsų ekscelencijai jau pranešėme, su tinkama 
pagarba priimti jūsų atsiųstą atstovą, kuris Mums 
išreikš jūsų mintis pasaulio taikos reikalu ir karo nu
kentėjusių gelbėjimu.

Su tikru džiaugsmu prisimindami Mūsų apsilan
kymą į jūsų garbingą šalį ir tą nuoširdų džiaugsmą, 
kada asmeniškai susipažinome su Jūsų ekscelencija, 
Mes norime pareikšti širdingiausius linkėjimus, su
jungtus su Mūsų maldomis, jūsų ekscelencijai ir vi
siems Jungtinių Amerikos valstybių gyventojams.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokiu tikslu Popiežius rašė laišką prezidentui Roo

seveltui ?
2. Kokiu tikslu Rooseveltas paskyrė savo atstovą Va

tikanui?
3. Kas buvo tuo atstovu ? Ar jis katalikas ?
4. Kodėl Popiežius taip nudžiugo tuo paskyrimu?
5. Kokios kliūtys trukdo pasaulio taikos sudarymui?

' BiRSiNINRSa

Virtuvės vyrai kariškoj tarnyboj privalo prisitaikyti prie įvairių sąly
gų ir pasistatyti sau patogias priemones valgiui pagaminti. Vaizde mato
me 102th inžinierius, kurie savo įrankiais padeda įsisteigti virtuvei. Tai 
Jung. Valst. karių pratybos.

Aušros Vartų Parapija
Parapijos choras, vadovau

jant muz. J. Čižauskui, po vasa
ros atostogų, gyvai pradėjo 
darbuotis. Choras mokosi nau
jas mišias bei giesmes.prisiren- 
giant prie 40 valandų atlaidų, 
kurie įvyks kitą mėnesį.

Chorų suvažiavime, Hartford, 
Conn. rūgs. 4—5 d.d. energin
gas mūsų choro pirmininkas A. 
Vieraitis buvo išrinktas Naujos 
Anglijos Chorų S-gos apskričio 
vice-pirmininku. Suvažiavime 
dalyvavo taip pat Juozas Va- 
raška ir muz. J. Čižauskas.

Derenčių ūkyje. Kiek girdėti, 
visi turėjo labai linksmą laiką. 
Dalyvavo svečiai kleb. kun. K. 
Vasys, kun. J. Jutkevičius ir M. 
Čižauskienė.

Rūgs. 17 d. p. p. Ernestui ir 
Elzbietai LaBaire (Mičiulytė) 
jų gyvenamame bute buvo su
rengta “surprize party” pami
nėti jų 10 metų vedybinio gyve
nimo sukakčiai. P-nams LaBai
re buvo įteikta daug gražių bei 
brangių dovanų.

Sv. Kazimiero Parapija
Metinė Vakarienė

Šv. Kazimiero parapijos meti
nė vakarienė įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 29 dieną. 6 vai. vakare. 
Šv. Kazimiero par. salėje. Kle
bonas kun. A. Petraitis, kun. J. 
Padvaiskis, kun. J. Balkūnas ir 
Šv. Kazimiero parapijos darbš
čios šeimininkės rūpestingai 
ruošiasi, kad visus dalyvius pui
kiai pavaišinus. Todėl visus pa
rapijiečius ir svečius kviečiame 
dalyvauti. Skanūs valgiai ir gė
rimai laukia jūsų.

Rengėjos ir Komitetas.

i

Sekmadienį spalių 6 d. lygiai 
7 vai. vakare, parapijos svetai
nėje turėsim progos pasigrožėti 
bei gardžiai pasijuokti mūsų • 
mažųjų choro vaidinimu. Šįmet i 
kaip ir pernai muz. Čižauskas I 
su mergaitėm rengia “vodvili”, j 
kuris girdėjau bus labai juokin
gas. Be to, bus dainos ir muzi-j 
ka. Pirmą kartą pasirodys nau-; 
jas Vilniaus orkestras. Verta 
pamatyti. Nepamirškime, kad 
jaunieji, kada pamato daug rė
mėjų, tada įgyja energijos ir 
noro darbuotis savo bažnyčiai 
ir tautai. Tat, jei nenorim, kad 
mūsų jaunimas ištautėtų, yra 
mūsų pareiga remti jų pastan
gas. Į virš minėtą vakarą įžan
ga pigi, tik 25 cnetai. Pelnas 
parapijai. Kviečiami visi.

Moterų Socialio klubo metinė 

J

I

I
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vakarienė įvyks šeštadienį, spa
lių 5 d., Maironio parko pavili- 
jone. Klūbietės žada visus ma
loniai priimti. Bus geras orkes
tras šokiams. Rengimo komisi
ja turėjo pasitarimą p. O. Mika- 
lonienės rezidencijoj, kur šei
mininkė, pagelba p. p. Zakarie- 
nės ir Aleksandravičienės, buvo 
pavaišintos skanumynais ir 
karšta kavute. Dalyvavo Sinke
vičienė, Vieraitienė, Kraunelie- 
nė, Keršienė, Jankauskienė, 
Galčiejiė, Glavickienė, LuJjinie- 
nė, Kazlauskienė, LaBaire, Spir- 
kaitė, Nedzveckaitė, Bendorai- 
tė ir viešnia M. Čižauskienė. 
Virš minėtos vakarienės visas 
maistas, pagal klubo nutarimą 
“remti savuosius” bus perka
mas narės M. Sturckienės krau
tuvėj.

i

Paulina Leikuvienė žymiai 
sveikatoj pagerėjus, jau sugrį
žo iš Šv. Vincento ligoninės.

Parapijos kolektoriaus V. Pa
leckio žmona buvo žymiai susir
gusi, sveiksta.

Choro paskutinis šios vasaros 
privatiškas išvažiavimas įvyko
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j FASCINATING NEW GAME 
________;• "BLONDIE GOES TO LHSURELAND"
Follow the famous cartoon characten in this delightful 
family game. FREE to adults while limited supply lasts. 
Nothing to buy—just come ia and ask for yours—TODAYl

FREE!

Prez. ir Kasinikas

į

B •

Fgk | •]

Woodstock Typewriter 
Company

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston. Mass.

LIBerty 6907-08

$

LDS 25 METŲ JUBILIEJINIO 
SEIMO PROGA AUKOJO 

SEKANTIEJI-

Kun. Augustinas Petraitis, VVorcester, Mass..... $25.00
Nekalto P. P. Šv. D-ja, per B. Žilienę, Cambridge $13.00 
Kun. Steponas Kneižis, Norwood, Mass.
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. ... 
Kun. P. Strakauskas, Lowell, Mass.......
LDS 5 kp. Waterbury, Conn...................
LDS 2 kp., Montello, Mass........................
LDS 7 kp., Worcester, Mass....................
LDS 65 kp., Nashua, N. H........................
K. Tamošiūnas ir A. J. Pateckis, Hartford, Conn. 
Eva ir Kaz. Parker, Roxbury, Mass.....................
B. Mičiūnienė, New Britain, Conn........................
Kazys Dryža, Phila. Pa........................................
J. Vaičiulis, Westminster, Mass............................
Tomas Jakavonis, So. Boston, Mass.....................

$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
.. $5.00 
. $5.00 

$5.00 
$5.00 
$5.00 
$2.00 
$2.00 
$1.03 
$1.00

$109.03Viso aukų gauta
Nuoširdžiai dėkojame visiems už suteiktas aukas.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m4są, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurio 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nu4ję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matžte “Darbininke”.

Povilas hifaiHif
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav. 
7*3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

"SUPER-MARKET
00D PROTECTION
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FEATURES

Skubėk, įsigyk Ją Tuojau!

Union Electrical Supply Co.
92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.

Telefonas LIBerty 2337
MMiN-eoo

y

y

WESTINGHOUSE — THE OF E L E C T R I C H O M E APPLIANCES



Penktadienis, P.ugsėjo 27, 1940

KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
Šv. Pranciškaus parapijos 

Federacijos skyrius rugsėjo 22 
d., bažnytinėje svetainėje, su-

lietus. Tikimasi turėti daug sve
čių ir iš kitų kolonijų. Koncer
tas prasidės 7:00 vai.

Atvyko kunigas F. E. Jonkus, |
rengė prakalbas, pasikviesda- ru£sėj° 23 d. pradėti no-
mas kun. M. Urbanavičių, MIC., ven4 Sarbei šv- Pranciškaus, 

kuris pastaraisiais laikais grįžo 
iš Lietuvos, kada šią užplūdo 
rusų komunistai ir pasmaugė 
Lietuvos nepriklausomybę. Kai-, vas 
bėtojas vaizdžiai apibudino tra
gišką Lietuvos 
išsivaizduoti, ką ten pergyvena 
mūsų tautiečiai. Klausant pra-; 
kalbų, skverbte skverbiasi min- j 
tis, kaip padorus žmogus gali j 
simpatizuoti komunistams ir

Spalių 1 d. mūsų koloniją lan- 
ė kys Tretininkų Vizitatorius, tė- 

Thomas Grossmanas. O.F.C.
Aušrelė.

padėtį. Sunku
HORfOOD, MASS.

ATLAIDAI

Šv. Jurgio lietuvių par. 
nyčioje 40 Valandų atlaidai pra-

baž-

ll’ienę jos gimtadienio proga. 
Dalyvavo pp. P. Manikienė (p. 
MitcheH’ienės sesutė) ir p. V. 
Petrukevičienė iš Hartford, Ct., 
kurios atstovavo LDS 6 kp., 
Hartford, Conn., p. M. Kava
liauskienė su dukrele ir p. M. 
Kavaliauskaitė. Dalyvės sveiki
no p. T. Mitchell’ienę, linkėjo 
jai sveikatos ir apdovanojo do
vanėlėmis. p. T. Mitchell’ienė y- 
ra p. Vinco Mitchell, real estate i 
pardavėjo, žmona, Nashua, N.į 

H., ir Kneižių sesuo.

6

Ruduo Jau Prasidėjo
Netoli ir Žiema

Sąjungiecių “beano” žaidi
mas. rūgs. 25 d., pp. Kavaliaus-: 
kų namuose, 8 St. John St.. pa- j 
vyko. Dalyvius pavaišino ska
niais užkandžiais.

i
Iškilmingai Palaidojo

Trečiadienį, rugsėjo 25 d., 9 
vai. ryte iškilmingai palaidotaį 

su trejomis šv. mišiomis iš Šv.', ____ _____________ .........___,____ I .
būti įrankiu naikinimui barba- sidės spalių 4 d. ir baigsis 6 d. j Jurgio lietuvių par. bažnyčios

riškomis priemonėmis krikš
čioniškąją kultūrą. Kurie nors 
kiek yra pagyvenę su komunis-’ 
tais, nenori jų skelbiamojo ro
jaus.

Įžanginę kalbą pasakė mūsų 
klebonas kun. P. M. Juras. Jis 
perskaitė vieną kitą laišką iš 
Lietuvos, ir pabėgėlių iš Vokie
tijos, šaukiančių S.O.S. Paaiš- ves pažymėti, kada lietuviai su 
kėjo, kaip buvo uždarytos ir ‘ lietuvaitėmis apsiveda. Jauna- 
nusavintos kultūrinės ir religi-! vedliams Imkime laimingo gy
nės mokslo įstaigos. - įvėrimo.

Vakaro vedėju buvo p. Ven
cius.

Padaryta rinkliava. Aukų su
rinkta apie $20.
~ Man išrodo, kad kiekvienai 
kolonijai būtų naudinga turėti 
panašios rūšies prakalbas.

Pasinaudokite Dievo malonė- a. a. Veronika Viškelienė, 46 m 
mis laike atlaidų. j amž., gyv. 56 Wilson St. 1

mišias atnašavo kleb. kun. S.
J. Plevokas
F. Norbutas

_____________________

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 21. Kneižis, kun. 
■ d. Šv. Jurgio lietuvių par. baž- i Sharon ir kun. 
nyčioje Moterystės Sakramentą Brockton. 
priėmė p. Eduardas Jaskūnas, 
su Alena Kudirkaite, gyv. Fran- 
klin St. Malonu tokias jungtu-j

1

Šv. 
. p.

iš
iš

dalyvavo daugLaidotuvėse 
žmonių.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą Adolfą Viškelį, 
du sūnus (vienas sūnus opto- 
metristas) ir viena dukterį, ku
ri yra baigusi slaugės mokslus 
ir buvo viršininkė Providence 
(R. I.) ligoninėje, bet motinai 
susirgus sugrįžo į Norwoodą.

pp. Viškeliams reiškiame gi-

Žaibo greitumu prabėgo malonioji vasara —prasidėjo ruduo, o nei nepajusime kaip užeis žiauri, 
šalta žiema. Oro žinovai sako, kad šįmet žiema būsianti tikrai šalta ir žiauri. Taigi, pasiruoškite ją 
pasitikti su puikiais, elegantiškais iš I. J. Fox krautuvės įsigytais kailiniais. I. J. Fox kompanija tu
ri labai didelį ir platų moteriškų kailinių pasirinkimą vėliausios mados ir prieinamiausiomis kaino
mis. Ateikite ir persitikrinkite, kad čia tikrai galima gauti gerų bargenų ir geromis sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų lietuvis kailinių ekspertas 
Bernardas Koraitis. Jis primieruos kailinius pagal 
Jūsų skonį ir figūrą. Pirkdamos kailinius per 

Bernardą Koraitį dar gausite 10 nuošimčių nuolai 
dos. Ateikite ir pasinaudokite šia puikia proga. 
Senus kailinius išmainome į naujus, duodami už 

__ juos gerą nuolaidą.
H

Ali WASHINGTON STREET
Boston, Mass.

PADĖKA

Sanktuarijumo dekoracija į- 
pusėjusi. Rūpestingai darbuo
jasi lietuvis menininkas Jonas 
Subačius. Išrodo, kad iki spalių 
6-tos dienos, šventinimo naujų 
vargonų įspūdingojo koncerto, 
nebus darbas užbaigtas. Choris
tai uoliai platino koncerto bi-

Parapijos šeštadieninė moky
kla prasidės rugsėjo 28 d. Sese
rys vienuolės iš Cambridge mo
kys vaikučius tikybos, lietuvių lią užuojautą,
kalbos ir rašybos. Tėvai turėtų i -----------------
siųsti savo vaikučius į tą mo-j LDS Jubiliejiniame Seime, So. 
kyklą. Lietuva pavergta ir ru- Bostone, 3 kuopą atstovavo 
sinama. Mes išeiviai turime iš
auklėti savo vaikus lietuvių 
dvasioje, kad jie galėtų būti va
dais mūsų tautai. Lietuvinkime 
mūsų išeiviją!

Rugsėjo 21 d. pp. Kneižių na
muose pagerbė ponią T. Mitche-

kun. S. P. Kneižis, p. Vincas J. 
Kudirka, Garbės Narys, ir p. 
Antanas Kneižys. Kun. S. Knei
žis skaitė turiningą referatą ir 
buvo rezoliucijų komisijoj, o p. 
V. J. Kudirka vedė Seimą. Sei
mas išrinko visus tris į Centro 
Valdybą. CSN.

Šiuomi reiškiu nuoširdžią pa
dėką P. Jablonskienei, kuri ma
ne sergančią išleido į ligoninę, 
lankė ligoninėje, suteikė gėlių 
bukietą ir maloniai patarnavo 
namuose. Taipgi dėkoju poniai 
Pratašienei už sunkų darbą ir 
malonų prižiūrėjimą manęs na
muose. Dėkų ponioms — Didi- 
kienei. Misevičienei, Saulėnie- 
nei ir jos dukterei, — Preibie- 
nei, Adomaitienei, Tvaskienei, 
Mačienei, Paliuliūnienei, Dul- 
kienei, Davalgienei ir U. Navic
kienei.

Taipgi dėkų ponams Trake- 
liams. Jonui Bižokui ir jo šei
mai, kurie ir toliau gyvendami 
surado proga mane aplankyti. 
Dėkų visoms ir visiems.

Alena Stadalnikienė.

Romuvos parkas buvo pilnas 
gyvybės. Jaunimas ir senesnie
ji bangųote bangavo mėlynos 
dienos saulės spinduliuose ir 
gaivinosi sekdami įdomią pik
niko programą. Programą su
darė. sportas, žaidimai, laimė
jimai, muzika, šokiai ir užkan
džiai. Svarbiausią programos 
dalį užėmė sportas ir liaudies 
dainos bei muzika.

PROVIDENCE, R.L

★ 44

MOHTELLO, MASS
Šv. Roko Parapjos Išvažiavimas 

Sekmadienį, rugsėjo 22 d.,

Ypatingą visų dėmesį atkrei
pė CYO baseball ratelių rung
tynės. Rateliai atstovavo Mon
tello Šv. Roko parapiją ir L>aw- 
rence Šv. Pranciškaus parapiją. 
Lawrence ratelis laimėjo rezul
tatu 10:7. Abu rateliai žaidė 
labai gražiai ir publika žaidė
jams pritarė gausiu delnų ploji
mu. Kadangi rungtynių žiūro
vams buvo platinami bilietai su 
laimėjimais, tai dovanas laimė
jo šie asmens: pirmą dovaną— 
Francis Redman, W. L. Doug- 
las Co., antrą — Carrie De For- 
rest, 75 High St., ir trečią — 
Vincent Couble — 165 Ames St.

VAJUS

Nors Choro vajaus laikotar
pis beveik užsibaigė, (naujų na
rių priėmimui yra atidėta du 
mėnesiai — Rugsėjis ir Vasa
ris), bet dar liko kelios dienos, 
ir ta proga tiems, kurie nori 
stoti į linksmųjų būrį savo bal
su Dievą garbinti ir klausan
čius linksminti. Metų kiekybei 
nėra nustatyta ribos, ir vedęs 
ar nevedęs, kiekvienas yra kvie
čiamas prisirašyti.

Dabar choras rengiasi prie y- 
patingos programos — A. Gie
draičio operetės — “Dainuok— 
Nepasensi”. Tai yra komedija 
trijuose aktuose, susideda iš še
šiolikos dainų. Naujiems na
riams bus proga dalyvauti ir 
pasirodyti programoje, o po 
programos yra rengiama pasi
linksminimas visiems nariams.

naudojo Ratkevičiaus ir Aviži
nio smagia muzika.

Buvo girdėti išsireiškimų, kad 
norima turėti daugiau tokių 
piknikų, kodėl ne? “Bobų vasa
ra” yra gan smagus laikas. Rap.

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

"Asmeniškas Patarnavimas”

; tfilliam J. Chishoim

I
1 GRABORIUS

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

DARBININKO” TRADICIJINIAI - METINIAI *

PENKTADIENĮ

Spalių - October 25,1940
ELKS BALLROOM

CAMBRIDGE, MASS.8 MAGAZINE ST.,

Gros: Wally Jason Orkestrą
Laimingam bus duota puiki, elegantiška dovana — SILVER

FOX — moteriška Sidabrinės Lapės Apykaklė — kalnierius

Išvažiavimo komitetą sudarė 
šie asmens:

Apgarsinimų: Kazys Grigas, 
Jonas Jeskelevičius, Julius Ba
ronas, Antanas Akstinas, J. 
Treinavičius.

Užkandžių — Eva Bobulis, 
Bronė Treinavičienė, Ona Stan
kus, Nellie Česnulevičius, B. Da- 
niels. L. Valtienė, Justina Kašė- 
tienė, R. Jarmalavičius, M. 
Svirskas, P. Pileckis, P. Juro
ms and P. Tūbelis.

Maisto — E. Couble, J. Jaka- 
vonis, A. Treinavičienė, S. Juo- 
zėnas, O. Kalisauskas, P. Pilec
kienė, M. Kastela, O. Kašėta,
R. Eitavičiūtė, U. Petkienė, M. 
Tamulevičienė, M. Backauskai- 
tė, E. Jeskevičienė, A. Baronie
nė ir A. Jarmalavičienė.

Klebonas visiems nuoširdžiai 
dėkoja už dovanas, kurie auko
jo: R. Kodis, S. Sviokla, Mr. 
Goodwill, J. Gagel, Charles Ger- 
viskas, W. Zinkevičius, P. Vesel, 
M. Wallent, A. Raila, S. Vismo- 
nas, P. Uses, L. Kumpa, K. Bu- 
čis, F. Pūkelis, Heath brothers,
S. Balčiūnas, J. Kalėda, J. Y- 
kasala, O. Kašėta, A. Lolis, 
Akunevičia, J. Jakavonis, 
Jurkevičius, K. Cirbulėnas,
Gureckis, B. Samson, J. Dom- 
borskis, L. Valtis, A. Stonkus, 
M. Razevičius, L. Tamašiūnas,
L. Gelson, U. Valantukevičienė,
M. Dundulis, O. Rapcinskienė, 
P. Žemaitienė.

Maršalka buvo Ant. Tautkus.
1 Jr. ir Alf. Jaramavičius.

Visiems dalyviams rėmėjams 
ir darbininkams nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Svarbus baseball ratelio narių 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 29 d., tuo
jau po sumos. Koresp.

Praeitą sekmadienį, Klaipėdos 
darže, parap. piknikas puikiai' 
pasisekė. Pasitaikė puiki diena? 
kuria visi linksmai pasinaudojo. 
Šala saviškių, buvo matyti ir 
daugybė svečių iš kitur atvažia
vusių — Worcester, Lovvell, 
Boston, Connecticut ir iš Maria- 
napolio, Thompsono kun. Dr. J. 
Navickas, MIC. ir kun. Dr. J. 
Starkus su grupe studentų.

Matyt visiems patiko gaspadi- 
nių pyragaičiai ir dešros, kurias 
be sustojimo dalino. O kad tuos 
skanumynus lengvai ‘nuplovus’, 
prie baro sunku buvo prieiti, 
bet tie, kurie negalėjo, pasi-

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

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

275 Mair. St., Webster, Mass.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

t

Įžanga Tiktai 45c

Nuoširdžiai Kviečiame iš anksto Ruoštis

j šį Tradicijini Balių-Šokius

★
RENGĖJAI.

p.
s.
o.

M4

1

★

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS t 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
PlrmlninkS — Eva Marksienė,

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

Vice-Plrm. — F. Zaletsklenė.
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot Rait. — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona MarkoniutA, 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 7273-W.
Iždininkė — Ona StanlullOtA,

105 West 6th St.. So. Boston. Mase. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukitikalnienA 

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

antrą ut ninką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, ^bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininku.

•V. JONO EV. BL. PAftALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Masa.

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera, 
16 Winfield St., So. Boston, Man.

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, 

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield St. So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kaa tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St. So. Boston. Mase.
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[vietinės žinios
PADĖKA

LDS 1-ma kuopa savo susi
rinkime, kuris įvyko rugsėjo 24 
d., š. m., ‘Darbininko’ salėje, So. 
Boston, Mass., išklausius Ju
biliejinio seimo rengimo komi
teto raportus, pareiškė nuošir
džią padėką visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
rengimo seimo ir jo pramogų.

Ypatingai pareikšta padėka 
klebonui kun. Pr. Virmauskiui 
ir jo pagelbininkams, už patal
pas seimui ir ypatingą patarna
vimą. Taipgi pareikšta nuošir
dus dėkingumas ponioms šeimi
ninkėms: Onai Nevierienei, Bi
rutei Martinkienei ir jų visam 
štabui pagelbininkių, būtent:— 
poniai Svilienei, ponui Martin- 
kui, poniai Savickienei, poniai 
Medonienei, poniai Bukatienei, 
poniai Griganavičienei, panelei 
Kavolytei, poniai Tamošiūnie
nei ir poniai Plevokienei. Taipgi 
šeimininkams: p. Valatkai, St. 
Griganavičiui, p. Savickui, p. 
Tuleikiui, p. Niauroniui, o y- 
pač toastmasteriui p. Antanui 
F. Kneižiui ir visiems, kurie lai
ke bankieto pasakė nuoširdžias 
kalbas: J. M. Prelatui J. Ambo- 
tui, kun. J. Švagždžiui, kun. J. 
Vaitiekūnui, kun. Jenkui,. kun. 
Abračinskui, p. V. Kudirkai, p. 
Žiobai, D. Averkai, adv. J. Cū- 
niui, adv. Jankauskui, kun. J. 
Petrauskui ir visiems atsilan- 
kiusiems priklauso nuoširdus 
padėkos žodis.

Meninėms pajėgoms irgi nuo
širdžiai dėkojame: p. R. Juš-

kai, p. A. Pažasiui, poniai Onai 
Ivaškienei ir jos vaikučių gru
pei. Taipgi ponui Nekrašui.

Negalima pamiršti ir prakal- 
bų vakaro, kuriame pasakė nuo
širdžias kalbas: kun. M. Urbo
navičius, MIC., kun. J. Švagž
dys, p. L. Sčesnulevičius ir p. 
A. F. Kneižys, ir taipgi vedėjui 
prakalbų p. P. Kupraičiui pri
klauso nuoširdi padėka.

Dėkojame ir seimo sesijose 
dalyviams, kurie savo asmeny
bėmis puošė eiles delegatų.

Dėkojame ir visoms šeiminin
kėms, kurios bažnytinėje salėje 
rūpinosi

Vienu 
džiausią 
siems, o
sidėjo, kad LDS Seimas būtų 
sėkmingas.

kukliais pusrytėliais. 
žodžiu tariame nuošir- 
mūsų padėkos žodį vi- 
visiems, kurie tik pri-

Jonas Kumpa,
LDS 1-mos Kp. raštininkas.

Entuziastingas Susirinkimas

DAKTARAI

nu

Rugsėjo 17 d., 7:30 vai. vaka
re, “Darbininko” salėje įvyko 
entuziastingas veikėjų ir “Dar
bininko” prietelių susirinkimas, 
kurį atidarė “Darbininko” ad
ministratorius A. Peldžius. Su
sirinkimo vedėjas paaiškino, 
kad šis susirinkimas buvo šau
kiamas, pasitarti kaip sėkmin
giau surengus “Darbininko” 
metinius šokius, kurie įvyks 
spalių - Oct. 25 d., 7:30 vai. va
kare, Eikš Ballroom, Cambrid
ge, Mass.

Susirinkusieji sudarė šokių 
rengimo komisijas iš sekančiu 
asmenų:

A. Zaveckas — pirm., V. Va
latka — vice pirm., V. T. Sa
vickas — II vice pirm., Ona I- 
vaškienė — rašt., Pranas Tulei
kis — iždininkas.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 T. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

TtL TROwbrldgo 8330.

John Repshb, M. D.
(REPSYSI

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq, 
CamorMge, MaM.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Dr. J. C Landžnis
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Pauline Luzackas. MD.
(Lietuva gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Priėmimo Komisija: — B. 
Gailiūnienė, St. Mitkus, Valeri
ja Palionis ir J. Puodelienė.

Kvietimų Komisija: — A. 
Peldžius, O. Siaurienė, E. Mark- 
sienė, Felicija Grendelytė ir B. 
Cunienė.

Propogandos Komisija: — A. 
F. Kneižys, J. Kumpa, A. Ivaš
ka, P. Razvadauskas ir S. Gri
ganavičius.

Tikietus platinti apsiėmė se
kantieji: A. Zaveckas, O. Ivaš- 
kienė, K. Niauronis, A. Sanda, 
P. Tuleikis, E. Marksienė, J. 
Kumpa, O. Siaurienė, B. Gai
liūnienė, Stela Mitkus, Valerija 
Palionis, J. Siauris, V. Valatka, 
S. Griganavičius, E. Kuderaus- 
kienė, J. Puodelienė, K. Masiu- 
lienė, P. Juškienė, F. Grendely
tė, J. Dilis, O. Nevierienė, Biru
tė Martinkienė, Monika Plevo- 
kienė.

Susirinkimas nutarė šokių va
kare duoti dovaną — Silver Fox 
moterišką kalnierių, 
$100.00.

A. Zaveckas šio 
pirmininkas apsiėmė
mininkes iš Cambridge. Susirin
kimas baigtas gražioje nuotai
koje. Rap.

vertės —

parengimo 
gauti šei-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vaL vakarą
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 

. kas”, 366 W. Broadway. So. 
I Boston. Mass.

DARBININKAS '
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Respublikonų kandidatas j šalies prezidentus Wendell L. Willkie, sa
ko kalbą tame mieste, iš kur kilęs demokratų kandidatas į vice-prezi- 
dentus Henry A. Wallace, Dės Moines, Ia., kur jo klausėsi apie 5,000 pilie
čių. Tai įvyko po Colorados atostogų.

ŽINUTĖS

Šv.
So.

mi-

sidės trijų dienų pamaldos prie [narė ponia Domicėlė Januškevi- 
šv. Teresėlės.

Spalių 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, pra
sidės Rožančiaus pamaldos. Šio
je bažnyčioje Šv. Rožančius bus 

! kalbamas kiekvieną vakarą, per 
spalių mėnesį.

čienė.
Nutarta rengti “Darbininko” 

salėj šeimyniškas vakarėlis, ku
riam vadovauti apsiėmė p-lė M. 
Kilmonytė. Rap.

i

riant klebonui P. Juškaičiui, 
sekmadienio vakare, t. y. rūgs. 
22 d. buvo sušauktas susirinki
mas, kuriame buvo gvildena
mas klausimas, kaip įsigijus 
klubą, kuriame lygiai jauni ir 
seni galėtų padoriai praleisti 
laisvą laiką. Aptarus klubo rei
kalingumą, vienbalsiai įneši-

Rūgs. 22 d., Jurgis Valuckas 
apsivedė su Alena Griffin, 
Augustino par. bažnyčioje, 
Boston, Mass.

Rūgs. 24 d., Berre, Mass.
rė, Agnietė Pocienė, gyv. 3 
Lothrop St., 41 metų. Ameriko
je pragyveno 27 metus. Paliko 
sūnų, dukterį, brolį ir seseris.. Šv. Petro par. bažnyčioje. Tėvas 
Laidojama, rūgs. 28 d„ 9 vai. į Krancevičius, Pranciškonas, 
ryte, iš Šv. Petro par. bažny-' pradės vesti mėtines rekolekci- 
čios. jas Tretininkams.

—

Katalikų darbininkų klausi-; 
mu bus sakomos prakalbos rug-j 
sėjo 27 d., 8 vai. vakare, 
XI Cooperative Book Shop, 45] 
Franklin St., Bostone. Rūgs. 29; 
d., 2 vai. p. p., St. Benedict’s 
Farm, Upton, Mass.

Spalių 2 d., 7:30 vai. vakare,
I
i

Spalių 6 d., 2 vai. p. p., Muni
cipal salėje, įvyks Federacijos 

Pius ’ skyriaus vadovybėje, metinės
■ - į prakalbos. Kalbės kun. Mykolas 
— i Urbanavičius, MIC., ką tik grį

žęs iš Lietuvos. Kalbės ir kiti iš 
Lietuvos nuo rusų komunistų 

i pabėgėliai.

Nepamirškime šį sekmadienį, Rytojaus dieną prasidės para- 
pamiegoti, nes laikas bus skai
tomas vieną valandą vėliau. 
Dienos taupymo laikas baigsis 
vidurnaktį šeštadienį.

I 
i pijos metinės mjsijos moterims 
ir merginoms.
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Iš LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LIETUVIŠKOS VESTUVES

Lietuviškos Dainos Ir 
Papročiai

Daug Surprizy
d.,

Sekmadienį, 3:30 vai. p. p., 
E St., bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., įvyks Federacijos Apskri
ties, skyrių, dvasiškijos ir dar
buotojų svarbus susirinkimas 
aptarimui delegacijos pas prez. 
Rooseveltą. pabėgėlių pasitiki- 
mui ir k. d.

i

Rūgs. 30 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, pra-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
r Res. Šou 3729 Šou 4618

Ufhuanian Fumlture Co.
MOVERS— 
Insured and

Bonded
Local A Long

Distanco
Movlng

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

r
Telephone 

SO. BOSTON 
1058

Bay ViewMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių Išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

m o vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Antradienį, rūgs. 24 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je įvyko LDS 1-mos kuopos su
sirinkimas. Susirinkime iš klau
syta visa eilė raportų, kaip tai: 
LDS Naujos Anglijos apskričio. 
Trilypės pikniko ir LDS Jubilie
jinio seimo. Susirinkimas nuta
rė paaukoti $10.00 Intertype 
fondui. Taipgi delegavo du ats
tovus į Federacijos skyrių: Jo
ną Kumpą it Stasį Griganavi- 
čių. *

Panelė M. Kilmonytė reko
mendavo ir priimta nauja LDS

Šeštadienį, rugsėjo 28
m., Šv. Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
įvyks šaunios vestuvės, į kurias 
kviečiami visi, kas tik dar norė
tų pamatyti vestuves, kokios 
keliamos Lietuvoje. Tai yra vie- 

■ nas iš linksmiausių dalykų ir 
kas svarbiausia, kad tos vestu
vės čia pat visiems prieinamos.

Tų vestuvių rengėjos labai
I
į gyvos artistės ir vaidintojos.
Jos yra paruošusios daug links
mo turinio vestuvinių dainų ir 
šposų. Žinoma, kas eis į tas ves- ■ 
tuves turi gerai apsirubežiuoti 
nuo juoko, nes juokų bus gyvas 
maišas ir neatsargiems gali iš i 
juoko ir lūpos, kaip zuikiui su- į 
trūkti. Tos rūšies vaidinimų y- 
ra labai reta ir reiktų visiems! 
naudotis tuo gražiu vakaru., 

(Rengėjos. Moterų Sąjungos 
j kuopa, su ponia Marksiene va- į 

dovybėje nuoširdžiai kviečia vi-i 
sus naudotis lietuviškų vestu-1 
vių linksmumu ir prisiminti sa
vo ir kitų jaunystės ir vestuvi
nių papročių dienas.

Taigi valio, kas tik gyvas į 
lietuviškas vestuves! Kvieslys.

š.

Sekmadienį, rūgs. 15 d., Ro- 
bert's School auditorijoj įvyko 
prakalbos, kurias surengė Fe
deracijos 16-tas skyrius. Publi
kos susirinko geras būrelis, nes 
visi norėjo išgirsti apie dabarti
nę Lietuvos padėtį, apie kurią 
gražiai papasakojo ką tik atvy
kęs iš Lietuvos p. L. Ščensnule- 
vičius. Ponas
čius matė, kaip mūsų Tėvynė 
buvo okupuojama rusų, matė 
jų darbus ir jų terorą: jis liko 
liudininku mūsų tėvynės paver
gimo. Savo kalboje jis aiškiai 
mums pastatė prieš akis padėtį, 
kurioje mūsų tėvynė randasi 
šiandien. Taip-gi turiningas kal
bas pasakė Montello Šv. Roko 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Švagždys ir “Darbininko” re
daktorius Antanas Kneižys. Po 
prakalbų buvo padaryta rink
liava šelpimui Lietuvos pabėgė
lių. kurių nemažas skaičius 
dabar randasi Vokietijoje. Ten 
jų yra daug ir jų skaičius di
dėja kasdien, nes komunistų 
“rojuje” gyventi neįmanoma, 
šiandien jie laukia mūsų rankos 
ir teikiančios pagelbos.

Rinkliavoj pasidarbavo p-lė 
Bronė Aleksonytė ir p. J. Bara
nauskas. Aukas suteikė sekan
tieji asmens: M. Norbutas $5. 
B. Jakavičienė $2, kun. P. Juš
kaitis $2. Po $1.00 — Kun. Jo
nas Švagždys, A. F. Kneižys. 
M. Karbauskas, J. Malinauskas,
A. Zaveckas, A. Plekavičius, G. 
Puzinas, A. Vinciūnas, F. Ja
niūnas. J. Bučinskas, S. Gailius, 
V. Santeckis, F. Jankauskas, J. 
Deldinienė, A. Kaupiedonienė, 
U. Vaišvilienė, M. Teberaitė, B. 

: Aleksonytė, J. Baranauskas ir
B. Pocienė 50c. Aukota ir ma
žesnėmis sumomis, viso surink
ta $36.48. Prakalboms pirminin
kavo ir vadovavo, mums Cam- 
bridgečiams gerai žinomas as
muo p. A. Zaveckas. A. D.

L. ščensnulevi- mas priimtas. Tuoj išrinkta ir 
valdyba.

Valdybon įeina sekanti asme
nys: pirmininkas — A. Zavec
kas, vice-pirmininkas — F. 
Vaitkus, iždininkas— S. Luinis, 
raštininkas — Daukantas, rašt. 
padėjėjas — A. Jakutis. Dar
bas manoma varyti skubotai, 
nes norima greitu laiku turėti 
savo užeigą. Tai jauni ir seni 
prie darbo, kiekvienas esantis 
Amerikos piliečiu, esate kvie
čiami prisirašyti nariais, nes ir 
klubas pasivadins Lithuanian 
American Citizen R. C. Club.

Ypatingai jaunime čia jūsų 
darbas labai reikalingas. Klubo 
susirinkimas įvyks spalių 4-tą, 
7:30 vai. vakare, parapijos sa
lėje. Nariai ir visi piliečiai kvie
čiami atsilankyti, kur visi sy
kiu galėsime aptarti reikalus.

Dar pora savaičių kantrybės, 
o tada visi kaip vienas į nuosa
vą klubą, padorią ir pavyzdin
gą užeigą. A. D.

GRABORIAI LDS 1-MOS KUOPOS 
FOTOGRAFIJOS

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
80. BOSTON, MASS. 
Tol. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel COLumbla 3637.

Joephtf.Casi
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJ AS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Residence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

r J 77]

I

LDS 1-ma kuopa nusifotogra
favus prie Šv. Petro par. baž
nyčios, pagamino keletą foto- 
grafiškų kopijų. Kaikurie na
riai dar neįsigijo, tai prašome 
ateiti į “Darbininko” ofisą ir į- 
sigyti. Liko tik kelios. Narys.

Legionierių Paradas

Puošiama Parapijos Bažnyčia

Kiekvienas geras šeimininkas 
žiūri, kad jo namas būtų gra
žus, netik iš oro, bet pavyzdin
gas ir gražus viduje.

Tą labai gerai supranta mūsų 
klebonas, kun. Pr. Juškaitis, jis 
savo sumanumu ir gabumu, vi
sados stengiasi Dievo maldos 
namą, kuris yra pavestas jo 
šeimininkavimui, užlaikyti kuo 
geriausioje tvarkoje. Ir šian
dien mūsų bažnyčioje, dėka kle
bono, yra varomas puošimo dar
bas. Vidurinis ir šaliniai takai, 
prie grotelių ir apie altorių bus 

i išklota kilimais. Tai sutaupys 
| grindis ir papuoš bažnyčią. Pra- 
; šykim Aukščiausio, kad suteik
tų mūsų gabiam klebonui daug 
stiprybės jam vadovauti. Jau 
dabar parapija nebeturi skolos. 

' Taip pat 
darbu mes 
vienuolyną, 
neturi.
— Nenuilsk, gerbiamas klebo

ne ir ateityje, už tavo pečių mes 
stovime visi parapijiečiai. A.D.

_____________________

ZALETSKAS
Funeral H ome

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Grabo r* ai Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nokti 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0819 
Tel. ŠOU Boston 2609

Antradienį, rugsėjo 24 
d. Bostone įvyko milžiniš
kas Amerikos Legiono pa
radas, kuris užsitęsė net 
iki dvyliktos valandos vi
dunakčio. Paradas buvo į- 
vairus ir gražus. Parade 
dalyvavo ir Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 
317 postas, kuris labai gra
žiai pasirodė.

Bostonas turi būti nėra 
turėjęs tiek žmonių, kiek 
buvo suvažiavę pamatyti 
Amerikos Legiono para- 
dos.

Amerikos Legiono sei
mas priėmė rezoliuciją, 
kuria ragina remti Angli
ją; užgiria priverstiną ka- 

ireiviavimą ir pasiruošimą 
karui.

PARAPIJOS BALIUS
Spalių 11. Kolumbus dienos 

išvakarėse, Elk’s Ballroom sa
lėje, įvyks metinis lietuvių pa
rapijos balius. Kasmet ši pra
moga visų laukiama. Jojie seni 
ir jauni turi gražios progos su
eiti, susipažinti, gražiai, pado
riai laiką praleisti, pasilinks
minti. Šiemet dalyvaudami ba
liuje netik turės sau naudos: — 
bus leidžiama naujausios mados 
Emerson Radio ir kitokios do
vanos, bet kartu prisidės prie 
papuošimo bažnyčios. Pelnas 
skiriamas bažnyčios su rubber 
tile išpuošimui.

Visi iš visur kviečiami į me
tinį Cambridge lietuvių balių, 
spalių 11, Elk’s Ballroom, Cen
trai Square, Cambridge.

: Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI

jo pasiaukojimu ir 
turime mokyklą ir 

ko kitos parapijos

Senai Laukiama Naujiena 
Cambridge

Cambridgeiečiai jau senai de
javo, kad neturi savo užeigos, 
kur galėtų vakarais ar šventa
dieniais susitelkę į būrį, nebe
nuobodžiaujant. laiką praleisti. 
Taip pat blogai yra ir su jauni
mu, ir jie turi prie kitų glaus
tis. Tėvai išleidę vakarais jau
nuolius nežino, kur jie nueis; 
greičiau jie nueis į blogą vietą 
nekaip į gerą. O tokių vietų 
randasi visur. Mes Cambridge- 
čiai to daryti negalime, mes tu
rime laikyti savo jaunimą prie 
savęs, o jaunimo mes turime la
bai puikaus. A. Zavecko ir P. 
Kadaičio pastangomis, prita

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAl, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Matą.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengftjąa.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis M 
3—6—9—12 minėsiu lMmokftjiaas 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Petar P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengtjM. 
Sodewall, Stut Metai WorkWork

Namus Modernizuoja. Mpkestls
3—6—9—12 menesių lSsimokSjlnni

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos 2emod 

324 E St, So. Boston.
TEL. 8OU 1482

Apskattllavtn’.at Ir patarimai dykai
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BAYONNE, N. J.
Sodaliečių Balius

Pereitą šeštadienį, parapijos 
svetainėje, įvyko Sodaliečių ba
lius. Žmonių buvo daug. Atsi
lankiusieji linksmai praleido 
laiką.

NOVENA
Novcna prie Šv. Mykolo užsi

baigs šį sekmadienį, rugsėjo 29 
d., 7:30 p. m. iškilmingais miš
parais. Tikimės, kad žmonės pa
sinaudos Dievo malonėmis ir 
gražiai atsilankys į užbaigimą 
šių gražių pamaldų.

mininkės sušilę sunkiai 
kad pavaišinus svečius 
mais užkandžiais. Vyrai 
ninkai joms nepasidavė, 
mai kiekvieną pavaišino,
parapijiečiai taip ir reikia, tik 
vienybėje galybė.

BALIUS
Rugsėjo 29 d., Šv. Mykolo die

noje, tuojau po pamaldų para
pijos salėje įvyksta metinis pa
rapijos Balius - Šokiai. Kviečia
me visus atsilankyti.

KONCERTAS
Spalių 27 d., art. J. Žukaus

kaitė turės didžiulį koncertą. 
Šiame koncerte dalyvaus ir nau
jai suorganizuotas parapijos 
choras, vedamo muz. A. Jakup- 
čionio. Taip pat bus solo ir due
tų, Kuriuos padainuos Tomas 
Long, Mrs. Anna Spaide, J. 
Žengukys ir kiti. Kaip yra ma
toma koncertas bus gana platus 
ir įdomus. Tikimės, kad atsilan
kys netik bayonniečiai, 
apylinkės lietuviai.

bet ir

PATAISYMAI
Pereitą savaitę buvo pradėta 

daugiau gražių pataisymų. Ka
dangi didžiulis altorius neseniai 
buvo dažytas, buvo numatyta 
įdėti naujas gumines grindis. 
Darbas bus pabaigtas Šv. Myko
lo šventėje.

Taipogi buvo pradėta dažyti
— 46 — 

parapijos svetainė. Visi pagra
žinimai bus baigti prieš Šv. My
kolo dieną. Taigi visi į Bayonne 
parapijos metinį balių - šokius.

NEW BRITAIN, CONN.
Piknikas Gerai Pavyko

Pereitą sekmadienį, Šv. An
driejaus parapijos, piknikas 
gražiai ir gerai pavyko. Oras 
buvo gražus, publikos privažia
vo skaitlingai, buvo daug vieti
nių ir iš apylinkės, matėsi sve
čių iš Waterbury, Hartford, 
Bristol ir Seemour, Conn.

Visi gražiai praleido laiką. Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant 
muzikui K. Žalnieraičiui gra
žiai padainavo keletą dainų. Šei-

■**—■" * * *
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E. Drobe Mfg. Company
IŠDIRBĖJAI

32 Wall St. Norwalk, Conn. *

Merchant Bank A T rust Co.
"Moderniškas Bankinis Patarnavimas'’

Pilnas Prekybinis Patarnavimas F

Wall St. Telefonas 3220 Norvvalk, Conn. £

dirbo, 
tinka- 
darbi- 
tinka- 
Valio

Jauna Lietuviška Pora
Rugsėjo 21 d., šeštadienio ry

tą, 9 vai. kun. P. P. Karlonas, 
Šv. Andriejaus parap. bažnyčio
je suteikė Moterystės Sakra
mentą panelei M. Pitulytei su 
Vincu Gedeikiu. Jaunųjų inten
cija buvo atnašaujamos šv. mi
šios. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta gėlėmis. Jaunąją per 
bažnyčią atvedė tėvelis, liudi
ninkai bei palydovės buvo: pa
nelės J. ir E. Gideikiūtės ir A. 
Pitulytė ir A. Levanavičius iš 
Philadelphia. Vestuvių puota į- 
vyko lietuvių salėje. Linkėtina 
linksmo, ištikimo sugyvenimo 
jaunai lietuviškai porelei, nėra 
gražiau kaip savi su savaisiais.

MIRTIS
Rugsėjo 22 d. mirė po ilgos li

gos a. a. Juozas Vinikaitis, gy
venantis 36 Seymour St. Paliko 
nuliūdime keturis sūnus ir du 
broliu. Velionio žmona mirė 
rugpjūčio mėnesį, tik šešios sa
vaitės atgal. Velionis pragyveno 
šioj šaly 50 metų, kilęs iš Lietu
vos, Rudaminos parapijos, Skai- 
stuliškio kaimo. Palaidotas iš 
Šv. Andriejaus parap. bažny
čios, Šv. Marijos kapuose, šalia 
savo mylimos žmonos. Tebūna 
amžina ramybė jo vėlei. T. M.

HARTFORD. CONN.
Parapijos Jubiliejinė 

Vakarienė
Spalių 13 dieną, sekmadienį, 5 

valandą po pietų, parapijos mo
kyklos salėje įvyks parapijos 
naudai jubiliejinė vakarienė. 
Tai bus 25 metai kaip lietuvių 
Švč. Trejybės parapijos bažny
čios kampinis akmuo buvo pa
šventintas. Dabar daromas va
jus ir tikimasi, kad ir visi ir 
visos, jauni ir senesnieji atliks 
tiek, kiek gali. Visus nuošir
džiai kvečia klebonas, prelatas 
Ambotas ir rengimo komisija į 
jubiliejinę vakarienę. Svarbu, 
kad iš anksto nusipirktumėte ti- 
kietus. Galima juos gauti kle
bonijoje, pas savo draugijos ir 
draugijų valdybas, nes salėje 
paskutinę minutę nemanoma 
parduoti. Taigi pasirūpinkite 
iš anksto ir nusipirkite. Nesigai- 
lėste atvykę į tą istorišką va-

Jeffersono namas Howardsville, Va., užinteresavo filmininkus. Jie 
atvykę įsitaisė viename didelio ūkio kampelyje ir tikisi pagauti gražių 
spalvuotų vaizdų.

SVEIKINAM! j vyčiams ir pasilieka prie choro. 
Tai gražus pavyzdys.

Sveikinam garbingą, ilgameti literatą 
Šiomis dienomis, senai užsipelnytą, daktaratą 
Priėmusį. Sveikinam ir linkime ilgiausių metų, 
Kad jo plunksna, tokio galiūno, visuomet aštrėtų 
Ir Dievui bei Tautai naudos kuo daugiausia atneštų. 
Sveikinam ir dėkojam už prakaitą tiek daug išlietą, 
Ir už pasiryžimą jo ištvermingą kaip Gibralteris kietą. 
Sveikinam ir prašom, kad daugiau jis tarnautų, 
Nes plunksna tokiose rankose daugiau nušautų 
Priešų negu garsiausia kariuomenė.
Darbuokis, Kmitai, už tau įteiktą visuomenę 
Ir prašome, kad Dievo Apveizda mums lietuviams tokį kitą 
Suteiktų, kada nors Kunigą Urbonavičių — Daktarą Kmitą!

• Plytaitis.

Mūsų parapijos mokykla jau 
atsidarė ir kaip peniai yra pil
na dar su dviems metais high 
school. Tikimės, kad lietuviai 
labiau ir labiau įvertins savo 
katalikišką lietuvišką mokyklą 
ir ją rems siųsdami savo vaiku- į 
čius į ją ir remdami mūsų high j 
school.

NORVVALK.CONN.

Individual Laundry of Norwalk
Pilnas Skalbimas ir Sausas Valymas. Taipgi valymas divonų

4 High St. Telefonas 808 Norvvalk, Conn.
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Norwalk Co., Ine.

Išdirbėjai Oro Gesinių Kompresorių

H. Torrence, prez. F. P. Ashbey, sekr. A. J. Croisetiere, ižd.

karienę.
Vakarienės Komisija jau iš

rinkta sekanti: pirmininkė — 
ponia Elyošienė, antroji pirmi- 
mininkė — ponia Meškūnienė, 
šeimininkas — Simonas 
čias, kasininkė
Komisija darbšti ir turi gabių 
pagelbininkių darbininkių-kų.

d. Sveikiname kaimynus paquo- 
nokiečius ir jų kaimynus Šv. 
Kazimiero draugijos narius už 
jų progresyviškumą ir linkime 
jiems gražios ateities.

Mūsų mokyklos benas, vado
vaujant Wilder Goodale, gražiai 
pasirodė pereitą šeštadienį po
piet Wethersfield, kur buvo ge

ibų paradas.

Vietiniai vyčiai turėjo links
mą Treasure Hunt pas gerb. 
Pugžlius, East Hartford.

Gau- 
Jakaitytė.

Naujas Lietuvis Dantistas

Hartforde atsidarys savo dan
tisto ofisą lietuvis dantistas 
Edvardas Krikščiūnas. Aną va
karą jisai kalbėjo parapijos 
Moterų Gildos susirinkime ir 
rodė gražius krutamuosius pa
veikslus. Taipgi prisirašė prie 
vietinio Šv. Cecilijos choro.

įv. Elžbietos Draugijos 
Card Party

Įvyks spalių 20 d., parapijos 
salėje. Paprastai joms sekasi 
su kortomis pritraukti žmonių, 
manoma, kad ir vėl šiais metais 
skaitlingai atsilankys kortuo
tojų.

Prelatas Ambotas, buvo išvy
kęs aną savaitę j LDS seimą, į- 
vykusį Bostone.

Daug 
darbus prie 

Nemažai

Darbai čia eina gerai, 
iš jaunimo gauna 
orlaivių dirbtuvėse, 
lietuvių turi registruotis kaipo
aliens. Visi ir visos turi regis
truotis, taigi lietuviai atlikite 
savo registraciją.

parapijos bažnyčios 
užpereitą sekmadienį 
per radio stotį WNBC.

Water St. Telefonas 216 South Norvvalk, Conn.

Norwalk Coal & Supply Co.
Anglis. Koksai, Aliejus Apšildymui, jvairūs Reikmenys

108 Water St. Telef. 6400 South Norvvalk, Conn.
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Norwalk Tire and Rubber Co.
Išdirbėjai padangų

Belden Hill Road Winnipauk Norvvalk, Conn.

Crofut and Knapp
Išdirbėjai Skrybėlių i|;

VAN VANT ; i

East Norvvalk, Connecticut

Mūsų 
choras 
dainavo 
Teko girdėti, kad gražiai padai
navo. Tai įvyko vadovaujant 
mūsų vargonininkui Justui Bal
siui.

Allen Helfant Auto Sales
Antrarankiai Automobiliai J:

Didžiausias Išpardavė jas vartotų automobilių Norwalk’e

611 We«t Avė. Telefonas 1232 Norvvalk, Conn.

Homstead BakingCo.
“Homstead Leguminy”

52 Bouton St. Telefonas 4566 South Norvvalk, Conn.

Girdima, kad hartfordietis, 
mūsų mokyklą baigęs, kunigas 
Juozas Kočiūnas lietuvių tarpe 
Union City gražiai darbuojasi. 
Ten kunigas Juozas randa ne
mažai lietuvių ir stengiasi jiems 
patarnauti.

Apie Mūsų Profesijonalus
Jau minėjau vieną naują pro

fesionalą. Dr. Mindaugis Vin
cas Mikolainis seniau praktika
vęs Hartforde ir išvykęs kiek 
laiko atgal mokintis New Yor- 
kan, vėl grįžo Hartfordan. Jisai 
yra Šv. Juozapo Mergaičių Ko
legijos gydytojas. Tai svarbi 
vieta, gerai, kad ją užima lietu
vis daktaras. Be to, rodos, jisai 
priklauso prie Šv. Pranciškaus 
vietinės ligoninės štabo.

Dr. Antanas Supis gyvena 
Park Street ir tarnauja lietu
viams. Advokatas Pranas Mon
čiūnas grįžo nesenai baigęs savo 
advokatūros mokslus.

Jis dažnai yra matomas jau
nimo tarpe ir tikimės, kad jisai 
pasiliks čia pas mus Hartforde, 
nes advokatas Pranas be abejo 
galės daug patarnauti savo tau
tiečiams lietuviams ir kitiems.

Kitas irgi tik baigęs lietuvis 
advokatas tai Stasys Jesukevi- 
čius iš Thompsonville (neto
liausiai nuo Hartfordo). Jis 
darbuojasi su garsiuoju Wm. 
Citron, 49 Pearl St., Hartford.

Džiugu matyti, kad lietuviai 
profesijonalai savo skaičiumi 
didėja netik Hartforde, bet vi
sur. Minėtieji profesijonalai ka
talikai lanko bažnyčią. Linkėti
na. kad jie tokiais visuomet 
liktų ir visuomet būtų prisiren
gę sąžiningai patarnauti lietu
viams.

Grybų šįmet nėra, bent iki 
šiol. Jeigu rasite malonėkite 
man pranešti.

Hartfordietis kunigas Alfon
sas Čebatorius irgi smarkiai 
darbuojasi Waterbury’o lietuvių 
tarpe. Abu jauni kunigai gerai 
atrodo ir nei kiek savo aukšto 
ūgio nėra nustoję.

Hartfordas iš tikrųjų seimų 
miestas. Šią vasarą seimavo 
Hartforde Vyčiai, Vargoninin
kai ir Chorų Sąjunga. Seimai 
buvo įdomūs ir jeigu visi ir vi
sos stengsis pildyti gražiuosius 
nutarimus tai seimai bus atnešę 
gražių vaisių. East Rocks Avenue Dairy

George H. Preusser, sav. 
ŠVARUS PIENAS IR GRIETINĖ — Sūriai. Maslonkos ir k.

East Rocks Avė. šalia Blake St. Telef. 2018 Norwalk, Conn.

Tęsti aukštesnius mokslus 
grįžo į savo mokyklas studentai 
hartfordiečiai-ės: Elyošius (į 
Brown University, Providence, 
R. I.), Irena Giedraitytė į Uni
versity of Conn., Albertas Po
vilonis į Tufts Medical School, 
Balčiūnas irgi į aukštąją mo
kyklą, Povilonis ir Kočiūnas į 
Švento Tarno Seminariją, 
Bloomfield. Gal yra daugiau, 
bet apie juos kitą syk. Linkime 
mūsų studentams-tėms sėkmin
gai tęsti savo mokslus ir juos 
galutinai garbingai užbaigti.

Hartfordo korespondentas 
vėl imasi plunksnos ir žada iš
tikimai užrekorduoti Hartfordo 
žymesnes žinutes. Taigi rašyki
me ir skaitykime, nes žiema a- 
teina ir katalikiška lietuviška 
laikraštį kaip tik puiku skaity
ti.
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i
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NAUJA SALfi
šv. Kazimiero draugija, Po- 

ąuonock, Conn., kur gyvena ne
mažas skaičius lietuvių, nusi
pirko ir gerina savo salę, pava
dintą St. Casimirs Lithuanian 
Hali. Dedikacija bus spalių 20

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

Nesenai apsivedė vyčių pir
mininkas Edvardas Mončiūnas 
su lietuvaite Bekeryte. Tai pa
vyzdinga katalikiška lietuviška 
porelė. Jiems ir visiems kitiems 
šiais metais apsivedusiems lin
kime geriausios kloties. Maty
ti .kad ir apsivedęs Edvardas 
Mončiūnas tebepirmininkauja

spin-

Arthur C. Wheeler Braid A Novelty Co.
IŠDIRBĖJAI

Avė. Eact Norvvalk, Conn.
, luc L ■

Dr. L J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

Sėkmingai vartojam saulės 
dulius, Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

114 Connecticut Avė. Telef. 726 Norwalk, Conn.

Vaast B ros., Ine.
CADILLAC — LA SALLE— OLDSMOBILE 

Parduodam ir Patarnaujam

Norwalk Motors, Ine.
PACKARD — NASH — Parduodam ir Patarnaujam 

“Vertingi Vartoti Automobiliai-'

336 West Avė. Telefonas 1904 Norvvalk, Conn.


