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Raudonoji Ranka Siekia 
Amerikos Lietuvius

Šiomis dienomis Sovietų | 
Rusijos komunizmo ko- . 
misarai, kurie klastingai i ] 
ir neteisėtai užgrobė ir pa
vergė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, siekia pavergti ir 
tų šalių piliečius Ameriko
je.

Sovietų Rusijos aukš
čiausios komunizmo tary
bos prezidiumas “įsako” 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos piliečiams registruo
tis Sovietų Rusijos atsto
vybėje ir konsulatuose Ru
sijos piliečiais.

Sovietų komunizmo ko
misarai nori suregistruoti 
pavergtųjų valstybių pilie
čius, kad galėtų paskui sa
kyti, kad ir užsieny j gyve
nanti tų šalių piliečiai lais
va valia sutinka būti Rusi
jos piliečiais, ir tokiu bū
du visas darbas ir kova dėl 
Pabaltijo valstybių nepri
klausoma yra tik kelių ar 
keliolikos vadų.

Jeigu Pabaltijo valsty
bių: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai Ameriko
je paklausytų Sovietų ko
misarų, tai jie atliktų tokį 
pat judošišką darbą, kokį 
atliko tų valstybių komu
nistai parduodami tas val
stybes.

Bet Sovietų Rusijos ko
misarai lai nelaukia, kad 
patriotingieji lietuviai, ku
rie padėjo atgauti Lietu
vai nepriklausomybę, ku
rie ir dabar stoja į kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės išsižadėtų pilietybės, 
tautybės ir lietuvybės.

Jung. Valstybės nepri
pažįsta Sovietų Rusijos 
užgrobimo. Lietuvos pilie
čiai registruojasi Ameri
koje Lietuvos piliečiais, o 
ne Rusijos, kurios komi
sarai klastingai ir plėši
kiškai užgrobė Lietuvą ir 
nusavino jos visą turtą. 
Jeigu Amerikos lietuvis 
apsispręs pakeisti piliety
bę, tai jis pakeis į Ameri
kos pilietybę, kur jis gy
vena ir kurios laisve nau
dojasi.

Sovietų Rusijos užsimo
jimą pavergti laisvus Pa
baltijo šalių piliečius 
smerkia ir anglų kalboje 
leidžiami laikraščiai, štai 
“Boston Traveler” rugsė
jo 26 d. š. m. laidoje rašo:

“Red Arm Reaches Here 
Again.

“Russia recently helped 
herself to Lithuania, Lat- 
via and Estonia.

“In advertisements in 
American newspapers this 
week the Russian embassy 
at Washington orders 
Lithuanian, Latvian and 
Estonian aliens within the 
United Statės to register 
at the Russian embassy 
and consulate in the 
United Statės AS RUS
SIAN SUBJECTS — and 
NOT LATER THAN NOV. 
1.

“What next?
“Is Germany to go over 

the head of our statė de
partment and order other 
aliens in the United Statės 
to register as German citi
zens? ThisĄwould include 
the Austrians, Czechoslo- 
vakians, Poles, Danes,
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Patriotinga Jung. Valstybių piliečių dvasia pasireiškia kiekvienu atveju. Ypatingai, kuomet vyksta pa
radai kariškių, tai ne vien pakilęs ūpas maršą trempenčių karių, bet ir žiūrovų. Šis vaizdas pagautas, kuo
met Amerikos Legionas turėjo Valstybės konvenciją San Diego, California. Bostonui pravartu prisiminti 
tik ką praėjusios konvencijos visos Amerikos Legiono paradas, kuriame dalyvavo apie trys milijonai vien 
žiūrėtojų ir apie keturi šimtai benų maršavo lydimi savo postų per ištisas dvylika valandų.

■ ■

200,000 Halu Graikijos 
Parubežyj

vičių, kaipo savo seną 
draugą. Kun. Pr. Virmaus
kis sveikino laišku, kurį 
perskaitė kun. Juškaitis. 
Kalbėjo taipgi ir sekantie
ji kunigai: Milukas, Pan-: nešama, 
kus, Valantiejus, Švagž- traukė 
dys, Petraitis, Juškaitis, Graikijos rubežiaus 200,! 
Juraitis, Mockus, Kara- 000 kareivių. Graikijos 
liūs, Dr. Starkus ir gerb. valdžia skubiai mobilizuo- 
kun. dr. Urbonavičius. Ja karines jėgas, kad ap

ginti savo šalį, jeigu italai 
ar kas kitas ją jultų.

Thompson, Conn. Spalių
2, Marianapolio Kolegijos 
Rektorius kun. Dr. J. Na
vickas, MIC., surengė šau
nų pokilį pagerbimui kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus. Da
lyvavo apie keturesde- 
šimts kunigų ir kolegijos 
profesoriai. Prie garbės 
stalo sėdėjo kunigai: Dr. 
K. Urbonavičius. Dr. J. 
Navickas. MIC., Prel. Am- 
jotas iš Hartford. Milukas 
iš Brooklvn, M. Pankus iš 
New Britain. ir P. Stra
kauskas iš Lowell, kurs 
buvo toastmasteriu.

Po skaniu pietų prasidė
jo kalbos. Visų pirma kal
bėjo Kolegijos Rektorius , ..... ... . _. . T i •• •
ir Tėvų Marijonų Provin-iKola.ei.1o.1e ™"a” Lietuvos, Latv.jos ir Esti-
cijolas, kun. Dr. J. Navic- 
kas, MIC. Pasidžiaugė, kad 
buvusio L. D. Universiteto 
Kaune fakultetas įvertino 
gerb. kun. Urbonavičiaus 
darbuote išeivijoje ir su
teikė Garbės Filosofijos 
Daktarato laipsnį. Prela
tas J. Ambotas nuoširdžiai 
sveikino kun. dr. Urboną- čiai kunigai.

Athens, spalių 3 — Pra- 
kad Italija su- 

į Albaniją arti

Programo vedėias kun.
P. Strakauskas labai gra
žiai, juokais pamarginda- Pabaltijo Valstybių Diena 
mas, kalbėtojus perstatė. 
Kun. Milukas savo kalboje
Dadavė sumanvmą kun. Sekmadienį, spalių 6 d., 
Dr. K. Urbonavičiaus pa- Pasaulinėje parodoje į- 
e'erbimui Marianapolio vyks Pabaltijo valstybių—

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Kongresas Reikalauja Suregis 
truoti Komunistines Organi

zacijas
Washington, D. C., spa

lių 3 — Jung. Valstybių 
atstovų būtas priėmė bi- 
lių, kuriuo reikalaujama 
suregistruoti visas komu
nistines, fašistines ir kitas 
organizacijas, kurios yra 
svetimos valstybės kont
rolėje arba veikia svetimos 
valstybės naudai.

Be to, reikalauja, kad tos 
organizacijos išduotų Tei
singumo departmentui vi
sų tų komunistinių orga
nizacijų narių vardus ir a- 
dresus.

Bilius perduotas Senatui. 
Spėjama, kad tas bilius

bus priimtas, nes šiais ne
ramiais laikais valdžia no
ri žinoti kas ir kur veikia 
svetimų valstybių naudai. 
Komunistų ir nacių veik
la atkreipia teisingumo de- 
partmento dėmesį.

Ispanija Nebus Įtraukta 
Į

Roma, Italija, spalių 3 — 
Italijos vyriausybė pa
reiškė, kad Ispanija nebus 
įtraukta į karą, nors ji ir 
yra prielanki Vokietijai ir 

• Italijai.

Popiežius Ragina Žmones

Londonas, spalių 3 —An
glijos lakūnai išsprogdino 
Berlyne du karo ginklų 
fabrikus ir sugriovė kelio- 
liką namų. Taipgi Prancū
zijos pakraščiuose bom
bardavo vokiečių tvirto
ves, laivus ir aliejaus san
delius. Vokiečiai pripaži
no, kad Anglijos lakūnai 
skrido virš Berlyno miesto 

; vidurio ir mėtė bombas, 
į bet, sako, mažai tepadarė 
nuostolių.

New York, spalių 3 — SPAUDOS BALIUS

Vatikanas, spalių 3 —Jo karas užsibaigtų ir ilgai 
Šventenybė Pijus XII, kai- laukiamoji taika būtų į- 
bėdamas susirinkusiems steigta”. 
Kardinolams sakė: “Šitas 
-karas- yra priežastis Mūsų 
nuliūdimo, nes Mes mato
me Mūsų sūnus kovojant 
vienus prieš kitus, rodos, 
kad jie nebūtų broliai to 
paties tikėjimo ir vilties.

Hitleris-Mussolini 
Pasitarimuose

I

Roma, Italija, spalių 3 — 
Pranešama, kad Hitleris ir 
Mussolini vėl turės pasita
rimus dėl karo. Kol kas tų 
žinių nepatvirtina, bet nei 
neužginčija. Sakoma, kad 
Mussolini jau išvykęs iš 
Romos.

Jeigu tikrai įvyks dviejų 
diktatorių pasitarimas, tai 
galima spėti, kad diktato
riai pradeda nervuotis.

Šitas kruvinas ir visą 
naikinąs karas bus istori
jos teisiamas. Bet žmonių 
teismai nėra Dievo teis
mai. Dievas iš savo teisin
gumo ir pasigailėjimo pa
kelia žmones ir juos par- 
bloškia, Jis duoda ir ati
ma karalystes, nepritaria 
žmonių ir vadų sumany
mams ir vardai pasilieka 
griuvėsiuose.

“Į tą teisingumo ir pasi
gailėjimo Dievą Mes kelia
me savo maldas,
teisia žmonių nuodėmes, 
ir tik malda pasiekia Jo 
gailestingumą. Taigi mels
kitės visi: prašykite Jo pa
sigailėjimo, kad tas baisus

Chamberlainas Rezignavo

Londonas, spalių 3 —Ne
vilto Chamberlain, buvęs 

nes Jis'Anglijos premieras, pasi
traukė iš ministerių kabi
neto. Premieras Churchill 
perorganizuoja kabinetą, 
kad duoti svarbesnias vie
tas darbo atstovams.

Kasmet apie šį laiką 
LDS ir “Darbininko” nuo
širdūs rėmėjai ir prieteliai, 
sudarę komisiją darbuoja
si, kad paremti laikraštį 
“Darbininką”, kuris per 25 
metus tarnauja mūsų išei
vijai.

Šiais metais taip pat su
sidarė rimtas komitetas ir 
rengia šaunų balių spalių 
25 d., Eikš Ballroome, 8 
Magazine St., Cambridge, 
kurio pelną skiria laikraš
čiui “Darbininkui”. Gros 
Wally Jason ir jo orkes
tras šokiams. Bus skanių 
valgių ir gėrimų.

Baliaus komisija išsiun-j 
tinėjo visiems “Darbinin
ko” rėmėjams ir priete- 
liams tikietėlius, kuriuos 
nusipirkę galite laimėti į 
brangią dovaną: Silver Fox 

. — moterišką Sidabrinės 
Lapės apikaklę. Pasidar
buokite platindami tikietė
lius, ir taip pat visi kvie
čiami atvykti į balių, kur 
linksmai ir naudingai pra
leisite laiką. Įžanga tik 45 
centai. . ši <

l

s mokiniui stipendija. Pats jos diena. Programą išpil- 
aukojes tam tikslui $2000. dys visų trijų tautų meno 
00 vertės knygų. atstovai ir valstybių atsto-

Užsibaigus gražiai pra- Lietuvių programa
mogai nauiojo namo pa- bus bkrai turininga ir 1- 
talpose jvyko Bostono K. valrl_ Dainuos Metropoli- 
.V. provincijos susirinki- Jan Operos artiste p Ona 

mas, kuriame dalyvavo vi- Katkauskaite (Kaskas), 
si ir kitų provinciiu sve- a?keJal “ks tautinius so- 

BUvęs. ikius, kalbės Lietuvos mi- 
------- - nistras p. P. Žadeikis.

Taipgi kalbės Latvijos 
ministras p. Bilmanis ir 
Estijos konsulas p. Kaiv.

Dainuos parapijų chorai. 
Patartina visiems, kurie 

tik gali vykti į Pasaulinę 
parodą, sekmadienį, spa
lių 6 d. ir dalyvauti Pabal
tijo valstybių dienoje.

Programa prasidės 2 vai. 
po pietų ir tęsis iki 5 va
landos.

LENKAI KELIA PROTESTĄ
Albany, N. Y. spalių 3— 

Lenkų draugijos Ameriko
je skelbia protestą, būk

Norwegians, Dutch, Bel- 
gians and French.

“The United Statės re- 
cognizes none of these con- 
ąuests.

“The United Statės had 
better get busy and recog- 
nize an audacious insult 
when it gets one — and 
forthwith sever relations 
with Russia”.

Jan Paderewski, prieš jo 
valia esąs sulaikytas Ispa
nijoje ir neleidžiamas at
važiuoti į Ameriką. Pade- 
rewski norįs atvažiuoti į 
Ameriką. Lenkai sako, 
kad vokiečiai, bijodami jog 
jis Amerikoje gali pasaky
ti Hitlerio žiaurumus. įsa
kę Ispanijos valdžiai jo iš 
ten neišleisti. Lenkai pra
šo Amerikos sekretoriaus 
Hull, kad jis “dėtų visas 
pastangas išlaisvinimui 

|Paderewskio iš Ispanijos”.

— Ligšiol buvusio Kaune 
Vytauto Didžiojo Muzie
jaus pavadinimas pakeis
tas Kauno valstybiniu kul
tūros muziejum.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 5 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Radio Grupė 
iš Aušros Vartų parapijos, Worcester, Mass., muzikui 
J. Čižauskui vadovaujant.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilo- 
cycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir 
pranešimų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
BOSTON EDISON KLIJANTAMS
Department of Public Utilities. Rugsėjo 13. 1940 
iSleido elektros srovės kainų naują lentelę, kuri 
įsigalioja dabar. Naujos kainos yra sumažintos, 
naudojant elektrą tam tikroje klasifikacijoje. 
Jų apskaičiavimu klijantai sutaupys j metus apie 
$750.000. šis sumažinimas kainų, duos galimybės 
tūkstančiams klijantų naudoti daugiau elektros 
už tą pačią kainą.

Frank D. Comerford 
PREZIDENTAS

t SPALIŲ 1, 1940 * BOSTON EDISON COMPANY
J - > ' < > i»



Penktadienis, Spalių 4, 1940 DARBININKAS '

Juo toliau, juo skaudes
nių žinių susilaukiame iš 
tėvynės Lietuvos ir iš tų, 
kurie išbėgo nuo bolševi
kiškojo teroro. Šiomis die
nomis gautas laiškas nuo 
vieno žymaus Lietuvos ka
talikų visuomenės vado ir 
buvusio valstybės vyro, 
dabar gyvenančio užsieny, 
kuris,'tarp kitų dalykų, ra
šo:

“Gražus sapnas apie mū
sų nepriklausomybę stai
ga nutrūko. Karas sužadi
no seną rusų imperializ
mą. Stalinas vykdo toliau 
Nikalojaus Antro svajo
nes. Ir vėl mes esame sve
timųjų vergijoje. Tik šį

I

išnaikinus

kartą daug baisesnėje, ne
gu caro laikais. Lietuvių 
tauta pergyvena didžiau
sią pavojų būti išnaikintai. 
Neva vardan dirbančiųjų 
labo jau prasidėjo masinis 
inteligentų žudymas. Tiks
las aišku
šviesuomenę nesunku bus 
pavergti visą kraštą. Nai
kinimas eina negirdėtu 
tempu. Iš nakties tas ar 
kitas pažįstamas prapuola. 
Verkiančioji šeima ateina 
teirautis, kur padėtas a- 
reštuotasis, bet niekas jo
kio atsakymo neduoda. 
Virtinės žmonių laukia 
saugumo policijos korido
riuose, veltui laukia...”

=T—TT 3P=?

Okląhomos raudonieji, kurie neprisilaikė tos valstybės išleisto 1919 
metais įstatymo, kuris draudžia skleisti revoliucijinę - komunistinę pro
pagandą. Jie liko uždaryti kalėjime ir padėti po $50,000 bondsu kiekvie
nas. Vaizde matomi penki iš dvylikos.

I

Būkime Duosnecni t » *

__________________________ . -______________Į

Milžiniškas Koncertas
Lapkričio-Nov. 17, 3:30 vai. p.p. 

Jordan Hali, Boston, Mass.
Lapkričio 17-tą dieną, š. 

m., Jordan Hali, Hunting- 
ton Avė., ir Gainsborough 
St., Bostone, (arti Sim- 
phony Hali), įvyks tokisi 
koncertas, kuris paliks vi
sų mintyse kąįpo didžiau-

ton, Mass., “Darbininke’.
Rap.

Rooseveltas Prašo Gražinti 
Lėktuvus

lLlI

Washington, spalių 3 — 
tono lįetųvįų Istorijoje. Prezidentas _ Rooseveltas 

Sis kopęertoS yrą rengia- prašo Prancūzijos vyriau- 
mas 
jos Nąų jos Aųglijps Aps

šia* ir nelninsiaųsias Bos-Tt t - 'V* " "“l ’ lt

b po Kataliku Fęderaci- sybės grąžinti Amerikai 
Naujos Anglijęs Aps- karinius lėktuvus, kuriuos 

eįo globa * ' viesta pirmiau Prancūzija buvo

Katalikų Draugijų Ir Vadų Likvidavimas

“Baisus likimas ištiko 
Katalikų Veikimo Centro 
vadus. Visos katalikų or
ganizacijos uždarytos, tur
tas konfiskuotas, spauda 
išniekinta ir užgrobta. Jei
gu kas dar nesuimtas, tai 
yra neišpasakyto teroro

prislėgtas. Nežinia kada 
tave suims, iškankina ir 
suardo nervus. Visi Kaune 
vaikščioja galvą nuleidę, 
nusiminę ir išvargę nuo 
nemiegotų naktų. Niekas 
netikras rytojaus”.

Paleckio Valdžia Tft Žaislas

“Esamoji valdžia tik žai
slas Maskvos rankose. Ji 
jokios reikšmės neturi ir 
aklai vykdo, ką Maskva 
liepia. Net smulkmenose 
nėra jokio savarankumo. 
Paleckas buvo išėjęs iš 
proto, matant, kaip žudo
mas kraštas. Krėvė nega
lėjo iškentėti Lietuvos- pa
kasynų ir pasitraukė. Sun-

ku aprašyti ir suvokti kas 
dedasi Lietuvoje. Tai tik
ras pragaras žemėje. Kiek 
yra nušautų niekas nežino. 
Kalbama, kad apie 20,000 
asmenų yra arba areštuo
ta arba 
sąrašus, 
klojami 
Lietuvą
1918 — 1920 metais”.

Tiesa, į Lietuvai Gelbėti 
Fondą plaukia aukos, ta
čiau nedąug. Šiandien mū
sų tautos reikalai yra to
kie dideli, tokie svarbūs, 
kad kiekvieną lietuvį 
šaukte šaukia prie pasiau
kojimo, prie didesnio duos- 
numo, prie apsidėjimo 
nuolatiniais mokesčiais. 
Geri patrijotai lietuviai 
šiandien neturėtų laukti 
paraginimų ir prašinėji
mų, bet patys savo laisva 
valia turi dirbti ir siųsti 
aukas aktualiesiems tau
tos reikalams įr pabėgėlių 
šelpimui per Lietuvai Gel
bėti Fondą.

įtraukti į juodus 
Ypatingai perse- 
tie, kurie gynė 

nuo bolševikų

Bolševikai Pikčiausi Inperiafistai

Tiesiog neįtikėtina, kad 
Lietuvos žydai pasirodė e-! 
są mūsų tautos įžūlūs prie
šai. Tame pačiame laiške 
yra rašome:

• v

“Nepaprastai nachališ- 
kai laikosi žydai. Jie tikri 
duobkasiai mūsų nepri
klausomybę laidojant. Or
ganizacijos visos uždary
tos, išskyrus komunistų 
partiją. Kaimas baisiam 
nerime, kas bus rytoj. 
Švenčionių srityje, po to 
kai lietuviai likę po Sovie-

tų, parašė prašymą prisi
jungti prie Lietuvos tai 
vyrus išsiuntė į Sibirą, 
moteris į musulmonų kra
štus, o vaikus — į bezpri- 
zorninkų prieglaudas. Kul
tūringam pasauliui ben- 

't drai nesuprantama bus, 
kaip tai visa XX amžiuje 
Europoje gali vykti. Deja, 
tai vyksta ir vyksta ant 

i gyvo Lietuvos kūno. Bol- 
i ševikai pasirodė pikčiausi 
į imperialistai ir agresoriai, 
nes kam gi jie okupavo 
Lietuvą”.

Žmoniškumo Vardan

Šių ir daugybės kitų 
šiurpulingų žinių akivaiz
doje, mes, laisvosios Ame
rikos lietuviai, negalime 
sėdėti sudėję rankas, užsi
kimšę ausis ir negirdėti to 
viso, kas dedasi mūsų se
noje tėvynėje Lietuvoje. 
Žmoniškumas reikalauja, 
kad mes dėtume visas pa
stangas susiorganizuoti ir

dirbti greitesniam Lietu
vos išlaisvinimui iš šios 
gadynės barbarų vergijos 
ir ištiesti brolišką ranką 
tiems savo broliams, kurie 
išbėgo nuo baisių okupan
tų ir patekę į 
kraštus, neturi 
gės, nei maisto, 
mų drabužių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KARAS PERSIKELIA J AFRIKĄ

kričių globą 
ir apsiėmė 
kos dR 1 į s jjanele ^Jna Kas-

Met
ropolitan Operos žvaigždė, 
ir Šv. Petro parapijos cho
ras, vadovybėje muz. Ra
polo Juškos.

Svarbiausia dalis šio į- 
vykio tąi, kad visas pelnas

----------------- J

muzi-

Vatą MobMzadja 
Skrietų Rusijoje

Londonas, spalių 3 — 
Maskvos radio praneša, 
kad aukščiausias Sovietas 
išleido dekretą sumobili
zuoti kasmet nuo 800,000 
iki 1,000,000 vaikus nuo 14 
iki 17 metų amžiaus darbo 
tarnybai. Vaikai per pir
mus du metus turės moky
tis amatų mokyklose. Po 
to, sumabilizuoti vaikai

Pastaruoju laiku Lietu- Per metus turės dirbti 
vai Gelbėti Fondan aukų valstybės darbus įvairiose 
surinkta šiose Chicagos suvalstybintose dirbtuvė- 
parapijose: Švč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo — 
$71.60; Šv. Kryžiaus —- 
$21.00; Visų Šventų —$26. 
20; Šv. Mykolo — $15.50; 
Šv. Panelės Gimimo par.— 
$40.00; Paulina Rimkus, 
Chicago Heigts, HL, $5.00. 
Šios aukos surinktos pra
kalbose.

Ten, kur jau yra susior
ganizavę Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriai ar tai prie 
Federacijos skyrių ar at
skirai, prašome pranešti 
sudarytų valdybų vardus 
ir adresus. Rengiantis prie 
didesnio aukų rinkimo va
jaus, tai būtinai reikalin
ga turėti centre.

Tautiečiai, suprasdami 
baisias Lietuvos žmonių 
kančias ir matydami tau
tai didelį pavojų, būkime 
darbštesni ir duosnesni!

Leonardas šimutis, 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois.

se.
Komunistai labai garsiai 

šaukia, kad Sovietų Rusi
joje visi turi laisvę moky
tis aukštesniose mokyklo
se — universitetuose. Ta
čiau Sovietų žinios aiškiai 
parodo, kad Sovietijoje ir 
vaikai verčiami dirbti sun
kius darbus dirbtuvėse, o 
apie mokslą neturi progos 
nei pagalvoti.

Italija Skaito Sovietus 
Draugu

svetimus 
nei pasto- 
nei tinka-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sizth SL, So. Boston, Masa. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St. Rosiindale, 

Tei. Parkway 7273-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Ma— 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnis nė,

111 H SL. jto. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą UŪrttftiką mėnesio. 7:10 vai 
vakare, pobąžnytinėj svetainėj. 

Visais draupjok reikalais kreipkitės
B— pcotoBoIii —bdoIbIm*

nupirkus Amerikoje.
Prieš Hitlerio nugalėji

mą, Prancūzija buvo pir
kus Amerikoje 100 karinių 
lėktuvų. Tie lėktuvai buvo 
nugabenti į Prancūzijos 
koloniją — Martiniąue, 
bet tuo metu Hitleris nu
galėjo Prancūziją, ir An- 

pąskįrtąs Lietuvos Karolglija sulaikė Prancūzijos 
šelpti J nupirktus lėktuvus. Dabar 

preizdentas Rooseveltas 
prašo, kad Prancūzija 
juos grąžintų Amerikai, ir 
jie būtų panaudoti šios 
šalies apsigynimo reika
lams. Toks Prancūzijos 
sutikimas sudarytų geres
nius santykius su Ameri
ka.

Nųkentėjųsiepis
Taigi turint tokias pagar- 
sėjuslus jėgas ir tekį gra
žų tikslą nėra abejonės, 
kad salė bus permąža pu
bliką priimti.

Bilietus galima gauti ar
ba pas choru narius ar pas 
p. Petrą Verveeką, 924 
Ęąst Ęroądvay, So. Bos-

Londonas, spalių 3 —Vo? 
kiečiai į mėnesį laiko už
kariavo Lenkiją, į mėnesį 
nugalėjo Prancūziją, visą 
mėnesį smarkiai bombar
duoja Anglijos sostinę — 
Londoną, bet Angliją toli 
gražu dar nenugalėta. An
glijos vyriausybė yra įsi? 
tikįnus, kad Hitleris visą 
savo karinę galybę dabar 
nukreips į Afriką. Vokie
čiai nesustos bombardavę 
Anglijos miestų, jei oras 
tik jiems bus patogus, bet 
nemėgins užimti Anglijos.

Artėjant žiemai, vokie
čiams bus neįmanoma per 
kanalą pasiekti Angliją. 
Sakoma, kad vokiečiai pa
ėmė Italijos kariuomenės 
vadovybę šiaurinėje Afri
koje, siunčia karo ginklus 
ir kareivius prieš Anglijos 
kariuomenę Afrikoje. Vo
kiečiai taip pat pradėjo 
siųsti pagalbą Italams į E- 
giptą. Anglija nukreipia 
didžią karinę galybę į vi
duržemio jūrą ir Suezo ka-| tų darbus, pareiškė, kad 
nalą.

v •

Komunistai-Naciai Apsigynimo 
Įstaigose

Newark, N. J., spalių 3,
— Dies sub-komitetas su
žinojo, kad šimtai komu
nistų ir bundsmenų (na
cių) dirba svarbiose tauti
nio apsigynimo įstaigose. 
Kongresmanas Joseph 
Starnes iš Alabamos, ku
ris buvo pakviestas Dies 
komiteto pasakyti ką jis 
žino apie valstybės priešų
— svetimų valstybių agen-

Dies komitetas turėtų pa-

daryti smulkmeniškai ty
rinėjimą dirbančiųjų svar
biose įstaigose New Jersey 
ir apylinkėse.

Sakoma, kad tik vienoje 
įstaigoje surado 300 ko
munistų, nacių ir nepilie
čių, kur dirba tautinio ap
sigynimo darbus.

Visoje šalyje dabar ve
damas tyrinėjimas darbi
ninkų, kurie dirba valdžios 
darbus arba korporacijų 
dirbtuvėse, kur dirbama 
valdžios darbai. Jau daug 
įtartinų darbininkų atlei
do iš dirbtuvių, kuriose 
dirba valdžios apsigynimo 
darbus. Galimas dalykas, 
kad bus atleisti ir kiti dar
bininkai, komunistai arba 
bundiečiai.

New Jersey valstybėje y- 
ra stipriai organizuoti 
bundiečiai - naciai.

Rusų-Vokiečių Pasiruošimas 
Karui

ąr •

Roma, Italija, spalių 3— 
Virginia Gayda, redakto
rius fašistų laikraščio 
“Giornale d’Italia” rašo, 
kad komunizmas ir fašiz
mas mažai kuo skiriasi. 
Tas laikraštis užgiria tri
jų valstybių — Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos sutar
tį ir Sovietų Rusijos nei- 
tralumą. Gayda sako, kad 
padarius istorinę sątrau- 
ką pasirodo, jog Italija 
buvo visuomet drauginga 
Sovietų režimui.

1924 m. Italija pripažino 
Rusiją; 1928 m. Italija ir 
Maskva pasirašė draugin
gumo, nepuolimo ir nei- 
tralumo sutartį. “Italijos 
politika laike fašistinės e- 
ros niekad nebuvo nu
kreipta prieš Sovietų Ru
siją”, jis pareiškia.

Vokietija ir Rusija susi
peš, tik gal lauks žiemos, 
kada Skandinavijoj ir Pa- 
baltyj užšals ežerai.

Pabaltijo valstybėse So
vietai labai skubiai stipri
nasi. Stato kareivines, 
tvirtoves, aerodromus ir 
uostus. Sakoma, kad iš 
Kauno bus iškraustyti gy
ventojai. .Lietuvoje stovi 
mechanizuota kariuome
nė.

Kaikurie diplomatai tvir
tina, kad jeigu Sovietų 
Rusiją pultų Suomiją, tai 
Vokietija stotų Suomijai į 
pągalhą. Suprantama, kol 
eina karas su Anglija, Vo
kietija negalėtų duoti stip
rios pagalbos. Bet prisimi
nus Sovietų karą su Suo
mija, tai suomiams nei ne
reikalinga stipri pagalba. 
Jie ir vieni atlaikė raudo
nosios armijos puolimą 
per tris mėnesius. Švedija 
taip pat negalėtų būti pa
syvi. Ji beabėjo ateitų 
suomiams į pagalbą.

Stockholm, Švedija, spa
lių 3 — Pranešama, kad 
Sovietų Rusija į Pabaltijo 
valstybes sutraukė milijo
ną raudonarmiečių, gi tuo 
tarpu Vokietija sutraukė 
350,000 kareivių į Norve
giją-

Dėl Sovietų ir Vokietijos 
kariuomenių sutraukimo 
yra įvairių spėliojimų. Kai 
kas sako, kad Vokietija 
pasiruošus pulti Sovietų 
Rusiją. Kiti sako, kad Ru
sija, matydama pavojų, 
susidės su Anglija ir puls 
Vokietiją. Tai tik spėlioji
mai.

Galimas dalykas, kad

oincc 
1033

— Sovietų Sąjungos už
sienių prekybos liaudies 
komisariato įgaliotinis 
Lietuvoje, į kurio rankas 
perėjo visa sovietų Lietu
vos prekyba su užsieniu, 
paskelbė taisykles, kaip 
toji prekyba bus leidžia
ma. Pagal šias taisykles, 
tos prekės, kurios jau yra 
arba apmokėtos arba už
sakytos, galės būti įsileis
tos į Lietuvą arba išleistos 
iš Lietuvos, tiktai su šio 
įgaliojimo leidimu. Kaip 
galės būti gauti leidimai 
naujai užsakomoms pre- 

! kėms, dar nepaskelbta.
Įdomu pastebėti, kad į- 

galiotiniu paskirtas Sovie
tų pasiuntinybės Torg- 
pred’as Efonov’as, ’ o pra
šymus jam reikia duoti 
parašytus lietuvių ir rusų 
kalba.

I

tV. JONO EV. BL. PAbALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 M'mfield St., So. Boston, Masa. 

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

Fin. Rait. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Ma— 

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
ČU r.edėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po'pietų. Parapijos salėj. 491
E. 7th SL So- B-ton. Maaa.

Remkite tim profesijonalue ir biz
nierius. kurie savo skelbimai* remia 
••Darbininką".

AREŠTAVO NACIŲ AGENTĄ
New York, spalių 3 — 

Dies tyrinėjimų komisijos 
patvarkymu, areštuotas 
tūlas Columbia Universi
teto profesorius Fredri- 
chas E. Auhagen Los An
geles, Kalifornijoj. Auha
gen buvo pakviestas Dies 
komisijos į kvotimus spa
lių 10 d. Komisija norėjo 
iš jo sužinoti koks yra vei
kimo tikslas jo organiza
cijos, kurią jis įkūrė ir va-

dovavo. Jis, matyt, neno
rėjo išduoti ir bandė japo
nų laivu per Japoniją grįž
ti į Vokietiją.

Bet policija sako, kad 
Auhagen areštuotas ir kal
tinamas už gabenimą gele
žinkeliais nešvarios ir 
šlykščios literatūros ir pa
veikslų.

Teismas paskyrė Auha- 
gen’ui $5.000 kauciją iki 
teismo. v

Sovietų Rusija yra tikrai 
nepavydėtinoje padėtyje. 
Pavergus Pabaltijo valsty
bes turi pilnas rankas te
roristinio darbo.
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2 
klausimuose. Vyrų rate
liuose jis gali būti ir tikru 
vedėju, bet geriau, kad ne 
religiniuose klausimuose 
svarstyme vedėjas būtų 
pasaulietis žmogus. Mat, 
viena, dažnai kunigo prisi- 
bijoma, varžomąsi jam e- 
sant, neišdrįstoma kalbėti, 
o antra, vadovavimas a- 
timtų iš kunigo labai daug 
laiko. Tačiau, žiūrint da
bartinių mūsų sąlygų, vie
nintelis studijų ratelių ve
dėjas yra kunigas, ir jis • 
turės būti kol pats nepa- 
ruoš naujų vedėjų iš pačių 
narių.

Vedėjas turi būti pavyz
dingas savo gyvenimu, pa
maldus, rimtas, pelnąs vi
sų pagarbą ir pasitikėji
mą. Neturėdamas vardo 
žmonėse ir pasitikėjimo 
nariuose, studijų rateliuo
se jis neturėtų pasisekimo. 
Jis turi būti auklėtojas ki
tų.

Sveikinu savo buvusį kleboną, 
Kuris mane rengė į naująjį stoną, 
Kurs man nuolat buvo už tėvą, ne poną,
Ir rodė kaip teikti žmonėms dvasios duoną. 

Sveikinu lietuvių dirvos išarė ją, 
Žmonijos vadą, draugą, geradėją, 
Didį publicistą, poetą, rašė ją — 
Kunigą Urbonavičių, kantrų patarėją.

Linkiu naujam daktarui Lietuvą atgauti, 
Jos kultūros dirvoje piktažoles rauti, 
Už pasišventimą dar požymių gauti, 
Ir pas Visagalį aukas siųsti-krauti.

Kun. Pranas Virmauskis.

nas atstovas man pareiš-i 
kė: “Kad komunistas P... 
čia būtų jis daugiau neiš
drįstų sakyti, kad kunigai 
turtuoliams - kapitalis
tams pritaria”.

Kunigams buvo džiugu 
matyti susibūrusius darbo 
žmones po Bažnyčios vė
liava, žmones, kurie gyvė

žmonių reikalais, savo pa
rapijos patalpose rūpes
tingai LDS seimui viską 
prirengė. Nemažesnės pa
dėkos verti tos parapijos 
kunigai — Dr. Kazimieras 
Urbonavičius, Kazimieras, nime daugiausiai vargsta 
Jenkus ir Albertas Abra- į ir kenčia. Jie džiaugėsi, 

Jčinskas, kurie savo rūpės- kad darbininkai pradeda 
labdarybę. Tai krikščioniškos meilės padaras. Kuo- C1U, lr_diskais patarimais suprasti, jog be Dievo, be, 
met pagoniškasis egoizmas bei savanaudiškumas nu-11^ daug prisidėjo prie Kristaus Evangelijos mok- 
stato kietas savo nuosavybei ribas ir grobia vis dau- dauginančių LDS seimo slo gyvenime, jų žmogiška 
giau, ir gailisi trupinėlio nuo gausaus savo stalo alks- Pasekm‘«- Neužmirsimas verte nebus aukštinama, 
tančiam numesti, - krikščioniškoji labdarybė atsklei- >us lrLDS seimo rengimo I jų teises u- reikalavimai

SM West Broadvvay, South Boston, Maso.
Telephone SOUth Boston 2S80.

Sunku būtų surasti ką geresnio ir gražesnio už

tai, kaip sako Pijus xi, I Studijų Ratelių Vedėjas i 
darbininkų apaštalai turi ______ _

būti iš pačių darbininkų Studijų i avelių 
tarpo”, ir juos prirengs lys yra vedėjas, 
studijų rateliai.

met pagoniškasis egoizmas bei savanaudiškumas nu-

“kas kom^j°s nu°širdumas ir neįvykdomi. Taigi ir susi
darė LDS seime toks be 

dalyvavo galo dižiūginantis jaus-
džia savo širdį ir taria bėdoj esančiam artimui: ---- .
mano, tai ir tavo”. >d?tasc darbas‘

Kristus be galo aukštai labdarybę iškelia. Jis pa-1 seime^
pasakoja daug gražių prilyginimų apie labdarybės bū- daV? ats ovų 1S ivalI11J °" 
tinumą: apie gerąjį samaritietį, turtuolį ir Lozorių; }on1^ ir aepapras ai aug 
pastato prieš mūsų akis sceną iš paskutiniojo teismo,\ . ar zmo- ... .
kur pasigailėjusieji alkstančių, trokštančių, ligonių, lr dvasininkų bendras seimas pasižymėjo tikrai 
kalinių išgiriami iki aukščiausiojo laipsnio, tarsi tuos dalyvavimas LDS seime rimtu darbininkų reikalų

mas.
Lietuvių Katalikų Darbi

ninkų 25 metų jubiliejinis

labdaringus darbus Jam pačiam būtų padarę. Paga-Į®u<^ar® tilETai džiuginantį 
Iiau visa tai apvainikuoja pareiškimu, kad verčiau>usm^ Darbininkai jau- 
trokšta gailiaširdystės, negu aukų. Ir ne vien žodžiais , ...u p ziaugsmu,
Kristus tai skelbė. Jo ištisas žemėje gyvenimas buvo . v. aai aznycia a- 
nuolatinė labdarybė žmonių sielai ir kūnui. i JaYcia reiv a us uni

J gai yra pasišventę ir visa
da vargelių visados pas save turėsite” — tie pra- da pasiryžę jiems padėti ir 

našingi Kristaus žodžiai pildosi visoj žmonijos istori- nurodyti kelią ir priemo- 
joj. Nežiūrint dažnai daromų pastangų vargui ir skur- nes į geresnę gyvenimo 
dui pašalinti, pavargėlių, ligonių, beduonių ir benamių' 
turime perpilnai. Kapitalas taip sugretintas su skurdu, 
kad juodu viens nuo kito neatsiskiria ir abudu propor
cingai auga. Sumanyta padaryti rojų ant žemės: išnai
kint turčius ir skurdžius ir sudaryti laimingą vidurkį: 
visa kuo aprūpintą, suvalstybintą darbininką, netu
rintį nuosavybės, bet ir nepažįstantį rūpesnio dėl kas
dieninės duonos. Tačiau pastangos suvienodinti visus 
žmones išėjo apverktinos: išnyko turčiai, bet nė kiek 
nepagerėjo biednuomenės būklė ir galų gale visi dar
bininkai virto badaujančiais driskiais. Kas aršiausia— 
išaugo valstybinis kapitalas kur kas žiauresnis už pri-Įua^ėtevaTEtet reifadto- 
vat.nj. Cia jau ir labdarybe išnyko, nes valstybinis ko- kad jįe su^ . .
mumstų kapitalas labdarybės nepažįsta ir nepnpa- L «tenirtusi kitim už žįsta. Jis tik plėšia, nieko neduodamas. Gi privatinė kr^ ta^Lišventimo 
labdarybe neturi is kur pasireikšti, nes visi komunis- dvasj neg norima gu 
tinęs valstybes gyventojai yra skurdžiai. Ubagas ubą- didžias darbo
go sušelpti nepajėgia. _ žmonių minias, kurios at-

Mes dar tokios nelaimes nesusilaukem, nes galime sitraukė nuo Kristaus rei. 
būti labdaringi ir paskiriems vargdieniams ir Jiems kia d apaštalų-darbi- 
šelpti sukurtoms įstaigoms: ligoninėms, našlaitynams, ninkų kurie mokėtų pa
senėlių prieglaudoms, privatinėms mokykloms, netur- d .du .ems 
tingų moksleivių fondams misijoms vienuolynams ir dar£ drau/ams kad Kris. 
t. t. Labdarybės dirva tiek plati, kad ir gausiausiems taus Bažnyčios mokslas 
aukotojams yra is ko pasirinkti. nurodo geriausias priemo.

Dar viena plati dirva — nukentėjusieji dėl dabar- nes gyvenimo tvarkai ir 
tinio pasaulinio karo. Šitas karas ypačiai tuomi žiau- gerovei.
rus, kad jame daugiausia nukenčia nekariaujantieji— Seimo nutarimai pasi-
vyrai, moterys ir vaikai. Karo orlaiviai laksto visur ir liks nutarimais, jei kuopų 
bombarduoja bet kokį miestą, miestelį ir kaimą, neva nariai, jais pasidžiaugę, 
tai naikindami karo reikmenų sandėlius, bet daugiau- nedės visų savo jėgų juos 
šiai tai tenka nekaltiems gyventojams. Jiems ir gy- įvykdyti. Bet kad tos pasi- 
vastį atima — kartais į šmotelius sudrasko — ir na- ryžimo jėgos nebūtų vėl
inus bei mantą sunaikina. Kurie išlieka gyvi, neturi tui, reikia, kad jos būtų 
kur galvos priglausti, nei ką į burną įdėti. Palikę be sukauptos ir išlavintos 
pastogės, jie sudaro pačią tragiškiausią karo auką, siekiamajam tikslui. Dar- 
Dabartinės Anglijoj ir Vokietijoj vykstančios oro Į bininkai nori išpildyti Po- 
kautynės savo nuostolius skaičiuoja sugriautais gy
ventojų namais ir tūkstančiais nukautų ramių neko- 
vojančių piliečių. Anglijoj dabar sakoma: įstok į ka
riuomenę, tai būsi saugus nuo mirties. Kai kurie, no
rėdami savo nepalankumą labdarybei pateisinti, taip 
byloja: jie nori kariauti, tai tegu ir nuostolius kenčia, 
man nėra pareigos barbarus ir neišmanėlius šelpti. 
Taip, bet mes neraginam šelpti žudytojus, o žudomuo
sius. Ramieji gyventojai karo nesukėlė. Jie kariauti 
nenori, bet neturi galimybės tą nelaimę pašalinti. Jie 
yra nekalta žudynių auka ir turi pilną teisę į mūsų 
labdarybę. K.
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Lietuvos Generalinio Konsu lato New Yorke Paieškomi 
Asmenys:

Štrimas, Pranas, kilęs nuo 
Panevėžio.

Turauskai, Juozas 
arba jų vaikai, kurių tarpe Jo
no duktė Ona, Amerikoje žino
ma kaip Anna Troskey.

Wer$hinsky - Skukauskaitė, 
Elena, nesenai “ dar gyvenusi 
New Yorke.

"----- — ' IStudijų ratelių branduo- 
■ Nuo jo 

priklausys visas darbo pa
sisekimas. Vedėjas turi 
būti tos pat lyties ir to pa- 

jties luomo žmogus. Mer
gaičių ar moterų studijų 

__ ' raetliuose kunigas gali bū- 
asmenys, kurie tikrai no-į^i tik patarėju religiniuose 
retų dalykus sužinoti iri 
sugrąžinti Dievą į gyveni-Į 
mą. Studijų rateliai reika
lingi ne tik darbininkams, ■ 
bet visų luomų ar profesijų , 
žmonėms. Jie yra naudin
gi moksleiviams, nes čia , 
galima savo mokslą pagi
linti ir pritaikinti gyveni
mui; naudingi jie yra 
tiems, kurie neturėjo pro
gos gauti aukštesnio išsi
lavinimo, nes čia jiems bus 
ta galimybė; naudingi jie 
moterims ir merginoms 
pasitarti ir išsilavinti savo 
gyvenimo dalykuose; žo
džiu, visiems luomams 
studijų rateliai yra didžiai 
naudingi. Tik nepakeičia
ma studijų ratelių darbo 
sėkmingumo sąlyga yra 
ta, kad būtų lygus narių 
luomas, amžius, lytis, re
ligija. Jei ši sąlyga nebus 
išpildyta ratelis virs susi
rinkimu, kuriame nebus 
darbo sėkmingumo. Rei
kia, kad darbininkų studi
jų rateliai būtų sudaryti 
tik iš darbininkų žmonių, 
ir kad nariai būtų maž 
daug tokio pat amžiaus. 
Jei į juos įeitų jaunieji, 
tada tarp senesniųjų ir 
jaunųjų pasidarys nesuta
rimas. Jaunieji manys, 
kad senesnieji jų nesu
pranta ir savotiškai žiūri į 
dalykus, gi senesnieji ne
norės skaitytis su jaunųjų 
nuomone. Kad studijų ra
telis sėkmingai veiktų ne
reikia į jį traukti kiekvie
ną asmenį, bet tik tokį, 
kuris nuoširdžiai nori su
sipažinti su Krikščionybės 
mokslu ir jį taikyti gyve
nimui. Jei atsiranda trys 
ar keturi žmonės jau gali
ma darbą pradėti.

Ratelio sudarymui rei
kia nesigailėti nors ir me
tų laiko; geriau, kad suda
rymo darbas ir ilgai užsi
tęstų, bet jis būtų pastaty
tas ant tvirtų pamatų, su 
pasiryžimu dirbti.
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svarstymu, praktiškais 
nutarimais ir uoliu pasiry
žimu tęsti pradėtąjį darbą. 
Be abejo, sugrįžę atstovai, 
savo kuopų susirinkimuo
se, nupasakos LDS seimo 
įspūdžius ir nutarimus. 
Tačiau tuo neturi visa už
sibaigti.

Kas Toliau?
Seimai yra daromi, kad 

atnaujinti organizacijos 
dvasią ir pateikti nariams 
veikimo planą. LDS seime 
atstovai parodė ugningą 
pasiryžimą darbuotis, kad 
subūrus katalikus darbi
ninkus po Kristaus Kara-

sių paieškomųjų giminės yra 
pabėgę iš Sovietų Rusijos oku- 

ir Jonas, puotos Lietuvos ir skubiai rei
kalingi pagalbos. Ieškomieji ar 
apie juos žinantieji teikitės at
siliepti :
Consulate General of Lithuania

16 West 75 Street 
New York, N. Y.
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Studijų Ratelių Sudarymas
Studijų ratelius galima 

sudaryti labai lengvai. Tik 
reikia kad atsirastų keli

piežių įsakymus, suburti 
visus katalikus darbinin
kus į Lietuvių Katalikų 
darbininkų Sąjungą. Tai 
be galo sunkus apaštalavi
mo darbas, nes. daugelis 
darbininkų yra suklaidin
ti komunizmo vylingais 
pažadais. Reikia didžių as
menybių, kurios pajėgtų 
atsispirti griaunančiai šių 
dienų audrai ir ne tik atsi
spirti, bet išgelbėti suklai
dintus ir juos atvesti į 
Kristaus Bažnyčios šeimą.

Popiežius Pijus XI, enci
klikoje “Divini Redempto- 
ris”, sako: “Kad darbinin
kai galėtų sugrąžinti tas 
dideles žmonių minias, 
kurios atsitraukė nuo 
Kristaus, reikia, kad jie 
patys visu pirma gerai ži
notų Katalikų Bažnyčios 
mokslą”. Visi pripažins 
Popiežiaus žodžių teisin
gumą. Bet klausimas gali 
kilti, kokių priemonių dar
bininkams reikia imtis, 
kad Popiežiaus paliepimą 
išpildyti? Pats Pijus XI į 
tai atsako: “Sudarykite 
studijų ratelius”.
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Veikimo Priemonės

Kas tie studijų rateliai? 
Studija reiškia lavinima
sis, įsigilinimas į dalykus, 
įsimokslinimas. Rateliai— 
reiškia būrelį susirinkusių 
žmonių, kurie draugiškai 
kalbasi, sprendžia klausi
mus, diskutuoja, rūpestin
gai nagrinėja kurį nors 
klausimą ir paskiau pada
ro praktiškas išvadas ir 
jas taiko gyvenimui. Tai
gi studijų rateliai nėra pa
skaita ar prakalba, kur 
vienas kalba, o visi kiti 
klausosi, bet tai susirin
kimėlis, kur visi atsineša 
tai, ką žino, kad tuo žino
jimu pasidalinti su kitais, 
įčia visi bendrai nagrinėja žmogų gyvenimui. Jei dar- 
| vieną kokį nors klausimą, |bininkams trūksta vadų,

• v

iš visų pusių jį nušviečia; 
visi kalba, klausia vienas 
kito, atsako, ir pasirįžta 
tai taikyti gyvenimui. Stu
dijų rateliai prirengia 
žmones užimti vadovybę 
gyvenimo srityse. Ir ka
dangi studijų rateliai ren
gia žmones būti gyvenimo 
vadais, tai ir juose svars
tomi klausimai turi būti 
gyvenimiški, aktualūs, rei
kalingi ir praktiški. Studi
jų rateliai tinkamai nori 
išlavinti žmogų, kad jis 
nebijotų pareikšti savo 
mintis, dalyvautų diskusi
jose, kad mokėtų pagerbti 
kitų nuomones, abelnai 
sakant pilnai, prirengia
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Studijy Rateliu Darbas
Studijų ratelio susirin

kimams vieta turi būti len
gvai pasiekiama nariams. 
Nereikia būtinai susirink
ti į parapijos svetainę; ge
riau, kad susirinkimai bū
tų laikomi namuose, ar pa
rapijos patalpų kamba
riuose. Susirinkę nariai 
susėda aplink stalą taip, 
kad vienas kitą matytų. 
Reikia nustatyti susirinki
mui laiką, kad visiems na-įves apaštalauti, 
riams būtų patogu ateiti. 
Ratelio nariai turi susi
rinkti bent kartą į dvi sa
vaites, o dar geriau kartą 
į savaitę. Susirinkti kartą 
į mėnesį jau yra per reta. 
Nes tik sykį į mėnesį tesu
sirinkdami, nariai gali pa
miršti, kas buvo kalbėta 
praėjusiame susirinkime. 
O susirinkdami tankiau, 
kaip sykį į savaitę, netu
rės progos apmąstyti, kadi 
buvo kalbėta ir nesuspės 
padarytų išvadų ir gyveni
mui pritaikyti. Visi susi
rinkimai pradedami ir bai-

giami malda, kurią atkal
ba vedėjas. Visas ratelio 
darbas turi būti paremtas 
pasiaukojimu ir malda. 
Juo studijų ratelio narių 
širdys degs labiau Dieviš
kojo Mokytojo meile, tuo 
labiau jie atjaus Jo norą 
išganyti visus žmones. Ar
timo meile skatinti skatins 
juos nepalikti savo brolių 
tamsybėse ir klaidose, bet 

laimėti
Kristui nuklydusius žmo
nes. Studijų ratelio nariai 
apaštalauja savo pavyz
džiu, darbu ir malda. Jei 
ratelyje nebus to užsidegi
mo sugrąžinti žmones prie 
Dievo, darbas neturės pa
sekmių. Ratelio narių šū
kis turi būti: aukštyn prie 
Amžinosios Šviesos.

Iš studijų ratelio narių 
turi susidaryti didelė bro
lių šeima. Jie visi turi jau
sti, kad esą Didžiojo Mo
kytojo mokiniai, broliai 
Kristuje.

Darbo Planas
kalbėti, kaip 
gyvena, kur 
uždirba, ką

mas”. Čia 
darbininkai 
dirba, kiek 
Katalikų Bažnyčia moko 
darbininkų klausimu. Pas
kiau padaryti išvadą: Ką 
mes galime daryti, kad 
darbo žmonių gyvenimas 
būtų geresnis?

Svarstomieji dalykai ga
li būti labai įvairūs; kaip 
tai, tikyba, istorija, darbi
ninkų klausimas ir tt. Tik 
svarbu, kad tie klausimai 
būtų visiems nariams įdo
mūs, aktualūs. Jei klausi
mai bus neįdomūs, arba 
per sunkūs ir nariams ne
pažįstami, jie negalės jų 
svarstyti, apie juos disku- 
suoti. Jei darbininkų stu
dijų ratelio nariai užsiim
tų svarstyti darbo žmonių 
klausimą, tai būtų daly- į klausimais. Susidarius ra
kąs visiems šiek tiek jauneliui nariai bus verčiami 
žinomas ir įdomus. Vieną ■ pagilinti savo žinias, jie 
klausimą galima svarstyti skatins Popiežių raštus, 
per keturis ar penkis susi- ieškos knygų paremti savo 
rinkimus. Pavyzdžiui, I mintis, įsigilins į Bažny- 
svarstant darbininkų klau- čios mokslo tikrumą ir 
simą pirmame susirinkime pamatys, kad tai vienatinė 
galima nagrinėti: “Koks priemonė žmonijos gero- 
yra darbininkų gyveni- vei.

Be galo yra svarbu, kad 
darbininkai per studijų 
ratelius susipažintų su

• Bažnyčios mokslu įvairiais
• - - - - —- - -
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Būtinas Reikalas
Mes apgailestaujame ne

turį vadų. Niekada ir ne
turėsime, jei jų neišauk-

Narių Skaičius
Abelnai, studijų ratelyje 

neturi būti daugiau, kaip 
dešimts narių. Jei atsiran
da daugiau, tada ratelį rei
kia būtinai skelti. Didelis* lėsime per studijų ratelius, 
narių skaičius iš ratelio Darbininkai - katalikai ne
padaro pramogą ir dėl to 
darbas neįmanomas. Dide
liame būryje visada atsi
ras atsilikėlių, nepasiten
kinusių, pasidalinusių nuo
monėmis ir užsikirtėlių. Ir 
dar, jei ratelyje bus daug 
narių, tada drąsesnieji vi
są laiką kalbės, o kiti ne
turės progos savo minčių 
išreikšti.

užims darbo unijose vado
vybių, jei nežinos savo luo
mo padėties bei priemonių 
jo pagerinimui. Taigi ap
linkybės mus versti verčia 
be delsimo visur sudaryti 
studijų ratelius. Kunigai 
su visu pasišventimu ateis 
darbininkams ir visiems į 
pagalbą, tik reikia pasi
šventėlių pasauliečių, ku-

rie norėtų sugrąžinti Die
vą į visą gyvenimą.

Taigi, pasidžiaugę LDS 
seimo nutarimais, darbi
ninkų kuopos, turėtų tuo
jau imtis veikimo. Suda
rykite kiekvienoje kuopo
je studijų ratelį, pradėkite 
apaštalavimo darbą. Ar 
nematote, kad didžios dar
bo žmonių minios yra atsi
traukusios nuo Kristaus? 
Nesulauksime žemėje ge
rovės iki visa neatnaujin
sime Kristuje. T.
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Pašventins Naujus Vargoiius
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NEI BOTAM, CONN.

svei-
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BAYONNE, N. J.

Lankys Parapijiečius
Su šio mėnesio pradžia mūsų 

dvasios vadai pradėjo lankyti 
savo parapijiečius, darydami 
metinį sąrašą. Taip gi priiminės 
ir aukas, kurios bus paskirta 
bažnyčios reikalams, ypatingai 
naujų vargonų įtaisymui.

Parapijos vakarai įvyks kiek
vieną savaitę, ketvirtadienių 
vakarais ir bus žaidžiama bin- 
go. Su šio mėnesio pradžia duo
damos didesnės dovanos laimė
tojams. Patartina skaitlingiau 
atsilankyt saviesiems, nes kita
taučiai mums gėdą daro, kai at
silanko jų daugiau. Žaidimai į- 
vyksta parapijos salėj, Stanley 
ir Church St., 8-tą vai. vakare.
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draugijose; buvo ilgametis raš
tininkas LRKSA 109 kp.

Patartina galintiems aplanky
ti, vargšą ligonį. Jis laukia mūs 
užuojautos.

Lai Dievas stiprina jų 
katą ir kantrybę ligoje.

Padidėjo Šeima
Šiomis dienomis p.p. Pijaus ir 

Paulinos Poškų padidėjo šeima. 
Jie susilaukė antro sūnelio, p. 
P. Poškus yra ilgametis S. L. R. 
K. A. 109 kp pirmininkas, taip
gi ir Connecticut apskričio mi
nėto Susivienijimo pirmininkas, 
p. p. Poškai yra vieni iš gerai 
susipratusių čia augusių lietu
vių. Jie auklėja dabar dukrelę 
ir du sūneliu; vaikučiai gražiai 
kalba lietuviškai. Garbė to
kiems tvėeliams. Tebūna lai
minga ir šviesi jiems ateitis.

T. M.

Dainuotojams vadovavo komp. 
A. Aleksis. Po to sugiedota A- 
merikos ir Lietuvos himnai, o 
po jų prasidėjo šokiai.

Rugsėjo 29 d. Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje prasidėjo 40 
vai. atlaidai. Pamokslus sakė 
kun. Urbonavičius, MIC.

Spalių 19 d. įvyksta Šv. Var
do D-jos balius, “Nemunas” sve
tainėje, 48 Green St.

Spalių 20 d. įvyksta Katalikų 
Studentų bankietas. Pietūs 12: 
30 vai. Šv. Juozapo parapijos 
auditorijoje. Bilietų kaina $1.— 
Bankietas parapijos naudai.

Šiuo metu darbai eina gerai. 
Kaikurie dirba net po 60 vai. 
savaitėje. Už viršlaikį moka 
brangiau. Uždirbama gerai, ta
čiau labdaringiems reikalams 
aukojama mažai. Geriau jie sa
vo sunkiai uždirbtus centus pa
lieka saliūnuose, kurie šiuo me
tu pilni. Korespondentas.

AMESBURY, MASS.

CHARLES W. PERRY
VAISTININKAS — Receptus išpildome visu stropumu

2 Statė St. Telef. 325 Newburyport, Mass.
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Į THE DIAMOND MATCH COMPANY

THE GOOD-VVIN STORE
W. Goodvin. Savininkas 

Įvertiname Mūsų kostumerius

57 Statė St. Newburyport, Mass.

Spalių Mėnesio Pamaldos 
įvyksta sekančia tvarka: kalba
ma, kasdien Šv. Rožančius ry
tais bažnyčioj; trečiadieniais ir 
penktadieniais, vakarais prie 
šstatyto Šv. Sakramento; sek
madieniais 3:30 vai. po pietų. 
Į šias pamaldas nuoširdžiai 
kvietė mus klebonas kun. M. 
Pankus pereitą sekmadienį iš 
sakyklos. Jis ragino visus mels
tis už pasaulio taiką, kad Die
vas prašalintų karo pavojus ir 
mūsų šioj antrojoj tėvynėj, A- 
merikoj. Tad susikaupkime visi 
maldoje bent penkiolikai minu
čių į dieną ir bent šiame Šv. Ro
žančiaus mėnesyje.

Pereitą sekmadienį, mūsų pa
rapija šventė savo globėjo Šv. 
Mykolo šventę. Iškilmės buvo 
labai gražios. Bažnyčią puošė 
naujos gurno grindys ir žmonės 
nesigailėjo paaukoti gėlių. Miš
parus laikė svečiai kunigai. Ce
lebrantu buvo kun. N. Pakalnis; 
jam asistavo kun. Aleksiūnas ir 
kun. Kelmelis. Pamokslą sakė 
kun. J. Balkūnas. Klebonas iš
reiškė didžiausią padėką vi
siems, kurie prisidėjo ir darba
vosi dėl šių iškilmių.

KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS,
Šv. Pranciškaus par. klebonas, Lawrence, Mass.
Sekmadienį, spalių 6 d., 7 vai. vakare, Šv. Pran

ciškaus parapijos bažnyčioje kleb. kun. Pr. M. Juras 
pašventins naujai.įrengtus vargonus. Po pašventini
mo įvyks bažnytinis koncertas, vadovybėje muziko Po
vilo Sako.

Kun. Pr. M. Juro rūpesčiu įtaisyta nevien nauji 
moderniški vargonai, bet taipgi yra artistiškai dažo
mas bažnyčios vidus. Šį darbą dirba lietuvis bažnyti
nio meno artistas p. Subačius.

Kun. Pr. M. Juras yra LDS Centro vice-pirminin- 
kas ir nenuilstantis “Darbininko” rėmėjas.

I
Sankrovininkai ir Retaileriai g

Visokios Rūšies Statybinė Medžiaga g

3 Railroad Avė. Telefonas 5 Amesbury, Mass. £

Mėnesinis Susirinfcinias
Šv. Rožančiaus draugijos mė

nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, spalių 6 d., tuojau 
po pietinių pamaldų. Kadangi 
vasaros metu susirinkimai be
buvo laikomi, tad kvfeSf2&fitzTi- 
sas nares atsilankyti šį kartą, 
nes yra daug reikalų pasitarti.

KONCERTAS
Spalių 27 d. įvyks didžiulis 

koncertas. Koncerto programoj 
dalyvaus visų žinoma ir mylima 
artistė J. Žukauskaitė. Artistė 
yra baigus aukštus muzikos ir 
dainavimo mokslus Lietuvoje 
ir Romoje, ir daug kartų pasiro
dė lietuvių tarpe. Taipgi daly
vaus vietinis choras, kuris la
bai uoliai darbuojasi. Be to, 
programoje dalyvaus smuiki
ninkas J. Zengukis, Miss Anna 
Apaide, 
kiti. Po 
Tikietai

trečiadieniais ir penktadieniais 
7:30 P. M. per Spalių mėnesį.

VYČIŲ BALIUS
Spalių 12 d. mūsų Vyčiai ren

gia balių. Kviečia visus atsilan
kyti. Bayonniečiai Vyčiai visuo
met prirengia gražią programą 
ir visus maloniai pavaišina.

OPERACIJA
Šiomis dienomis rimtai susir

go Antanas Valinčius, kuris y- 
ra ilgametis mūs miesto polici
ninkas. Padaryta operacija, li
gonis yra General ligoninėje.

Taip pat Antanas Neverdaus- 
kas, kuris serga jau antras me
tas, ir buvo Norwich ligoninėje, 
šiomis dienomis yra parvežtas į 
Ceder Creste ligoninę, kuri yra _______
tarp New Britain ir Hartford.) __________
Antanas Neverdauskas buvo uo- | PAMALDOS
lūs darbuotojas visose vietinėse) Rožančiaus pamaldos įvyksta

Emilija Amšiejus ir 
programos bus šokiai, 
jau platinami.

BALIUS
Pereitą sekmadienį įvyko pa

rapijos balius. Žmonių nors 
mažai buvo, bet atsilankusieji 

‘linksmai praleido laiką.

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 27 d. įvyko Federaci

jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovų dalyvavo gana daug, 
jų tarpe kun. B. Gauronskas ir 
kun. Lunskis. Kun. Lunskis pa
sakė turiningą kalbą. Buvo per
skaitytas laiškas nuo senato
riaus iš Washington. D. C. ir 
laiškai iš Federacijos Centro, 
kad atvažiuos Lietuvos prez. A. 
Smetona.

Sužinojus, kad p. A. Aleksis 
yra Federacijos Centro narys,

susirinkime pagerbtas atsistoji
mu. Iš tikrųjų muzikas A. Alek
sis nepaprastai daug darbuoja
si įvairiose organizacijose ir pil-| 
nai yra vertas pagarbos.

Aukų iš draugijų surinkta 
$7.12. Taip pat Vincas Rama- 
žauskas iš Marian aukavo $1— 
ir prižadėjo kas mėnuo aukoti 
po dolerį iki Lietuva bus išlais
vinta iš komunistų vergijos. V. 
Ramažauskas yra LDS narys, 
yra geras katalikas ir dažnai 
remia katalikų ir labdarybės 
reikalus.

Komunistų Plepalai
Neseniai čia įvyko komunistų 

prakalbos. Bimba perstatęs žy
delį, sako, “Laisvės” redaktorių 
ir kaškokį kitą vaikėzą kalbėti, 
kuris kaip ir Bimba vis kriti
kavo Amerikos valdžią, kad ji 
eina į karą. Žmonių, žinoma, be
veik nebuvo. Ir kas gi ten eis 
pas juos, lyg kas nežino jų ple
palų. Ir plepa jie sau ir giria 
Staliną, o baisiai keikia lietuvių 
katalikų laikraščius, kurie ra
šo tiesą apie Lietuvą. Kai buvo 
Bimba paklaustas keletą klausi
mų apie Rusiją, niekaip vargšas 
negalėjo atsakyti na ir susi
kompromitavo taip, kad nieka
da daugiau, tur būt, nebepasi
rodys Waterbury.

Pasisaugokite Netikrų Pranašų
Neseniai bolševikai įsteigė ko

kią tai sveikatos draugiją ir iš
rinkę drąsią moterėlę paleido 
ją prirašinėti narius, kuri kalbi
na moteris prisirašyti. Visos 
katalikės būkite atsargios ir ne- 
sirašykite, nes kelios jau prisi
rašė. B. P. S.

Rugsėjo 21 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus D-jos vakarienė. Pu
blikos susirinko gana skaitlin
gai. Vakarą atidarė kun. Gau- 
ronskis. kuris taip pat pasakė 
kalbą. Meninę dalį išpildė p-lė 
Andrikytė, p. Grėbliūnaitė, J. 
Kupstas ir M. Ulinskas. Solo 
dainavo p-lė D. Markevičiūtė.,

LEIGHTON’S BAKERY

Duona, Keiksai. Tortai ir įvairūs kepyklos gaminiai

| 110 Pleasant St. Telef. 1061 Newburyport, Mass. 

62 Main St. Tel. 142-W Amesbury, Mass.

23 Market St. Amesbury, Mass.

>

PREMIER FURNITURE CO.
70-76 Statė St. Newburyport, Massachusetts 

Kampa* High ir Market St*. Amesbury, Massachusetts

Marcus Dairy

AMESBURY HARDVVARE CO.

Geležiniai Reikmenys 
Įvairūs Dažai

STAMFORD, CONN.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo lietuviai džiaugiasi 

nauju dantų gydytoju, dr. Edu
ardu F. Kriaučiūnu. Dr. Kriau
čiūnas su daugeliu Hartfordo 
lietuvių gerai susigyveno ir sa
ko, kad Hartfordo lietuviai ge
rai remia savo profesionalus. 
Jis pasižada dirbti ir remti savo 

{tautiečius lietuvius. Jo ofisas— 
1525 Main St. Telefonas 7-0505.

564 Atlantic St. Telefonas 4-0634 Stamford, Conn.

National Spring Water Co.
išdirbėjai vandens sodinės

159 Franklin St. Stamford, Connecticut

Kari Chevrolet Company
CHEVROLET — Ekonominė Transportacija

6 — OLDSMOBILE — 8 —Parsiduoda ir patarnaujam

155 Elm St. Telefonas 1180 New Canaan, Conn.

J. Rogosz. Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Pagaliau, padedant ledo gabalėlius, ku

riuos ponas Smalinis liepė duot jai ryt, krau
jas tekėt apstojo. Bet buvo baisiai persimai
niusi. Ant jos veido oda prie kaulų pridžiūvo 
ir kaip vaškas pagelto, lūpos pamėlynavo, o 
akys giliai įkrito. Bet kai jas į aplink stovin
čius atkreipė, turėjo dar blizgėjimą ir aišku
mą, rodos jos siela, iš žemės išlėkdama, pas
kutinį kartą norėjo pamatyti ir gerai įsiste
bėti visus tuos, kuriuos po valandėlės turės 
apleisti.

Ties jos galva ant sienos kabojo juodas 
kryželis. Į jį žvelgė pilnomis jausmų akimis. 
Suprato tai Stasys, kryželį nukabino ir į- 
spaudė į jos šaltas rankas. Nutvėrusi spaudė 
jį jausmingai, priglaudė prie lūpų, akis už
merkė ir gulėjo aukštielninka, kaip numirusi.

Užmigo.
Visi iš kambario išėjo ant pirštų galų. Iš 

tarnaitės Stasys sužinojo, kad prieš kamba
ry yra Irša. Sudrebėjo... o tas ko čia nori ?...— 
pamanė į prieškambarį išeidamas.
— Ponas mokytojau —- žydas prabilo pir

mas. — Girdėjau, kad Handzė sunkiai susir
go, norėčiau ją pamatyt, juk tai mano duktė.
— Bet tave pamačiusi, Irša, gali ji susijau

dinti. Tas jai gali labai pakenktu..

— Tegul ponas mokytojas nebijo, aš atsi
stosiu nuošaliai... ji manęs nepamatys!... aš 
jos neišgązdįsiu, padaryk ponas man tą ma
lonę.

Jo akyse pasirodė ašaros. Griebė Stasio 
ranką norėdamas ją pabučiuot.
— Gerai, Irša, bet apsvarstyk, kad ant savo 

sąžinės imi didelę atsakomybę.
Įėjo į ligonies kambarį. Dar miegojo. Irša 

atsistojo nuošaliai.
Handzė gulėjo kaip seniau, aukštielninka, 

su kryželiu prie lūpų. Tą regint žydo veidas 
nei paraudo, nei supyko. Žiūrėjo į ją ir galvo
jo.

Irša nepriklausė prie paprastų žydų. Jis 
buvo narys šeimos, kuri prie žydiškumo tu
rėjo būt nelabai prisirišusi, nes jo du broliai 
buvo perėję į katalikus ir gyveno Vilniuje. Ir
ša laikui bėgant gal būtų tą pat padaręs bet 
giminės jį mažą atvežė į šiuos kraštus, o čia 
jo gyvenimas susidėjo visai kitaip. Apsive
dęs su Dveire, žyde didele fanatike, iš karto 
atsidūrė tokiose aplinkybėse, kad apie tiky
bos pakeitimą nebuvo ko nė kalbėti. Vaikų 
turėjo kaip pupų. Medžiagiškai priklausė nuo 
žmonos giminių. Mokslo neturėjo, jokio ama
to nemokėjo. Perėjęs į katalikus, būtų turė
jęs tapti paprastu darbininku, vargšu. O to 
Irša labiausia bijojo.

Net jau tas pats, kad savo tėvų tikyboje 

nematė visų tobulybių viršūnes, tinkamesnė
se aplinkybėse, beabejo, būtų ją pakeitęs, jau 
tas pats darė jį religiniu atžvilgiu indiferen
tu. Dukters persikrikštijimas jo širdies ne
perplėšė, jis tik labiau savyje užsidarė, nes 
Irša iš visų savo vaikų labiausia mylėjo Han- 
dzę.

Tuo tarpu Handzė pabudo, pažvelgė aplin
kui ir pamačiusi tėvą tarė:
— Ir tu tėveli atėjai pas mane atsisveikinti. 

Tu ant manęs nepyksti, tu man atleidai...
Irša susijaudinęs pro ašaras tarė:

— Atleidžiu nuo širdies, tegul tave Dievas 
laimina.

Handzės veidas nušvito. Jinai dar labiau 
prie lūpų prisispaudusi kryželį, pabučiavo, 
atsiduso ir kiek patylėjusi tarė:

— Jau mano gyvenimo dienos baigias... Kaip 
aš esu laiminga Jūsų globoje ir draugystėje... 
ačiū visiems už viską...

Ponas Stasys tarė:
— Handzia, būk rami, nesijaudink, kad ne

pakenktų.
— Jau man niekas nepakenks... Einu pas 

savo sužadėtinį... Einu pas Švenčiausiąją Pa
nelę, kurią jau matau sėdinčią ant debesų 
apsuptą angelų būriais... Einu pas savo Išga
nytoją, Atpirkėją, savo Tėvą, savo meilę... ku
rį... taip mylėjau... myliu... ir mylėsiu amži
nai... — čia vėl pabučiavo prie lūpų prisispau- 
diisį kryželį ir ėmė merdėti...

Suskambėjo varpelio balsas ir per kiemą 
atskubėjo kunigas klebonas Silvestras neši
nąs Šv. Sakramentą...

Ponia Angelė uždegė ant stalo žvakes, visi 

suklaupė. Kunigas prisiartino prie ligonės, 
kuri tuomet atgavusi sąmonę atliko išpažin
tį ir priėmė Švenčiausį. Jos akys sužibo šven
tųjų spinduliais ir dar kartą maloniai pažvel
gė į visus čia esančius, tarsi paskutinį kartą 
atsisveikindama dar norėjo gerai įsidėmėti 
visų veidus, kad danguje susitikus galėtų ge
riau prisiminti.

Kunigas maldas užbaigęs ligonę peržeg
nojęs išėjo į antrą trobos galą. Prie ligonies 
liko tiktai Stasys, Irša ir dar pora moterėlių. 
Handzė, ramiai, iš lėto kvėpavo. Dar kartą 
pažvelgė į Stasį ir į Iršą, norėjo ką tai tarti, 
bet neištarti žodžiai užkliuvo gerklėje, užsi
kosėjo, perbalo, užsimerkė ir užgeso kaip 
žvakė.

Po valandos, bažnyčios varpai graudžiai 
sugaudė pranešdami Užbaliečiams liūdną ži
nią, kad vėl viena krikščioniška siela apleido 
šį pasaulį. Visi atsidusdami kalbėjo.
— Amžiną atilsį...

Irša liūdnas išėjo nuo nabašninkės ir lė
tais žingsniais, palengvėle, • dūsaudamas ėjo 
namo...

Handzės laidotuvėse dalyvavo dideliausia 
žmonių minia, bet iš jos giminių nesimatė 
nė vieno. O Irša, sako, tą dieną, sunkiai sir
gęs ir karštligės drugio krečiamas vis šau
kęs:
— Mano duktė! Mano Handzė! laiminga... 

amžinai laiminga...
O jo Dveirė, prie jo neprileido nė vieno 

vaikų, kad vaikai negirdėtų jo kalbos ir ne
užsikrėstu jo liga.

GALAS.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

19. Kalba Italijos Žmonėms 
Sausio 8 d. 1939 m.

Kadangi Dieviškasis meilės įsakymas buvo nepai
somas, paneigtas ir atmestas, šiandien karas — nuo 
kurio Dieviškoji Apvaizda iki šiol Italiją apsaugojo— 
siaučia pasaulio kraštuose, kur miestai paversti į de
gančius griuvėsius ir laukai į nukankintų žmonių ka
pines. Taika, rodos, vaikščioja viena ir nuliūdus po ty
rų laukus. Sename ir Naujame pasauly geros valios 
žmonės, ieško taikos, norėdami ją sugrąžinti pasau
liui, sugrąžinti taiką pagrįstą teisingumo ir meilės pa
grindais, ir darbuojasi visuomenės atstatymo reika
lais.

.P'jv“
NAUJŲ VARGONŲ PAŠVENTINIMO PROGA

I»
I

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Koncertą išpildys Šv. Pranciškaus par. choras ir solistai vadovybėje muziko 

Povilo Sako, B. M.

Kalba Maldos Riteriams 
Sausio 15 d. 1939 m.

Jo Šventenybė pasakė, kad žmonija šiandien yra 
patekusi tarp galvažudžių, būtent, netikėjimo, smurto, 
nepasitikėjimo ir neapykantos, kurie atėmė iš žmonių 
dorovės vertę, broliškumą, tarpusavį pasitikėjimą ir 
brangų taikos turtą.

Maltos riteriai turi būti tie gerieji samaritonai, 
kurie eitų į pagalbą nelaimingiesiems karo nukentėju- 
siems. Maltos riterių draugijos tikslas yra sugrąžinti 
pasauliui Tikėjimą, Teisingumą, socialinę santvarką 
ir Taiką.

Laiškas Prancūzijos Kardinolui 
Suhardui

Sausio 15 d. 1939 m.
Kadangi Mes esame nuliūdę ir susijaudinę, maty

dami kaip kasdien vis labiau plečiasi tarp žmonių! 
mokslas ir elgesys, visai priešingi Dievo įsakymams ir 
Krikščioniškajai meilei, Mes norime priminti būtiną 
reikalą sugrįžti žmonijai prie Dievo įsakymų ir Evan
gelijos mokslo pildymo. Mes pilnai tikime, Bažnyčios 
mokslu ir istorijos įvykiais pasiremdami, kad tik su
grįžimas prie Krikščioniškos dorovės dėsnių dar gali 
sulaikyti pasaulį nuo visiško suįrimo.

Mums yra malonu matyti daugybę tikinčiųjų, su 
visišku atsidavimu ir prakilnia širdimi, einant Mūsų Į Evelina i 1
nurodytu keliu. Mes taip pat džiaugiamės sužinoję, Sveikiname naujavedžius į 
kad nesuskaitoma daugybe žmonių, kuriems Katalikų kime jiems iigįausių metų 
Bažnyčios tikėjimas yra svetimas, mato ir pripažįsta naujam luome. Pp. Melfai 
Mūsų darbo prakilnumą ir vertę, ir deda pastangas vens 4363 shamrock Avė.

Sekmadienį, Spalių-Oct. 6,1940
Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Pradžia lygiai 7:00 vai vakare. Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Pennsylvanijos Žinios

f

KI
PHILADELPHIA, PA Sv. Jurgio Parapija

SiirniAS
- —" -
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Mūsų darbo prakilnumą ir vertę, ir deda pastangas 
sugrąžinti taiką pasauliui.

Kalba Naujos Zealandijos 
Eucharistiniam Kongresui 

Vasario 1, 1940 m.
Mes džiaugiamės, kad jūs šimto metų Katalikų 

Bažnyčios Naujos Zealandijos gyvavimo sukaktį mi- 
nėjate Eucharistinio kongreso iškilmėmis. Tuo jūs 
pareiškiate savo troškimą ir viltį, kad Kristus būtų 
jūsų tautos ir viso jūsų gyvenimo Karalius ir Valdo
vas; kad jūsų vadai, kurie saugoja bendruomenės gef- 
rovę ir sudaro įstatymus, laikytųsi Kristaus mokslo; 
jūs norite, kad Kristaus meilė viešpatautų jūsų tarpe, 
pašalintų visas kliūtis ir užgydytų praeities žaizdas; 
jūs norite, kad Kristaus Karaliaus taika viešpatautų 
jūsų gyvenime ir kad Jis iš savo didžio gailestingumo 
apsaugotų jūsų tėvynę nuo karo nelaimių.

Laiškas Italijos Eucharistiniam 
Kongresui 

Vasario 5 d. 1940 m.
Jo Šventenybė pasidžiaugė, kad Italijos Eucha

ristinis kongresas pasirinko šūkį: “Šv. Sakramentas ir 
Taika”. Toks pasirinkimas yra labai girtinas, kada ka
ras tokias baisias nelaimes atnešė žmonijai.

Pijus XII ragino tikinčiuosius prašyti “Taikos 
Kunigaikščio” sugrąžinti pasauliui tikrąją taiką, 
žmonės vėl galėtų ramiai gyventi.

Kalba Milano Maldininkams 
Vasario 11 d. 1940 m.

Pijus XII priminės maldininkams, amžinos atmin
ties Popiežių Pijų XI, kuris darbavosi, kad įsteigti pa
sauly “Kristaus Taiką Kristaus Karalystėje, pareiškė, 
kad visi Popiežiai, visais laikais, dėjo visas pastangas 
apsaugoti pasaulį nuo karo. Jis priminė, kad jo paties 
didžiausias troškimas ir visas darbas yra skirtas su
grąžinti pasauliui taiką. Jo Šventenybė prašė 
maldininkų melstis už taiką.

Kalba Argentinos Atstovui 
Vasario 15 d. 1940 m.

Kristaus statula, ant Andes kalno viršūnės.

u

Kvederaite - M elfą

Sekmadienį, rugsėjo 29 d. į- 
vyko vestuvės Antano Melfa ir 
p-lės Liudvikos Kvederaitės. 
Kun. dr. Mendelis priėmė jau
nųjų ištikimybės įžadus ir sutei
kė bažnyčios palaiminimą. Liu
dytojais buvo jaunosios sesuo 
________ l ir Karolius Lopresti.

• lin- 
ju 

gy-

ŠIS-TAS
Tėvai Jėzuitai Baltimorčje 

minės savo įsteigimo 400 metų

sukaktuves sekmadienį, spalių 
13 d. J. M. Arkivyskupas Myko
las Curley atnašaus pontifika- 
les mišias Šv. Ignoto bažnyčio
je; jose dalyvauti ir mūsų kuni
gai yra užkviesti.

Žinios siekiančios tėvelius ir 
gimines iš aukštesnių mokslo i ' *

Į įstaigų praneša, kad mūsų Hi- 
gynui Pečiuliui Notre Dame U- 
niversitete ir Jonui Maskevičiui 
ir Edvardui Budeliui Šv. Karo
lio Kolegijoj mokslas gan gerai 
sekasi. Visi trys džiaugiasi sa- 

i vo naujomis mokslo įstaigomis.
Ir vėl kas naujo mūsų bažny

čioje. Aną vakarą žmonės buvo 
nustebinti nepaprasta šviesa 
prie mūsų bažnyčios. Kuomet 
atėjo arčiau pamatė, kad tai 
naujai įrengtos elektros lempos 
prie bažnyčios durų.

Girdėjau parapijos šeiminin
kės, ponios Stepone Šilanskienė 
ir Ona Ivoškienė su savo padė
jėjomis rengia pirmutinę rude
ninę vakarienę — sekmadienį, 
spalių 6 d., net 500 žmonių. Ka
dangi tai bus pirmutinė pramo
ga nuo gegužės mėn., tai turėtų 
sutraukti daug svečių, ypatin

i:

i.

p. M. J. Bigenis,

MUZ. POVILAS SAKAS, A.B.
Ateinantį sekmadienį, spalių

6 d., 7:30 vai. vakare, naujų
vargonų pašventinimo proga,
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje. vadovybėje muziko Po
vilo Sako įvyks puikus ir įdo

Sv. Kazimiero Parapija

kad

visų

pri-

mus bažnytinis koncertas, kurį
išpildys tos parapijos choras ir
solistai.

PRITARIMAS
Perskaitęs “Darbininke“, 

spalių 1 dienos Temptojo pasta
bą kas link talpinimo katali
kų ( ? Red.) tautininkų spaudo
je smaugėjų laisvės Lietuvos 
paveikslų, ir aš sakau, kokiems 
galams talpinti geruose laik
raščiuose paveikslus tų, kurie 
moraliu žvilgsniu stovi žemiau 
Judošiaus?! Neskaitau bolševi-

kų laikraščių (o jei kada ir pri
puolamai paskaitau, tai labai 
retai), tai tikrai negaliu pasa
kyti, ar jie talpindavo atvaizdus 
asmenų laisvos Lietuvos Vy
riausybės. ar ne. Bet kaip ten 
nebūtų talpinant budelių Lietu
vos laisvės paveikslus lietuviš
kuose laikraščiuose yra dideliu 
prasižengimu prieš savo tautą, 
ir net Katalikų Bažnyčią, nes jie 
visi yra bedieviai. Ričmondietis

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

AMESBURY, MASS.

I I CALNAN MOTOR SALES, INC.

Naujas Profesionalas 
šeštadienį, rūgs. 28 d., 7 vai. 

vakare įvyko p. Mykolo J. Bige- i 
nio, laidotuvių direktoriaus 
naujai įrengtos įstaigos atida- 

! rymas Nr. 311 Wharton St. 
(skersai kelio nuo Šv. Kazimie
ro bažnyčios) ir paties, kaipo 
naujo laidotuvių direktoriaus 
(graboriaus), supažindinimas 
su apylinkės plačiąją visuome
ne. Dalyvavo skaitlingas lietu
vių būrys ir palinkėjo naujam 
profesionalui p. M. J. Bigeniui 
sėkmingai darbuotis savųjų lie
tuvių tarpe. Visi svečiai buvo

i

gai pamatyti naujai ištaisytą
parapijos svetainę.

Kun. dr. Mendelis ir vietinė
Šv. Kazimiero Sesutės planuoja
ką nors naujo, ką nors nepa
prasto mūsų Keturdešimtei. ku
ri įvyks trečią spalių mėn. sek
madienį, 20, 21 ir 22 dd. Tėvas
Jėzuitas kun. J. Kidykas yra

Hillside Avė. Tel. 1120 Amesbury, Mass.

FORD — Lincoln Zephyr — New Mercury Eight

Įgalioti Pardavėjai ir Patarnautojai. Taipgi pristato sudėtines dalis

I

maloniai priimti ir pavaišinti
jo tėvelų rūpesniu. Taipgi nau
ją įstaigą aplankė klebonas kun.
I. Valančiūnas ir kun. Stan.

«

pakviestas sakyti visus atlaidų
pamokslus.

P-lė Zofija Maskevičiūtė su
savo padėjėjomis, p-Iėmis Anele
Keidošiūte. Marijona Mažeikiu-

mena jums sudarytą taikos sutartį su kaimynyne val
stybe. Dieve, duok, kad Mes greitai matytumėm Kris
taus statulą ant aukščiausiojo Europos kalno.

Užmiršimas Dievo yra pagrindinė priežastis visų 
nelaimių, kurios šiandien vargina žmoniją. Kur tik 
tas Dievo užmiršimas didėja, ten nelaimės plečiasi. Ir 
tas ne tik užkietina širdis ir jas atitraukia nuo amži
nųjų tiesų, bet taip pat naikina vienybę, apsaugą, ir 
ardo valstybės gerovę.

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra karo priežastys? Kaip jas galima paša

linti?
2. Kaip katalikai gali prisidėti prie taikos sugrąžinimo

ir palaikymo?

Raila.
Naujas direktorius yra man

dagus, gražus lietuvis jaunuo-
lis. Nors čia gimęs, bet gan ge
rai kalba lietuviškai.
trejus metus mokėsi

gal, kad
Mariana-

polio lietuvių kolegijoje. —
Svečias.

te. Ona Simonaityte ir Marcele

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

WSMSJ

LITTLEFIELD’S
Turime pilnų atsargų Vyriškų Drabužių

55 Statė St. Telef. 1701 Newburyport, Mass.

HOYT MOTOR SALES

PACKARD — Nash — Lafayette

Prityrę Taisytojai Įvairių Automobilių

»M£«xscxssxx3«8

9-11 Titcomb St. Tel. 1882-W Newburyport, Mass.

Strazdauskaite surinko net 35 
kandidates, kurios atliko vienos 
dienos rekolekcijas Notre Dame 
mergaičių Kolegijoj pereitą sek
madienį. Valio mūsų Sodalicijos 
pažangioms vadėms.

i —

i

RUTH SHOE CO.
išdirbėjai Moteriškos Avalinės

44 Merrimack St., Newburyport, Mass.

*

$0 Merrimac St. Telef. 1584 Nevvburyport, Mass.

Specilizuojamės Elektrikiniame Patarnavime Automobiliams 

įgalioti AC Produktai. Delce Baterijos. United Motor Patarnavimas, 

ir kiti reikmenys.
t '** l *

Naudojame tik patikrintus produktus

DAVIS ELECTRIC SERVICE
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI

Penktadienį, spalių 4 d.. 8 vai. 
rytą Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioj įvyksta pradžia 
40 Valandų atlaidų su giedo- 
mis Šv. Mišiomis parapijiečių 
intencijai. Vakare. 7:30 vai. į- 
vyksta mišparai. Pamokslą pa
sakys kun. Albertas Abračins- 
kas iš So. Bostono. Po pamaldų 
klausimas išpažinčių.

šeštadienį, spalių 5 d., 7:15 
vai. rytą šv. mišios Tretininkų 
intencijai. 8 vai. rytą giedotos 
šv. mišios Rožančiaus Brolijos 
intencijai. Pamokslą pasakys 
kun. J. Skalandis iš Lawrence. 
9:30 vai. rytą pamokos vai
kams. 4 vai. po pietų klausimas 
išpažinčių. 7:30 vai. vakare 
mišparai. Pamokslą pasakys 
kun. K. Jenkus iš So. Bostono.

Šv. Vardo draugijos Komuni
jos diena įvyks sekmadienį, 
spalių 6. Tą dieną įvyks 40 Va
landų atlaidų užbaigimas. 7:15 
vai. rytą išstatomas Švč. Sa

kramentas. Šv. mišios įvyks 
kiekvieno sekmadienio laiku:— 
8 vai. ir 10:30 vai. Po pietų 
draugijos renkasi į bažnyčią pa
maldoms.

Vakare, 7:30 vai. įvyks iškil
mingi mišparai. Pamokslą pa
sakys kun. Augustinas Petrai-; 
tis, Šv. Kazimiero par. (Wor- j 
cester, Mass.) klebonas. Atlai-j 

’dai užsibaigs procesija.
Visi lietuviai lai pasinaudoja 

Dievo malonėmis šių 40 Valan
dų atlaidų metu.

Rudens sezonui prasidėjus, 
draugijos ir kuopos ruošia įvai
rius parengimus. Didžiausias 
parengimas Norwoodo artima
me miestelyje — VVrentham, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos 
parapijų chorų šokiai, būtent, 
spalių 11 d.. Lake Pearl gražio
je svetainėje.

,------------------- -—
Šiomis dienomis kuopos narė 

p. Alena Noreikienė, minėja sa
vo gimtadienį. Sveikiname! p. 
Navikienė yra ne tik Sąjnugie- 
tė, bet ir finansų raštininkė Mo
terų draugijos ir įžymi parapi
jos choro solistė. CSN.

■ • y X- *

DARBININ KAS

S I I

LAffRENCE, MASS.
Mirė a. a. Povilas Baronas. 

Jis palaidotas iškilmingomis 
pamaldomis iš Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčios spalių 1 d. ■

Savo gyvenime pasižymėjo' 
nepaprastu taupumu ir gailės-, 
tingumu. Galima sakyti, kad 
visi lietuvių vienuolynai yra pa
tyrę jo duosnią ranką.

Per pastaruosius dešimts me
tų. kol galėjo kasdien dalyvau
davo bent keliose šventų mišių 
aukose. Sau nors buvo skaudus, j 
visgi sulaukė aštuonias dešimts; 
kelerių metų amžiaus.

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčiai yra daug aukavęs: į- 
taisęs didžiojo altoriaus žvaki
des, ir prie durių švęsto van
denio indą.

Ilsėkis ramybėje.
Aušrelė.

Ruduo Jau Prasidėjo 
Netoli ir Žiema

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.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

Antradienį, spalių 1 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėje į- 
vyko Sodaliečių susirinkimas. 
Kun. Jonas Skalandis pasakė 
turiningą kalbą. Sodalietės la
bai uoliai rengiasi į Naujos An
glijos Sodaliečių Kongresą, 
spalių 13 d., Lawrence, Mass.

Sekmadienį, rūgs. 29 d. įvyko 
Federacijos skyriaus susirinki
mas.

MONTELLO, MASS.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

/•
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 Main St., Webster, Mass.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Moterų Sąjungos 27-tos kuo

pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks spalių 7-tą d. š. m., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Pageidaujame, 
kad narės atsilankytų, nes bus 
svarstoma įvairūs svarbūs rei
kalai. Valdyba.

Rūgs. 26 d. pp. E. ir O. Wara- 
bow namuose, 24 Field St. įvy
ko Moterų Sąjungos 15 kuopos 
“Penny Beano”. Dalyvavo ne
mažai žmonių. Vietines Sąjun
gietės džiugino dalyvavimas 
Sąjungiečių ir kitų iš Norwoo- 
do. Tai gražus bendradarbiavi
mo pavyzdys.

Dalyvavusieji tame vakarėly
je buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais.

Valio, Moterų Sąjungos 15 
kp. ir jos komisija! Viešnia.

GARDNER, MASS..

William J. Chisbolm
Į GRABORIUS
i "Asmeniškas Patarnavimas’’

: 331 Smith St.,
i PROVIDENCE, R. L

Telephone:
j Ofiso: Oexter 1952
; Namų: PI. 6286

Į Sąjungiečių “Beano”, kuris 
įvyko rugsėjo 25 d. p. p. Kava
liauskų namuose, buvo atvyku
sios viešnios iš Montello, Ros- 
lindale, Dorchester ir Medway, 
Mass. Nors tą vakarą oras buvo 
audringas, tačiau susirinko gra
žus skaičius “Beano” žaidėjų.

Iš Norwoodo rugsėjo 26 d. pas 
p. O. Warabow į Brocktoną bu
vo nuvažiavusios Sąjungietės ir 
keletas viešnių dalyvauti Sąjun- 
giečių “Penny Beano”. Visos tu
rėjo malonų laiką.

Šv. Petro ir Povilo draugijos 
susirinkimas įvyks antradienį, 
spalių 15 dieną, 7 valandą va
kare, Millers Opera House, Pine 
Street. Visi nariai kviečiami at
silankyti į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų pasitarti 
dėl rengimo vakarienės. Kurie 
turite paėmę laimėjimo knygu
tes. malonėkite platinti, nes jau 
laikas. Kurie dar norėtumėte 
daugiau gauti, galite gauti pas 
draugijos sekretorių.

Sekretorius A. Y.

NASHUA, N. H.

INSTITUTION FOR SAVINOS
NEWBURY ir APYLINKĖJ

Dividendų Bylos Sujungtos Pusmečiais nuo 120 m.

į
93 Statė Street Newburyport, Massachusetts g

FARMERS FEED&SUPPLY COMPANY

Pristatytojai įvairaus pašaro gyvuliams ir t.t. Taipgi trąšos ir Miltai

Sėklos ir Dengimo Popiera

14 Water St. Tel. 44 Amesbury, Mass.

W. E. ATKINSON CO.
Anglis — Alyva — Statybinė medžiaga — Grūdai ir tt.

27 Water St. Telef. 4 Newburyport, Mass.

GRANITE STATĖ FIRE INSURANCE COMPANY
Inkorporuotas 1885 m.

Apdraudžia nuo ugnies — Automobilius ir 1.1. 
Klauskite savo agento apie mūsų apdraudą

KINDLER’S HARDWARE STORE

Paints & Hardwares 
Webster, Mass.

Sv. Kazimiero Parapija parapijos svetainėj šį sekmadie
nį, spalių 6 d., lygiai 7 vai. va
kare. Jaunimo pastangas verta 
paremti. Tokiu būdu mūsų bo
čių papročiai ir lietuvių kalba 
neišnyks. Įžanga visiems priei
nama. Pelnas parapijai.

Svarbus Susirinkimas
LDS 7 kuopos svarbus posei- 

minis susirinkimas įvyks spa
lių 6 dieną, tuojaus po mišparų, 
Šv. Kazimiero par. salėje. Todėl 
visi nariai ir “Darbininko” skai
tytojai malonėkite dalyvauti.

Be to, minėtame susirinkime 
išklausysime raportų iš buvusio , . .__ . t T - - o • tus tarnavo kariuomenei Kini-25 metų LDS Jubiliejinio Sei-; . . , , , ,

Šiomis dienomis į Floridą iš
vyko Jonas Bendoraitis, karei- 

į vis, kuris per paskutinius 4 me-

mo.
Taip pat, kurie užsilikę su 

mokesčiais, malonėkite ateiti ir 
atsilyginti. Komitetas.

PADĖKOS ŽODIS
Nashua. N. H. Širdingai 

kojų savo giminėms, ir drau
gėms už man padarytą “Sur- 
prise”, mano gimtadieny, 21 d. 
rugsėjo mėn., p. p. Kneižių na
muose. Norwood, Mass.

Dėkoju sesutei P. Manikienei, 
p. V. Petrukevičienei, p. M. Ka
valiauskaitei iš Hartford, Ct.; 
p. A. Kneižienei, p. Kavaliaus-' 
kienei ir jos dukrelei Kavaliaus- ' 
kaitei, p. N. Pazniokaitei, bro-I 
liams kun. S. P. Kneižiui, ir A. 
F. Kneižiui, Norwoodiečiams: 
p.p. V. Kohanskams, ir jų šei
mai. iš Dorchester. Mass.; p.p. 
J. Stanuliams, ir jų šeimai iš 
Nashua. N. H., p. p. J. Grimes, 
iš New York, ir visiems kitiems 
tariu širdingą padėką už tuos 
gražius ir širdingus linkėjimus 
ir visas dovanėles, kurios man 
buvo suteiktos. Dėkoju ir toms, 
kurios mane slaptai prigavo ir 
tegul Dievulis atlygina visoms 
už visą gerą,

T. Mitchell’ienė.

dė-

Aušros Vartų Parapija

joj. Jonas buvo atvykęs aplan
kyti savo tėvelius, gyv. Perry 
Avė. Jis yra gabus muzikantas, 
groja klernetu kariuomenės ka
peli jo j. Beje Jonas savo seseris 
ir tėvelius apdovanojo gražiau
siomis dovanėlėmis atvežtomis 
iš tolimos Kinijos.

e4Č
Ali washington street 

Boston, Mass.

BOYLE BROS.
Men & Women’s Clothes on Time Payments

938-940 Purchase St., New Bedford, Mass.

j Greetings from

HONORABLE MAYOR CARNEY
New Bedford, Mass.

Greetings from 

CENTRAL OIL COMPANY 
Worcester, Mass.

g Greetings from
I VVORCESTER SAND & GRAVEL COMPANY

John Trotto, Prop.

PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE

Rūgs. 26 d., parapijos svetai
nėj, įvyko koncertas, kurį su
rengė piliečių klubas. Žmonių 
atsilankė skaitlingai. Programa 
buvo graži, visi dainininkai, 
muzikantai savo užduotį gra
žiai išpildė. Pelnas nuo šio va
karo bus skiriamas tinkamam 
moksleiviui tolimesniam moks
lui siekti. Po programos buvo 
šokiai.

Tą pačią dieną choristei Ale
nai Lapinskaitei jos mamytės 
namuose buvo surengta prieš 
vedybinė puota. Dalyviai sune
šė daug gražių bei naudingų 
dovanų. Alenos su Antanu Glo- 
do jungtuvės įvyks Kolumbo 
dienoje, spalių 12 d., Aušros 
Vartų parap. bažnyčioj.

Vietos veikėjų, Kasparo ir 
Teklės Mažeikų sūnus, Albertas, 
šiomis dienomis įstojo į Šv. 
Kryžiaus Kolegiją toliau moks
lą tęsti. Linkėtina Albertui 
daug laimės.

Šį šeštadienį, spalių 5 d. va
kare, Maironio parko pavilijone, 
parapijos Moterų Socialis klu
bas žada kuogražiausiai priimti 
svečius, kurie atsilankys į klu
bo metinę vakarienę. Bus ir šo
kiai. Pagal išparduotus bilietus, 
tikimasi daug svečių. Kviečia
mi visi.

Šį šeštadienį mūsų parapijos 
choro dvigubas kvartetas, vado
vaujant muz. Cižauskui, va- 
žuoja į Bostoną, kur antrą vai. 
po pietų Darbininkų radio prog
ramoje išpildys keletą dainų.

Moterų S-gos 69 kps. mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekantį 
pirmadienį, spalių 7 d. Po susi
rinkimo bus vaišės priimti nau
jas nares, kurios prisirašė į 
kuopą per paskutinį vajų.

Kleb. kun. K. Vasys po dvie
jų savaičių atostogų sugrįžo ir 
tuoj griebėsi prie parapijos va
karienės rengimo darbo. Vaka
rienė su menine programa ir ki
tais įvairumais įvyks šio mėne
sio 20 d. parapijos svetainėje. 
Visiems gerai žinoma, kad Auš
ros Vartų parapijos metinė va
karienė yra vienas parengimas, 
kuriuo Worcesteriečiai visuo
met būna pilnai patenkinti.

Parapijos jaunamečių choras, 
vadovaujant muz. J. Cižauskui, 
energingai ruošiasi visus pa
tenkinti savo šposais ir muzika

Pereito penktadienio “Darbi
ninke” įvyko zeceriška klaida, 
būtent, “Moterų klubo vakaro 
rengimo Komisija turėjo pasi
tarimą narės O. Mikalionienės 
rezidencijoj”. Klube nėra narės 
tokia pavarde turėjo būti O. 
Mikolaitienės. Reikia pasakyti, 
kad p. Mikolaitienė yra viena 
mūsų parapijos žymesniųjų vei
kėjų. Ji niekuomet neatsisako 
pasidarbuoti bei pasiaukoti pa
rapijos reikalams.

Šiomis dienomis p-lė Rita 
Pustaitė už prisiuntimą į Radio 
stotį “Klausimų bei atsaky
mų programai”, laimėjo pinigi
nę dovaną. Beje, p-lės Ritos pa
rašytos eilės dažnai telpa vie
tiniam anglų laikrašty “Tele- 
gram”.

Greetings from

Everything from the Roof to the Cellar

NORFOLK LUMBER COMPANY

Stoughton, Mass.
g

Greetings From g
HOVVARD JOHNSON’S
Ice Cream and Lunches

5 Grafton, Mass. |

Greetings from

GRAFTON SAVINOS BANK
GRAFTON CO-OPERATIVE BANK

Grafton, Mass.

GREETINGS FROM

Wamsutta Mills

New Bedford, Mass

Greetings from

DANA’S FURNITURE COMPANY 
Taunton, Mass.

u 
I 
I

i
i
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[vietines žinios
ŽINUTES

Savaitė atgal Adelė Stakutytė 
išvažiavo į vienuolyną Seserų 
Jėzaus Nukryžiuoto, Elmhurst, 
Pa. Ji ten bandys tapti vienuo
lė. Dabar rašo džiaugsmo laiš
kus, kad ji apleido pasaulio 
triukšmus ir lavina dvasią.

"Darbininko

Šiuo tarpu, Šv. 
bažnyčioje, lankysis daug

par.
sve-

Šią vasarą, iš Šv. Petro para
pijos išvažiavo vienuolynan še
šios mergaitės - kandidatės. O 
tik keturi vaikinai į seminari
jas. Turėtų daug ruoštis tikėji
mo platintojų, nes Europoje jie 
naikomi.

Birutė Račkauskaitė važiuoja j čių kunigų. Tėvas Krančevičius
į Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos vienuolyną Thompson, 
Conn. Jos tėveliai kelia jai iš
leistuves spalių 6 d., 3 vai. p.p. 
Te Dievas padeda šiai jaunuo
lei sekti gerų vienuolių pavyzdį.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius

517 E. Broadway,
8o. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330.

Jotm Repshis, M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai 8q., 
Camorldge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8-

Dr. J. C. Landžius
(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.

TeL Kirkland 7119

PauBne Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

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

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAIĮVAIRŪS SKELBIMAI

IYAI1HB SKHBIMAIMetinio Baliaus 
Rėmėjai 1R««. Šou 3729 ' j 8fU 4618

LithuanianFumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanc* 
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Jau daug matą /ra, kai Bos
tone veikia Viešos Vakarinės 
Mokyklos, kurios ruošia suau
gusius įvairiose mokslo srityse, 
šios vakarinės viešos mokyklos 
(The Public Eveaing Schools 
of Boston) jau veikia. Jos pra- ' 
sidėjo pirmadienį, spalių 30 d-, 
ir pamokos vyksta pirmadie
nių, antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais nuo 7:30 iki 9:30.

Mokyklos ir knygos yra vel
tui visiems Bostono gyvento
jams. Mokyklos padalintos į e- 
lementarines ir aukštesniąsias. 
Turintieji noro ir laiko, pasi
naudokite šia gera proga. Že
miau talpiname mokyklų tvark- 
raštį.

1940 — 1941
BOSTON PUBLIC EVENING 

SCHOOLS
Monday, Tuesday and Thursday 

Evenings — 7.30 to 9.30 
o’cloek.

HIGH SCHOOL
Brighton, Warren Street, Brigh
ton; Centrai (Eng. High Bldg.), 
Montgomery Street, South End; 
Charlestovn, Monument Sq., 
Charlestown; Dorchester, Tal- 
bot Avė. & Wash. Street, Dor
chester; East Boston, White 
Street, East Bpston; Girls* 
West Newton, South End; Hyde 
Park, Centrai & Metropolitan 
Avės., Hyde Park; Roslindale, 
Poplar & Florence Streets, Ro
slindale; Roxbury (Boston Cle- 
rical), Warren & Montrose Sts. 
Roxbury;
mas Park and G Street, South 
Boston.

Kaip kasmet, taip ir šįmet laikraštis “Darbinin- 
tas” ruošia metinį balių, kuris įvyks spalių 25 d., Eikš 
Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, Mass. Kad šis 
parengimas finansiniai pavyktų, “Darbininko” priete
mai stoja į rėmėjų eiles, prisidėdami su aukomis. Šią 
savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekantieji: 
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y...........
Kun- C. E. Paulonis, Brooklyn, N: Y.......
Kazys Krušinskas, Brooklyn, N. Y...........
Konstancija Skrickytė, So. Boston, Mass. 
Mrs. J. Salikienė, Hazelton, Pa...................
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass...........
Kun. Dr. L. Mendelis, Baltimore, Md.......
Kun. Dr. V. J. Martusevičius, Phila. Pa.... 
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa...............
L. Kniupienė, So. Boston, Mass...............
Kun. J. Čižauskas, Detroit, Mich.............

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Telephon*
SO. BOSTON

1058P-lė ONA KASKAS 
(Katkauskaitė)

vada Tretininkams metines re
kolekcijas. Tėvas A. Mešlis, S. 
J., ir Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
S. J. skelbs metines parapijos į pasaulio pagarsėjusią Metro- 
misijas, kurios prasidės spalių 
7 d., 7:30 vai. vak. Lankysis dar 
Tėvas Mykolą s Urbonavičius, 
MIC., Tėvas Andrius Naudžiū
nas, MIC., Tėvas Grassmanas, 
tretininkų vizitatorius, Tėvas J. 
Vaitekūnas iš Providence, ir a- 
pylinkės kunigai.

i

Pirmutinė lietuvaitė, kuri įstojo

Spalių 6 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p., Municipal salėje, Federa
cijos skyriaus vadovybėje, į- 
vyks masinis lietuvių susirinki
mas aptarti Lietuvos reikalus. 
Kalbės kun. Mykolas Urbonavi
čius, MIC., kun. Jonas Vaitekū
nas, kun. dr. Kazimieras Urbo
navičius, ir kiti. Bus sudainuo
jama ir dainelių. Visi kviečiami 
atsilankyti.

politan Operą, New Yorke. Pa
nelė Katkauskaitė gyv. Hart
forde, giedojusi bažnytiniuose 
choruose per daug metų, Lietu
vos ir Italijos operose, ir dabar 
yra laikoma svetimtaučių tarpe 
kaipo geriausia contraltas visa
me pasaulyje. Ji dainuos kon
certe Jordan Hali, Huntington 
Avė. ir Gainsbourough St., Bos
ton, Mass., lapkričio - November 
17 dieną, 3:30 vai. po pietų, tik
slu Lietuvos nuo karo nukentė- 
jusiems sušelpti. Koncerte daly
vaus ir Šv. Petro parapijos cho
ras, vadovaujant muz. Rapolui 
Juškai.

Spalių 7 d., yra didelė Rožan
čiaus metinė šventė. Jos iškil
mės galima apvaikščioti arti
miausiame sekmadienį, būtent, 
spalių 6 d. Rožančiaus draugijų 
centras kviečia visus aukoti Ro
žančiaus kalbėtojus už taiką.

Galiu priminti, kad vakare 
tos iškilmingos spalių septintos 
dienos, 7:30 vai.. Tėvas Antanas 
Mešlis, S. J., atdarys misijų sa
vaitę dėl moterų ir merginų.

pi jos svetainėje, 7-tos gatvės, 
So. Boston, trečiadienio vakare, 
prieš Visus Šventus, spalių-Oc- 
tober 30 d. Visas jaunimas 
kviečiamas ateiti ir pamatyti 
kas ir kaip bus apsirengęs. Gros 
geras orkestras. Kurie pereitą 
metą atvyko į Vyčių “Hallo- 
we’en” šokius ir šįmet nenorės 
pasilikti namie. Įžanga tokia 
maža, kad nėra reikalo žymėt, 
bet jei tikrai norite — tai ne
daugiau kaip 25c. ir nemažiau 
kaip 20c. A.E.L.

• -u* . z ■ >. X.

Šv. Petro parapijos Rožan
čiaus draugijos ir kiti pamaldūs 
žmonės čia turi gražų įprotį 
bendrai kalbėti Šv. Rožančių, 
bažnyčioje per visą spalių dvy
liktą dieną. Kadangi čia ir mi
sijų laikas, tie geri žmonės ga
lės daug pasimelsti, ypač taikos 
reikalams.

Laiškų Rašymo Savaitė

South Boston, Tho-

3J-

Lietuvis Automobilio
Nelaimėje

Viena Užmušta
Boston, Mass., Spalių 3—Ank

sti trečiadienio rytą grįžo auto
mobiliu (beach wagon) iš šo
kių penki jaunuoliai: du vaiki
nai ir trys merginos. Vairavęs
p. V. Sidaravičius, 23 m. am-
žiaus. gyv. 97 Concord Avė.,
Norwood, Mass. Prie kampo
Tremont ir St. Alphonsus Sts.,
Roxbury, automobilius susimu
šė su Boston Elevated autobusu.

Sakoma, kad susimušimas

WOODSTOCK
r Y P E v; R i T E R S

mobilio buvo
buvo toks stiprus, kad iš auto-

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

BayViewMotor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8 th St.,
8OUTH BOSTON, MA8S.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

BALIUS
Spalių 11, vietinės parapijos 

metinis balius įvyks Eikš Ball- 
room salėje, Centrai Square, 
Cambridge. Balius bus smagus,

Trečioji tautinė laiškų 
rašymo savaitė bus mini
ma nuo Spalių-October 6 
iki 12 d., 1940 m. Kadangi 
paštas tarnauja plačiai vi
suomenei ir žmonių intere
sams, todėl pavieniai as
mens ir biznio įstaigos 
kviečiamos bendradar
biauti su Pašto Departa
mentu, kad ši savaitė būtų 
pasekmingesnė.

Pašto tarnautojai yra 
labai artimai sur i š t i 
su plačia visuomene kas
dieniniu patarnavimu ir, 
paminėdami šią svarbią

ELEMENTARY SCHOOL
Brighton (High Bldg.), War- 

ren Street, Brighton; Edward 
Everett, Pleasant Street, Dor
chester; Everett, Northampton 
St. near Tremont, South End; 
Franklin, Waltham & Ringgold 
Streets, South End; Grover 
Cleveland, Charles Street, Dor
chester; Hyde Park (High 
Bldg.), Centrai & Metropolitan 
Avės., Hyde Park; Joseph H. 
Bames, Marion Street, East 
Boston; Lewis, Paulding St. & 
Walnut Avenue, Roxbury: Mi- 
chelangelo, Charter Street, 
North End; Patrick F. Gavin, 
Dorchester & Seventh Streets, 
South Boston; Partick T. Camp- 
bell, Lawrence Avenue, 
chester; Roger Woicott, 
folk & Morton Streets, 
chester; Roslindale 
Bldg.), Poplar & Florence Sts., 
Roslindale; W illiam

gražus įvairus teikiantis vi
siems progos pasilinksminti. 
Orchestras — Wally Jason vi
sus pilnai patenkins: seni ir 
jauni galės kiek tik norės trep
sėti. Turintis laimės bilieto nu-] 
merį gaus naujausios ir vėliau
sios mados Emerson Radio.

Balius prasidės 7 vai. vakare 
ir tęsis iki 11:45 nakties. Visi 
iš visur nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Savo dalyvavimu pri
sidėsite prie išpuošimo bažny
čios. Rengėjai.

Lietuvis numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove 4 Furnace Repairs 

Oil Burners

C.J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

visi išmesti per
langus į gatvę. Vietoje užmušta 
Rutha Hillard, 23, gyv. 144 
Beaver St., Hyde Park; sunkiai 
sužeistas Bartholomew Curran, 
23, gyv. Washington St., Nor- 
wood; lengviau sužeisti — Miss 
Rita Cullen, 22, 10 Thompson 
St., Hyde Park; Miss Arleen 
Crowell, 19, 670 River St., Mat- 
tapan, ir vairuotojas V. Sidera- 
vičius.

Du policininkai sužeisti, ku
rie važiavo į namus užbaigę 
dienos darbą ir tūlas Leventhal, 
kurie važiavo autobusu.

VYČIŲ “HALLOWE’EN 
ŠOKIAI

Liet. Vyčių 17-tos Alg. kp., 
So. Boston. Mass., rengia meti
nius “Hallove’en" šokius para-

sava i t ę, n o r i malo- stone, Blossom Street,

niai pasveikinti visus, ku-
rie kooperuoja su jais
ir stengiasi šią Laiškų Ra
šymo Savaitę padaryti pa-
sekmingiausia.

End.

TRADE SCHOOL
Boston Trade, Parker

Roxbury;

Dor- 
Nor-
Dor- 

(High

Black
West

Street,
Brighton Branch »

Brighton High Bldg., Brighton

VALGOMŲJŲ DAUGU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie

okelbiasl “Darbininke’* apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bllą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą
matėte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, M AM.

Peridns

p. JUOZAPAS KASPERAS, 
gerai žinomas vietinis grabo- 
rius, šiomis dienomis perkėlė 
savo graborystės įstaigą į pui
kiai įrengtą naują funeral 
home-namą, 187 Dorchester 
Street, South Boston. Mass.

Šiame p. Kaspero funeral na
me yra naujai įtaisyta koplyčia, 
kuri skiriama šermenims dykai, 
ir gražūs kambariai velionio 
šeimai ilsėtis, — t. y., visi mo- 
deniiškiausi patogumai, kurie 
nuliūdimo valandoje teikiami 
palengvinti sunkią mirties naš
tą.

p. Kaspero naujas funeral 
home randasi: 187 Dorchester 
Street, South Boston. Mass., 
prie kampo Tudor gatvės. Tele
fonas ŠOU Boston 1437 ir 3960.

MIRĖ
Rugsėjo 29, su šiuom pašau-1 

liu, po ilgos ligos, persiskyrė 
Edvertas Arlauskas, gyvenęs 
78 Antwerp St., Brighton. Lai
dotas iš Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčios, Cambridge, spa
lių 1, šv. Juozapo kapuose.

Rugsėjo 29, Fall River ligo
ninėje mirė Pranciška Rimšienė. 
Jinai per keletą metų sirgo vė
žio liga. Laidojama iš Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčios spa
lių 2, Šv. Juozapo kapuose.

Lai gerasis Dievas abiem 
gausiai atlygina amžina laime 
už jų vargus ir sunkius skaus
mus. R. I. J.

East Boston Branch, East Bos
ton High Bldg., East Boston;
Hyde Park Branch, Hyde Park
High Bldg., Hlde Park; South
Boston Branch, South Boston
High Bldg, South Boston.

Opportunity School, 25 War-
renton Street, (Continuation
School Bldg.), City Proper.

SUNKIAI SERGA

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway 8o. Boston, Mass.

ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ
Spalių 4, šv. Pranciškaus die

noje, klebono vardinėse mokyk
los vaikučiai surengė nepapras
tai gražią programą. Buvo svei
kinimų, dainų, kalbų ir vaidini
mų.

Parengime dalyvavo kun. To
mas Grosmann, O.F.C., Pran

laisvą dieną.

Tretininku Rekolekcijos

cijas lanko. Tr.

■•l

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rttfiles auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Maso.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengSJas. 
SodewaU, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—8—12 mėnesių Usimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St, So. Boston.
TEU ŠOU 1462

Apskaitllavlmal ir patarimai dykai

GRABORIAI

Nuo spalių 1 iki 4. trečiojo or-
deno Šv. Pranciškaus nariai at
lieka metines rekolekcijas, ku
rioms pats klebonas vadovauja.
Gražus būrys žmonelių rekolek

ciškonų Trečiojo Ordino vizita
torius ir keletas svečių kunigų.

Vaikučiai gavo saldainių ir

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Jeseph W.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

NEPAŽYMĖTA
Prakalbose, kurios įvyko rug

sėjo 15 d.. Robert’s School audi
torijoje nepažymėjau, kad jose 
dalyvavo Cambridge parapijos 
radio choras, vadovybėje var
gonininko p. M. Karbausko.

Choras kaip ir visuomet pasi
rodė gražiai, palinksmindami 
publiką gražiomis dainelėmis. Į 
Taip pat buvo sugiedotas ir mū
sų Tėvynės Lietuvos himnas.! 
Turėkim minty, kad jau Lietu
vos himnas Lietuvoje uždraus
tas. o jo vietoje vartojamas lie
tuviams nesuprantamas ir ne
žinomas, prieš jų valią jiems 
priiaentas raudonosios Rusijos 
“Internacionalas”.

Atsiprašau choro. A. D.

Šiomis dienomis sunkiai šir
dies liga susirgo p. Kavolienė, 
“Darbininko” administracijos 
raštininkės motina, gyv. G St., 
So. Boston, Mass. p. Kavolienė 
turėjusi šiniies ataką, kuris ją 
skaudžiai palietė. Linkime po
niai Kavolienei pernešti ta skau
smą ir nugalėti ligą ir greit pa
sveikti.

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

visokiems Parengimams.
K i

LANKĖSI

Ketvirtadien, spalių 3 d., š. m. 
lankėsi ‘Darbininke’ kun. Kran- 
cevičius, pranciškonas, kuris 
šios savaitės baigoje vadovauja

Petro parapijoj, ^Sjo. Bostone.
,«esrų rekolekcijoms. Šv.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletska* 
Grabor'al ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nikt| 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Mini 35 Metų Klebonavimo 
Sukaktį

Šįmet sukako jau 35 metai, 1 
kai kun. Jonas Vaišnoras kle- i 
bonauja šv. Vincento parapijoj, 
Pittsburgh, Pa. Kad šią sukak- ; 
tį tinkamai paminėjus, Šv. Vin- 1 
cento parapijos draugijos su di- i 
džiausiu atsidavimu rengia savo i 
numylėtam ilgamečiui klebonui 
iškilmingą pagerbtuvių vaka- ' 
rienę, spalių 13 d. parapijos 
mokyklos salėje.

Visos tos pagarbos kun. Jonas 
Vaišnoras yra tikrai užsitarna
vęs, nes jis netik kad nenuilsta
mai darbavosi šioj parapijoj per 
ištisus 35 metus, tarnaujant 
Dievo garbei, bet visuomet su 
didžiausiu atsidavimu rūpinosi 
savo tautos reikalais.

Kun. Jonas Vaišnoras gimė 
1874 metais, lapkričio 11 d. Ki- 
byšų kaime, Liškiavos parapi
joj, Seinų valsčiuje. Amerikon 
atvyko 1892 metais ir apsistojo 
Pittsburghe. Po kiek laiko išvy
ko į Detroitą savo mokslus tęs
ti. Į kunigus buvo įšventintas 
1902 metais birželio 6 d. Šv. 
Vincento Seminarijoj, Lathrobe, 
Pa. ir paskirtas vikaru į Šv. Ka
zimiero parapiją, Pittsburghe. 
Vėliau buvo kiek laiko Elsworth 
ir Roscoe, Pa., gi Šv. Vincento 
parapijon buvo paskirtas klebo
nu rugpiūčio 26 d., 1905 metais, 
kur ir švenčia savo 35 metų 
klebonavimo sukaktį.

Atvykęs į čia kun. J. Vaišno
ras rado šią parapiją gana silp
name stovyje. Parapijoj lietu
vių buvo vos 80 šeimynų, visi 
kiti buvo lenkai bei kitataučiai. 
Ir iš šios priežasties parapija 
buvo sunku tvarkyti. 1910 me
tais lenkai nuo parapijos atsi
skyrė, ir klebonas pasiliko su 
maža saujele lietuvių parapijie
čių.

Vienog kun. Vaišnoras nenu
siminė, bet priešingai, dar su 
didesne energija bei pasiryžimu 
pradėjo parapiją tvarkyti. Su
prasdamas katalikiškų mokyk
lų svarbą, dar tais pačiais me
tais, nors ir nedideliame medi
niame name, buvo pradėta mo

Dr. J. J. Cdney
(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.

spin-

kykla. Mokytojavo pasaulietės 
mokytojos. Su šios mokyklos 
pagalba buvo auklėjamas para
pijos jaunimas katalikiškoj-lie- 
tuviškoj dvasioj, kurių daugu
ma jau yra sukūrę savas šeimy
nėles ir gražiai darbuojasi šioje 
parapijoje. Čia reikėtų pažymė
ti, jog kun. Vaišnoras yra gal 
tik vienas iš klebonų, kurs išsi-l 
auklėjo pats sau daugumą pa- i 
rapijiečių bei išsiaugino sau 
parapiją. Kiti pagerinimai taip
gi buvo daroma.

Draugijų veikimas buvo labai 
gyvas. Klebonui vadovaujant 
pastatyta daug katalikiškų pa- 
trijotinių veikalų ir operečių, 
suruošta koncertų, ir tt.

Bet didžiausias kun. Vaišnoro 
troškimas buvo tai įsigyti tin
kamas mokyklai patalpas. Nuo
širdžiai parapijiečiams prita
riant, po ilgesnių pasiruošimų, 
liepos mėn., 1926 metais, daly
vaujant a. a. vysk. Jurgiui Ma
tulevičiui ir minioms žmonių, 
buvo padėta mokyklai kertinis 
akmuo. Nors buvo statoma ir 
tikrai didelis dviejų aukštų pa
statas, visą statybą prižiūrėjo 
pats klebonas, kad sutaupius 
parapijai bereikalingų išlaidų. 
Mokykla užbaigta statyti 1927 
metų pavasarį ir birželio mėnesį 
iškilmingai ji buvo pašventinta. 

I Mokytojauti buvo pakviesta 
seserys Pranciškietės, ir 1927 
metų rudenį mokyklą jau lankė 
240 vaikučių, ši mokykla gali
ma sakyti yra netik šios parapi
jos, bet ir visos apylinkės lietu
vių pasididžiavimas. Mokykla 
juvo įrengta atsižvelgiant į vi- 
visus moderniškiausius reikala
vimus, su sale pirmame aukšte, 
kita salė žemutiniame aukšte, 
gražiai įrengta virtuvė, ir t. t. 
Tik vienas kun. Vaišnoro yra 
nusiskundimas, tai kad pasta
raisiais metais mokykla vaiku
čių nebeužpildoma. Bet to ir 
galima tikėtis, kadangi ši para
pija turi tik apie 240 šeimynų.

Parapijoj dabar veikia sekan
čios draugijos: ALRK Susivie
nijimo 35 kuopa, Šv. Vincento 
Moterų Klubas, Lyceum vaiki
nų klubas. Sodalietės, Šv. Vardo 
draugija, Dainos choras, Šv. 
Jurgio kareivio draugija ir ne
seniai atgaivinta Lietuvos Vy
čių 62-ra kuopa. Ankščiau yra 
veikusios Šv. Jono, Šv. Vincento 
ir dar kitos draugijos.

Kun. Vaišnoras yra švelnaus 
būdo, meilios šypsenos ir nepa-

i
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Kun. J. Vaišnoras

muiiiieit* odincD

“Motinėlės” 
seimas įvyko rugsėjo 26 i 
d., 1940 m. šv. Andriejaus , 
parap. klebonijoje, Phila
delphia, Pa.

Seimas prasidėjo 2:45 v. 
p. p. Jame dalyvavo šie ku
nigai: kun. dr. J. Navickas, 
Tėvų Marijonų Provincijo
las, Pakalnis, Lekešis, A- 
leksiūnas, Karalius, Čepu- 
kaitis, Valančiūnas, Simo
naitis, Petraitis, Paukštis, 
Juras ir Milukas.

Praeito seimo skaitytas 
protokolas priimtas. Cen
tro Valdybos išduoti ra
portai priimti su pagyri
mais. Seimą sveikino Šv. 
Kazimiero Seselės, Juozas 
Laučka, “Amerikos” re
daktorius ir L. šimutis, — 
“Draugo” redaktorius.

Nutarimai: Seimas visu 
rimtumu atkreipė dėmes 
į pagelbėjimą moksleivi-

BOSTON BRANCH 
jmbia Rd., 
Boston

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

-------------------- -- ■—.. — 

nansams sukelti. Per visus 
kunigus prašyti žinomų 
asmenų, kad darytų pali
kimus - testamentus “Mo
tinėlės” draugijai, kad ji 
galėtų didesnį skaičių stu
dentų išmokslinti. Vajaus 
planai ir laikas palikta

MIDDLETOWN, CONN. Ri v
4

Centro valdybai.
Kunigo A. A. Pautie-

niaus palikimo reikalais
rūpintis išrinkta šie dele-
gatai: kun. E. Paukštis ir
dr. Valančiūnas. kurie
vyks pas Philadelphia kar
dinolą pasitarti.

Kun. Milukas, suprasda

draugijos jai, esančiai Lietuvoje ir 
svetimose šalyse. Skubio
je ateityje skelbti “Moti
nėlės” draugijos vajų fi-

mas “Motinėlės” svarbiu «=• 
siekius, paaukojo “Moti
nėlei” knygų už $2000.00 
vertės ir Lietuvių Kolegi
jai, Marianapoly už $2000. 
00 knygų.

‘Motinėlė”, įvertindama 
kunigo Miluko stambias 
aukas, pakėlė jį į “Motinė
lės” garbės narius.

Naujon valdybon išrink
ta: kun. dr. Končius, pir
mininkas; kun. N. Pakal
nis, iždininkas; kun. P. Le
kešis, sekretorius; kun. dr. 
Valančiūnas, vice-pirmi- 
ninku, kun. Simonaitis ii 
kun. Petraitis iždo globė
jais.

Seimas baigtas 4:30 vai. 
po pietų.

Kun. P. A. Lekešis, 
Sekretorius.

VVILLIMANTIC, CONN.

J. Warren Mylchreest - <
Statybinis Kontraktroius

i Telefonai: Ofiso — 588-W; Rezidencijos — 588-R Middletown, Conn.

I

K

Mallove’s f
“Rimtas Pasirinkimas Įvairių daiktų dovanėlėms” J
471 Main St. Telefonas 756 Middletown, Conn.

Strong & Hale Lumber Co.

John C. Barry, prez. J. Alfred C. Dodd, ižd.

Ceneralė vieta Statybinės Medžiagos
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Cromwell Dime Savings Bank

Cromweil, Connecticut

Telefonas 1128 Portland, Connecticut

4XXXMWXXXKXKX3CXX$SKXXXXXXXXXK3S90(S(XXXXXXXKX^^

Conklin Pharmacy
“Receptų išpildymas mūsų specialybė”

274 Main St. Telef. 2095 2597 Portland, Conn.

Moodus Savings Bank
Įkurtas 1870

Mutual Savings Bank

Moodus, Conn.

A. Silverstein |
I Jūsų Atsakomingas Gyvulių Pardavėjas

Gavome 50 jaunų ir suaugusių gyvulių iš šiaurės 
Telefonas Willimantic 466-4 North Franklin, Conn.

Williams Crossing p

Portland Trust Co.

“Patarnavimas Visiems”

Portland, ConnecticutPortland, Connecticut

H. Seplowitz
Supirkinėjam ir Mainom Gyvus Gyvulius

Tel. 2033-4 South Coventry, Conn.

Killourėy B ros., Ine.
Graboriai

Pageidavimus išpildome su visu stropumu 
36 Union St. Telefonas 290-2 290-3 

Thomas H. Killourėy Willimantic, Conn.

prastai prakilnios bei nuolan
kios širdies asmuo. Jo meilė tė
vynei neapribota ir savo tautos 
reikalus jis visur ir visuomet 
statė pirmoje vietoje. Surinktos 
aukos karo metu bei po karo 
Lietuvos bei Vilniaus reika
lams prašoka daugelį kitų daug 
didesnių lietuvių kolonijų.

Jo vaišingumas yra niekeno 
nepralenkiamas. Daug rašo lai
kraščiuose. Jis yra visų myli
mas ir gerbiamas, ypač jauni
mo. Tai galima matyti iš ne
paprastai greito augimo nese
niai atgaivintos vyčių kuopos, Į 

■ choro darbavimosi, ir tt. Iš tik
ro jis ir yra vadinamas jaunimo 

Į klebonas..
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i ! į veik vien tik jų yra atliekamas. 
Netik lietuvių, bet ir svetim

taučių net ir nekatalikų tarpe 
kun. J. Vaišnoras yra laikomas! 

Į aukštoje pagarboje. Ir kodėl ne! 
i Kiek jis yra jaunuoliams dy- 

> kai šliūbą davęs, kiek numi- 
rusių palaidojęs, kiek vargšų 

n sušelpęs, kiek nelaimės ištiktų 
? , suraminęs bei patarimą davęs, 
X kiek neturtingiems studentams 
X už mokslą užmokėjęs, tik jam 
S vienam yra žinoma. Lai gerasis 
a Dievulis jam už tai atlygina ir 
$ i leidžia jam dar daug, daug me- 

ų tarnatftt šios apylinkės 
uvių visuOTVenei. A. J. M.

Tad nereikia nei stebėtis, jog 
ir šiai pagerbtuvių vakarienei] 
iniciatyva kilo jaunimo tarpe, 
komitetas sudarytas daugumoj 
iš čia augusiųjų ir visas prisi
ruošimo darbas vakarienei be-

O. B. Ellsvvorth. prez.; George C. Pascall, ved.; Carlyle S. Bell, ižd.

Wm. R. Petterson, Ine.
Master-Kraft Oliejiniai pečiukai — Aliejus Apšildymui

276 Main St. Telefonas 335 Portland, Conn.

t. W. Latimer

JAVAI ir ANGLIS

Tel. Wllllmantic 1319 South Coventry, Conn.

WILLIMANTIC, CONN.

s

The Martineau-Bacon Co.
Graboriai — Balsamuotojai

31 Union tt. Telefonas 7473 Willimantic, Conn.

Charles G. Schell 
WESTINGHOUSE 

Ledams dėžės, Pečiai, Skalbiamosios mašinos. Aliejiniai pečiai 
Plumbieriniai dalykai ir apšildymas.

810 Main St. Telefonas 160 Willimantic, Conn.

ą» : j

Berkman Coal and Grain Co.
Patarnavimas — Prekės geriausios rūšies, kviečiame mus remti

Telefonas Willimantic 1150 Lebanon 115 jį

New Method Laundry Corp.
James C. O*Neil. vedėjas

Seimyninis patarnavimas skalbimui. Tinka kiekvienu atveju.

150 Lincoln St. Telefonas 3636 Middletown, Conn.

Hurley - Grant Co., Ine.
Dažų krautuvė — Sankrovininkai ir Retaileriai 

704 Main tt Telefonas 182 Willimantic, Conn.

Auburn Manufacturing Company
Išdirbėjai mechaniąkų produktų iš odos

Middletown, Conn.

X X * X XXX x ' XXX\X\XXX\XXXXx

The Willimantic Lumber and Coal Company 
Statybinė MedMšg* Intulacija. Plytos. Anglis, Koksai, 

Aliejus šildymui ) • '1
87 Chureh »t.. Telefonas 1151 _ Wllllmantto. Conn.___


